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Bereikbaarheid Stationsgebied 
tijdens bouw spooronderdoorgang

Stichting Present Heerhugo-
waard-Langedijk verzorgt ook dit 
jaar weer de actie Kerstengelen. 
Kerstengelen bezorgen tussen 
10 en 24 december attenties aan 
mensen om te laten merken dat 
ze gezien worden. Kent u iemand 
die om wat voor reden dan ook in 
de decembermaand wat extra 
aandacht verdient? Geef hem of 
haar dan op als ontvanger van 
een Kerstengel. U kunt ook zelf 
een Kerstengel zijn voor iemand. 
U opgeven als Kerstengel of het 
aanmelden van iemand die een 
Kerstengel verdient kan tot 
5 december via www.facebook.
com/DijkenWaardKerstengelen/.  

Word Kerstengel  

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Nexus ligt in het oude centrum 
van Heerhugowaard, op de hoek 
van de Van Teylingenlaan en de 
Van Duivenvoordestraat. Het 
speciaal (basis)onderwijs Nexus 
vertrekt begin 2023 naar de 
nieuwbouwlocatie van het Exper-
tisecentrum passend onderwijs 
in De Vaandel-Zuid. Dit betekent 
dat de locatie vrijkomt voor 
woningbouw. Om te bepalen welk 
type woningen en voorzieningen 
hier gebouwd moeten worden, 
doet de gemeente onderzoek. 
Wilt u meedoen aan dit onder-
zoek, vul dan de vragenlijst in 
voor 4 december via 
www.dijkenwaard.nl/nexus. 

Onderzoek naar 
woningbehoefte 
locatie Nexus

De Cliënten Advies Raad (CAR) 
zoekt kandidaten in Dijk en 
Waard die willen meedenken over 
en invloed uitoefenen op het 
gemeentelijk sociaal beleid. Meer 
informatie over de CAR en de 
vacature is te vinden op www.dij-
kenwaard.nl/clienten-advies-
raad-car. Bent u geïnteresseerd? 
Laat dan vóór 5 december a.s. uw 
cv en motivatie achter op 
www.werkeninnoordhollandnoord.nl 
o.v.v. vacature cliëntenadviesraad.

Cliënten Advies Raad 
Dijk en Waard zoekt 
nieuwe leden

Ruim vijftig belangstellenden bezoch-
ten maandag 7 november de avond 
over bereikbaarheid van het Stations-
gebied. Tijdens ‘de grote verbouwing’ 
aan de Zuidtangent en de spooronder-
doorgang gaat het gebied voor een 
groot deel dicht. Hoe zorgen we er 
dan voor dat woningen, bedrijven, 
winkels en instellingen bereikbaar 
blijven? Daarover spraken de aanwe-
zigen met de gemeente, hulpdiensten, 
ProRail en adviesbureau Movares. 

De gespreksavond was een vervolg van 
bijeenkomsten die in april en mei zijn 
gehouden over dit onderwerp. Toen 
werden inwoners, ondernemers, 
belangenverenigingen en gemeente-
raad in verschillende bijeenkomsten 
bijgepraat. Nu zat iedereen bij elkaar. 
Bij de gezamenlijke start van de 
bijeenkomst werd een terugkoppeling 
gegeven van de ideeën die in het 
voorjaar zijn opgehaald. Zoals het 
uitnodigen van de hulpdiensten. 
Daarom waren er tijdens deze avond 

medewerkers van politie en brandweer 
aanwezig. Zij beantwoordden vragen 
van inwoners en ondernemers over de 
verkeersveiligheid en bereikbaarheid 
van de omgeving.

Verkeer en omleidingen
Maar er waren ook ideeën over het 
verkeer. Daar is de gemeente mee aan 
de slag gegaan en zij komt met de 
volgende oplossingen. Om minder 
doorgaand verkeer op de N242 te 
krijgen, worden auto’s tijdens de werk-
zaamheden regionaal omgeleid. Ook de 
verkeerslichten op de N242 en West-
tangent worden opnieuw afgesteld om 
de doorstroming te bevorderen. Daarbij 
komt er een tijdelijk verkeerslicht op 
de ovonde Westtangent-N242 om het 
verkeer beter te doseren en een 
tijdelijk verkeerslicht op de kruising 
Middenweg–Hasselaarsweg. De zuide-
lijke ontsluiting van de Beverkoog via 
de N508 wordt verbeterd voordat de 
werkzaamheden aan de Zuidtangent 
starten. 

Voordat de bouw van de spoortunnel 
start, neemt de gemeente al 
maatregelen. De twee halve 
turborotondes in de Oosttangent zijn 
inmiddels in gebruik. De kruising 
Westtangent-Zuidtangent wordt in de 
zomer van 2023 aangepast, inclusief de 
opstelstroken en de invoegstroken 
vanaf het Stationsplein tot aan de 
rotonde Parelhof. Tevens wordt op 
voorhand de bushalte van de 
Q-liner langs de N242 een stuk ver-
plaatst richting de Stationsweg nabij 
de fietsbrug ‘de Krul’. Ook kijkt de 
gemeente naar de bouwfasering: 
bijvoorbeeld door de zomermaanden te 
benutten voor de reconstructie van de 
kruising Westtangent-Zuidtangent, dan 
is het minder druk op de weg. Ondanks 
al deze maatregelen zal het drukker 
worden op de alternatieve routes.

