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“Het effect van het afsteken van 
vuurwerk op huisdieren is groot”

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

In verband met een kerstbijeen-
komst voor de medewerkers 
sluiten onze balies in het gemeen-
tehuis aan de Parelhof in Heer-
hugowaard en in De Binding aan 
de Bosgroet in Zuid-Scharwoude 
woensdag 21 december om 15.00 
uur. Ook telefonisch zijn wij na dat 
tijdstip niet bereikbaar. De afval-
scheidingsstations aan de Berrie in 
Oudkarspel en de Beukenlaan in 
Heerhugowaard sluiten in verband 
met de kerstbijeenkomst de poor-
ten op deze dag om 14.00 uur. 

Gemeente Dijk en Waard is voor-
bereid op het ijs- en sneeuwvrij 
houden van de plaatselijke wegen 
in deze tijd van het jaar. We 
strooien als de weersomstandig-
heden dat noodzakelijk maken. Het 
is niet mogelijk om alle wegen in 
de gemeente te strooien. De 
gemeente strooit daarom in volg-
orde van prioriteit. De hoofdwegen 
en doorgaande fietspaden zijn als 
eerste aan de beurt, daarna de 
doorgaande wegen, wijkontsluitin-
gen, busroutes en bedrijventerrei-
nen. Meer informatie over glad-
heidsbestrijding vindt u op 
www.dijkenwaard.nl >  Parkeren en 
verkeer > Gladheidsbestrijding en 
strooiroutes.

Gemeentelijke loca-
ties sluiten eerder 

Strooien bij vorst 
en sneeuw

Tijdens de feestdagen gelden voor 
de gemeentelijke diensten aan-
gepaste openingstijden. Zaterdag 
24 december en zaterdag 
31 december sluiten de afval-
scheidingsstations aan de Berrie in 
Oudkarspel en de Beukenlaan in 
Heerhugowaard om 12.00 uur. 
Op feestdagen wordt uw afval op 
een andere dag ingezameld dan u 
van ons gewend bent. Tweede 
kerstdag valt dit jaar op een maan-
dag. Wordt het afval bij u in de 
straat altijd op de maandag 
opgehaald, kijk dan op 
www.mijnafvalwijzer.nl op welke 
andere dag we langskomen. 

Gewijzigde 
openingstijden en 
afvalinzameling 
rond feestdagen 

Het nieuwe jaar wordt traditioneel 
ingeluid met het afsteken van 
vuurwerk. Dat levert een prachtig, 
feestelijk tafereel op. Maar niet voor 
iedereen. Voor baasjes van honden en 
katten kan de december feestmaand 
uitmonden in een stressmaand. 
Stephanie Walstra-Baldée weet hier 
alles van. Als dierenarts van Dieren-
kliniek Middenwaard ziet zij elk jaar 
wat het afsteken van vuurwerk met 
onze huisdieren doet. Als gemeente 
vragen wij iedereen om rekening 
met elkaar te houden en het welzijn 
van mens en dier te respecteren. 
Steek daarom alleen vuurwerk af 
tijdens de avond en nacht van oud en 
nieuw.

“Honden en katten kunnen extreem 
angstig voor vuurwerk zijn”, zo vertelt 
Stephanie. Al 20 jaar is zij eigenaar 

van de dierenkliniek aan de Midden-
waard in Heerhugowaard. In die tijd 
heeft ze veel huisdieren met angst 
voor vuurwerk behandeld. “Honden die 
in een hoekje wegkruipen, niet meer 
naar buiten willen om hun behoefte te 
doen. Of tijdens een korte wandeling 
schrikken van een vuurwerkknal en 
zich uit de riem weten te wurmen en 
in paniek wegrennen. Dit zijn 
scenario’s die helaas vaak voorkomen. 
Honden zijn nu eenmaal gevoeliger 
voor geur en geluid.”

Katten
Niet alleen honden, maar ook katten 
kunnen last hebben van vuurwerk. 
Stephanie: “Katten verstoppen zich als 
ze angstig zijn op plekken waar je ze 
bijna niet meer kan vinden. Geef 
katten ook die ruimte, laat ze zich 
terugtrekken. Als het buitenkatten zijn: 

houd ze binnen en zet desnoods een 
extra kattenbak binnen met wat aarde 
er in. Zodat ze toch dat gevoel van 
‘buiten’ hebben.” 

Afleiding
Gelukkig kunnen baasjes het nodige 
doen om de jaarwisseling voor het 
huisdier zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Laat de hond op 31 decem-
ber extra lang uit op een rustige plek 
waar geen vuurwerk wordt afgestoken. 
Bijvoorbeeld het strand of het bos. 
Zodat de hond extra moe is. Geef het 
dier speeltjes, kauwstaafjes of andere 
dingen die afleiding bieden. Maak het 
gezellig in huis, zet muziek op. Zorg 
dat het huisdier niet alleen is rond 
middernacht en projecteer je eigen 
angst niet op het dier. Blijf bij harde 
knallen zelf rustig.” 

Adviezen 
“Als je weet dat jouw huisdier angstig 
is voor vuurwerk, ga dan tijdig naar de 
dierenarts. Bespreek de situatie en 
bedenk samen met je dierenarts een 
plan. Er kan dan bijvoorbeeld gestart 
worden met 100 procent natuurlijke 
voedingssupplementen, dit helpt je 
huisdier om met stressvolle situaties 
om te gaan. Mocht dat niet genoeg 
baat hebben, kan er ook gestart 
worden met medicatie. Tegenwoordig 
zijn er ook thundershirts, dit is een 
soort vest dat vrij strak om het 
lichaam van het huisdier zit en een 
kalmerend effect geeft. Veel dieren 
hebben een hekel aan vuurwerk. Dat 
kunnen we niet veranderen, maar 
baasjes kunnen het voor hun 
huisdieren wel zo aangenaam 
mogelijk proberen te maken”, zo 
besluit Stephanie.

