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Dijk en Waard realiseert in korte 
tijd 79 sociale huurwoningen

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Afgelopen jaar zijn er in gemeente 
Dijk en Waard 749 baby’s geboren. 
Wij mochten 369 jongens en 380 
meisjes in onze gemeente verwel-
komen. De meest populaire meis-
jesnaam was Zoë. Er werden in Dijk 
en Waard zeven meisjes met deze 
naam geboren. Met op de tweede 
plaats Julia (6) en op de derde 
plaats Elise (5). Bij de jongens 
voert Noah de lijst aan. Acht jon-
gens kregen in 2022 deze naam. 
Op de gedeelde tweede plaats 
staan de namen Jake en Teun (7) 
met op de derde plaats Milan. Zes 
jongens zijn zo genoemd. 

Wilt u op de hoogte blijven van het 
scheiden van afval, weten welk 
afval in welke afvalbak hoort en 
een herinnering ontvangen als u 
uw afvalbak aan de weg moet zet-
ten? Ga dan naar de AfvalWijzer op 
www.mijnafvalwijzer.nl of download 
de afvalWijzer-app. De AfvalWijzer 
voor 2023 is hier beschikbaar. Als u 
uw postcode en huis-
nummer (of die van de straat waar 
u de bak neerzet) invult, krijgt u 
een overzicht van de (eerstvol-
gende) ophaalmomenten voor uw 
adres. Er is een mogelijkheid om 
een overzichtelijk jaaroverzicht te 
printen. Ook kunt u via de AfvalWij-
zer-app notificaties per afvalsoort 
aanzetten, zodat u een melding 
krijgt wanneer bijvoorbeeld de 
afvalbak voor restafval aan de weg 
moet staan. En blijft u op de 
hoogte van de meest actuele 
informatie, zoals wijzigingen rond 
feestdagen of bij extreme 
weersomstandigheden.

Beschuit met muis-
jes voor 749 Dijk en 
Waardse baby’s

AfvalWijzer 2023 
online 

Heeft u voor 31 december 2022 
een aanvraag voor een nieuwe 
parkeervergunning 2023 gedaan, 
dan ontvangt u uw parkeervergun-
ning 2023 vóór 31 januari 2023 
per post. Uw nieuwe vergunning is 
geldig tot 31 januari 2024. De 
bezoekerspassen worden ook per 
post toegestuurd.  

Parkeervergunningen  

Gemeente Dijk en Waard, woning-
corporatie Woonwaard en Woonstich-
ting Langedijk realiseren dit jaar in 
zeer korte tijd een nieuwe buurt in 
Heerhugowaard. Het gaat om het 
project De Klamp aan de Kruseman-
laan. Hier worden in een hoog tempo 
79 sociale huurwoningen gebouwd: 
59 appartementen en 20 eengezins-
woningen. 

De woningen krijgen gestalte via 
modulaire bouw. Hierdoor is het 
mogelijk om versneld te bouwen. Het 
terrein is eind 2022 bouwrijp gemaakt. 
De oplevering van de woningen vindt 
waarschijnlijk al voor de zomer plaats. 
De ontsluitingsweg van De Klamp 
wordt aangesloten op de rotonde van 
de Krusemanlaan.

“De vraag naar woningen is groot. 
Daarom wil Dijk en Waard de komende 
jaren veel nieuwe betaalbare 
woningen bouwen. De Klamp is een 

bijzonder project. Het gaat om 
79 sociale huurwoningen die we in 
een hoog tempo kunnen realiseren”, 
aldus wethouder Nils Langedijk. “Het 
is mooi om te zien hoe in korte tijd 
een nieuwe buurt tot stand komt.”

Samenwerking
De gemeente voert dit project uit in 
nauwe samenwerking met 
woningcorporaties Woonwaard en 
Woonstichting Langedijk. Samen-
werkingspartners voor de bouw van de 
woningen zijn De Groot Vroomshoop 
en Fijn Wonen. Deze bedrijven zijn 
gespecialiseerd in modulair bouwen. 
Dit is een bouwtechniek waarbij delen 
(modules) worden gekoppeld of 
gestapeld om een huis of appartement 
te bouwen. Deze delen worden in een 
fabriek gemaakt en later op de 
bouwlocatie in elkaar gezet.  