Fietsgebruik stimuleren
Verder zijn er ideeën voor fietsparkeer-
plekken bij het station en een 
verbeterde fietsroute via de Stations-

weg. En er wordt gekeken of de 
noord-zuidverbinding via het Stations-
plein voor fietsers en voetgangers zo 
lang mogelijk open kan blijven tijdens 
de bouw. Om fietsgebruik te 
bevorderen, waren ideeën onder 
andere een pendeldienst inzetten, 
laten zien waar je kunt parkeren om 
vervolgens te lopen of te fietsen, 
werkgevers betrekken om het fietsplan 
te stimuleren, thuiswerken, met de 
auto buiten de spits reizen, het inzet-
ten van OV-fietsen, elektrische fietsen 
beschikbaar stellen of laten zien dat 
het sneller is met de fiets dan wachten 
in de file. Hier gaat de gemeente mee 
aan de slag. Zij doet dit in overleg met 
de uitvoerende aannemer, die nu nog 
niet bekend is.

Meer informatie
Op www.dijkenwaard.nl/stationsgebied 
meer informatie over wat er gaat 
gebeuren. Een algemene, brede 
inloopavond is in januari 2023. 

Het Sociaalplein vijf middagen open
Sinds de hernieuwde openstelling in 
juni wordt Het Sociaalplein in de hal 
van het gemeentehuis aan de Parel-
hof goed bezocht. Omdat het steeds 
drukker wordt met actuele thema’s 
waaronder de stijgende energiekos-
ten, is besloten om de openingstijden 
van Het Sociaalplein te verruimen 
naar vijf middagen. Vanaf nu kunt u 
van maandag tot en met vrijdag tus-
sen 14.00 en 17.00 uur met uw zorg- 

en welzijnsvragen bij Het Sociaal-
plein terecht. Hiervoor hoeft u geen 
afspraak te maken. 

De ‘vrije inloop’ bij Het Sociaalplein 
nabij de entree van de bibliotheek is 
bedoeld voor mensen die digitaal 
minder vaardig zijn en vragen hebben 
op het gebied van Wmo, huishoude-
lijke hulp, financiën of een gezins-
situatie.  De medewerkers van Het 

Sociaalplein gaan met u in gesprek. 
Daarbij staat de hulpvraag en 
persoonlijke situatie centraal. Onder-
steuning van de medewerkers is 
gericht op het zo veel mogelijk zelf 
kunnen regelen van een oplossing 
(bijvoorbeeld met behulp van uw 
netwerk of familie). Maar er wordt ook 
gekeken welke voorziening, dienst of 
organisatie u kan helpen. 
De openstelling van Het Sociaalplein 

betreft een proef. Begin 2023 wordt 
besloten of het fysieke punt open 
blijft of niet, en zo ja in welke vorm 
(locatie, openingstijden, dienstverle-
ning) dit zal zijn. 
Op www.hetsociaalplein.nl vindt u ook 
alle informatie op het gebied van zorg, 
jeugd, Wmo, ondersteuning en welzijn 
en staan ook doorverwijzingen naar 
organisaties en instanties die u het 
beste kunnen helpen.
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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

-
  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 Ver-
laat 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 wor-
den gefaseerd uitgevoerd, de voor-
zieningen 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 aange-
sloten. Met enige hinder kan de 
rotonde gebruikt worden. Daarna vol-
gen werkzaamheden voor het bouw-
rijp maken. Dit duurt waarschijnlijk tot 
het einde van het jaar. Vanaf januari 
wordt begonnen met de bouw van 
woningen. De wijk zal naar verwach-
ting rond de zomer van 2023 geheel 
klaar zijn.

Groot onderhoud asfalt
Pannekeetweg (inclusief rotonde)
21 t/m 28 november. Pannekeetweg 
afgesloten voor doorgaand verkeer.
Deels bereikbaar voor bestemmings-
verkeer in overleg met toezichthouder.
Middenweg (tussen Hasselaarsweg en 
de spoorwegovergang)
28 november t/m 2 december. Midden-
weg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Bereikbaar voor bestemmings-
verkeer in overleg met toezichthouder. 

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

Rotonde Haringvliet/
West-Frieslandsingel
Van dinsdag 29 november 20.00 uur 
tot woensdag 30 november 06.00 uur 
worden herstelwerkzaamheden aan de 
rotonde Haringvliet/West-Friesland-
singel uitgevoerd. De rotonde is voor 
autoverkeer afgesloten. Een omlei-
dingsroute wordt aangegeven. Voor 
voetgangers is de rotonde open en 
fietsers moeten te voet oversteken.

Brug Kanaaldijk
De voegovergangen in de brug ter 
hoogte van de Saskevaart gelegen in 
de Kanaaldijk in Koedijk worden ver-
vangen. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot 2 december. De 
weg is dicht voor autoverkeer. Fietsers 
en voetgangers kunnen wel gebruik-
maken van de brug. 