Dierenarts Stephanie Walstra-Baldée met border collie Abbey.

Reageren op Laadplan 2027 kan tot 31 december
Om snel in te kunnen springen bij de 
verwachte toename van verzoeken 
voor een laadpaal, heeft de gemeente 
280 locaties aangewezen waar de 
komende vijf jaar een laadpaal 
geplaatst kan worden. De Laadkaart 
2027 met alle geplande locaties vindt 

u op www.dijkenwaard.nl > Parkeren 
en verkeer > Oplaadpunten elektrische 
auto’s. 
Het gaat om geplande locaties, er 
kunnen dus nog locaties wijzigen of 
vervallen. Wanneer u op de icoontjes 
van de laadpunten in de online kaart 

van het Laadplan 2027 klikt, kunt u 
een reactie toevoegen aan een 
geplande locatie. Dit kan tot 31 
december. Aan de hand van de reacties 
kijkt de gemeente of er nog iets 
gewijzigd kan worden voor het 
vaststellen van de definitieve 

plankaart. Heeft u nog vragen over 
het Laadplan 2027? 
Stel deze dan via 
laadpalen@dijkenwaard.nl of bezoek 
de eerder genoemde website.

interview
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Gemeentenieuws Dijk en Waard is 
een uitgave van de gemeente Dijk 
en Waard, die elke twee weken als 
onderdeel van het Nieuwsblad Dijk 
en Waard verspreid wordt. Aan de 
inhoud van deze pagina’s kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Teksten en coördinatie
Team Communicatie, 
gemeente Dijk en Waard.
E-mail:  
gemeentenieuws@dijkenwaard.nl
Bezorging en opmaak: Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Postadres: Postbus 390, 
1700 AJ Heerhugowaard
Bezoekadressen: 
Parelhof 1 in Heerhugowaard, 
Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.
Website: www.dijkenwaard.nl 
Telefoonnummer: 072 575 55 55
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
Telefoon Sociaalplein: 072 575 51 81
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
WhatsApp nummer: 06 28520921

Openingstijden: 
Receptie De Binding, Zuid-Scharwoude
Maandag t/m woensdag: 
8.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Receptie Parelhof, Heerhugowaard
Maandag t/m donderdag: 
8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur
Afvalscheidingsstations
Berrie 8, Oudkarspel en 
Beukenlaan 25, Heerhugowaard
Maandag t/m zaterdag: 
8.00 tot 16.00 uur

Colofon

Gemeente Dijk en Waard plaatst 
haar officiële bekendmakingen, 
zoals regelgeving en verorde-
ningen, op de website 
www.overheid.nl. Deze website 
van de overheid biedt alle 
regelgeving van alle overheden 
bij elkaar. Gemeente, provincie, 
waterschap en Rijk bundelen 
hier hun informatie.

Onder officiële bekendmakingen 
worden omgevingsvergunningen 
en verkeersbesluiten verstaan, 
maar ook verordeningen en 
beleidsregels vallen hieronder. In 
een verordening staan de regels 
waaraan bewoners en bedrijven 
in de gemeente zich moeten 
houden. Denk bijvoorbeeld aan 
de afvalstoffenverordening, 
parkeernormen en het beleid 
rondom planologische 
afwijkingen.

Ontvang bekendmakingen 
per mail
U kunt zich abonneren op 
een e-mailservice via 
www.overheid.nl. 
U ontvangt dan automatisch een
mail als er een bekendmaking 
wordt gepubliceerd in uw buurt. 
Dan weet u bijvoorbeeld precies 
wanneer uw buurman een 
vergunning aanvraagt voor een 
uitbouw aan het huis.

Officiele
bekendmakingen

Vul de vragenlijst over bootregistratie in
In het vaarseizoen van 2021 heeft 
voormalig gemeente Langedijk een 
verplichte bootregistratie ingesteld 
voor pleziervaartuigen die varen op 
de wateren binnen het woon-
gebied Rijk der Duizend Eilanden en 
de Noorderplas. Bij het instellen van 
de bootregistratie is afgesproken 
deze na het vaarseizoen 2022 te 
evalueren. De gemeente wil met een 
vragenlijst graag van inwoners weten 
wat hun ervaringen met de 
bootregistratie tot nu toe zijn. 

De gedachte van de bootregistratie-
proef is dat een zichtbaar registratie-
nummer positief gedrag op het water 
kan stimuleren. Booteigenaren die 
overlast veroorzaken zijn door het 

registratienummer eenvoudiger te 
achterhalen en te bereiken. Hierdoor 
kan het gesprek aangegaan worden 
met overtreders en bij het op heter-
daad constateren van een overtreding 
kan dan gehandhaafd worden. De 
bootregistratie geeft ook informatie 
over het aantal boten in de gemeente, 
de kenmerken daarvan en de wijze 
van stalling. Met deze informatie wil 
de gemeente het gebruik van het 
water nog plezieriger en veiliger 
maken voor iedereen. 

Doe mee aan het onderzoek
Bij het instellen van de verplichte 
bootregistratie is afgesproken na het 
vaarseizoen 2022 te evalueren of de 
bootregistratie daadwerkelijk bijdraagt 

aan de handhaving op- en het voor-
komen van ongewenst gedrag op het 
water. Met de vragenlijst wil gemeente 
Dijk en Waard weten wat uw ervarin-
gen zijn met de bootregistratie tot nu 
toe. De uitkomsten van het onderzoek 
worden meegenomen in de evaluatie 

en het advies over het wel of niet 
doorzetten van de bootregistratie aan 
het gemeentebestuur. 
U kunt de vragenlijst vinden op www.
dijkenwaard.nl/varen. Op deze pagina 
vindt u ook meer informatie over de 
pilot bootregistratie en de vaarregels. 

