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De Broekervaart gaat weer varen 
De Broekervaart, het gratis pontje 
tussen fietsbrug De Krul en de haven 
in Broek op Langedijk, gaat vier 
zaterdagen in augustus en september 
varen. De Broekervaart sluit daarmee 
aan op een aantal zomerevenementen 
in gemeente Dijk en Waard. 
De Broekervaart verbindt het 
Stationsgebied van Heerhugowaard 
en de haven van Broek op Langedijk. 

Wethouder toerisme, Falco Hoekstra: 
“De Broekervaart is een leuk begin of 
een leuke afsluiting van een heerlijke 
middag uit en is ook een kans voor 
onze inwoners om de parels in onze 
gemeente, zoals Het Rijk der Duizend 
Eilanden, te (her)ontdekken. We kijken 
uit naar een zomer met veel 
activiteiten en bezoekers.”

De eerste vaardag is op 20 augustus, 
tijdens de Langedoikermarkt. Daarna 
vaart De Broekervaart op 27 augustus, 
deze dag is in Noord-Scharwoude ook 
de beddenrace, en op 3 september als 
het ook Lichtjesavond is. De laatste 
vaardag is op 10 september tijdens de 
Open Monumentendag. 

Samenwerking 
De gemeente heeft Museum Broeker-
Veiling de opdracht gegeven om in 
samenwerking met Stichting Promotie 
Dijk en Waard en de gemeente 
De Broekervaart te organiseren. Het 
museum zorgt voor de boten en 
Stichting Promotie Dijk en Waard voor 
de promotie en de inzet van vrijwil-

ligers. Om de vaardagen een 
aantrekkelijke invulling te geven, vaart 
De Broekervaart op vier zaterdagen 
waarop ook andere evenementen 
georganiseerd worden. Het is mogelijk 
om met kleinere akkerschuiten de 
route mee te varen met De Broeker-
vaart. 

De Broekervaart zorgt voor verbinding 
tussen de kernen van Dijk en Waard en 
sluit aan bij andere plannen, zoals de 

visie Kanaalpark waarin meer recrea-
tieve activiteiten uitgangspunt zijn. 

(Er)vaar Dijk en Waard 
In 2018 zijn voormalige gemeenten 
Langedijk en Heerhugowaard een pilot 
gestart met De Broekervaart. Na een 
succesvolle pilot is het project in 2019 
voortgezet. Vanwege de coronapande-
mie moest De Broekervaart in 2020 
stoppen. Nu het weer kan, heeft het 
college van Dijk en Waard besloten 

dat De Broekervaart deze zomer weer 
gaat varen.
Bezoekers en inwoners van Dijk en 
Waard kunnen gratis met De Broeker-
vaart de vele mooie plekken die de 
gemeente kent beter leren kennen. 
Meer informatie over De Broekervaart, 
de vaardagen en -tijden, vindt u op 
www.ontdekdijkenwaard.nl/lp/
vaar-mee-met-de-broekervaart. Op deze 
website staat ook informatie over 
bovengenoemde evenementen.

Collegeprogramma 
gericht op gezonde 
groei van Dijk en Waard
In Dijk en Waard gaat de komende 
vier jaar veel gebouwd worden, 
blijven buurten schoon, zijn meer 
inwoners zelfredzaam en wordt de 
dienstverlening nog beter. Inwoners 
werken in samenspraak aan de 
toekomst van dorpen en wijken. 
Het midden- en kleinbedrijf krijgt 
ruim baan in de meest mkb-vrien-
delijke gemeente van Nederland. 
Fietsen en wandelen wordt steeds 
aantrekkelijker en het verkeer blijft 
goed doorstromen op onze wegen. 
Deze doelstellingen en acties staan 
in het collegeprogramma dat is 
gepresenteerd door het college van 
Dijk en Waard. In het college-
programma zijn de ambities uit het 
coalitieakkoord uitgewerkt naar 
concrete doelstellingen en acties.
Het collegeprogramma vindt u op 
www.dijkenwaard.nl > Nieuws > 
‘Collegeprogramma gericht op 
gezonde groei van Dijk en Waard’. 