Lichtmasten Broekhorn en Land van 
Luna niet in werking
In verband met niet leverbare 
onderdelen werken de lichtmasten 
in Broekhorn en het Land van Luna 
in Heerhugowaard momenteel niet. 
De onderdelen zijn in bestelling. De 
werkzaamheden om de lichtmasten 
operationeel te maken staan medio 
december gepland. 

Kieft, Sint Pancras 
Van 17 tot 30 november wordt de 
rijbaan herstraat. Ook worden inrit-
ten aangesloten voor nieuwe 
woningen. De Kieft is deze periode 
alleen te voet bereikbaar. 

Voetpad Middenweg 
(Hasselaarsweg tot De Noord)
Van 1 tot 8 december wordt het 
trottoir bestraat. De inritten zijn 
voor auto’s korte tijd niet bereik-
baar. 

Uitvalsweg één dag dicht
Op vrijdag 2 december wordt een 
noodreparatie uitgevoerd aan het 
asfalt op de Uitvalsweg in Broek op 
Langedijk. De weg is deze dag 
afgesloten tussen 6.00 en 17.00 uur. 
Voor het doorgaand verkeer wordt 
een omleiding ingesteld via onder 
andere de Nauertogt. Het fiets-
verkeer ondervindt geen hinder van 
de werkzaamheden.

Door de groei van het aantal 
elektrische auto’s in Nederland stijgt 
ook de behoefte aan laadpunten. 
Dijk en Waard kent al een flink 
aantal openbare laadpunten. Om 
sneller te kunnen handelen bij de 
verwachte toename van verzoeken 
om een laadpaal te plaatsen heeft de 
gemeente 280 locaties aangewezen 
waar de komende vijf jaar een 
laadpaal geplaatst kan worden.

Deze openbare laadpalen zijn bedoeld 
voor elektrische auto’s die niet op 
privéterrein opgeladen kunnen 
worden. Nieuwsgierig of er bij u in 
de buurt ook een laadpaal gepland 
staat? U vindt de Laadkaart 2027 met 
alle geplande locaties voor laadpalen 
op www.dijkenwaard.nl> parkeren en 
verkeer > oplaadpunten elektrische 
auto’s. 
De plusminus 280 nieuwe punten 
die in het plan genoemd worden, 
zijn locaties waar de gemeente het 
wenselijk acht om een laadpaal neer 
te zetten om zo een zo volledige 

mogelijke dekking over de gemeente 
te krijgen. Let op: het gaat om 
geplande locaties, er kunnen dus nog 
locaties wijzigen of vervallen.

Alle locaties zijn bepaald op basis 
van data over de verwachte groei van 
het aantal elektrische auto’s. Hierbij 
is onder andere rekening gehouden 
met de al aanwezige stroomkabels in 
de grond, met bomen, ander groen en 
waar mogelijk ook met de aanwezige 
parkeerdruk. 

Reageer op de laadkaart
Als inwoner kunt u ook uw mening 
over de geplande locaties geven. 
Wanneer u op de icoontjes van de 
laadpunten in de online kaart van 
Laadplan 2027 klikt, kunt u een reactie 
toevoegen aan een geplande locatie. 
Dit kan vanaf 18 november. Indien 
uw reactie vóór 31 december 2022 
binnen is, kijkt de gemeente of er 
nog iets gewijzigd kan worden voor 
het vaststellen van de definitieve 
plankaart.

Zolang er nog geen laadpaal is, 
blijven de parkeerplaatsen voor 
iedereen beschikbaar. Pas na een 
aanvraag van een inwoner wordt 
een laadpaal geplaatst en worden 
twee parkeervakken gereserveerd 
voor uitsluitend het opladen van 
elektrische voertuigen. De definitieve 

locaties worden vastgesteld met een 
verkeersbesluit, zodra iemand voor 
die betreffende locatie een aanvraag 
heeft ingediend die goedgekeurd is.

Heeft u nog vragen over het Laadplan 
2027? Stel deze dan via 
laadpalen@dijkenwaard.nl. 

Dijk en Waard zet in op forse groei aantal openbare laadpalen

Praat mee over betere bereikbaarheid van de N242
Provincie Noord-Holland en gemeen-
ten Dijk en Waard en Alkmaar ver-
kennen hoe de bereikbaarheid, ver-
keersveiligheid en leefbaarheid op en 
rond de N242 (tussen Kooimeerplein 
en Verlaat bij de N241) kan worden 
verbeterd. Geïnteresseerden kunnen 
maandag 28 november hierover mee-

praten tijdens een inloopavond bij 
Hotel Heer Hugo in Heerhugowaard.

Afgelopen weken konden bewoners en 
gebruikers van de weg digitaal al hun 
aandachtspunten en oplossings-
richtingen meegeven via de 
Wijkprikker. Tijdens de 

N242-inloopavond delen de provincie 
en gemeenten een eerste beeld van 
de opbrengsten via de Wijkprikker en 
de knel- en verbeterpunten op en rond 
de N242. 
Bezoekers kunnen een korte presen-
tatie bijwonen, die gedurende de 
avond meermaals wordt herhaald.