-
  Werk aan de weg

In deze rubriek worden de actue-
le werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider over-
zicht van alle lopende werkzaam-
heden kunt u kijken op  
www.dijkenwaard.nl > Werk aan 
de weg. In alle gevallen geldt dat 
de verkeershinder langer kan 
duren als het weer tegenzit of als 
werkzaamheden minder snel gaan 
dan gepland.

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 
Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er worden 
nieuwe woningen gebouwd en de 
weg wordt opnieuw ingericht. De 
appartementen en opgeleverde 
woningen zijn bereikbaar via de 
Juliana van Stolbergstraat.

Grote wegafsluitingen 
A.C. de Graafweg (N241) 
In 2023 en 2024 wordt de 
bestaande weg vervangen door een 
nieuwe weg, dit gebeurt in delen. 
Doorgaand autoverkeer tussen 
Verlaat en Wognum wordt omgeleid 
via de N239. Bestemmingsverkeer 
wordt lokaal omgeleid. 

Stadshart Heerhugowaard
Rondom het woongebouw Lapis Lazuli 
en voor het gemeentehuis wordt de 
openbare ruimte opnieuw ingericht. 
De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd, de voorzieningen blijven 
bereikbaar. De werkzaamheden duren 
tot februari 2023.

De Klamp, Krusemanlaan-noord
Sinds oktober zijn er werkzaamheden 
aan De Klamp. De aannemer begint 
met de aanleg van de riolering en de 
bouwwegen. De ontsluitingsweg van 
De Klamp wordt op de rotonde 
aangesloten. Met enige hinder kan de 
rotonde gebruikt worden. Vanaf 
januari wordt begonnen met de bouw 
van woningen. De wijk zal naar 
verwachting rond de zomer van 2023 
geheel klaar zijn.

Wilgenlaan
In verband met de aanleg van de 
bruggen in Zuid-Scharwoude is de 
Wilgenlaan in Zuid-Scharwoude ter 
hoogte van Iepenlaan en de 
Populierenlaan afgesloten. Verkeer 
wordt omgeleid via de Kastanjelaan. 
Volg de bebording bij de Koog en de 
Sportlaan. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot april 2023.

Voetpad Middenweg (Hasselaarsweg 
tot De Noord)
Het trottoir wordt opnieuw bestraat. 
Tijdens de werkzaamheden zijn de 
inritten voor auto’s korte tijd niet 
bereikbaar. De werkzaamheden duren 
tot 20 december.

Oostertocht, Planetenwijk, 
Schildersbuurt
In december, januari en februari 
worden in de Oostertocht, Planeten-
wijk en de Schildersbuurt bestratings-
werkzaamheden verricht aan de 
voetpaden. Woningen blijven 
bereikbaar. 

Glasvezelnetwerk 
Op diverse locaties in Heerhugo-

waard en Sint Pancras wordt 
gewerkt aan de aanleg van een 
glasvezelnetwerk. De werkzaam-
heden kunnen enige hinder 
veroorzaken. Meer info: 
dijkenwaard.nl/glasvezel. 

Snoeiwerkzaamheden 
(diverse locaties) 
Het Stadsbedrijf is op meerdere 
plekken in de gemeente bezig met 
jaarlijks onderhoud aan bosplant-
soen. Deze werkzaamheden bestaan 
uit het snoeien van struiken en 
bomen. Het bosplantsoen wordt 
uitgedund. Dit doet de gemeente 
om beplanting en kruiden te krijgen 
die weer goed zijn voor de flora en 
fauna. 

Ziet u buiten iets dat niet in orde 
is? Zoals een kapotte lantaarnpaal, 
afval op straat of een volle afvalbak? 
Of ervaart u overlast, bijvoorbeeld 
door geluid of door fout geparkeerde 
auto’s? Doe dan een melding via Fixi, 
zodat de gemeente het kan 
herstellen of verbeteren.

Sinds 1 december werkt gemeente 
Dijk en Waard met Fixi. Met Fixi kunt 
u eenvoudig en snel een melding 
maken over de openbare ruimte. 
Meldingen kunnen gedaan worden 
via de Fixi-app, www.dijkenwaard.nl/
melding of direct via de website van 
Fixi op www.fixi.nl/dijkenwaard. Op de 
website van Fixi ziet u een kaart van 
de gemeente waarop alle meldingen 
in de gemeente te zien zijn. U kunt uw 
melding natuurlijk ook nog telefonisch 
doorgeven via 072 575 5555. 

Blijf op de hoogte van uw melding
U kunt anoniem melden, maar liever 
houden we u op de hoogte van de 
voortgang van de melding. Laat 
dan uw e-mailadres achter (deze is 
alleen zichtbaar voor medewerkers 
van de gemeente die de meldingen 
afhandelen). Ook kunt u ervoor kiezen 
om een account aan te maken voor 
de Fixi-app, dan wordt het maken van 
een melding nog eenvoudiger en heeft 
u al uw meldingen en de voortgang 
hiervan bijeen in de app.

Download de Fixi-app
U kunt de Fixi-app downloaden op 
uw mobiel. Via de app kunt u de 
status van de melding in de gaten 
houden en reageren op een melding 
zodra de gemeente deze heeft 
afgehandeld. De Fixi-app is gratis 
beschikbaar in de App Store en 

Google Play Store. Het voordeel 
van de app is dat u naast het adres 
van de locatie en de omschrijving 
van de melding direct een foto kunt 
uploaden. 

