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In aanloop naar de 
fusie van Langedijk en 
Heerhugowaard gaan 

raadsleden naar een plek 
in Langedijk die zij 
bijzonder vinden.RAADSLID

Zwembad de Bever
Toen ze de vraag van hun 
fractievoorzitter kregen om 
hun favoriete plek in gemeente 
Langedijk te noemen, kozen ze los 
van elkaar allebei voor Zwembad 
de Bever in Sint Pancras. Dus 
het was voor HOP-raadsleden 
Monique en Francis niet meer dan 
vanzelfsprekend om samen bij het 
buitenbad aan de Kastanjelaan af te 
spreken. Al meer dan 50 jaar vormt 
het zwembad een vaste waarde in 
Sint Pancras.
Voor Monique en haar gezin was 
De Bever ook het vaste zwembad. 
“Vanuit Butterhuizen gingen wij altijd 
hier zwemmen in de zomer. Het 
was voor ons het dichtstbijzijnde 

buitenbad, als je de spoorbrug over 
gaat ben je hier in tien minuten. 
Later konden de kinderen hier ook 
zelfstandig naar toe fietsen om te 
gaan zwemmen. Ik vind het heel fijn 
om dit mooie zwembad in de buurt 
te hebben. De mensen weten soms 
niet wat voor mooie voorzieningen 
er vlakbij hun huis te vinden zijn.”
Francis heeft al sinds haar jeugd 
een band met het buitenbad in Sint 
Pancras. “Ik ben opgegroeid in 
Oudorp. Op de middelbare school 
had ik klasgenoten uit Langedijk 
en daarmee ging ik vanuit school 
dan lekker te zwemmen bij De 
Bever. Ik heb hier vanaf mijn 10e 
op het grasveld en in het water 

gelegen, zeg maar. Later toen ik in 
Heerhugowaard was komen wonen 
kwam ik hier ook met mijn kinderen, 
een van hen heeft hier zwemles 
gehad. Het dorpse karakter van 
Sint Pancras trekt me. Het dorp 
heeft, net als de andere kernen van 
Langedijk, zoveel te bieden.”
Monique en Francis vinden het 
spijtig dat het zwembad op dit 
moment gesloten is en hopen dat 
De Bever snel weer de poorten 

Monique Bankras (52)
Raadslid HOP
Gehuwd, 2 volwassen 
kinderen, 2 kleindochters

 
Ik krijg regelmatig de vraag: 
waarom zou ík PvdA stemmen? 
Zolang blijkt dat een 
steunmaatregel vanuit Den 
Haag(Tozo), om je hoofd als kleine 
zelfstandige financieel boven 
water te houden, een sigaar uit 
eigen doos is, omdat dit deels 
terug betaald moet worden via de 
belasting, is de PvdA nodig.
Zolang blijkt dat elke politieke 
partij roept: bouwen, bouwen, 
bouwen! Maar in werkelijkheid 
alleen bouwplannen van riante 
appartementen van boven de 3 
ton goedkeurt en daarmee de 
groep over het hoofd ziet die alleen 
sociaal kunnen huren of kopen, is 
de PvdA nodig!
Zolang blijkt dat je door ditzelfde 
beleid ruim 9 jaar op een sociale 
huurwoning moet wachten en 
er in de tussentijd geen beleid 
gemaakt wordt van flexwonen. Wat 
zelfs door de Minister van BiZa 
genoemd wordt als maatregel om 
de woningnood lokaal te lijf te gaan, 
is de PvdA nodig!
Ik geef nog een paar redenen: 
De PvdA schaft het eigen risico 
in de zorg af en zorgpremie gaat 

omlaag.  Zorgmedewerkers geven 
we structureel meer salaris! We 
verhogen de maandelijkse AOW-
uitkering en het minimumloon 
verhogen we naar 14 euro per 
uur!  Er komt een werkgarantie 
voor als jij je baan verliest door de 
coronacrisis.  Gelijke beloning voor 
vrouwen en mannen wordt wettelijk 
vastgelegd. BTW op fruit schaffen 
we af! Ik denk dat dit ook jou 
perspectief biedt voor de toekomst!

De Visie van PvdA
In deze rubriek elke keer een andere partij aan het woord

Visie op lokale situatie en 
waarom wij nodig zijn!

