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Gemeente Dijk en Waard lost meldingen 
openbare ruimte op met Fixi 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Provincie Noord-Holland en 
gemeenten Dijk en Waard en 
Alkmaar verkennen hoe de 
bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid en leefbaarheid op en rond 
de N242 (tussen Kooimeerplein 
en Verlaat bij de N241) kan 
worden verbeterd. Op donderdag-
avond 15 december kunt u 
hierover meepraten tijdens het 
N242 Atelier.

Tijdens dit Atelier staat het 
gesprek over verbeterpunten voor 
de bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid en leefomgeving rond de 
N242 centraal. Per wegdeel 
worden de opbrengsten uit de 
participatie via de Wijkprikker en 
de verschillende onderzoeken 
besproken. Inwoners, bedrijven, 
organisaties en professionals 
praten mee over wat voor hen 
belangrijk is bij duurzame 
oplossingen voor de N242. Meer 
informatie en aanmelden: 
www.noord-holland.nl/
verkenningN242. 

Praat mee tijdens 
N242 Atelier

Maakt u in de kerstvakantie een 
reis naar de zon of sneeuw? 
Controleer dan of uw paspoort of 
identiteitskaart nog lang genoeg 
geldig is. Sommige landen eisen 
dat een identiteitsbewijs nog een 
bepaalde tijd geldig is voordat u 
op reis gaat. 

Check nu alvast de geldigheid 
van uw reisdocument en maak op 
tijd een afspraak voor verlenging 
om lang wachten te voorkomen 
én geld te besparen voor een 
spoedaanvraag. Een afspraak 
maken kan via 
www.dijkenwaard.nl > paspoort, 
rijbewijs en uittreksel. U kunt bij 
de aanvraag van het document 
ook aangeven dat u het (thuis) 
wilt laten bezorgen. 

Met kerst op 
vakantie? 
Vraag tijdig uw 
reisdocument aan

Vanaf 1 december werkt gemeente 
Dijk en Waard met Fixi. Met Fixi 
kunnen inwoners eenvoudig en snel 
een melding maken over de openbare 
ruimte. Met dit meldsysteem kunnen 
inwoners meldingen doen over 
bijvoorbeeld afval op straat, een losse 
stoeptegel of een niet werkende 
lantaarnpaal.

Ziet u iets buiten 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, zodat de 
gemeente het kan herstellen of 
verbeteren.

“Wij vinden het als gemeente belang-
rijk dat meldingen en klachten over 
de openbare ruimte goed worden 
afgehandeld”, vertelt wethouder 
Annette Groot. “Dat kan met Fixi: op 
een laagdrempelige manier melden en 
contact houden hierover met de 
gemeente. Hiermee zetten we een stap 
in de richting van een betere dienst-
verlening.” 

Hoe werkt Fixi?
Meldingen kunnen gedaan worden via 
de Fixi-app, www.dijkenwaard.nl/
melding of direct via de website van 
Fixi op www.fixi.nl/dijkenwaard. Maar u 
kunt ook bellen met de gemeente via 
072 575 5555. Op de website van Fixi 
ziet u een kaart van de gemeente 

waarop alle meldingen in de 
gemeente te zien zijn. Een melding 
doen kan zowel op de computer als 
via een smartphone. Naast het adres 
van de locatie en de omschrijving is 
het mogelijk om direct een foto te 
uploaden. Bij telefonische meldingen 
wordt de melding ingevoerd door 
medewerkers van de gemeente op de 
Fixi-website. 

Blijf op de hoogte
U kunt anoniem melden, maar liever 
houdt de gemeente 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 voort-
gang 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. 

Meer informatie
Alle meldingen staan op www.fixi.nl/
dijkenwaard en meer informatie vindt 
u op www.dijkenwaard.nl/melding.

Duurzame kerstbomen laten Dijk en Waard 
schitteren tijdens de feestdagen
De donkere dagen voor Kerstmis 
staan voor de deur. De tijd van het 
jaar voor feestverlichting in de 
straten en sfeervol verlichte kerst-
bomen. Gemeente Dijk en Waard 
start volgende week met het plaat-
sen van kerstbomen. In het kader 
van de duurzaamheidsambitie van 
de gemeente is er dit jaar niet voor 
echte kerstbomen gekozen, maar voor 
de herbruikbare Fairybell trees.