De inloopavond vindt plaats van 19.00 
tot 21.00 uur in Hotel Heer Hugo, 
Gildestraat 2 in Heerhugowaard. 
Geïnteresseerden hoeven zich niet 
vooraf aan te melden en kunnen deze 
avond op elk moment binnenlopen. 
Meer informatie staat op 
www.noord-holland.nl/verkenningN242.
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Locoburgemeester John Does 
reikte op zondag 13 november 
een Zilveren Reiger uit aan de 
heer Sjaak Beers. De heer Beers 
ontving deze gemeentelijke 
onderscheiding voor zijn 
jarenlange inzet voor voetbal-
vereniging KSV in ’t Kruis. 

Sjaak Beers is 33 jaar vrijwilliger 
geweest bij KSV. Hij was actief als 
beheerder van de kantine. Met het 
toekennen van deze onderschei-
ding geeft het college van Dijk en 

Waard, namens de samenleving en 
KSV, blijk van waardering voor de 
jarenlange vrijwillige inzet van de 
heer Beers voor de vereniging.

Twee medevrijwilligers hebben op 
2 september jl. tijdens de feest-
avond ter gelegenheid van het 
75-jarig bestaan van KSV een 
Zilveren Reiger ontvangen. De 
heer Beers kon hier niet bij 
aanwezig zijn en ontving daarom 
op zondag 13 november de 
onderscheiding.

Jubilea
Zilveren Reiger voor Sjaak Beers

Voedselbank Langedijk draait dankzij vrijwilligers 
en hechte gemeenschap op volle toeren   
De armoede in Nederland neemt toe, 
steeds meer mensen ervaren finan-
ciële problemen. Het aantal klanten 
van de Voedselbank stijgt hierdoor 
ook flink. Dit merken ze ook bij 
Voedselbank Langedijk. Een team van 
35 vrijwilligers zet zich elke dag in 
om inwoners die het financieel niet 
meer redden tijdelijk te voorzien van 
voedselpakketten en kleding. 

Gerrit Struik (74) uit Sint Pancras is 
vrijwilliger in hart en nieren en voor-
zitter bij Voedselbank Langedijk. In 
zijn coördinerende rol zorgt hij ervoor 
dat alles goed verloopt binnen de 
organisatie. Hij stuurt de vrijwilligers 
aan en probeert genoeg geld binnen 
te halen om de voorraden gevuld te 
houden. Gerrit: “Ik heb vroeger veel 
gereisd voor mijn werk bij Bejo Zaden, 
onder andere door Afrika. Daar heb ik 
heel veel armoede gezien en dat laat 
je niet los. Daarom wilde ik iets voor 
anderen doen. Ik heb onder andere 
vrijwilligerswerk gedaan voor 
Stichting Kossen-Leijen Fonds en toen 
ik gevraagd werd om voorzitter te 
worden bij Voedselbank Langedijk kon 
ik geen nee zeggen. Elkaar helpen zit 

in mijn genen; mijn vader heeft ook 
jarenlang vrijwilligerswerk gedaan.”

Toenemende armoede
De voedselbank is een belangrijke 
voorziening in de gemeente. Wat 
12,5 jaar geleden begon met een 
broodkar waar twee dames mee langs 
de deuren gingen, is uitgegroeid tot 
een organisatie met een groot pand 
aan de Broeker Werf 3 in Broek op 
Langedijk. Hier kunnen inwoners met 
financiële problemen elke week een 
voedselpakket afhalen. Ook is er 
tweedehands kleding en speelgoed 
beschikbaar. Klanten kunnen elk 
seizoen een aantal kledingstukken 
uitzoeken. Mensen die geen klant zijn 
kunnen er tegen een kleine vergoe-
ding kleding halen. 
Steeds meer inwoners zijn aangewe-
zen op de voedselbank. “Op dit 
moment maken zo’n 70 mensen 
gebruik van de voedselbank. Eerder dit 
jaar waren dat er nog 60. We verwach-
ten dat de stijging doorzet en dat we 
in februari rond de 100 klanten zitten”, 
vertelt Gerrit. “Je ziet veel schrijnende 
gevallen. Mensen die gescheiden zijn 
of waarvan het bedrijf failliet is. Wij 

begeleiden deze mensen om er weer 
uit te komen. Ons doel is dat ze na 
twee jaar niet meer afhankelijk zijn 
van ons. In het begin komen mensen 
huilend van schaamte bij ons binnen. 
Maar na een aantal keren komen ze 
lachend binnen. Dat is prachtig om te 
zien, daar doe je het voor.” 