Meer informatie
Bekijk alle meldingen op 
www.fixi.nl/dijkenwaard en ga voor 
meer informatie naar 
www.dijkenwaard.nl/melding. 

Melding openbare ruimte? Meld het met Fixi
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Huygenpas en MeedoenPas worden samen de DijkenwaardPas
Gemeenten Langedijk en Heerhugo-
waard zijn sinds 1 januari dit jaar 
samen verder gegaan als gemeente 
Dijk en Waard. Daarom gaan nu ook 
de Huygenpas en MeedoenPas samen 
en is er vanaf 1 januari 2023 de 
DijkenwaardPas. 

De gratis DijkenwaardPas is een pas 
met tegoeden. Pashouders kunnen zelf 
kiezen waar ze het tegoed aan 
uitgeven. Met het tegoed kunnen ze 
bijvoorbeeld lid worden van een 
sport- of cultuurvereniging en leuke 
dingen doen, zoals schaatsen, 
zwemmen, naar het theater, de 
bioscoop en nog veel meer. Ook kan 
de vrijwillige ouderbijdrage voor 
schoolgaande kinderen met het 
tegoed betaald worden. De hoogte van 
het tegoed op de pas hangt af van de 
leeftijd en varieert van 85 euro tot 
300 euro per jaar. 

Voor wie is de DijkenwaardPas
Gemeente Dijk en Waard geeft de 
DijkenwaardPas aan inwoners met een 
laag inkomen. Bijstandsgerechtigden 
krijgen de pas eind december 
automatisch toegestuurd. Dit geldt 
ook voor thuiswonende kinderen vanaf 
4 jaar. Inwoners die geen uitkering 
ontvangen, maar wel een minimum 
inkomen hebben tot 120 procent van 
de bijstandsnorm kunnen de pas zelf 
aanvragen.  

Meer informatie en aanvragen
Alle informatie over de nieuwe 
DijkenwaardPas en het aanbod staat 
op www.dijkenwaardpas.nl.  Hier kunt u 
ook de pas aanvragen. 

Open haard of houtkachel aan? 
Check eerst de Stookwijzer 

Maak het tegoed op uw MeedoenPas of Huygenpas op 

Het stoken van een vuurtje is erg 
gezellig en geeft behaaglijke 
warmte, maar kan ook schadelijk zijn 
voor gezondheid én milieu. Heeft u 
een open haard of houtkachel? 
Controleer dan voordat u gaat 
stoken via www.stookwijzer.nu of 
stoken verantwoord is. 
Gebruik alleen droog hout. Stook 
nooit hout dat geverfd, gebeitst of 
geïmpregneerd is. Laat de schoor-
steen minstens één keer per jaar 
goed vegen en zorg voor en goede 
luchttoevoer. Witte of kleurloze rook 
is goed. Gekleurde rook (grijs, zwart, 
blauw) is een signaal dat er iets mis 
is. Meer tips voor veilig stoken staan 
op www.mileucentraal.nl, vul in de 
zoekbalk ‘stoken’ in. 

Vraag uw energietoeslag 2022 
vóór 31 december aan

Voordelige zorgverzekering voor minima

Dijk en Waard in beeld: sfeervolle decembermaand

Voor inwoners met een laag 
inkomen geeft de Rijksoverheid 
een eenmalige tegemoetkoming in 
de energiekosten van 1300 euro. 
Het blijkt dat nog niet iedereen die 
recht heeft op deze energietoeslag 
voor 2022, deze ook heeft aan-
gevraagd bij de gemeente. Heeft u 
de energietoeslag nog niet aan-
gevraagd? Dit kan nog tot en met 
31 december 2022 via 
www.dijkenwaard.nl/energietoeslag.

U heeft recht op de toeslag als je 
minder verdient dan 1.310,05 euro 
(alleenstaande) of 1.871,50 euro 
(samenwonend) netto per maand of 
een bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- 
of Bbz-uitkering ontvangt. U heeft 
tevens recht op de energietoeslag als 
uw inkomen niet hoger is dan 120 
procent van de bijstandsnorm die 

voor u geldt. U hoeft dus geen 
bijstandsuitkering te hebben om 
recht te hebben op de toeslag. Het 
ontvangen van de energietoeslag 
heeft geen gevolgen voor de hoogte 
van andere toeslagen of uitkering, 
zoals huur-, zorg- of kinderopvang-
toeslag. 

Halte Werk, de sociale dienst van de 
gemeenten Dijk en Waard en 
Alkmaar, voert de uitbetaling van de 
energietoeslag uit voor deze 
gemeenten. Heeft u een vraag over 
het aanvragen van de energie-
toeslag? Stel deze dan aan Halte 
Werk via het contactformulier op 
www.haltewerk.nl/contactformulier. 
Bellen kan van maandag tot en met 
vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via 
14 072 (kies ‘Alkmaar‘ en vraag naar 
Halte Werk). 

Heeft u een MeedoenPas of 
Hugyenpas en staat er nog tegoed 
van dit jaar op? U kunt het tegoed 

van dit jaar nog tot en met 
31 december gebruiken, daarna 
vervalt het niet-besteed tegoed. 

Het bedrag wordt niet overgeheveld 
naar de DijkenwaardPas, dus maak er 
deze maand nog gebruik van. 

Op www.haltewerk.nl/meedoenpas 
en www.haltewerk.nl/huygenpas vindt 
u een overzicht waaraan u het tegoed 

kunt besteden. 