Waar in voorgaande jaren enkele 
metershoge bomen werden gekapt, is 
er dit jaar gekozen voor een duur-
zamer alternatief. Er worden in totaal 
tien Fairybell kerstbomen in Dijk en 
Waard geplaatst. ‘Bomen’ van tien 
meter hoog, die aan een tijdelijk 
geplaatste vlaggenmast worden 
gehangen en zijn voorzien van 
energiezuinige ledlampjes. Niet alleen 
worden er op deze manier levende 

bomen gespaard, ook zijn de Fairybell 
trees meerdere jaren te gebruiken. 
De Fairybell kerstbomen zijn te vinden 
op de volgende locaties: Stadsplein, 
Coolplein, Centrumwaard, De Noord, 
Stationsgebied en Brandpunt in 
Heerhugowaard. En De Binding in 
Zuid-Scharwoude, Johannes de 
Doperkerk en de Dorpsstraat in 
Noord-Scharwoude en het 
Broekerplein in Broek op Langedijk. 
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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 
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 voor-
zieningen blijven bereikbaar. De werk-
zaamheden 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. Daarna 
volgen werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken. Dit duurt waarschijn-
lijk tot het einde van het jaar. 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 vanaf 
24 oktober 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.

Lichtmasten Broekhorn en Land van 
Luna niet in werking
In verband met niet leverbare onder-
delen 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. 

Voetpad Middenweg (Hasselaarsweg 
tot De Noord)
Van 21 november tot 9 december 
wordt het trottoir bestraat. De 
inritten zijn voor auto’s korte tijd niet 
bereikbaar. 

Kieft, Sint Pancras 
Van 29 november tot 12 december 
wordt de rijbaan herstraat. Ook wor-
den inritten aangesloten voor nieuwe 
woningen. De Kieft is deze periode 
alleen te voet bereikbaar.

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 op deze dag 
afgesloten tussen 7.00 en 17.00 uur. 
Voor het doorgaand verkeer wordt 
een omleiding ingesteld via onder 
andere de Nauertogt. Het fietsver-
keer ondervindt geen hinder van de 
werkzaamheden. De wijk Broekhorn 
blijft vanaf de Broekerweg/N242 
gewoon bereikbaar.

Oostertocht, Planetenwijk, 
Schildersbuurt
In december, januari en februari 
worden in de Oostertocht, 
Planetenwijk en de Schildersbuurt 
bestratingswerkzaamheden verricht 
aan de voetpaden. Woningen 
blijven bereikbaar. Aanliggende 
bewoners worden ingelicht via een 
brief van de aannemer als er meer 
bekend is.

In samenwerking met de gemeente 
levert Henselmans Bouw & Ontwik-
keling een tweede bijdrage aan de 
herontwikkeling van het Stations-
gebied Dijk en Waard. Na De Groene 
Trede vorig jaar, heeft Henselmans nu 
een begin gemaakt met de ontwikke-
ling van het plan Handelshuys. In 
verband met de voorbereiding van de 
eerste fase omgevingsvergunning en 
de stand van het ontwerp, verzorgt 
Henselmans donderdag 8 december 
een inloopavond aan Industriestraat 
15 in Heerhugowaard. 

U kunt tussen 19.30 en 21.00 uur 
binnenlopen om meer over het plan te 
weten te komen. 
Plan Handelshuys bestaat uit 
maximaal 170 appartementen, 
commerciële ruimte en een collectieve 
parkeervoorziening op de hoek 
Handelsstraat en Industriestraat. Het 
gaat voornamelijk om appartementen 
in het sociale en middensegment. 
Tijdens de inloopavond over dit plan 
zijn deskundigen van Henselmans, 
architectenbureau De Zwarte Hond 
en de gemeente aanwezig. Zij laten 
u graag impressies van het plan zien, 
geven toelichting en beantwoorden 
vragen. 