De 59 appartementen zijn volledig 
van hout. Het zijn 34 een- en 

tweekamerstudio’s en 25 drie- en 
vierkamerappartementen. De verhuur 
van de appartementen komt in 
handen van Woonwaard. De Groot 
Vroomshoop bouwt de appartementen 
en maakt daarbij gebruik van het 
houtconcept van Finch Buildings. 
Nicole van Wijk, Bestuurder van 
Woonwaard: “Het is ons samen gelukt 
om hier in hele korte tijd mooie 
duurzame houten appartementen te 
realiseren. Dat is goed nieuws voor de 
woningzoekenden die hier een fijn 
thuis kunnen maken.“

De twintig eengezinswoningen zijn 
12 huizen van 80 m2 (4 kamers) en 
8 huizen van 120 m2 (6 kamers). Deze 
woningen, die in de verhuur gaan bij 
Woonstichting Langedijk, worden 
gebouwd door Fijn Wonen. “Heel goed 
voor woningzoekenden dat er deze 
zomer nieuwe huurwoningen 
beschikbaar komen; duurzame 
woningen en snel gebouwd”, aldus 

Tim van Ruiten, directeur van 
Woonstichting Langedijk.

Duurzame woningen 
De Klamp wordt een toekomstbesten-
dige buurt. De nieuwe woningen zijn 
duurzaam en goed geïsoleerd. Er 
komen zonnepanelen op het dak, de 
woningen zijn gasloos en worden 
voorzien van een duurzame 
verwarmingsinstallatie. Daarmee zijn 
het woningen die aan alle 
kwaliteitseisen voldoen en een lange 
levensduur hebben. 

De woningen zijn bedoeld voor 
personen die staan ingeschreven voor 
een (sociale) huurwoning bij de SVNK 
(Stichting Verhuur Noord-Kennemer-
land). Via deze organisatie worden alle 
huurwoningen van woningcorporaties 
in de regio Noord-Kennemerland 
verhuurd (www.svnk.nl).

Verkiezingen 15 maart: tekenen ondersteuningsverklaringen
Op woensdag 15 maart zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en het waterschap. Nieuwe 
partijen en partijen die bij de vorige 
Provinciale Staten- of waterschaps-
verkiezing geen zetel hebben 
gehaald, moeten bij hun kandi-
datenlijst ook minimaal 30 onder-
steuningsverklaringen inleveren.

Een ondersteuningsverklaring is een 
schriftelijke verklaring van een kies-

gerechtigde. Hiermee wordt de 
deelname van een partij aan de 
verkiezingen ondersteund.  U kunt een 
ondersteuningsverklaring van de 
politieke partij die u wilt onder-
steunen ontvangen. U neemt deze 
verklaring mee naar de balie. U zet 
vervolgens in het bijzijn van de 
medewerker uw handtekening op de 
verklaring.

U kunt vanaf 16 tot en met 30 januari 

een ondersteuningsverklaring 
afleggen. Dit kan in De Binding in 
Zuid-Scharwoude op maandag, 
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 
en 13.00 uur. Donderdag bent u 
welkom tussen 13.00 en 20.00 uur. Bij 
het gemeentehuis aan de Parelhof in 
Heerhugowaard kunt u van maandag 
tot donderdag tussen 9.00 en 16.30 
uur terecht en op vrijdag tussen 9.00 
en 20.00 uur.

Als u alleen komt, dan is een afspraak 
niet nodig. Komt u met een groep? Bel 
ons dan even via 072 – 575 5555 om 
een afspraak te maken. Deze afspraak 
kunt u ook via www.dijkenwaard.nl 
maken. 

Wilt u meer weten over de 
verkiezingen en de ondersteunings-
verklaring? Kijk dan op 
www.dijkenwaard.nl/verkiezingen.

