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American Car Show in Heerhugowaard

Op zondag 30 augustus is er op bedrijventerrein De Vaandel een
American Car Show. De organisatie verwacht zo’n driehonderd
Amerikaanse auto’s.

Jongerencentrum Kompleks hele week open
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Kompleks is een jongerencentrum voor in eerste instantie jongeren uit
Heerhugowaard en biedt zeven dagen per week op een laagdrempelige
wijze creatieve en culturele activiteiten.
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Ondernemers in de regio helpen
werklozen aan een baan
Halte Werk begeleidt mensen
vanuit een uitkering naar werk.
Deze gezamenlijke sociale dienst
van Heerhugowaard, Alkmaar
en Langedijk doet dit onder meer
met hulp van bevlogen ondernemers in de regio. Via SROI oftewel
Social Return on Investment,
spannen ondernemers zich in om
mensen vanuit een uitkering aan
een baan te helpen.

30 augustus

Mixtream in het Rosarium

30 augustus

American Car Show in De
Vaandel

30 augustus

Koopzondag Middenwaard

Sociale straten

4 september
Politiek Café sociale
woningbouw om 13.00 uur in
het Leescafé

Een aantal ondernemers in de regio
zien het als hun maatschappelijke
taak om mensen met een uitkering weer aan het werk te krijgen.
Bestratingsbedrijf Verberne – Baron
uit Alkmaar bijvoorbeeld. Eigenaar
Ed Verberne heeft bijna veertig
mensen in dienst waarvan vier via
SROI. Verberne weet hoe het is om er
alleen voor te staan. ‘Ik kom zelf uit een
moeilijke wereld. Mede daarom zijn
we nu een sociaal bedrijf. Daar maken
we ons hard voor.’ Gerrit Koopman is
via SROI in dienst bij Verberne – Baron.
Hij had al ervaring als stratenmaker
en zodoende was de match makkelijk
gemaakt. Koopman: ‘Ik heb het hier
harstikke naar mijn zin. En ik ben blij
met deze kans die ik krijg.’

5 september

Braderie Raadhuisplein

Woningurgentie
Wanneer iemand onverwacht een
andere sociale huurwoning nodig
heeftt, moet eerst zelf een oplossing
gezocht worden. Lukt dat niet op
korte termijn, dan kan een urgentieverklaring aangevraagd worden.
Met deze verklaring krijgt iemand
voorrang bij het vinden van een
woning.

SROI bij aanbesteding

Om ondernemers te stimuleren
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in dienst te nemen,
wordt dit opgenomen in gemeentelijke
aanbestedingen. Bij aanbestedingen
boven de twee ton vraagt de gemeente
om vijf procent van de aanneemsom
te besteden aan de inhuur van een
SROI’er.

Nelson Mandela-brug

Dat gebeurt onder meer op industrieterrein Beverkoog in Alkmaar.
Daar wordt door CFE Nederland druk
gebouwd aan de Nelson Mandelabrug. Vanaf februari 2016 is deze
verbinding tussen Alkmaar en
Heerhugowaard klaar. Vanuit SROI is
Liliana Shiljanić aangesteld als gastvrouw op de bouwplaats. Ze zorgt
voor koffie, kantoorvoorraden en

n Gerrit Koopman (links) en Ed Verberne
maakt schoon. Shiljanić: ‘Iedereen is
hier aardig en CFE is een fijn bedrijf.’
Projectleider Wim Koene zou haar
iedereen van harte aanbevelen. ‘Ze
toont eigen initiatief en we zijn dik
tevreden.’ Ook tevreden is hij over hoe
de samenwerking tot stand kwam. ‘De
communicatie met Halte Werk ging
goed.’ aldus Koene.

Kaat Kroon

Kaat Kroon is coördinator SROI voor Halte Werk. Zij helpt bij het maken
van een match tussen werknemer en werkgever. Zij stelt in overleg een
aantal kandidaten voor. Ondernemingen houden zo zelf de regie over
wie ze aanstellen. Meer weten over SROI? Kijk dan op www.rpa-nh.nl
of neem dan contact op met Kaat Kroon. Dat kan via k.kroon@haltewerk.nl of telefonisch via 06-52493105.