Inloopbijeenkomst plan Handelshuys 

Diamanten bruidspaar
De Heerhugowaardse Co en Riet 
Zut-Ottenbros vierden dinsdag 
22 november hun zestigjarig 
huwelijksjubileum. Burgemeester 
Maarten Poorter bracht die dag een 
felicitatiebezoek aan het diamanten 
paar. Het stel leerde elkaar kennen 
toen Riet zestien en Co achttien was. 
Na zes jaar verkering trouwden ze. 
Ze hebben samen vijf kinderen en 
zeven kleinkinderen. 

Zilveren Reiger voor 
Riet Borst-De Vries 

Locoburgemeester Nils Langedijk 
reikte zondag 20 november een 
Zilveren Reiger uit aan mevrouw 
Riet Borst-De Vries. Mevrouw 
Borst-De Vries ontving deze 
gemeentelijke onderscheiding voor 
haar jarenlange inzet voor 
Esdégé-Reigersdaal. 

Riet Borst-De Vries doet al 40 jaar 
vrijwilligerswerk voor Esdégé-
Reigersdaal. Ze begeleidt cliënten 
naar de kerk en naar werkplekken. 
Met het toekennen van deze 

onderscheiding geeft het college van 
Dijk en Waard, namens de samen-
leving en Esdégé-Reigersdaal, blijk 
van waardering voor de jarenlange 
vrijwillige inzet van mevrouw 
Borst-De Vries. Ze ontving de 
onderscheiding tijdens haar 60-jarig 
huwelijksjubileum. 

Zilveren Reiger voor 
Bas Maas 

Locoburgemeester John Does reikte 
woensdag 23 november een 
Zilveren Reiger uit aan de heer Bas 
Maas. De heer Maas ontving deze 

gemeentelijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet voor voetbal-
vereniging SVW’27. 

De heer Maas is al ruim veertig jaar 
vrijwilliger bij voetbalvereniging 
SVW’27. Met het toekennen van deze 
onderscheiding geeft het college van 
Dijk en Waard, namens de samen-
leving en SVW’27, blijk van waarde-
ring voor de jarenlange vrijwillige 
inzet van de heer Maas. 

Jubilea
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Feestelijke start bruggenproject Zuid-Scharwoude
“Een langgekoesterde wens gaat in vervulling”
Gemeente Dijk en Waard laat in 
Zuid-Scharwoude tussen de 
Achterburggracht en Machinesloot 
vier zogeheten landdammen met 
duikers vervangen door bruggen. 
Wethouder Annette Groot, gedepu-
teerde Cees Loggen en directeur Ron 
Oudeman van uitvoerder K_Dekker 
bouw & Infra BV gaven dinsdag 
15 november op feestelijke wijze het 
officiële startsein voor dit project. 

“Met de bouw van de vier bruggen in 
Zuid-Scharwoude gaat een lang-
gekoesterde wens in vervulling. Een 
historische waterverbinding wordt in 
ere hersteld en daarmee worden de 
vaarmogelijkheden uitgebreid. Hier-
voor hebben we ons lange tijd sterk 
gemaakt. Dit project is goed nieuws 
voor alle vaarliefhebbers”, aldus Peter 
de Nijs, bestuurslid van Stichting 
Promotie Dijk en Waard (SPDW). Hij 
was één van de vele belangstellenden 
die op dinsdag 15 november aanwezig 
waren bij de start van het bruggen-
project in Zuid-Scharwoude. 

Extra vaarroute 
Op vier locaties vervangen bruggen de 
huidige landdammen. Hierdoor 
ontstaat een extra vaarroute van 
1,5 kilometer tussen de Achterburg-
gracht en de Machinesloot. Het plan 
vloeit voor uit de visie ‘Langedijk 
ontwikkelt met water’. De gemeente 
heeft deze visie ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met Stichting 
Langedijk Waterrijk en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-
Noord. De Nijs: “Het bruggenproject is 
een nieuwe stap in de goede richting. 
Dit traject heeft een lange 
voorgeschiedenis. Het is mooi om 
steeds meer concrete resultaten te 
zien.”