Gemeente Dijk en Waard houdt 
op woensdagavond 29 juni een 
inloopbijeenkomst over 
woningbouwproject Westpoort-
De Scheg.
Vertegenwoordigers van de 
gemeente en van BPD Ontwikke-
ling BV zijn aanwezig om de 
stand van zaken van het project 
toe te lichten en eventuele 
vragen te beantwoorden. De 
bijeenkomst gaat over de voort-
gang van het project. Er is nog 
geen concrete informatie over de 
(verkoop van) woningen beschik-
baar.
U bent van harte welkom tussen 
19.30 en 21.00 uur in de raads-
zaal van het gemeentehuis, 
Parelhof 1 in Heerhugowaard. 

Meer informatie over het 
project staat op 
www.dijkenwaard.nl > Wonen en 
leven > (Bouw)projecten > 
Heerhugowaard > 
Westpoort – De Scheg. 

Inloopbijeenkomst 
over Westpoort-
De Scheg

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Veilig zwemmen in Dijk en Waard
Het wordt weer mooier weer, dat 
betekent dat inwoners het water 
opzoeken ter verkoeling. In Dijk en 
Waard zijn er locaties aangewezen 
waar u veilig kunt zwemmen.  

De meeste sloten en waterpartijen in 
Dijk en Waard zijn geen officieel 
zwemwater. Het heeft geen zoge-
noemde ‘zwemkwalificatie’. Als u wilt 
zwemmen in sloten en watergangen, 
doet u dit dus op eigen risico. 
Zwemmen op niet-aangewezen 
locaties wordt afgeraden. 
De gemeente heeft een aantal wateren 
aangewezen die gekwalificeerd zijn 
als zwemlocatie. Het gaat om het 
Strand van Luna, het recreatiemeer in 
Geestmerambacht en de Noorderplas. 
Daar wordt de waterkwaliteit in de 
gaten gehouden. 

Zwemmen bij Strand van Luna
Het Strand van Luna is in 2022 
ingedeeld in de waterkwaliteitsklasse 
‘slecht’ en heeft daardoor gedurende 
het zwemseizoen een negatief 

zwemadvies. Deze klasse is bepaald 
op basis van bacteriologisch onder-
zoek over de afgelopen vier jaar. Wie 
water binnenkrijgt, heeft vanwege een 
hoge concentratie E. colibacterie een 
iets grotere kans op huid-, maag- en 
darmklachten. Dit zegt echter niets 

over de actuele kwaliteit van het 
water. Het water binnen de ballenlijn 
wordt tijdens het zwemseizoen 
wekelijks gecontroleerd. Als er een 
waarschuwing of negatief zwemadvies 
geldt, wordt dit kenbaar gemaakt 
onder het bekende informatiebord op 

het Strand van Luna. Is er geen 
mededeling op het onderbord dan 
kunt u gewoon veilig zwemmen!

Op www.zwemwater.nl staat meer 
informatie over waar het water schoon 
en veilig is. 
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Maak kennis met het Stadsbedrijf 
van gemeente Dijk en Waard

Voorkom dat de groene afvalbak gaat stinken

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

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actuele 
werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider 
overzicht van alle lopende 
werkzaamheden 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 werkzaam-
heden minder snel gaan dan gepland. 

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 
Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er wordt een 
aantal panden gesloopt, nieuwe 
woningen gebouwd en de weg 
wordt opnieuw ingericht. De recent 
opgeleverde appartementen blijven 
bereikbaar via de Juliana van 
Stolbergstraat. 

Fietspaden Middenweg 
De fietspaden langs de Middenweg, 
tussen de Reuzenpandasingel en de 
Amstel, worden geasfalteerd. Ook 
worden de trottoirs aangepast. De 

rijweg blijft open voor autoverkeer. De 
werkzaamheden duren tot 29 juni. 

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Van 6 tot 22 juni wordt er gewerkt aan 
de bestrating van de Donge, vanaf 
nummer 7 tot het kruispunt Spaarne. 

Groot onderhoud elementen 
Er wordt nieuw straatwerk aangebracht 
in verschillende parkeervakken en 
voetpaden. 

20 t/m 24 juni:
Noord-Scharwoude - Paltrokmolen
Noord- Scharwoude - De Wuijver
Sint Pancras - Bovenweg (begraaf-
plaats)

27 juni t/m 1 juli:
Noord- Scharwoude - Pelmolen
Sint Pancras - Karekiet

4 t/m 8 juli:
Zuid-Scharwoude - Vroedschap 
Koedijk - De Noord

Groot onderhoud asfalt 
Van Veenweg
Van 20 tot en met 24 juni wordt er 
onderhoud gepleegd aan het asfalt 
aan de Van Veenweg (tussen de Dreef 
en de Oosttangent), inclusief het 
parkeerterrein van de tennisbanen.

