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De griffie is in de kerstperiode beperkt aanwezig (op 
de vrijdagen helemaal geen bezetting). Uiteraard 
kunt u ons in nood altijd mobiel bereiken. 
 
Het volgende weekbericht ontvangt u op 9 januari 
2020. Tussentijds worden berichten indien 
noodzakelijk direct naar u toegestuurd. 
 
De griffie wenst u fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2020 
 

 
 
 
Week van de Omgevingsvisie 
U heeft als raads- en steunfractielid deze week een 
uitnodiging ontvangen voor de diverse activiteiten 
die van maandag 13 januari 2020 – vrijdag 17 
januari in de week van de Omgevingsvisie worden 
georganiseerd. Deze uitnodiging (inclusief bijlage) 
vindt u ook bij de bijlagen. In deze uitnodiging 
wordt concreet aan u gevraagd om voor 6 januari 
2020 door te geven aan: 
marjolijn.vanerkelens@schagen.nl of u: 

- aanwezig wilt zijn op de interactieve avond 
op 13 januari; 

- wilt helpen bij een of meer van de 
Waardenmarkten. Zo ja, dan horen wij 
graag waar en op welk tijdstip u aanwezig 
wilt zijn; 

- aanwezig wilt zijn bij een gastles op een 
middelbare school (hiervoor zijn beperkte 
plekken beschikbaar). 

 
De wijzigingen en aanvullingen staan in het vet  
gedrukt. 
 
13 jan Beeldvormende vergadering, voortgang 

Waldervaart  
13 jan Omgevingsvisie. Interactieve avond met 

experts en dorpsraden Schagen 19.30 – 
22.00 Regius College. Raads- en 
steunfractieleden hebben een luisterende 
rol. Zie ook uitnodiging met bijlage. 

15 jan Kenniscafé Circulair bouwen (15.00-27.00 
uur in het Bouwlab te Haarlem (zie bijlage 
voor aanmelding) 

15 jan Extra beeldvormende vergadering RRN over 
Regionale Energie Strategie (RES)  

17 jan Save the Date: Lancering OpKop 
21 jan Oordeelsvormende vergadering 
22 jan uitloop Oordeelsvormende vergadering 
24 jan Themabijeenkomst kostenbeheersing 

sociaal domein/jeugdzorg, 9.45-12.00 uur in 
Stadhuis Purmerend 

27 jan Beeldvormende vergadering, 
Omgevingsvisie 

28 jan Presidium 
03 feb Beeldvormende vergadering 

Landschapsvisie 
05 feb Save the date: Themabijeenkomst 

“aanbesteden binnen het Sociaal Domein”. 
Gemeentehuis Heerhugowaard van 17.30-
19.00 uur (incl. broodje). De uitnodiging 
volgt nog. 

11 feb Raad 
13 feb RRN 
13 feb Raad, aanvang 21.00 uur (Kadernota GR-en) 
24 feb Beeldvormende vergadering 3D’s 
03 mrt Oordeelsvormende  vergadering 
04 mrt uitloop Oordeelsvormende vergadering 
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09 mrt Beeldvormende vergadering Burger en 
Overheidsparticipatie 

10 mrt Presidium 
12 mrt Save the date: Zero Base (nadere informatie 

volgt) 
16 mrt Save the date: Zero Base (nadere informatie 

volgt) 
17 mrt Save the date: Zero Base (nadere informatie 

volgt) 
19 mrt Save the Date: symposium Een kansrijke 

start in NHN. Uitnodiging volgt begin 
februari. 

31 mrt Raad 
02 apr Reserve raad 
02 apr Vooraankondiging Netwerkconferentie 

Wonen (12.00-16.30 uur Provinciehuis 
Haarlem).  

06 apr Beeldvormende vergadering 
20 apr Beeldvormende vergadering 
21 apr Oordeelsvormende vergadering 
22 apr Uitloop Oordeelsovrmende vergadering 
05 juni Bestuurlijke uitwisseling 
 

Bijlagen:  

• Vastgestelde openbare BenW besluitenlijst 
van 10 december 2019 

• Waar staat je gemeente 

• Nieuwsbrief Wooncompagnie december 
2019 

• Nieuwsbrief Ontwikkelbedrijf Noord-
Holland Noord 

• Natuurvisie Harger en Pettemerpolder (en 
begeleidende brief) 

• 4e kwartaalrapportage Groenstart 
GreenPort NHN 

• Nieuwsbrief RPAnhn 

• Dankbrief bestuur Roockershuyspark 

• Uitnodiging raads- en steunfractieleden 
week van de omgevingsvisie 

• Nieuwsbrief Omgevingsdienst december 