Woont u in gemeente Dijk en Waard 
en heeft u een laag inkomen en 
weinig vermogen? Dan kunt u 
mogelijk gebruikmaken van de 
speciale collectieve zorgverzekering 
minima (CZM) van Univé. U kunt 
kiezen uit twee aanvullende 

pakketten. U betaalt een extra lage 
premie, want de gemeente betaalt 
mee aan uw zorgverzekering. En u 
heeft de keuze om uw verplicht eigen 
risico vergoed te krijgen. Meer infor-
matie over het Univé Gemeentepakket 
leest u op www.gezondverzekerd.nl.  

Aanmelden kan tot en met 31 decem-
ber 2022. Heeft u vragen over de CZM? 
Bel met Univé, 072 - 527 76 22. 
Twijfelt u of u voldoet aan de voor-
waarden van de CZM? Bel dan met 
Halte Werk, 14 072 (kies ‘Alkmaar’ en 
vraag naar Halte Werk).

Schiet u vaak mooie kiekjes in Dijk en 
Waard? Voor onze rubriek ‘Dijk en 
Waard in beeld’ zijn wij dit keer op 
zoek naar foto’s waarop de sfeervolle 
decembermaand in de gemeente in 
beeld wordt gebracht. 

Heeft u een mooie/spannende/
opvallende/grappige foto gemaakt 
met uw camera of telefoon waarop 
kerst en winter centraal staat? Stuur 

deze dan in naar gemeentenieuws@
dijkenwaard.nl. Dit kan tot en met 
30 december. De redactie kiest uit alle 
inzendingen de leukste foto. Deze foto 
krijgt een mooi plekje in 
Gemeentenieuws en op onze 
Facebook- en Instagram-accounts. Dus 
pak uw camera en ga er op uit. Wie 
weet wordt uw foto geplaatst in de 
eerste uitgave van Gemeentenieuws 
Dijk en Waard in 2023.

Waar moet de foto precies aan 
voldoen? Hij moet gemaakt zijn in Dijk 
en Waard en een duidelijke link met 
het thema hebben. Eventuele 
personen op de foto hebben de 
fotograaf toestemming gegeven tot 
publicatie. Graag ontvangen we de 
foto in een zo hoog mogelijke resolu-
tie. Met het inzenden van de foto geeft 
u de gemeente toestemming voor 
gebruik in gemeentelijke uitingen.

Halte Werk wordt Zaffier
Vanaf 1 januari 2023 ondersteunt 
Zaffier inwoners van gemeente Dijk 
en Waard bij alle vragen over werk, 
geldzaken en inburgering.

Heeft u bijvoorbeeld zorgen over uw 
inkomen of wilt u inburgeren in 
Nederland? Samen met u kijkt Zaffier 
wat er nodig is om mee te kunnen 
doen in de samenleving. Er wordt 
rekening gehouden met ieders 
situatie, mogelijkheden en wensen. 
Want iedere inwoner telt mee en is 
uniek. Het gaat erom dat de inwoner 
- eventueel met wat ondersteuning - 
zelf weer verder kan. 

Waarom Zaffier?
Om iedereen goed te ondersteunen 
is samenwerking nodig tussen 

gemeenten en andere partijen. We 
kunnen zo beter inspelen op 
veranderingen en leren van elkaars 
kennis en ervaring. Daarom gaan 
Halte Werk, een deel van de BUCH en 
WNK Personeelsdiensten samen 
verder als Zaffier. Met één regionale 
uitvoeringsorganisatie kunnen meer 
mensen beter geholpen worden. 
Zaffier voert de Participatiewet, 
inburgering en schuldhulpverlening 
uit voor de gemeenten Dijk en Waard, 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo 
en Uitgeest.
Meer weten over wat Zaffier voor u 
kan betekenen? Bezoek de website 
www.zaffier.nl. 
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Paarse Vrijdag op middelbare scholen Dijk en Waard

“Het gaat om respect voor elkaar, iedereen is anders”
Vrijdag 9 december werd op verschil-
lende middelbare scholen in Dijk en 
Waard Paarse Vrijdag gevierd. 
Leerlingen en docenten van  Vonk, 
Focus/Huygens, Huygens Middenweg, 
Trinitas Han Fortman, Trinitas 
Johannes Bosco, Jan Arentz en het 
Dijk en Waard College droegen die dag 
paarse kleding en verzorgden diverse 
kleurrijke activiteiten en lessen. Dit 
deden ze om iedereen te laten zien 
dat je altijd mag zijn wie je bent, en 
dat het niet uitmaakt of je homo, 
hetero, lesbisch, biseksueel, 
transgender of nog iets anders bent. 

Wethouder Annette Groot bracht met 
een team van MET Heerhugowaard een 
bezoek aan de zes deelnemende 
scholen. Zij ging er in gesprek met 
leerlingen en docenten. De wethouder 
was blij te zien dat er op alle scholen 
werd uitgepakt met activiteiten en 
lessen over gelijkheid, acceptatie en 
respect voor elkaar hebben. “Als 
gemeente willen we dat alle mensen 
gezien worden en dat iedereen in 
Dijk en Waard zichzelf kan zijn.” 

Ook MET-medewerkster Suleika van 
Holland sprak veel leerlingen op de 
scholen. Binnen MET is zij het 
aanspreekpunt als het gaat om de 
LHBTI binnen Dijk en Waard. “In samen-
werking met de scholen en leerlingen 

heb ik er onder andere voor gezorgd 
dat deze dag op deze manier tot stand 
is gekomen. We hebben samen met de 
wethouder in een bestickerde bus (met 
daarop de teksten Paarse Vrijdag en 
gemeente Dijk en Waard) een tour 
gemaakt langs de scholen.”