Impressie van de appartementengebouwen op De Klamp
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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

Doe mee aan de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
Kom als bezoeker binnen of geef uw 
bedrijf een plek in de spotlight 
tijdens de Kom Binnen Bij Bedrijven 
Dagen van maandag 20 tot en met 
zaterdag 25 maart 2023. Bied net 
als veel andere bedrijven in Dijk en 
Waard en de regio een unieke kans 
om een kijkje te nemen in uw bedrijf. 

Tijdens de Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen openen bedrijven 
in heel Noord-Holland Noord een of 
meerdere dagdelen hun deuren voor 
werkzoekenden, omwonenden en 
scholieren. Maar ook om de werkplek 

te laten zien aan familie en vrienden. 
Vorig jaar deden bijna twintig 
bedrijven in onze gemeente mee. Doet 
u dit jaar ook mee? 

Maak kennis met bedrijven 
Tijdens de Kom Binnen bij Bedrijven 
Dagen Noord-Holland Noord (KBBBD) 
kunnen inwoners kennismaken met 
bedrijven bij hen in de buurt. 
Werkzoekenden ontdekken welke 
mooie kansen er op de arbeidsmarkt 
er in de buurt zijn. Scholieren en 
studenten zien wat hier in de regio 
allemaal gebeurt en dat er ook dicht 

bij huis carrièremogelijkheden zijn. 
Vanaf 1 februari kunt u zich op 
www.kbbbd.nl inschrijven voor een 
bezoek aan een of meerdere bedrijven. 

Bedrijven: meld u nu aan!
Tijdens de vorige editie in 2022 
openden 144 ondernemingen hun 
deuren. Gezamenlijk ontvingen zij zo’n 
3.500 bezoekers. Dit jaar hebben zich 
in Dijk en Waard al vijftien bedrijven 
aangemeld en er volgen er nog meer. 
Grote bedrijven doen mee, zoals 
McDonalds of Nic Oud, bijzondere be-
drijven als Variopool of Demaco. Maar 

ook een zorginstelling zoals Horizon, 
voedselproducenten en bouw-
bedrijven. 
De mogelijkheden voor de bezoekers 
zijn zeer divers. U vindt de deelnemen-
de bedrijven op www.kbbbd.nl. Staat 
uw bedrijf er ook al tussen? 
Aanmelden gaat via de website 
www.kbbbd.nl. Bedrijven kunnen zich 
met hun eigen profiel en programma 
registreren. Een bedrijf bepaalt zelf 
welke dag of dagen bezoekers welkom 
zijn. Dat kan een uurtje zijn, maar ook 
een vrije inloop gedurende de hele 
week. 

-
 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 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 voorzieningen blijven 
bereikbaar. De werkzaamheden 
duren tot april 2023.

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

Wilgenlaan
In verband met de aanleg van de 
bruggen in Zuid-Scharwoude is de 
Wilgenlaan in Zuid-Scharwoude ter 
hoogte van de 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.

Oostertocht, Planetenwijk, 
Schildersbuurt
In januari en februari worden in de 
Oostertocht, Planetenwijk en de 
Schildersbuurt bestratingswerkzaam-
heden verricht aan de voetpaden. 
Woningen blijven bereikbaar. 

Glasvezelnetwerk 
Op diverse locaties in Heerhugowaard 
en Sint Pancras wordt gewerkt aan de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. De 
werkzaamheden kunnen enige hinder 
veroorzaken. Meer info: 
www.dijkenwaard.nl/glasvezel.   

Knotten wilgen
Vanaf 9 januari tot en met eind maart 
2023 worden de knotwilgen in Dijk en 
Waard geknot. Kijk voor meer 
informatie op www.dijkenwaard.nl > 
Wonen en leven > Groen. 