Hechte gemeenschap
Ook Voedselbank Langedijk voelt de 
inflatie, het wordt steeds lastiger om 
genoeg geld binnen te krijgen en om 
de voorraden gevuld te houden. 
Gerrit: “We moeten creatief zijn om de 
begroting rond te krijgen. Ook wij 
hebben te maken met stijgende 
kosten voor huur, elektriciteit en gas. 
Gelukkig hebben wij een zeer hechte 
gemeenschap. Veel mensen komen 
spullen brengen, ze weten allemaal de 
weg. Iedereen kent de voedselbank, 
dat is een voordeel. Er worden 
regelmatig acties georganiseerd om 
geld op te halen voor ons, zoals het 
Lief Langedijk Concert. We krijgen pro-
ducten van lokale boeren en onderne-
mers en hebben een samenwerking 
met een supermarkt. Een deel van het 
eten dat is blijven liggen bij de bood-

schappenbezorgdienst gaat naar ons. 
Zo kunnen we mensen hulp bieden en 
gaan we voedselverspilling tegen. We 
proberen tevens zo gevarieerd 
mogelijke pakketten te maken volgens 
de Schijf van Vijf, met af en toe een 
lekker extraatje. Als kinderen jarig zijn 
krijgen ze een cadeautje. Ook kunnen 

klanten gratis vrij zwemmen bij 
zwembad De Bever en werken we 
samen met andere liefdadigheids-
organisaties om gezinnen een weekje 
vakantie te kunnen geven op de 
Veluwe. We bieden eigenlijk een 
all-in-pakket.”

Fix-team gaat van deur tot deur 

Het Fix-team gaat al een maand 
lang in een aantal wijken in Dijk en 
Waard van deur tot deur om inwo-
ners die hier interesse in hebben 
te voorzien van een gratis woning-
check. Het team heeft inmiddels 
meer dan 120 energieadviezen 
gegeven en hierbij zijn bijna 850 
energiebesparende producten 
geïnstalleerd, zoals ledlampen, 
radiatorventilatoren en siliconen 
tochtstrips. Zo besparen inwoners 

nog dezelfde dag op onnodige 
energiekosten.

René Schoemaker, wethouder duur-
zaamheid en energietransitie, ging 
vorige week een ochtend met het 
Fix-team op pad. “Het Fix-team helpt 
inwoners bij het verduurzamen van 
hun woning. Hierdoor verlagen de 
huishoudens hun energiekosten en 
CO2-uitstoot. Ik ben blij dat we 
mensen op deze manier een beetje 

kunnen helpen bij het verduurzamen 
van hun huis. We willen en moeten 
als gemeente verduurzaming voor 
iedereen zo makkelijk mogelijk 
maken.”

Het voornemen is om ook komend 
jaar dergelijke Fix-acties te houden 
in buurten in Dijk en Waard waar 
veel winst te behalen valt met 
energie besparen.

Presentatie energiecoach bij 
duurzame avond in Sint Pancras

Vraag vóór 31 december het 
Mantelzorgcompliment aan

Dorpsraad Sint Pancras verzorgt 
woensdag 30 november vanaf 19.30 
uur een avond over duurzaamheid in 
Dorpshuis De Geist aan Vinkenlaan 7. 
Een van de energiecoaches van 
gemeente Dijk en Waard geeft tij-
dens de avond een presentatie. 

Bezoekers kunnen tijdens deze 
avond veel tips inwinnen over hoe ze 
energie kunnen besparen in hun 
woning. Denk aan het isoleren van 
dak, vloeren, muren en ramen, maar 
ook aan het terugschroeven van het 
verbruik van elektrische apparaten.

Mantelzorgers leveren een grote bij-
drage aan de zorg voor een naaste. 
Het verlenen van mantelzorg is zeker 
niet vanzelfsprekend. Gemeente Dijk 
en waard reikt dan ook graag het 
Mantelzorgcompliment uit aan
inwoners die intensieve onder-
steuning bieden aan een naaste. 

Als mantelzorger kunt u een aan-
vraag indienen als u aan de criteria 
voldoet. De criteria vindt u op www.
wonenpluswelzijn.nl > Dijk en Waard > 
Mantelzorgcompliment. Via deze web-
site kunt u ook uw aanvraag doen. 
Aanvragen kunnen tot 31 december 
2022 ingediend worden.

interview
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Terugblik: raadsvergadering op dinsdag 8 november

Maak kennis met Floris de Boer
raadslid Lokaal Dijk en Waard

Maak kennis met Trijntje Johanne 
Visser – Hogeterp
raadslid ChristenUnie

De raad is akkoord met de begroting 
voor 2023. Daarmee geeft de raad toe-
stemming aan het college om ook in 
2023 te investeren in een mooi, sociaal 
en duurzaam Dijk en Waard. BVNL 
stemde tegen. Op de pagina hiernaast 
leest u meer over de begroting. 

De begroting is te vergelijken met een 
offerte van het college aan de raad. 
Daarin staat wat het kost om in 2023 
activiteiten uit te voeren. Deze activi-

teiten zijn voor een groot deel al in 
juni bepaald. Toen werd de kadernota 
vastgesteld. In deze nota geeft het 
college de prioriteiten aan voor 2023. 
Op dat moment kan de raad nog keuzes 
maken en aangeven waar meer of 
minder geld moet worden uitgegeven. 