Baggerwerkzaamheden 
Heerhugowaard
Vanaf 20 juni worden er bagger-
werkzaamheden uitgevoerd in het 
buitengebied van Heerhugowaard. 
Het gaat om de sloten langs de 
Groenedijk, Kerkweg en Altonstraat. 
Naar verwachting duren de werk-
zaamheden drie weken. Er kan 
enige hinder zijn voor weggebrui-
kers. 

Altijd al willen weten hoe het Stads-
bedrijf van gemeente Dijk en Waard 
werkt? Kom dan zaterdag 2 juli naar 
de open dag aan Beukenlaan 25 in 
Heerhugowaard. Het Stadsbedrijf 
opent van 10.00 tot 15.00 uur haar 
deuren voor alle inwoners van 
Dijk en Waard om te laten zien hoe er 
gewerkt wordt op de afvalscheidings-
stations en wat de buitendienst doet 
om Dijk en Waard mooi en schoon 
te houden. Voor jong en oud zijn er 
leuke activiteiten. 

Medewerkers vertellen u graag over 
alle facetten van het Stadsbedrijf. 
Van afvalinzameling, reiniging, groen-
voorziening, onderhoud aan speel-
plaatsen en begraafplaatsen en het 
maaibeleid tot openbare verlichting, 
infrastructuur, gladheidsbestrijding en 
rioolontstopping. Weet u bijvoorbeeld 
wat er wel en niet in het riool mag? 
Hoe het riool geïnspecteerd wordt? 
Hoe afvalbakken en ondergrondse 
containers geleegd worden? Of hoe er 
van afval nieuwe grondstoffen worden 
gemaakt? En weet u dat gemeente 

Dijk en Waard ecologisch beheer 
toepast op bermen en taluds om de 
variatie in flora en fauna te behouden 
en te versterken en de biodiversiteit te 
vergroten? En welke rol de gemeente 
speelt bij evenementen, zoals (jaar)
markten? Dit en meer komt u tijdens 
de open dag te weten. Ook heeft het 
Stadsbedrijf een uitgebreid wagenpark 

en handgereedschap welke u kunt 
bekijken. In eigen garage worden de 
voertuigen en machines dagelijks 
onderhouden. Er zijn gedurende de 
dag verschillende demonstraties. 

Kom op de fiets
In verband met beperkte parkeer-
gelegenheid vragen wij u met de fiets 

of te voet te komen. Komt u toch met 
de auto? Parkeren kan op het parkeer-
terrein aan de Beukenlaan 25. 

Het afvalscheidingsstation is op 2 juli 
overigens gewoon open van 8.00 tot 
16.00 uur.

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

Nu het weer warmer wordt, is er een 
kans dat de groene afvalbak gaat 
stinken. Dit komt vaak door etens-
resten. Soms kan het voorkomen dat 
u maden of vliegjes in of rondom de 
bak aantreft. 

Dit is te voorkomen door de bak op 
een koele plek en uit de zon te zetten 
en door alleen droog gft in de afvalbak 
te gooien. Laat gemaaid gras een dag 
drogen en vochtige etensresten eerst 
uitlekken om zo broei en extra stank 

te voorkomen. Verpak etensresten 
bijvoorbeeld in een biologisch 
composteerbaar zakje (een biozakje 
met daarop een kiemplantlogo). 
Vliegen komen namelijk af op die 
resten om daar hun eitjes te leggen.

Maden bestrijden
Last van maden? Leg af en toe een tak 
Hedera (klimop) in de groene afvalbak. 
Hedera is giftig voor maden. Ook een 
handje zout of kalk in de bak helpt, 
dit zorgt ervoor dat maden uitdrogen. 

Maden houden niet van kokend heet 
water met een scheut azijn of groene 
zeep. Lavendel bestrijdt stank, maar 
ook de maden. Die hebben een hekel 
aan de geur van lavendel en gaan er 
zelfs aan dood. Verse lavendel helpt, 
maar een luchtverfrisser met 
lavendelgeur ook. Meer tips om stank 
en overlast van maden en vliegen te 
voorkomen zijn te vinden op 
www.milieucentraal.nl door ‘gft’ in te 
vullen in het zoekvenster.