Enthousiaste reacties 
Onder de buurtbewoners wordt vooral 
enthousiast gereageerd op de 
bruggen. Thea van der Hurk woont nu 
nog aan een afgesloten sloot, maar 
dat wordt straks anders: “We krijgen 
vlakbij ons huis een brug en dan 
kunnen we met onze boot vlakbij 

ons huis komen. Daar ben ik heel blij 
mee.” Ook buurtbewoonster Liesbeth 
de Jong juicht de komst van de 
bruggen toe: “Wij wonen vlakbij een 
damwand, daar houdt de vaarroute nu 

op. Maar als de bruggen klaar zijn, dan 
kunnen we gewoon verder varen. Ik 
vind het wel leuk dat bootjes hier 
straks langskomen.” Wethouder 
Annette Groot ziet het bruggenproject 

als een mooie stap, maar de ambities 
reiken nog verder en de provincie 
speelt daarin een belangrijke rol.

Lees meer op www.lomw.nl > Nieuws. 

Europese steun voor tunnels onder het 
spoor in Noord-Holland
De Nederlandse overheid wil meer 
treinen laten rijden op het spoor 
en heeft hiervoor het programma 
‘Hoogfrequent Spoor’ gemaakt. De 
gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar 
en Zaanstad en de Vervoerregio 
Amsterdam hebben een Europese 
subsidie ontvangen om gelijk-
vloerse kruisingen ‘uit het spoor’ te 
halen. Dit wordt gerealiseerd door 
een tunnel onder het spoor aan te 
leggen voor het gemotoriseerd 
verkeer. Zo wordt de doorstroming 
van het andere verkeer bevorderd. 
Het gaat in Noord-Holland om 
nieuwe tunnels in gemeenten 
Dijk en Waard, Zaanstad en Alkmaar. 

Op 21 oktober hebben de drie 
gemeenten samen met de Vervoer-
regio Amsterdam een handtekening 
gezet onder de subsidieovereen-
komst met de Europese Unie. 
Daarmee is de subsidie officieel 
toegekend. In totaal krijgen de drie 
gemeenten samen maximaal €3,4 
miljoen om de onderzoeken naar de 

tunnels uit te voeren.
De tunnels die worden gerealiseerd 
komen in Zaanstad – Guisweg, 
Alkmaar spoorwegovergang aan de 
Helderseweg en bij gemeente Dijk 
en Waard aan de Zuidtangent - 
Stationsgebied. De gemeenten 
hebben reeds onderzoeken verricht 
of moeten er nog mee starten. Voor 
gemeente Dijk en Waard wordt de 

veiligheid en bereikbaarheid op het 
wegennet en het spoor, met de 
huidige hoeveelheden gemotori-
seerd- en treinverkeer, door de 
aanleg van de tunnel enorm 
vergroot.

Lees meer op 
www.dijkenwaard.nl > Nieuws 

Inloopbijeenkomst over 
hondenlosloopgebieden in 
de wijk Broekhorn

Vraag gratis uw parkeerver-
gunning of -ontheffing aan

Trouwplein en grote kool kleuren oranje

De gemeente houdt op maandag 
12 december van 16.30 tot 19.30 
uur een inloopbijeenkomst over 
de mogelijke aanwijzing van twee 
nieuwe hondenlosloopgebieden in 
de wijk Broekhorn. 

De bijeenkomst vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis, 
Parelhof 1, Heerhugowaard. 
Vertegenwoordigers van de 
gemeente zijn dan aanwezig om 
mogelijke aanwijzing van de nieuwe 
losloopgebieden toe te lichten en 
vragen van bezoekers te 
beantwoorden. 

Hondenbezitters in de wijk 
Broekhorn hebben de gemeente 

eerder dit jaar gevraagd om in hun 
wijk één of meer nieuwe locaties aan 
te wijzen waar honden los mogen 
lopen. De gemeente heeft naar 
aanleiding van deze vraag 
onderzocht welke locaties geschikt 
zijn om in te richten als 
hondenlosloopgebied.  

De locaties zijn nog niet vastgesteld. 
De gemeente wil de opties eerst met 
de bewoners van Broekhorn 
bespreken. De resultaten van het 
onderzoek en de uitkomsten van het 
overleg met bewoners worden 
voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zij 
nemen vervolgens een besluit over 
de locaties. 