De ambities die bij de kadernota zijn 
aangenomen, zijn verwerkt in de 
begroting. Daar is bijna € 7 miljoen 
voor vrijgemaakt. Tijdens het bespre-

ken van de begroting kan de raad ook 
nog dingen wijzigen. Het gaat dan vaak 
om het bijstellen van de keuzes 
gemaakt tijdens de kadernota. Een 
meerderheid van de raad moet wel 
akkoord gaan met zo’n wijziging. Zo 
gaat er:
• via een amendement extra geld 
 naar het uitbreiden en onderhouden 
 van bomen. 
Ook is het college via moties gevraagd 
om het volgende op te pakken:

• wijzigingen in reserves duidelijker 
 in raadsvoorstellen te laten zien. 
• samen met de overgebleven 
 jongeren van de huidige jongeren-
 raad te kijken hoe de gemeente een 
 jongerenraad kan vormen en 
 gemotiveerd kan houden. 
• op korte termijn de mogelijkheden 
 te bekijken voor een lokaal fonds 
 voor ondernemers en verenigingen 
 om ze te ondersteunen met het 
 betalen van de hoge energielasten. 

• een visie te delen op de digitale en 
 fysieke dienstverlening van de 
 gemeente. 

Duurzaamheid en armoede zijn tijdens 
deze avond vaak genoemd. En zijn ook 
voor u als inwoner belangrijk. Dinsdag 
22 november bespreekt de raad de 
pilot Armoedebeleid. En binnenkort 
wordt de raad bijgepraat over wat de 
gemeente doet als het gaat om 
duurzaamheid.

Agenda
Politieke avond op dinsdag 22 november
Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad beslist 
over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Wilt u daar iets over zeggen? Spreek dan 
mee bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek vijf minuten in bij onderwerpen over oordeelsvorming.

Tafel in raadzaal Parelhof, van 20.00 tot 23.00 uur
Oordeelsvorming over: het inzamelen van afval 
De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan om vanaf 1 januari 2023 het afval net zo vaak op te halen in Langedijk als 
in Heerhugowaard. Nu is dat nog niet gelijk. Het gaan dan om ophalen: restafval één keer in de drie weken, GFT één keer 
in de twee weken, PMD één keer in de twee weken en grof huishoudelijk afval één keer per vier weken. 

Oordeelsvorming over: de overdracht van dijk en dijkwegen
Hoogheemraadschap wil het wegbeheer van enkele dijkwegen overdragen aan de gemeente. De gemeente wil het deel 
van de Oostdijk in Heerhugowaard overdragen aan Hoogheemraadschap. Zo is het duidelijker wie waar voor 
verantwoordelijk is. De raad wordt gevraagd het te ontvangen bedrag mee te nemen in de voorjaarsrapportage. 

Oordeelsvorming over: het vaststellen van de grond voor IKOC Noord-Scharwoude
Op de locatie van de voormalige Mariaschool komt een Integraal Kind en Ouderen Centrum. Om de ontwikkeling hier 
voor te starten moet de grond in gebruik genomen worden. Deze ingebruikname start met een negatief resultaat van 
€ 533.000. Aan de raad wordt gevraagd dit vast te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserves. 

Tafel in werkcafé De Binding, van 20.00 tot 23.00 uur
Oordeelsvorming over: het vaststellen van subsidies 
De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met één subsidieverordening voor Dijk en Waard. Op die manier zijn er op 
hoofdlijnen dezelfde regels voor het verstrekken van een subsidie. Er kunnen nog wel kleine verschillen zijn, doordat er 
op dit moment nog een aantal regelingen apart van kracht zijn. 

Oordeelsvorming over: het betalen van leerlingenvervoer
De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met één verordening voor het betalen van leerlingenvervoer voor Dijk en 
Waard. 

Oordeelsvorming over: armoedebeleid
Vanaf januari 2023 start de gemeente met een pilot Armoedebeleid. De gemeente wil iets extra’s doen voor inwoners 
met een laag inkomen om zo hun bestaan te versterken en schulden te voorkomen. Dit wil de gemeente doen door 
bijvoorbeeld de inkomensgrens voor bijzondere bijstand te verhogen, voor de MeedoenPas de mogelijkheden te 
verbreden en het budget voor senioren te verhogen en meer in te zetten op preventie. De raad wordt gevraagd hiermee 
akkoord te gaan. 

Oordeelsvorming over: onderwijs in De Draai 
Het aantal leerlingen van basisschool De Helix groeit snel. Daardoor is uitbreiding van het schoolgebouw nodig. 
De kosten voor de bouw liggen hoger dan verwacht. En ook na het kijken wat er niet hoeft of goedkoper kan, blijft er 
extra geld nodig. De raad wordt gevaagd om het budget van € 472.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de 
begroting voor De Draai. 

Raadsvergadering op dinsdag 29 november
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.  

Mensen toelaten en benoemen
• Perry Stet als raadslid voor D66 toelaten. 
• Robert Vermeulen als tijdelijk raadslid voor VVD toelaten. 
• Daan Pfeiffer als fractievertegenwoordiger voor D66 benoemen. 
• Patrick Tijsen als tijdelijk fractievertegenwoordiger voor VVD benoemen. 