Wethouder Groot en Suleika van 
Holland bezochten al jaren het 
Huygens College (Middenweg) op 
Paarse Vrijdag. Er werd toen ook al 
gesproken over een gezamenlijke 
aanpak van scholen en gemeente om 
deze dag meer body te geven. Dit is dit 
jaar verder uitgewerkt. Suleika: “Ik heb 
hiervoor in mei zeven voorgezet 
onderwijs-scholen uit Dijk en Waard 

uitgenodigd voor een brainstormsessie. 
Daarin werd het gezamenlijk vieren 
van Paarse Vrijdag als een mooi 
initiatief gezien. Er volgden daarna 
meerdere sessies met docenten en 
leerlingen. Ook op Coming Out Day zijn 
we met leerlingen in gesprek gegaan. 
Zowel de burgemeester als wethouder 
Groot waren hierbij aanwezig. Concreet 
werd toen beloofd dat de gemeente 
voor elke school een paarse loper ging 
bestellen.”

Streven naar gelijkheid en diversiteit
Wethouder Groot opende bij Focus/
Huygens College aan de Umbriellaan 
het Paarse Vrijdag-programma. Job 
volgt als BBL-leerling de mbo 1-

opleiding Verzorging bij Focus. Drie 
jaar geleden had hij zijn coming out. 
Op Paarse Vrijdag verzorgde hij een 
presentatie over zijn leven als homo.

De 18-jarige Heerhugowaarder wist op 
jonge leeftijd al dat hij anders was dan 
andere kinderen. “Ik leefde vooral in 
mijn eigen wereld. Op mijn lagere 
school werd ik daarom gepest, ik was 
anders dan anders, al wist ik niet 
precies hoe en waarom.” Met zijn 
seksuele geaardheid was hij toen nog 
helemaal niet bezig. “Pas om mijn 
vijftiende ging ik hier dieper over 
nadenken. Het is moeilijk niet te weten 
wie je bent en wat je wilt. Ik kwam er 
achter dat ik als jongen dus op 

jongens val.”  Zijn coming out als homo 
ging gepaard met ups en downs, maar 
Job liet zich daar niet door uit het veld 
slaan. “Het pesten in mijn jonge jeugd 
heeft er voor gezorgd dat ik een groot 
mentaal ‘immuunsysteem’ heb 
opgebouwd. Hierdoor kan ik goed over 
mijn gevoelens praten en leg ik de 
mening van anderen sneller naast me 
neer.”

‘Doe normaal tegen me’ 
De mbo-er trekt zich dus niet al te veel 
aan van wat anderen vinden. “Ik snap 
dat niet iedereen je leuk kan 
vinden. Ik vraag alleen om normaal 
tegen me te doen. Het gaat om respect 
voor elkaar hebben, ook als iemand 
anders is.” Bij Focus voelt Job zich 
veilig. “Ik krijg veel support van school. 
Natuurlijk zijn er altijd een paar 
leerlingen die het niet kunnen laten 
om nare opmerkingen te maken. Maar 
ik heb geleerd om positief en dicht bij 
mezelf te blijven. Het gaat uiteindelijk 
om mijn geluk en ik ben op dit moment 
gelukkig.” Job wil anderen die worste-
len met hun seksuele geaardheid of 
genderidentiteit op het hart drukken er 
vooral over te praten. “Wees open over 
je gevoelens. Vertel mensen hoe je je 
voelt, wat je voelt. Zodat ze hier 
rekening mee kunnen houden. En als je 
er over praat, leer je mogelijk ook 
mensen in dezelfde situatie kennen.” 

Met resterend tegoed Huygen- of 
MeedoenPas naar het wintercircus 
Gemeente Dijk en Waard en Halte 
Werk roepen inwoners die gebruik 
maken van de MeedoenPas of 
Huygenpas op hun resterende 
budget voor 2022 voor 31 decem-
ber op te maken.  Heeft u nog 
tegoed op de pas staan? Dan kunt u 
hier bijvoorbeeld kaartjes voor het 
Noord-Hollands Wintercircus van 
kopen. Dit circus strijkt binnenkort 
neer in Heerhugowaard. 

U krijgt 50 procent korting op 
kaartjes voor de voorstellingen van 
1 tot en met 8 januari 2023. De 
entree bedraagt hierdoor 17,50 euro 
in plaats van 35 euro. Deze 17,50 
euro kunt u betalen met het 
overgebleven tegoed op uw pas. 
Interesse in deze kortingsactie voor 
het circus? Kom dan tussen 18 en 
31 december naar de circustent aan 
Strand van Luna 3 in Heerhugo-

waard om deze voordelige toegangs-
kaarten te kopen. De circuskassa is 
vanaf zaterdag 18 december 
dagelijks geopend van 10.00 tot 
18.00 uur en tijdens voorstellings-
dagen tot een half uur nadat de 

laatste show begonnen is. Er is een 
beperkte beschikbaarheid van 
tickets aan de kassa, op is op. 
Meer informatie over het 
wintercircus vindt u op 
www.noordhollandswintercircus.nl.

Gooi frituurvet en olie niet in het riool
Lekker koken met kerst of oliebollen 
bakken voor oudejaarsdag? Gooi 
overgebleven olie en frituurvet niet 
in het riool. Wanneer u olie of vet 
door het afvoerputje in de gootsteen 
of door het toilet giet, stolt dit in het 
riool. Gestold vet in het riool kan 
voor grote problemen zorgen, zoals 
verstoppingen. Zelfs kleine restjes 

kunnen een verstopping veroorzaken. 
Giet de afgekoelde vet- of olieresten 
in een plastic fles en lever het in bij 
een recyclecontainer of bij het 
afvalbrengstation. Kijk op 
www.frituurvetrecyclehet.nl > Waar 
inleveren voor een recycle-
container in de buurt.  