Foto: archiefbeelden 

Gemeentelijke 
locaties sluiten 
eerder op 30 juni
In verband met een medewerkers-
bijeenkomst sluit de dienstverle-
ning in het gemeentehuis in 
Heerhugowaard en De Binding in 
Zuid-Scharwoude op donderdag 
30 juni om 16.00 uur. 
Ook telefonisch zijn wij na 
16.00 uur niet bereikbaar.
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Dijk en Waard in ‘Onderweg naar de Regio’
Gemeente Dijk en Waard is zondag 
19 juni te zien in het RTL4 
programma ‘Onderweg naar de Regio’. 
Presentatoren Adinda Kennedy en 
Erik Burgers reizen elke aflevering af 
naar een ander deel van Nederland 
waar ze unieke locaties laten zien. 

Ruby Groen van LangedijkerUitje is 
geïnterviewd voor het programma. 
Tijdens een rondvaart op een 
authentieke koolschuit door het 
Oosterdelgebied vertelt ze enthousiast 
over al het moois dat Dijk en Waard te 
bieden heeft. Aan wal bezoeken ze 
Museum BroekerVeiling, kaaswinkel 
Kaas!, MarktZicht Eten & Drinken en 
Poldermuseum Het Oude Gemaal. 

Kijkt u ook mee? De aflevering wordt 
zondag 19 juni om 15.30 uur 
uitgezonden. Uitzending gemist? 
Zaterdag 25 juni om 13.30 uur wordt 
de aflevering herhaald. Als u 
geabonneerd bent op Videoland kunt 
u ook hier de uitzending bekijken.  

Gratis rijbewijs na deelname 
Alcohol Verkeer Cursus 
Jongeren in gemeente Dijk en Waard 
tussen 16 en 23 jaar die bezig zijn 
met het halen van hun rijbewijs 
kunnen ook in 2022 weer deelnemen 
aan de Alcohol Verkeer Cursus. Na 
het succesvol afronden van deze cur-
sus van Brijder Jeugd en Preventie 
ontvangen zij een certificaat waar-
mee ze, na aanvraag, hun rijbewijs 
gratis kunnen ophalen bij de 
gemeente. Dit bespaart 41,60 euro in 
administratiekosten.
De gratis cursus van één avond 

wordt gegeven om jongeren bewust 
te maken van de gevolgen en risico’s 
van het rijden onder invloed van 
alcohol en/of drugs. Ook wordt 
tijdens de cursus aandacht besteed 
aan de risico’s van het gebruik van de 
smartphone tijdens het rijden. 
Jongeren kunnen zich aanmelden 
door een mail met hun naam, 
geboortedatum, adres en de autorij-
school waar ze ingeschreven staan te 
sturen naar verkeerscursus@brijder.nl 
o.v.v. Verkeerscursus Dijk en Waard. 

Gemeente maait bermen en taluds 

Gemeente Dijk en Waard is half mei 
gestart met een veiligheids-
maaironde. Hierbij halen we bij 
sommige kruisingen en oversteek-
plaatsen de eerste meter weg, om 
het uitzicht en daarmee de 
verkeersveiligheid op die plekken 
te verbeteren. Vanaf 15 juni 
starten we ook weer met het 
maaien van het gras in de overige 
bermen en taluds in de gemeente.  
Hierbij wordt rekening gehouden 
met de aanwezige flora en fauna. 

Gemeente Dijk en Waard maait het 
hele jaar door op gezette tijden de 
gemeentelijke gazons, bermen en 
taluds en verricht maaiwerkzaam-
heden in de buitengebieden. In juni 
en september starten maairondes 
die worden verdeeld over het 
groeiseizoen.

Ecologisch beheer
Op de bermen en taluds past de 
gemeente een natuurvriendelijk 
maaibeheer toe. Dit houdt in dat er 
geen chemische middelen en 
kunstmeststoffen gebruikt worden. 
Gevolg hiervan is dat de bermen 
slechts één à twee keer per jaar 
worden gemaaid. Zowel bij de 
aanleg, als bij het beheer wordt 
gelet op de ontwikkeling van de 
bloemen in de bermen. Daarom 
worden op nieuwe bermen vaak 
bloemen mee ingezaaid. 