Stefan Brau
Fractievoorzitter 
stefanbrau@hotmail.com
heerhugowaard.pvda.nl

Aanvragen voor een omgevingsvergunning

Datum
Ingekomen Locatie Werkzaamheden
18-02-2021 Hondsdraf 39 Plaatsen steiger achterzijde
19-02-2021 Weegbree 2 Kantoor wijzigen in Slaapvertrek
19-02-2021 Zuidpoort 1 Melding brandveilig gebruik
19-02-2021 C. Fabritiuspark 23 Plaatsen luifel, wijzigen intern constructie
20-02-2021 Distelvlinder erf 6 Plaatsen beschoeiing
22-02-2021 Groenedijk 5B Herbouwen woning
22-02-2021 Omring 11 Plaatsen dakkapel voorzijde
23-02-2021 Roosje Vostuin 12 Plaatsen dakopbouw
23-02-2021 Bongerd 36 Vervangen grondkering
23-02-2021 Donkereweg 7 Herbouwen schuur
24-02-2021 Dirk Camphuysenstraat 1 Kappen boom
25-02-2021 Titanialaan 11-13 Herbestemmen kantoorpand naar 3
  2 studio’s

Verleende omgevingsvergunningen/bouwvergunningen

Datum
verzonden Locatie Werkzaamheden
19-02-2021 Fahrenheitstraat 6 en de Splitsen pand, vestigen kantoorruimte, 
 Celsiusstraat 2 wijzigen gevel, realiseren laadkuil en 
  plaatsen fietsenberging
22-02-2021 Witbolstraat 8 Bouwen woning 

23-02-2021 Jasmijn 4 Plaatsen dakkapel achterzijde
23-02-2021 Melisse 29 Plaatsen dakkapel achterzijde
23-02-2021 ‘t Meijmerige Land 30 Plaatsen twee dakkapellen voor- en 
  achterzijde
23-02-2021 Noorderlicht 101 Vervangen garagedeur door kozijn
24-02-2021 Celsiusstraat 2 Wijzigen gevels, realiseren kantoorruimte
24-02-2021 Westdijk 30 Bouwen aanbouw
25-02-2021 Rustenburgerweg 136 Uitbreiden schuur

Verlenging beslissingstermijn
De behandelingstermijn voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning wordt met zes 
weken verlengd:

Locatie  Werkzaamheden
Echo 6  Bouwen van een bedrijfsruimte

Aanvragen voor evenementen

Datum 
ingekomen Locatie Evenementdatum Omschrijving
23-02-2021 Strand van Luna 23 december 2021 t/m  Wintercircus
  9 januari 2022 

Verleende vergunningen/ontheffingen (APV/Evenementen):
- Een standplaats voor het verkopen van oliebollen, schepijs en aanverwante artikelen nabij de 

Roze Flamingo van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 (verzonden 18 februari 2021);

Omgevingsvergunning

gemeente Heerhugowaard 5 maart 2021

De gemeente Heerhugowaard publiceert de uitgebreide versies van de bekendmakingen op 
www.officielebekendmakingen.nl. Hier leest u bijvoorbeeld hoe u eventueel bezwaar kunt 
maken of hoe u een document kunt inzien. U kunt zich daarnaast abonneren op een e-mail-
service via www.overheid.nl/attenderingsservice. U krijgt dan een mail als er een bekend-
making wordt gepubliceerd in uw buurt.

Vaststelling bestemmingsplan Gerard 
Douplantsoen, fase 3

De gemeenteraad heeft op 16 februari 2021 het 
bestemmingsplan Gerard Douplantsoen, fase 
3 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmings-
plan ligt met ingang van zaterdag 6 maart 
voor een periode van zes weken ter inzage. In 
verband met de coronamaatregelen moet van 
tevoren een afspraak worden gemaakt via 14 
072 of s.jager@heerhugowaard.nl om het 
plan te kunnen inzien.

Voor de oostelijk gelegen gronden van het 
plangebied Gerard Douplantsoen zijn in onder-
ling overleg tussen gemeente, omwonenden 
en woningcorporatie Woonwaard, plannen 
voorbereid voor de ontwikkeling van 14 grond-
gebonden woningen en 16 appartementen 
met galerij. 

De invulling van dit deel van het Gerard Dou-
plantsoen is onderdeel van het al gerealiseerde 
(bestemmings)plan ‘Hugo-Oord’ en beperkt 
zich tot voltooiing van fase 3 van deze inbrei-

locatie. Het vastgestelde bestemmingsplan is 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Verkeersbesluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heerhugowaard hebben besloten:
- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats 

aan Weidemolen 122 te verwijderen
Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal 
gepubliceerd op staatscourant.nl en ligt tot 

30 maart 2021 ter inzage bij de informatieba-
lie van het gemeentehuis. Neem telefonisch 
contact met ons op om een afspraak te maken. 
Het is tijdelijk niet mogelijk om langs te komen 
zonder afspraak. Als belanghebbende kunt u 
binnen zes weken na de publicatiedatum een 
bezwaarschrift indienen. Neem voor meer 
informatie contact op met Het Sociaalplein 
van de gemeente Heerhugowaard, bereikbaar 
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 
uur op telefoonnummer 14072 of via e-mail 
naar hetsociaalplein@heerhugowaard.nl.

Francis de Nijs (56)
Raadslid HOP
Gehuwd, 3 volwassen kinderen, 
eerste kleinkind op komst

mag openen. “We hebben de 
ontwikkeling van De Bever door de 
jaren heen meegemaakt. Het was 

en is nog altijd een lekker zwembad 
dat heel veel leuke activiteiten voor 
kinderen biedt.”