Het tarief voor parkeervergunningen 
en -ontheffingen in het Stadshart en 
het Stationsgebied van 
Heerhugowaard blijft voor 2023 op 
€ 0,-.  Inwoners moeten dit jaar zelf 
hun vergunning/ontheffing 
aanvragen. Doe dit vóór 1 januari 
2023. 

U kunt uw parkeervergunning of 
-ontheffing aanvragen via 
www.dijkenwaard.nl > Parkeren en 
verkeer > Parkeervergunning voor 
bewoners. Beschikt u niet over een 
computer met internet, dan kunt u 
terecht in het gemeentehuis aan de 
Parelhof 1 in Heerhugowaard. Op 
maandag 12 december en 19 decem-

ber is er van 9.00 tot 12.00 uur een 
medewerker aanwezig om u te 
helpen bij uw aanvraag. Bezoekers-
passen worden automatisch thuis-
gestuurd, hier hoeft u geen aanvraag 
voor te doen. 

Als u uw aanvraag indient vóór 
1 januari 2023 heeft u uw parkeer-
vergunning gegarandeerd 31 januari 
2023 in huis. De nieuwe vergunning 
of ontheffing is dan 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. 

Het Trouwplein bij het gemeentehuis 
aan de Parelhof in Heerhugowaard en 
de grote kool bij Museum Broeker-
Veiling in Broek op Langedijk kleuren 
de komende twee weken ’s avonds 
oranje. Niet vanwege het WK voetbal, 
maar om aandacht te vragen voor 
’Orange the World’. Dit is de 
internationale campagne om geweld 
tegen vrouwen en meisjes te stoppen. 

De campagne loopt van 25 november 

(Internationale Dag tegen Geweld 
tegen Vrouwen) tot 10 december 
(Internationale Mensenrechtendag). 
Gedurende deze 16 dagen worden er 
wereldwijd in meer dan 100 landen 
gebouwen of andere objecten oranje 
uitgelicht, en debatten, tentoon-
stellingen, demonstraties en 
activiteiten verzorgd. 

Wereldwijd heeft 1 op de 3 vrouwen 
fysiek en/of seksueel geweld ervaren. 

De kleur oranje staat symbool voor 
een zonnige toekomst, vrij van geweld 
tegen vrouwen en meisjes. Verklaar u 
medestander in de strijd tegen het 
geweld en onderteken de 
#medestanderpledge op 
orangetheworld.nl. U kunt de vrouwen 
en meisjes ook steunen door een 
donatie te doen aan het Orange Trust 
Fund, het wereldwijde fonds om 
geweld tegen vrouwen en meisjes te 
bestrijden.

Ron Oudeman, directeur K_Dekker bouw & infra, wethouder Annette Groot en  gedeputeerde Esther Rommel onthullen het bouwbord. 
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Terugblik: 

Maak kennis met 
Annelies Kloosterboer
raadslid Lokaal Dijk en Waard

Maak kennis met Carmen Bosscher
fractievoorzitter BVNL

Extra raadsvergadering van maandag 
28 november
Op maandag 21 november maakten Dijk 
en Waardse Onafhankelijke Partij, Lokaal 
Dijk en Waard en Senioren Dijk en Waard 
bekend niet verder te gaan met VVD.

Samen vormden deze vier partijen de 
coalitie. Een coalitie is een samenwer-
king van twee of meer politieke partijen, 
die samen een meerderheid hebben 
binnen de gemeenteraad. Zo’n meerder-
heid is handig voor het nemen van 
besluiten. Een coalitie maakt ook 
gezamenlijke politieke afspraken en 
doelstellingen. De samenwerking 
tussen deze vier partijen is er niet meer.

Het is belangrijk dat er snel weer een 
stabiele coalitie is. Daarom ging de raad 
maandag 28 november met elkaar in 
gesprek over wat dit betekent en hoe 
het nu verder gaat. Als u wilt, kunt u de 
raadsvergadering terugkijken of luiste-
ren via www.dijkenwaard.nl/raad. 