Officiële bekendmaking  
Toepassing Belemmeringenwet 
Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente 
Dijk en Waard maakt bekend dat met 
ingang van 19 december 2022 tot en 
met 2 januari 2023 het verzoek van 
Tennet TSO BV aan de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat, Rijks-
waterstaat Corporate Dienst, te 
Utrecht, dus gedurende veertien 
dagen, ter inzage ligt in het gemeen-
tehuis van Dijk en Waard, Parelhof 1, 
1703 EZ  Heerhugowaard.

Dit betreft een verzoek om met toe-
passing van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht aan rechthebbende(n) 
de gedoogplicht op te leggen voor 
het realiseren van een ondergrondse 
150 kV hoogspanningsverbinding 
tussen de transformatorstations De 
Weel en Oterleek, met bijkomende 
werken in de gemeentes Alkmaar, 
Dijk en Waard en Hollands Kroon.

U kunt de stukken inzien nadat u een 
afspraak heeft gemaakt met het 
gemeentelijk klantcontactcentrum 
KCC. Dat is bereikbaar op telefoon-

nummer 072 575 55 55.

De stukken kunnen ook digitaal wor-
den opgevraagd via het e-mailadres 
CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid 
van de Belemmeringenwet Privaat-
recht wordt er tevens een zitting 
gehouden. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker Tennet TSO BV.

De zitting zal worden gehouden in 
het provinciehuis van de provincie 
Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem 
en zal plaatsvinden op 18 januari 
2023 van 13.00 tot 15.30 uur, Haar-
lemzaal 1.5.

De rechthebbenden van de 
kadastrale percelen worden schrifte-
lijk in kennis gesteld.

16 dec 2022

Brandweerman Sam treedt op bij het wintercircus

Wethouder Annette Groot en de MET-medewerkers gingen bij alle scholen met de leerlingen en docenten in gesprek.

Vergeet niet uw parkeervergunning aan te vragen
Woont u in het Stationsgebied en 
Stadshart in Heerhugowaard en heeft 
u dit jaar een parkeervergunning 
ontvangen? Vergeet dan niet om uw 
parkeervergunning voor volgend jaar 
bij de gemeente aan te vragen. Deze is 
net als dit jaar weer gratis. We raden u 
aan uw aanvraag vóór 1 januari 2023
te doen.

U kunt uw parkeervergunning of 
-ontheffing aanvragen via 

www.dijkenwaard.nl > Parkeren en 
verkeer > Parkeervergunning voor 
bewoners. Hulp nodig? Maandag 
19 december is er in het 
gemeentehuis aan de Parelhof in 
Heerhugowaard van 9.00 tot 12.00 uur 
een medewerker aanwezig om u te 
helpen bij uw aanvraag. 

Als u uw aanvraag voor uw vergunning 
indient vóór 1 januari 2023 heeft u uw 
parkeervergunning gegarandeerd op 

31 januari 2023 in huis. De nieuwe 
vergunning of ontheffing is geldig van 
31 januari 2023 t/m 31 januari 2024. 
Let op: Als u geen aanvraag bij ons 
indient, dan krijgt u geen vergunning 
of ontheffing voor 2023. 

Uw nieuwe parkeervergunning of 
-ontheffing moet u dus zelf aanvragen. 
Bezoekerspassen krijgt u wel 
automatisch thuisgestuurd, hier hoeft 
u geen aanvraag voor te doen. 
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Tip om terug te kijken: politie aan het woord over veiligheid

Maak kennis met Jasper John
fractievoorzitter CDA

Maak kennis met Henk Corbee
raadslid DOP

Benieuwd naar hoe het zit met 
inbraken, straatroven en vuurwerk-
overlast in Dijk en Waard? De politie 
vertelde hier meer over tijdens de tafel 
in de Binding op dinsdag 13 december. 

Zo krijgt u een beter beeld van wat de 
politie doet, wat de gemeente doet, 
maar ook wat u zelf kan doen. Kijk of 
luister het eerste onderwerp even 
terug. 

Agenda
Extra raadsvergadering op maandag 19 december, vanaf 20.00 uur
De fracties DOP, LDW, SDW, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie hebben een verzoek ingediend voor een extra 
raadsvergadering. Tijdens deze vergadering presenteren zij het nieuwe coalitieakkoord. Kijk voor de agenda op 
www.dijkenwaard.nl/raad.

Raadsvergadering op dinsdag 20 december, vanaf 20.00 uur
Zo werkt het: deze avond neemt de raad besluiten. Onderwerpen staan als hamerstuk of bespreekstuk op de agenda. Over 
een bespreekstuk kunnen raadsleden nog met elkaar in gesprek, voordat ze een besluit nemen. 

Benoemen: nieuwe wethouder en toelaten nieuw raadslid
Tijdens deze vergadering wordt wordt waarschijnlijk Fred Ruiten benoemt als wethouder Financiën. Fred is nu 
fractievoorzitter voor de ChristenUnie. Daar komt nu een plek vrij. Waarschijnlijk wordt gevraagd Joris Koning toe te laten als 
raadslid voor de ChristenUnie. Hij is nu fractievertegenwoordiger voor deze fractie. 

Hamerstuk: tegemoetkomen kosten kinderopvang op basis van een indicatie
De raad wordt gevraagd de verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie 
vast te stellen. En drie oude verordeningen over dit onderwerp in te trekken. Deze regeling is voor ouders die door sociale, 
psychische of medische omstandigheden niet of onvoldoende in staat zijn om op hun kind te passen, geen recht hebben op 
de regeling vanuit het Rijk en geen mogelijkheden zien voor andere opvang.  