De rest van de agenda hangt af van welke onderwerpen na de politieke avond van dinsdag 22 november doorgaan voor 
besluitvorming naar de raadsvergadering. Vanaf vrijdag 25 november vindt u de agenda op www.dijkenwaard.nl/raad

“Ik maak me sterk voor jongeren. 
Eigenlijk spreken we hier nog veel te 
weinig over jongeren én over het 
belang van jongeren. Ik wil ze betrek-
ken bij de politiek en het werk van de 
raad. Dat doe ik onder andere door te 
laten zien dat je ook raadslid kan zijn 
op je 23e. Nog eerder zelfs. Ik ben 
geen machine: ik ga uit, heb leuke 
dingen in het weekend. En het raads-
werk erbij. Dat hoeft niet saai te zijn. 
Het kan heel leuk zijn. Dat wil ik laten 
zien. En ook anderen in de raad er op 
wijzen dat we niet alleen zijn. We 
hebben nog een hele toekomstige 
generatie.”

“Ik sta hier in de raadzaal van de 
gemeente Dijk en Waard. Hier spreken 
we als raadsleden over dingen die op 
de agenda staan. En die belangrijk zijn 
voor de maatschappij. Het is ook een 
plek voor rituelen, zoals beëdigingen, 
spreken en een bepaalde manier van 
voorzitten. Daar heb ik een zwak voor. 
Nu is dat heel anders dan vroeger. 
Thuis heb ik aan de muur een foto van 
mijn overgrootvader. Hij was ook 
raadslid. Op de foto spreekt hij in de 
duinen een enorme menigte toe vanaf 
een zeepkistje. Dat gevoel, dat moet je 
wel een beetje krijgen als je de 
raadzaal binnenloopt.”

“Ik kan moeilijk tegen onrecht, dus ik 
maak me echt sterk voor mensen die 
hulp nodig hebben. Denk bijvoorbeeld 
aan mensen die gebruik maken van 
het minimabeleid of de Wmo. Ik vind 
dat je moet krijgen waar je recht op 
hebt. Soms zie je het niet aan de 
buitenkant. Mensen komen niet 
zomaar met vragen over zorg of 
financiën naar de gemeente.”

“Ik ben blij als we als ChristenUnie 
dingen voor elkaar kunnen krijgen. En 
dat kan beginnen met een motie en 

amendement. Maar we doen het 
samen met de hele raad.”

“Ik sta hier op de Westdijk, een soort 
driedorpenpunt. Aan de ene kant heb 
je de nieuwbouwplannen van 
Heerhugowaard, aan de andere kant 
heb je Broek op Langedijk en achter 
de molen is Sint Pancras. Ik wil voor 
alle mensen iets betekenen. Dit is zo 
mooi. Je hebt hier de woningbouw, de 
rust en bomen. En dat heeft een mens 
ook nodig voor zuurstof en 
ontspanning.”
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Gemiddeld per huishouden per jaar  

Onroerendezaakbelasting (OZB) € ... Afvalstoffenheffing € 290,- Rioolheffing € 286,- 

Bedragen zijn indicatief 

Tarief volgt in 2023

Geld van het Rijk 

Inkomsten Uitgaven Waar komt het geld vandaan? Waar gaat het geld naar toe?

 

 

miljoen
277,1

miljoen
277,1

Lokale heffingen 

Overige inkomsten 

Woonlasten 

Algemene uitkering gemeentefonds

Totale begrote
inkomsten

Totale begrote
uitgaven

Bedragen in miljoenen euro’s Bedragen in miljoenen euro’s

OZB, parkeerbelasting, afvalstoffenheffing 
en rioolheffing

158,7

40,9

77,5

52,5

8,7

 17,3

 3 ,6

 
10,8

 
24,9

 
99,9

 
27,0

 
32,4

Bestuur en Ondersteuning

Veiligheid

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Economie

Onderwijs

Sport, Cultuur, Recreatie

Sociaal Domein

Volksgezondheid en Milieu

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Begroting 2023
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Begroting met ambitie in bijzondere financiële tijd
Bovenstaande ‘Begroting in één 
oogopslag’ geeft u een beeld van wat 
de gemeente het komende jaar wil 
bereiken, wat daarvoor gedaan wordt 
en wat dat kost. Ook laten we zien 
welke inkomsten we ontvangen. 
U ziet kortgezegd wat er jaarlijks in 
de portemonnee van de gemeente zit 
en waar wij dat geld aan uitgeven. 
De begroting geeft ook een blik op de 
komende jaren. 

Het geld wordt uitgegeven aan veel 
dingen die de gemeente gewoon moet 
doen. Zo gaat het  bijvoorbeeld naar 
schoolgebouwen, onderhoud van 
groen en wegen, jeugdzorg en de 
ondersteuning van ouderen en zieke 
mensen. Deze begroting houdt 
rekening met de onzekere financiële 
tijd waarin we op dit moment leven en 
die diverse Dijk en Waarders raakt. In 
de begroting zitten dan ook behoorlijk 
wat maatregelen om de samenleving 
te ondersteunen. De inflatie en 
prijsstijgingen raken ook de gemeente 
zelf hard, denk aan stijgende energie-
kosten van gebouwen en bijvoorbeeld 
openbare verlichting, maar ook van de 
inkoop van goederen en diensten. De 
Onroerend Zaak Belasting die de 
gemeente heft, stijgt met het 
inflatiepercentage van afgelopen juni.
Dijk en Waard is een piepjonge 
gemeente. De komende jaren gaan we 
een grote ontwikkeling doormaken. De 

begroting is gericht op investeren in 
gezonde groei van de nieuwe 
gemeente. In de Kadernota die deze 
zomer is vastgesteld, hebben 
gemeenteraad en college ambities 
met elkaar afgesproken. Ambities zijn 
dat wat we willen bereiken als 
gemeente en wat in de begroting 
extra aandacht krijgt. 