Het streven is om deze maand tot een 
nieuwe coalitie te komen. Dijk en 
Waardse Onafhankelijke Partij, Lokaal 
Dijk en Waard en Senioren Dijk en 
Waard kijken daarvoor naar een 
samenwerking met ChristenUnie, PvdA 
en GroenLinks. 

Raadsvergadering van dinsdag 
29 november
Tijdens een raadsvergadering neemt de 
raad besluiten op raadsvoorstellen. 
Soms worden er ook moties en amende-
menten aangenomen bij een raadsvoor-
stel. Een motie is vooral een oproep aan 
het college om iets op te pakken. Zoals 
nu, door bijvoorbeeld ergens extra op te 
letten tijdens de pilot voor armoede-
beleid. Een amendement is bindend en 
vraagt om een wijziging in het voorstel. 

Besluit over: het inzamelen van afval
Dit voorstel is teruggetrokken door het 

college.  De raad werd gevraagd akkoord 
te gaan om vanaf 1 januari 2023 het 
afval net zo vaak op te halen in 
Langedijk als in Heerhugowaard. In het 
voorjaar van 2023 wordt ook gekeken 
hoe het inzamelen van afval kan helpen 
om ons duurzamer te maken. Hierdoor 
kan het zijn dat er weer dingen wijzigen. 
Daarom stelt de raad voor het in één 
keer goed te doen. En ook te vragen wat 
nu wel en niet werkt. Voor nu blijft het 
dus nog even zoals u het gewend bent. 

Besluit over: de overdracht van dijk en 
dijkwegen
Dit voorstel is aangenomen. Dit 
betekent dat het wegbeheer van enkele 
dijkwegen van Hoogheemraadschap aan 
de gemeente wordt overgedragen. En 
dat de gemeente een deel van de 
Oostdijk in Heerhugowaard aan Hoog-
heemraadschap overdraagt. Zo is het 
duidelijk wie waar voor verantwoorde-
lijk is. Het te ontvangen bedrag wordt 
meegenomen in de voorjaarsrapportage 
van 2023. 

Besluit over: het vaststellen van de 
grond voor IKOC Noord-Scharwoude
Dit voorstel is aangenomen. Dit betekent 
dat de ontwikkeling van het Integraal 
Kind en Ouderen Centrum op de locatie 
van de voormalige Mariaschool in 
Noord-Scharwoude verder kan. De grond 
kan in gebruik worden genomen. Het 
negatieve resultaat van 533.000 euro 
wordt gedekt uit de reserves. 

Besluit over: het vaststellen van 
subsidies
Dit voorstel is aangenomen. Dit betekent 
dat er binnenkort één subsidieverorde-
ning voor Dijk en Waard is. 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.

Besluit over: het betalen van 
leerlingenvervoer
Dit voorstel is aangenomen. Dit 
betekent dat er binnenkort één verorde-
ning is voor het betalen van leerlingen-
vervoer voor Dijk en Waard.

Besluit over: armoedebeleid
Dit voorstel is aangenomen. 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 bijvoor-
beeld de inkomensgrens voor bijzondere 
bijstand te verhogen, de mogelijkheden 
voor de MeedoenPas te verbreden en in 
te zetten op preventie. Ook zijn er twee 
moties aangenomen. De raad vraagt 
hiermee aan het college om te onder-
zoeken of het bedrag op de MeedoenPas 
voor alle mensen die deze pas 
gebruiken verhoogd kan worden. En om 
tijdens deze pilot te kijken hoe 
gemeentelijke regelingen eenvoudiger 
kunnen worden en mensen eerder weer 
in een gezonde situatie kunnen zitten. 
Om zo armoede te verkleinen. 

Besluit over: onderwijs in De Draai
Dit voorstel is aangenomen. Dit 
betekent dat de raad 472.000 euro 
beschikbaar stelt om het schoolgebouw 
van basisschool De Helix uit te breiden. 
Deze uitbreiding is nodig, omdat het 
aantal kinderen snel groeit. De kosten 
voor de bouw liggen hoger dan 
verwacht. En ook na kijken wat er niet 
hoeft of goedkoper kan, blijft dit extra 
geld nodig. Tijdens de politieke avond 
van dinsdag 22 november spraken ook 
de directeur en bestuurder van de 
school in. Kort namen zij de raad mee in 
het proces en waarom het niet kan 
wachten. Dit helpt om duidelijker te 
maken over wie en wat het voorstel op 
papier gaat. 