Hamerstuk: harmonisatie parkeerverordening
De raad wordt gevraagd om de nieuwe parkeerverordening vast te stellen. En de parkeerverordening van 2007 voor 
Heerhugowaard in te trekken. Zo zijn er voor dit onderwerp dezelfde regels in heel Dijk en Waard.  

Hamerstuk: wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening
De raad wordt gevraagd om de vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening 2022 te wijzigen. In de APV staan de 
gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. In de nieuwe versie zijn onder andere regels 
opgenomen voor deelvoertuigen en bedelen.    

Hamerstuk: programma stedelijk water en riolering
De raad wordt gevraagd het Programma Stedelijk water en Riolering vast te stellen. Dit komt in plaats van het 
Gemeentelijke Riolering Plan van de voormalige gemeenten. In het programma staat hoe er invulling wordt gegeven aan de 
wettelijke zorgplicht voor het riool en hoe er geanticipeerd wordt op de gevolgen van klimaatverandering.

Hamerstuk: slotwijziging
De raad wordt gevraagd de Slotwijziging vast te stellen en de veranderingen te verwerken in de gewijzigde begroting. De 
slotwijziging is het laatste moment om geldbedragen in de begroting 2022 bij te stellen.

Bespreekstuk: nota parkeernormen
Als er gebouwd wordt, is er ook plek nodig voor fietsen en auto’s. Hoeveel plek, dat staat in de Nota Parkeernormen 2023. 
Aan de raad wordt gevraagd deze nota vast te stellen. Een overgangsregeling te hanteren en de Nota Parkeernormen van 
Langedijk uit 2016 in te trekken.

Bespreekstuk: belastingverordeningen
De raad wordt elk jaar gevraagd de belastingverordeningen voor volgend jaar vast te stellen. En die van dit jaar in te 
trekken. Zo weet u wat bijvoorbeeld een paspoort, het liggeld voor een boot of het ophalen van afval kost in 2023.

Motie vreemd aan de orde van de dag: duurzame bekers voor koffie en thee
Om zuinig om te gaan met grondstoffen, de afvalberg niet groter te maken en een voorbeeld te geven. Willen ChristenUnie 
en VVD dat in het hele gemeentehuis de wegwerpbekers verdwijnen. Deze bekers zijn niet duurzaam. Is de meerderheid van 
de raad het hiermee eens? Dan wordt de motie aangenomen. En roept de raad het college op om dit op te pakken. 

Motie vreemd aan de orde van de dag: formele vergunning voor Cyan Circulair 
Via een motie willen CDA en D66 het college oproepen om toe te werken naar een formele vergunning voor Cyan 
Circulair op het Nijverheidsplein. En als daar bezwaar op is, dit voor te leggen aan de raad. Of met een andere locatie 
te komen. De fracties vinden circulaire ambachtscentra belangrijk: om in de toekomst volledig circulair te kunnen 
zijn, voor het minimabeleid en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is de meerderheid het van de raad 
het hiermee eens? Dan wordt deze motie aangenomen.

Meer over de raad 
Zoekt u contact met raadsleden? Wilt u iets op de agenda zetten van de raad? 
Of iets zeggen bij een onderwerp dat nu op de agenda staat? Kijk op 
www.dijkenwaard.nl/raad

“Ik was eigenlijk nooit van plan om de 
politiek in te gaan. Soms moet je toch 
de handschoen oppakken. Ik heb best 
wel ideeën van hoe iets anders zou 
kunnen. Dan moet je in de raad gaan 
zitten. Want dan kan je het ook anders 
doen.” 

“We hebben een hele grote groep in 
onze samenleving die je eigenlijk 
nooit hoort. Dat zijn alle werkende 
ouders met een gezin, die druk zijn 
voor de sportvereniging, voor de basis-
school en gewoon een baan hebben. 
De groep die we elke keer weten te 
vergeten. En voor die groep zet ik me 
vooral in.”

“Ik vind dat we als gemeente de basis 
op orde moeten hebben. Dat betekent 
dat we de grote maatschappelijke 
problemen weten aan te pakken en 
daar antwoorden op hebben. De 
woningnood is zo’n probleem. Daar is 
het belangrijk dat we veel breder 
kijken dan het bouwen van alleen 
woningen. Het betekent ook dat we 
voldoende plek hebben om te sporten, 
dat je je auto gewoon kan parkeren. 
En dat we zorgen voor genoeg 
huisartsen, brandweermensen en 
politie. Want als we niet kijken naar 
dat totaalplaatje, hebben we straks 
veel huizen, maar kan je er helemaal 
niet leuk wonen.”

“Ik ben het groentje van de raad. 
Ondanks mijn leeftijd, moet ik nog het 
een en ander leren. Maar ik ga er vol 
voor. Mijn ervaring met de vakbond en 
verenigingen helpt. En, ik heb leren 
luisteren. Je kan het oneens zijn met 
iets. In de raad kan je je verhaal kwijt. 
Als je betrokken bent bij de gemeente, 
hoor je ook waarom iets gedaan 
wordt. Dat geeft begrip. Door te 
luisteren en te praten met mensen, 
kom je veel verder.” 

“We staan hier op de West-Beverkoog. 
Het open stuk van Sint Pancras. Het is 
vlakbij Heerhugowaard. Maar toch ook 
weer ver weg. Het is een prachtig 
gebied. Dat past in de plannen voor de 
Groene Loper en het Kanaalpark. Ik 
heb hier vroeger bij de familie 
Wognum in de narcissen, in de witlof 
en in de aardappels gewerkt. Nu is het 
verkaveld, ontgrond. En is het zand 
naar boven gehaald. Dat vind ik 
jammer. Toch wil ik het graag open 
houden en gebruiken om een verbin-
ding te maken met Heerhugowaard.”