Groot onderhoud elementen
Op een aantal plaatsen worden de 
voetpaden opnieuw bestraat. 
Woningen blijven bereikbaar tijdens 
de werkzaamheden. 
- Mercuriuslaan: 19 januari tot en met 
 25 januari 
- Westtangent: 20 januari tot en met 
 26 januari
- IJssel: 25 januari tot en met  
 3 februari 
- Tritonlaan: 26 januari tot en met 
 2 februari 

Informatiemarkt op 6 februari over 
ontwikkelingen in Stationsgebied

Laanderweg
Van 16 januari tot en met 3 februari 
wordt de bermverharding langs de 
Laanderweg hersteld. Deze periode 
is de Laanderweg slecht 
toegankelijk voor doorgaand 
verkeer.
De weg blijft bereikbaar voor 
aanwonenden en bestemmings-
verkeer.

Sluis Broek op Langedijk 
Tussen eind januari en begin maart 
2023 wordt aan de westzijde van 
de sluis een nieuwe damwand 
aangebracht. Door het laden en 
lossen van materieel en materiaal 
kan er kort enige hinder zijn. 
 
Afvalscheidingsstation Beukenlaan
Vanwege de plaatsing van een 
duiker ziet de ingang van het 
afvalscheidingsstation aan de 
Beukenlaan 25 in Heerhugowaard 
er tussen 15 januari en 15 februari 
iets anders uit. Er wordt een 
tijdelijke nieuwe ingang gecreëerd. 
De openingstijden blijven 
ongewijzigd. De werkzaamheden 
nemen ongeveer twee weken in 
beslag.

Rijbaan naar Parelhof
De rijbaan richting Parelhof, naast 
de parkeergarage, wordt 
heringericht en is afgesloten voor 
al het verkeer. De werkzaamheden 
staan gepland tot 1 april 2023. 

Bij hotel-restaurant Heer Hugo aan 
Gildestraat 2 in Heerhugowaard is op 
maandag 6 februari een informatie-
markt over de ontwikkelingen in het 
Stationsgebied. U bent van harte 
welkom om tussen 18.30 en 21.00 uur 
binnen te lopen om u te laten 
informeren over de huidige stand van 
zaken en de toekomstplannen voor 
het gebied. Aanmelden is niet nodig. 

Tijdens deze inloopavond is onder 
meer informatie beschikbaar over de 
aanleg van de spooronderdoorgang en 
de herinrichting van de Zuidtangent. 

Daarnaast krijgt u een update over de 
klimaatrobuuste polder. In het kader 
van dat project geven Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier en 
aannemer Beentjes een toelichting 
over de aanleg van het nieuwe gemaal 
langs de N242. Tevens komt ProRail 
uitleg geven over het verwijderen van 
het derde spoor bij NS-station 
Heerhugowaard en de aanleg van de 
spooronderdoorgang Zuidtangent. 
Verder is er aandacht voor de (woning-
bouw)ontwikkelingen en herinrichting 
openbare ruimte in het Stationsgebied 
en Stadshart.
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Gemeenten zoeken samenwerking voor EU-subsidie 
spooronderdoorgangen Zaancorridor
In het kader van de Europese subsidie 
om gelijkvloerse kruisingen uit het 
spoor te halen, hebben de 
gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, 
Zaanstad en de Vervoerregio 
Amsterdam een samenwerkings-
overeenkomst getekend. De samen-
werking is een start van realisatie van 
verschillende spoorprojecten tussen 
Heerhugowaard en Amsterdam.

In oktober 2022 kregen de gemeenten 
een EU-subsidie toegekend voor de 

voorbereiding van de werkzaamheden 
van de spoortunnels. De Europese 
Unie wil in het kader van de Green 
Deal meer treinen laten rijden voor de 
reizigers en het terugbrengen van de 
CO2-uitstoot.

Realisatie
In totaal krijgen de drie gemeenten 
samen maximaal 3,4 miljoen euro om 
de voorbereiding van de tunnels uit te 
voeren. Dit is dus nog geen geld voor 
de realisatie van de spooronderdoor-

gangen. Gemeente Dijk en Waard 
vraagt nu als eerste van de samen-
werkende partners ook een 
EU-subsidie aan voor de realisatie van 
de spooronderdoorgang Zuidtangent 
alsmede voor een fi ets- en voet-
gangerstunnel ter hoogte van de 
Stationsweg. Of deze wordt toegekend 
vanuit Europa wordt medio 2023 
bekend.

