
 

REGIONALE RAADSAVOND 
• Sessie A: Provinciale omgevingsverordening en Woningnood 

• Sessie B: Preventie prostitutie 
Woensdag 6 november voor de gemeenteraadsleden Regio Alkmaar  
Locatie: Gemeente Uitgeest, Middelweg 28 in Uitgeest 
Aanvang: inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur 
 

 

PROGRAMMA  

 

19.00 uur inloop met koffie en thee  

 

19.30 uur Opening door Wendy Verkleij (burgemeester Uitgeest, Raadszaal) 

 

19.40 uur Sessie A: Provinciale omgevingsverordening op weg naar 

ontwerpversie (Raadszaal)  

Projectleider Sanne Ruijs van provincie Noord-Holland geeft vers van de pers een toelichting over de 

ontwerpversie van de nieuwe provinciale omgevingsverordening. Deze verordening is de opvolger 

van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Gedeputeerde Staten besluiten op 5 november of 

de ontwerpverordening ter inzage kan worden gelegd. Begin volgend jaar wordt de 

ontwerpverordening gedurende zes weken ter inzage gelegd. Doel van de toelichting is informerend. 

Mogelijk sluit gedeputeerde Loggen aan bij de presentatie.  

 

19.40 uur Sessie B: Preventie prostitutie (Opleidingslokaal) 

Een arts en verpleegkundige van GGD Hollands Noorden en een maatschappelijk werkster van Mee 

en de Wering geven een presentatie over het prostitutie en gezondheidscentrum Zevenhuizen (P&G 

Zevenhuizen) in Alkmaar. In deze presentatie laten zij u zien wat het P&G doet voor vrouwelijke en 

mannelijke sekswerkers. En ze vertellen u over de landelijke en regionale ontwikkelingen en de 

plannen rondom de Regeling Uitstapprogramma’s Prostitutie ( RUPS III). Doel van de presentatie is 

informeren en bewustwording creëren voor de rol van gemeentes in de zorg aan deze doelgroep.  

 

21.10 uur Korte pauze (na sessie B kunt u overstappen naar sessie A) 

 

21.20 uur Sessie A: Woningnood in Regio Alkmaar (Raadszaal) 

Joke van den Berg en Martin Bosch van De Woningmakers lichten de stand van zaken toe van de 

regionale publiek-private samenwerking om de woningbouw in Regio Alkmaar te versnellen. Eerder 

dit jaar hebben gemeenten en provincie het regionaal actieprogramma Wonen vastgesteld, 

opgevolgd door de Overeenstemming van Egmond. Op dit moment wordt regionale samenwerking 

verder uitgewerkt, met vernieuwende instrumenten. Doel van de toelichting is informerend. 

 

22.20 uur Einde avond 

 

 