Tijdens het maaien worden 
sommige bermen of delen ervan 
(bijvoorbeeld rondom bomen en 
bloemrijk grasland) bewust niet 
gemaaid. Hierdoor blijven bloemen 
en kruiden staan. Naast een kleurrijk 
beeld, wordt op deze manier ook een 
voedzame leefomgeving voor bijen, 

insecten en vlinders behouden. 
Dit komt de biodiversiteit ten goede. 
Ook de schapen zullen weer op 
verschillende plekken in Dijk en 
Waard, waaronder langs de 
Westelijke Randweg tussen De 
Binding en Grootoort in Zuid-
Scharwoude, als natuurlijke gras-
maaier fungeren. Zij zorgen zo voor 
een betere verspreiding van insecten 
en zaden over een groter gebied.

Planning
Ondanks een strakke planning, wordt 
er soms gekozen om op een ander 
moment te maaien. In droge 
periodes maait de gemeente 
minder en als het te nat is maait 
de gemeente niet in verband met 
spoorvorming en verdichting van de 
grond. Er wordt ook niet gemaaid 
als het te koud is, want gras groeit 
namelijk bijna niet als het koud is.  

Het echtpaar Jan (87) en Annie (83) 
Zee-Kroes vierde maandag 30 mei 
het feit dat ze zestig jaar getrouwd 
zijn. Burgemeester Peter Rehwinkel 
bracht het stel een dag later een 
bezoek om hen te feliciteren met 
hun huwelijksjubileum. De echte-
lieden groeiden allebei op in Groot-
schermer. De vlam tussen hen sloeg 
over op de kermis in Schermerhorn. 
Na zeven jaar verkering traden Jan 
en Annie in 1962 in het huwelijk in 
Grootschermer. Vanuit dit dorp 
verhuisden ze meer dan een decen-
nium geleden naar Heerhugowaard. 
Het echtpaar heeft een zoon en een 
dochter, twee kleindochters en het 
eerste achterkleinkind is onderweg. 

Locoburgemeester Nils Langedijk 
bracht woensdag 8 juni een felici-
tatiebezoek aan het echtpaar Leo 
en Thea Tromp-Wester. Het stel 
vierde een dag eerder hun diaman-
ten huwelijksjubileum. De heer 
Tromp (86) zag het levenslicht in 
Zuidermeer, terwijl mevrouw 
Tromp-Wester (80) werd geboren in 
Medemblik. Het stel trouwde op 

7 juni 1962. Na hun huwelijk 
woonden ze zes jaar in Alkmaar. 
Eind jaren 60 verhuisden ze naar 
Heerhugowaard, waar ze nog altijd 
wonen. Het echtpaar heeft drie 
kinderen: twee dochters en één 
zoon en geniet van zeven klein-
kinderen. 

Meta Reisser-Bakker (81) en Eugen 
Reisser (86) kregen vrijdag 10 juni 
bezoek van locoburgemeester Nils 
Langedijk. Namens de gemeente 
feliciteerde hij het stel met hun 
zestigjarig huwelijksjubileum. 
Eugen komt oorspronkelijk uit 
Duitsland. Toen hij voor zijn werk 
werd uitgezonden naar de Hoog-
ovens, ontmoette hij op het strand 
in Wijk aan Zee Meta. Het was liefde 
op het eerste gezicht.  Het stel 
trouwde op 4 juni 1962 en woonde 
de afgelopen decennia onder meer 
in Beverwijk, Düsseldorf, Heerhugo-
waard, Oude Niedorp en Midden-
meer. Tegenwoordig noemen ze 
Zuid-Scharwoude thuis. Het stel 
heeft een zoon en een dochter en 
vier kleinkinderen.

Jubilea
Diamanten bruidsparen
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Politieke avond 21 juni
De raad vergadert één keer in de twee weken op dinsdagavond. Dit noemen we de politieke avond. Op deze avond worden er eerst 
raadsvoorstellen besproken. Dit gebeurt tegelijk in De Binding en in het gemeentehuis in Heerhugowaard. De raad en het college 
verdeelt zich dus over twee locaties. Zo kunnen er meer voorstellen worden besproken en houden we de snelheid in het nemen van 
besluiten over dingen die voor u belangrijk zijn. Later op de avond is iedereen in het gemeentehuis, daar vindt dan de 
raadsvergadering plaats. Hier worden voorstellen besproken en besloten van politieke avonden die al geweest zijn en soms van 
onderwerpen eerder op de avond.

Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof 1
Discussietafel Motie zorgbuurthuizen
Van 19.30 tot 19.55 uur 
Senioren Dijk en Waard wil raadsleden en fractievoorzitters informeren over zorgbuurthuizen. Zodat de raad het college kan 
vragen om onderzoek te doen naar deze manier van wonen. Het gaat om kleinschalige woonlocaties voor ouderen die niet 
meer zelfstandig thuis kunnen wonen, maar nog niet altijd toezicht of zorg nodig hebben. 

Discussietafel Intrekken evenementenbeleid Langedijk 2008, Algemene Plaatselijke Verordening Dijk 
en Waard 2022 en Verordening Fysieke Leefomgeving
Van 20.00 tot 21.30 uur
De raad wordt gevraagd om het evenementenbeleid van Langedijk in te trekken. Het is verouderd en achterhaald. Ook is het 
niet compleet. Na het intrekken wordt maatwerk verricht bij de beoordeling van de evenementen. De nieuwe APV Dijk en Waard 
wordt dan ook van toepassing voor Langedijk. De raad heeft dinsdag 7 juni aangegeven deze onderwerpen en de verordening 
fysieke leefomgeving tegelijk te willen behandelen, omdat ze met elkaar te maken hebben. De raad heeft gevraagd om meer 
duidelijkheid over wat er onder maatwerk wordt verstaan.

De Binding, Bosgroet 2
Gesprekstafel Plan van aanpak parkeerbeleid en grote opgaven
Van 19.30 tot 20.45 uur
Op 15 maart gaf de raad met de motie parkeerverordening opdracht aan het college om te komen tot een plan van aanpak voor 
het opstellen van een integraal parkeerbeleid. Het college wil graag met de raad in gesprek over de knelpunten. En hoe 
inwoners en andere belanghebbenden te betrekken. 

Discussietafel Bouwplan De Nieuwe Linden
Van 20.50 tot 21.15 uur
De raad wordt gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen. Zo kan de vergunningprocedure voor het woningbouwplan 
‘De Nieuwe Linden’ aan de Lindenlaan in Heerhugowaard voor 39 woningen verder. 

Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof 1
Raadsvergadering
Van 21.45 tot 23.00 uur 

Op de agenda staat onder andere: 
• hamerstukken: voorjaarsrapportage 2022 en aanwijzen accountant
• jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
• actualisatie diverse grondexploitaties voormalig gemeente Heerhugowaard
• overige hamer- of debatstukken uit de gesprekstafel of discussietafels 

Wat het verschil is tussen een hamerstuk of debatstuk? Een hamerstuk kan zonder discussie of stemming goedgekeurd worden. De 
voorzitter kan het dan meteen ‘afhameren’. 

Kom naar de politieke avond of kijk live mee
Iedereen is welkom bij de politieke avond. Kijk wel even op welke locatie het 
onderwerp is. Wilt u ook iets zeggen tijdens een gespreks- of 
discussietafel? Dat kan. Bij een discussietafel alleen als het onderwerp 
voor het eerst op de agenda staat. Kijk voor hoe dit werkt op 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl

De politieke avond is live te volgen. 
Ga naar dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl of scan de QR-code. 
Kies in de agenda de vergadering die je live wilt meekijken. 
Of kijk later terug.

Agenda Terugblik politieke avond 
7 en 8 juni
Deze onderwerpen zijn besproken en 
besloten op de politieke avond van 
dinsdag 7 en de extra avond op 
woensdag 8 juni. 
Een vergadering terugkijken? Ga naar 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl 
en kies in de agenda de vergadering 
die je wilt kijken.

Voorjaarsrapportage 2022
Via de voorjaarsrapportage rappor-
teert het college over de financiële 
afwijkingen die groter zijn dan 
100.000 euro in dit begrotingsjaar. 
Een volledige analyse van de 
afwijking vindt later bij de najaars-
rapportage plaats. De raad heeft haar 
zorgen gedeeld over hogere kosten 
door onder andere prijsstijgingen. 
En over de ambities in het college-
programma die nog besproken 
moeten worden. De rapportage ging 
als hamerstuk door naar de politieke 
avond van dinsdag 7 juni. 