Hoogfrequent spoor
De Nederlandse overheid wil ook meer 
treinen laten rijden op het spoor en 
heeft hiervoor het programma 
‘Hoogfrequent Spoor’ ontwikkeld. Op 
het traject van Heerhugowaard (Dijk 
en Waard) naar Amsterdam (onderdeel 
van de Zaancorridor) worden op drie 
plaatsen tunnels onder het spoor 
aangelegd. Op deze manier kunnen 
treinen sneller rijden op dit traject en 
in een hogere frequentie. Ook fi etsers 
en automobilisten hebben er voordeel 
bij, omdat ze niet voor de spoorweg-
bomen hoeven te wachten. Zo wordt 
de doorstroming van het verkeer 
bevorderd. 

Samenwerking
De tunnel in Alkmaar komt bij de 
spoorwegovergang Helderseweg, de 
tunnel in Dijk en Waard bij de 
spoorwegovergang Zuidtangent te 
Heerhugowaard en die in Zaanstad bij 
de Guisweg. Ten behoeve van de 
samenwerking in dit project hebben 

de wethouders Nils Langedijk (Dijk en 
Waard), Robert te Beest (Alkmaar), 
Gerard Slegers (Zaanstad) en Melanie 
van der Horst (bestuurder 
Vervoerregio Amsterdam) een 
samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend.

Open haard of houtkachel aan? 
Check eerst de Stookwijzer 
Het stoken van een vuurtje is erg 
gezellig en geeft behaaglijke 
warmte, maar kan ook schadelijk zijn 
voor gezondheid én milieu. Heeft u 
een open haard of houtkachel? 
Controleer dan voordat u gaat 
stoken via www.stookwijzer.nu of 
stoken verantwoord is. 

Gebruik alleen droog hout. Stook 
nooit hout dat geverfd, gebeitst of 
geïmpregneerd is. Laat de schoor-
steen minstens één keer per jaar 
goed vegen en zorg voor en goede 
luchttoevoer. Witte of kleurloze rook 
is goed. Gekleurde rook (grijs, zwart, 

blauw) is een signaal dat er iets mis 
is. Meer tips voor veilig stoken staan 

op www.mileucentraal.nl, vul in de 
zoekbalk ‘stoken’ in. 

(Reis)documenten aanvragen

ISDE-subsidie voor meer mensen bereikbaar

Voor het aanvragen van een 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs kunt 
u naar het gemeentehuis in 
Heerhugowaard komen. Dit kan 
alleen op afspraak. U kunt al wel 
vooraf uw gegevens op onze site 
invullen en het document betalen, 
zodat uw bezoek korter duurt. Let 
op dat u daarna ook nog online een 
afspraak maakt.   

Kom goed voorbereid naar uw 
afspraak met een kleurenpasfoto 
(niet ouder dan 6 maanden) die 
voldoet aan de eisen van de Rijks-
overheid. Breng ook al uw Neder-
landse reisdocumenten (paspoort, 
identiteitskaart) die op uw naam 
staan mee, ook als ze niet meer 

geldig zijn. En vergeet uw pinpas 
niet, als u nog niet online betaald 
heeft. In de hal van het gemeente-
huis in Heerhugowaard staat een 
fotocabine, maar deze is helaas 
geregeld buiten gebruik door een 
storing.

Tijdens uw afspraak controleren wij 
met u aan de balie uw gegevens en 
handtekening. Ook levert u uw 
pasfoto voor het document in. Nadat 
u op het gemeentehuis bent geweest 
om een handtekening te zetten en 
uw pasfoto in te leveren, kunt u uw 
paspoort, ID-kaart of rijbewijs na 
ongeveer vijf werkdagen ophalen of 
gratis thuis laten bezorgen.

De Investeringssubsidie duurzame 
energie en energiebesparing (ISDE) 
is vanaf 2023 voor meer mensen 
bereikbaar. Het budget is verhoogd 
en de subsidieregeling versoepeld. 