Leerlingenvervoer is op orde
Het nieuwe schooljaar is begonnen.
Voor kinderen uit Heerhugowaard
die naar speciaal onderwijs gaan,
is het vervoer naar de school van
hun keuze geregeld, kan wethouder
Onderwijs Carolien van Diemen
melden: ‘Ouders hebben dat
vervoer zelf geregeld of kinderen
komen in aanmerking voor vervoer
met een taxibus. We zetten de
taxibus ook nog in voor ouders die
het vervoer nog niet zelf hebben
kunnen regelen, maar dat bijvoorbeeld na de herfstvakantie wel

Agenda

kunnen doen. En er is sprake van
maatwerk: de taxibus gecombineerd met eigen vervoer.’
Voor de zomervakantie was bij een
aantal ouders commotie ontstaan
over het leerlingenvervoer. Op
grond van een nieuwe verordening
werd ouders nadrukkelijker dan
voorheen gevraagd het vervoer
van hun kinderen zelf te regelen.
Uitgangspunt daarbij is wel dat
de school waar kinderen naar toe
gaan met openbaar vervoer is te

bereiken. Afhankelijk van de wijze
van vervoer krijgen ouders daar een
financiële vergoeding voor. Ruim
twintig ouders maakten bezwaar
tegen deze nieuwe gang van zaken.
De gemeente heeft tijdens de zomer
met deze ouders gesproken. Die
gesprekken hebben ertoe geleid dat
één ouder heeft aangegeven toch in
bezwaar te zullen gaan. Met andere
ouders worden nog gesprekken
gevoerd. De meeste ouders hebben
het vervoer dus alsnog zelf geregeld
of hebben nog even uitstel gekregen.

In Heerhugowaard gaan circa 165
kinderen naar speciaal onderwijs.
Daarvan worden er op dit moment
110 met een taxibus naar school
gebracht, omdat de school niet met
openbaar vervoer te bereiken is of
de handicap van het kind van dien
aard is dat openbaar vervoer of
eigen vervoer geen optie is of dat
ouders meer tijd hebben gekregen
om het vervoer van hun kind te
regelen.

Een urgentieverklaring krijgen
is alleen mogelijk in specifieke
noodgevallen. Het afgeven van
een urgentie heeft invloed op de
wachttijd van andere woningzoekenden vandaar dat er strikte regels
zijn. Alleen in zeer uitzonderlijke
situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een
woning. Als iemand zijn huisvestingsprobleem niet zelf kan oplossen
en niet verwijtbaar in de problemen
gekomen is, kan een zogenoemde
urgentieverklaring aangevraagd
worden. De woonsituatie moet dan
zo verstoord zijn, dat zwaar geestelijke, emotionele en/of lichamelijke
belasting ontstaat. Op de website
van de gemeente Heerhugowaard
staat de Urgentiewijzer. Door deze
in te vullen kan ingeschat worden
of iemand in aanmerking komt voor
een urgentieverklaring.
Voor een aanvraag urgentieverklaring kunt u vanaf 1 juli 2015
terecht bij Het Sociaalplein van
de gemeente Heerhugowaard.
Voorheen moest dit in Alkmaar. Het
is belangrijk dat de aanvrager als
woningzoekende staat ingeschreven
bij de Stichting Sociale Verhuurders
Noord-Kennemerland.
Na de aanvraag volgt een gesprek
met een medewerker van Het
Sociaalplein. Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag voor een
urgentieverklaring.
U kunt terecht bij Het Sociaalplein in
het gemeentehuis op maandag tot
en met vrijdag van 10.00 tot 17.00.
Bellen kan via het verkorte telefoonnummer 14072. Kijk ook eens op
www.hetsociaalplein.nl.