Agenda
Politieke avond op dinsdag 13 december
De agenda voor de politieke avond van dinsdag 13 december staat op www.dijkenwaard.nl/raad.

Wilt u iets zeggen over onderwerpen die op de agenda staan? Dan kan dat. Spreek mee aan tafel bij onderwerpen over 
beeldvorming. Of spreek 5 minuten in bij onderwerpen over oordeelsvorming. Lees hoe dit werkt op
www.dijkenwaard.nl/raad. 

Spreek mee over duurzaamheid op woensdag 14 december
Beeldvorming over: duurzaamheid, raadzaal Parelhof, vanaf 20.00 uur 
Tijdens deze avond wordt de raad door de gemeente bijgepraat over duurzaamheid. Wat wordt er gedaan om de klimaat-
doelen te halen en CO2-uitstoot terug te dringen? En hoe gaan we om met drukte op het energienet en energiearmoede? 
Wilt u hier ook meer over weten? Kom. Kijk mee via de livestream. Of spreek mee aan tafel. Meld u hiervoor aan via 
griffie@dijkenwaard.nl. 

Zet zelf iets op de agenda van de raad
Ziet u iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben? Of maakt u zich zorgen over iets? Zet het 
op de agenda van de raad. 

Stuur een mail naar griffie@dijkenwaard.nl. Wij verzamelen de onderwerpen. Als we er genoeg hebben, nodigen we u om tij-
dens een politieke avond uw verhaal te delen met de gemeenteraad. Kijk voor meer informatie op www.dijkenwaard.nl/raad. 

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 ben dochter van ouders op leeftijd, 
ik ben hier kind geweest, ik ben moe-
der van kinderen die hier zijn opge-
groeid. En nu oma van kleinkinderen 
die hier heel vaak logeren. Die erva-
ring neem ik mee als raadslid. Dingen 
waar we toen plezier aan beleefden, 
zoals het zwembad, doen we nu nog 
steeds in het 
kwadraat.”

“Ik sta hier naast Siem. Dit beeld staat 
voor mij symbool voor het DNA van de 
Dijk en Waarder. Hardwerkende, 
creatieve, ondernemende mensen. Die 

natuurlijk in het verleden ook 
regelmatig een slechte opbrengst 
hadden. En daardoor een slecht jaar. 
Maar altijd weer de veerkracht vonden 
om er bovenop te komen.”

“Ik heb het allemaal meegemaakt. De 
Veert als Veert om door te varen. De 
Veert gedempt. En nu weer als een 
plas. Dat is ook raadswerk. Je moet 
nooit onherstelbare fouten maken. Zo 
zie je op meer plekken dat we de 
doorvaarbaarheid weer terug creëren. 
Achteraf blijkt het vroeger helemaal 
zo gek nog niet te zijn geweest.”

“Ik neem geen politieke ervaring mee. 
Ik ben nieuw in de politiek. Ik wil 
graag kijken naar de inhoud. En niet 
naar politieke kleur. Gewoon luisteren 
naar wat iemand te zeggen heeft. En 
hierin dicht bij mezelf blijven. Bij de 
kern.”

“Ik maak me sterk voor de jeugd. 
Waarom? Ik ben zelf ook moeder van 
drie kinderen. Zo hoor en zie ik wat er 
leeft. Daar wil ik me hard voor maken. 
En kinderen een stem en plek 
teruggeven in de maatschappij die ze 
verdienen.”

“Zo ben ik trots op de kinderen van 
Artquake. Ze zijn zelf met het initiatief 
gekomen om een petitie aan te 
bieden. Je hebt lef nodig om dat te 
doen. Het geeft hoop om te weten dat 
er mensen zijn die naar je luisteren en 
voor je opkomen. En ik hoop voor ze 
dat het tot een goed einde komt.”

“Ik sta hier in mijn huis. Omdat ik bij 
mezelf wil blijven en vanuit mijn hart 
spreek. En thuis is toch echt de basis.”