Dit is waar Dijk en Waard naar toe 
werkt en hoe we dat doen.  
Hieronder treft u enkele voorbeelden 
per programma.

Bestuur en ondersteuning
Dijk en Waard is een samenwerkings-
partner voor de samenleving en 
andere overheden.
	 ➣ We verbeteren de dienstverlening  
 door onderzoek hoe we beter 
 kunnen  aansluiten bij hoe de 
 inwoner het contact met ons ervaart. 
 We zetten in op snel en adequaat 
 afhandelen en het voorkomen van 
 meldingen en klachten.  

Veiligheid
Dijk en Waard is een gemeente waar 
onveiligheid, zoals (georganiseerde) 
criminaliteit en overlast, wordt 
aangepakt. En waar ook ruimte is om 
een levendige en bruisende gemeente 
te zijn.
	 ➣ We vergroten de voor inwoners 
 zichtbare inzet van toezicht en 

 handhaving door het aanstellen van 
 vier extra boa’s (buitengewoon 
 opsporingsambtenaren).

Verkeer, vervoer en waterstaat
Dijk en Waard heeft een goede 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid 
en de wegen van de dorpen en wijken 
zijn goed onderhouden.
	 ➣ We verbeteren knelpunten zoals 
 de spoorwegovergang bij het 
 station en brengen onze bereik-
 baarheid op peil voor het grote 
 aantal woningen dat tot 2030 
 gebouwd zal worden.  

Economie
In Dijk en Waard maken we 
ondernemen zo gemakkelijk mogelijk. 
En in het bijzonder nodigen we het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) uit om 
in onze gemeente te blijven of er zich 
te vestigen.
	 ➣ We bekijken samen met 
 ondernemers wat nodig is om de 
 mkb-vriendelijkste gemeente te 
 worden en we onderzoeken of we 
 een fonds kunnen opzetten om 
 ondernemers en verenigingen te 
 ondersteunen bij het betalen van de 
 hoge energielasten. 

Onderwijs
Kinderen en jongeren in Dijk en Waard 
krijgen alle kansen zich optimaal te 
ontwikkelen en hun talenten te 

ontplooien, ongeacht hun achtergrond 
of beperking. 
	 ➣ We stellen een gemeentelijk 
 fonds in van waaruit schoolbesturen  
 de benodigde investeringen in 
 duurzaamheid en ventilatie-
 verbetering kunnen betalen. 
 
Sport, cultuur, recreatie en 
openbare ruimte
In Dijk en Waard groeien het 
verenigingsleven en de voorzieningen 
waar inwoners elkaar ontmoeten en 
waar wordt samengewerkt, mee met 
de groei van het aantal inwoners. 
	 ➣ Samen met de cultuurverbinder, 
 de jongerenalliantie, Cool kunst en 
 cultuur en alle verenigingen 
 bouwen we aan een toegankelijk 
 aanbod voor alle inwoners. Met 
 extra aandacht voor jongeren via 
 kunst- en cultuureducatie.

Sociaal Domein
Dijk en Waard wil een sterke en vitale 
samenleving zijn, waarmee we de zorg 
en ondersteuning op termijn effectief, 
betaalbaar en toegankelijk houden 
voor iedereen. 
	 ➣ We richten ons op het voorkomen  
 van schulden en armoede. We zetten 
 in op preventie, bijvoorbeeld door 
 het stimuleren sport en cultuur, om 
 zo te voorkomen dat in de toekomst 
 gebruik gemaakt moet worden van 
 kostbare ondersteuning.

Volksgezondheid en milieu
Belangrijke pijlers in Dijk en Waard 
binnen het thema duurzaamheid zijn 
energietransitie, warmtetransitie en 
klimaatadaptatie. De gemeente wil 
CO2-neutraal worden.
	 ➣ We helpen inwoners om hun huis 
 te isoleren en andere duurzame 
 maatregelen te nemen. Dat is niet 
 alleen goed voor het milieu, maar op 
 termijn ook voor de portemonnee. 

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening 
en stedelijke vernieuwing
In Dijk en Waard worden tot 2030 
10.000 nieuwe woningen gebouwd. 
Voor elke portemonnee, met extra 
aandacht voor sociale huur- en 
koopwoningen.
	 ➣ We doen opnieuw een woning-
 behoefteonderzoek. Zo weten we 
 voor welke groepen de gemeente 
 zich extra moet inzetten om in 
 woonruimte te kunnen voorzien.

Nieuwsgierig naar meer? 
De begroting, waarin de laatste 
wijzigingen waaronder een amende-
ment zijn verwerkt, komt volgende 
week beschikbaar via de 
gemeentelijke website.