Voorbereidingskrediet 
herontwikkeling locatie Nexus
Nexus ligt in het oude centrum van 
Heerhugowaard. De basisschool ver-
trekt uit het gebouw. Het gebouw is 
eigendom van de gemeente. De 
ambitie is om er woningbouw te 
realiseren. De raad deelt die ambitie 
en geeft mee dat het belangrijk is 
om ook omwonenden te betrekken 
bij de plannen. Het voorstel ging als 
hamerstuk door naar de politieke 
avond van dinsdag 7 juni. 

Stedenbouwkundig plan 
Rodeoterrein Broek op Langedijk
De eigenaar van deze locatie heeft 
een stedenbouwkundig plan opge-
steld om hier woningen te realiseren. 
De raad vindt het fijn dat er 
wijzigingen zijn doorgevoerd na de 
participatie, denk aan meer groen en 
meer laagbouw. Hierdoor zijn er wel 
minder woningen mogelijk. De raad 
geeft aan dat het belangrijk blijft om 
omwonenden te betrekken. Ook dit 
voorstel ging als hamerstuk door 
naar de politieke avond van dinsdag 
7 juni. 

Gemeenschappelijke Regelingen
Binnen een gemeenschappelijke 
regeling voeren gemeenten taken 
samen uit. De begrotingen en jaar-
stukken worden aangeboden aan de 
raad, zodat zij eventueel nog een 
zienswijze kunnen indienen. De 
begroting en jaarstukken van de 
GGD NHN, Zaffier, vuilverbranding, 
Cocensus, Recreatieschap 
Geesterambacht, Regionaal Archief 
en Omgevingsdienst zijn als 
hamerstuk naar de raad van dinsdag 
7 juni gegaan. Het voorstel voor de 
Veiligheidsregio NHN gaat als 
bespreekstuk naar de raadsvergade-
ring van dinsdag 21 juni. Forum voor 

Democratie wil meer weten over de 
wens om 2 fte extra te werven. 

Intrekken evenementenbeleid 
Langedijk 2008
Er is gesproken over het intrekken 
van het huidige evenementenbeleid 
van Langedijk. Elementen uit dit 
beleid zijn opgenomen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
en Verordening Fysieke Leefomge-
ving. Daarom wordt dit voorstel 
tegelijk besproken met deze twee 
voorstellen. Deze staan op de agenda 
van dinsdag 21 juni. 

Herijking armoedebeleid
Tijdens een extra gesprekstafel op 
woensdag 8 juni zijn de raadsleden 
door het college en de gemeente 
geïnformeerd over het armoede-
beleid. De raad heeft haar mening 
kunnen geven over nieuwe kaders 
die zijn uitgewerkt door de 
gemeente. Er werden vragen gesteld 
als: Hoe kunnen we laaggeletterden 
beter helpen? Hoe kan je werken 
laten lonen? Kunnen we op een 
andere manier de doelgroepen 
definiëren? Het college en de 
gemeente nemen de vragen mee. 
Aan het einde van het jaar wil het 
college het armoedebeleid ter 
besluitvorming aanbieden. 

Reorganisatie brandweer
De raad geeft tijdens de raads-
vergadering aan veel onrust te horen 
bij brandweervrijwilligers over de 
reorganisatie van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord. Het plan 
wordt dit jaar verder uitgewerkt. 
De raad wil daar graag op tijd bij 
betrokken worden. Daarom 
organiseert de burgemeester een 
moment met de Veiligheidsregio. 

Vraag over energiecompensatie voor 
dak-en thuislozen
Mensen die minder geld kunnen 
besteden hebben recht op een 
eenmalige energietoeslag. Om zo 
tegemoet te komen in de stijgende 
energieprijzen. Ook dak- en 
thuislozen in Dijk en Waard hebben 
deze toeslag gekregen. De VVD Dijk 
en Waard is hier verbaasd over en 
heeft een aantal vragen gesteld aan 
het college. ‘Het kan niet zo zijn dat 
een toeslag om tegemoet te komen 
aan de hogere energieprijzen, 
uitgekeerd wordt aan dak- en 
thuislozen die geen woning hebben 
en dus ook niet worden geraakt door 
de stijgende energieprijzen.’ Het 
antwoord van het college op de 
vragen vindt u op 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl
kijk bij overzichten en raadsvragen.• Kijk op dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl

• Bel of mail met de griffie via 072 575 55 55 of griffie@dijkenwaard.nl
• Volg Gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook.

Meer over de raad weten?