De ISDE-subsidie is een tegemoet-
koming voor huiseigenaren bij de 

aankoop van zonneboilers, warmte-
pompen, aansluiting op het warmtenet 
en isolatiemaatregelen. Dit jaar kunt u 
ook subsidie aanvragen als u één 
isolatiemaatregel heeft genomen. U 
krijgt ongeveer 15 procent van de 
isolatiekosten aan subsidie. Neemt u 
binnen 24 maanden een tweede (of 

meer) maatregelen, dan wordt het 
subsidiebedrag voor de eerste maat-
regel verdubbeld tot ongeveer 30 
procent van de isolatiekosten. Ook 
geldt er vanaf 2023 een nieuwe 
berekening van het glasoppervlakte 
waardoor kozijnen ook meetellen voor 
het subsidiebedrag. En woning-
eigenaren kunnen nu ook subsidie 
aanvragen voor een elektrische 
kookvoorziening. 
Het aanvraagsysteem van de ISDE is 
geopend, u kunt de vernieuwde 
subsidie vanaf nu aanvragen. Meer 
informatie leest u op 
www.duurzaambouwloket.nl > Nieuws > 
ISDE Subsidie: wat is er gewijzigd? Wilt 
u meer informatie over energie bespa-
ren of heeft u behoefte aan advies, 
vraag dan een gratis energiecoach aan 
via www.duurzaambouwloket.nl > 
Dijk en Waard > Gratis bezoek van een 
energiecoach. 

V.l.n.r.:  Anneke van Wijngaarden (Vervoerregio Amsterdam), Robert te Beest (wethouder Alkmaar), 

Gerard Slegers (wethouder Zaanstad en bestuurder Vervoerregio Amsterdam), Nils Langedijk 

(wethouder Dijk en Waard) en Martine Berkenbosch (Regio Alkmaar). Foto: AG Heeremans Photography

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

Met Fixi kunt u eenvoudig en snel 
een melding maken over de open-
bare ruimte. Meldingen kunnen 
gedaan worden via de Fixi-app, via 
www.dijkenwaard.nl/melding of direct 
via de website van Fixi op www.fi xi.
nl/dijkenwaard. De Fixi-app is gratis 
beschikbaar in de App Store en 
Google Play Store. Op de website van 
Fixi ziet u een kaart van de 
gemeente waarop alle meldingen in 
de gemeente te zien zijn. U kunt uw 
melding natuurlijk ook nog telefo-

nisch doorgeven via 072 575 5555. 

U kunt anoniem melden, maar liever 
houden we u op de hoogte van de 
voortgang van de melding. Laat dan 
uw e-mailadres achter. Ook kunt u 
ervoor kiezen om een account aan te 
maken voor de Fixi-app, dan wordt 
het maken van een melding nog 
eenvoudiger en heeft u al uw 
meldingen en de voortgang hiervan 
bijeen in de app. Met de app kunt u 
ook direct de locatie en omschrijving 
van de melding doorgeven en een 
foto uploaden. 
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Agenda

Kom naar de politieke avond op dinsdag 7 februari
Op twee locaties, in het werkcafé in De Binding en de raadzaal aan de Parelhof,  bent u vanaf 20.00 uur 
welkom en kunt u mee- of inspreken. De agenda voor deze avond vindt u vanaf vrijdag 27 januari op 
www.dijkenwaard.nl/raad.  

Raadsvergadering op dinsdag 14 februari
Op deze avond neemt de raad besluiten. De agenda voor deze avond hangt voor een groot deel af van of er een 
besluit kan worden genomen over de onderwerpen die tijdens de politieke avond, een week eerder, zijn besproken.

Spreek mee, spreek in of zet iets op de agenda van de raad
Ook in 2023 staat er weer een hoop op de agenda waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Blijf daarom op de 
hoogte over waar de raad over praat. En spreek mee of spreek in. Ziet u iets dat anders kan? Maakt u zich zorgen 
over iets? Heeft u een idee waar meer mensen iets aan hebben? Zorg dan dat de raad erover praat. En zet het op 
de agenda van de raad. Kijk voor meer informatie op www.dijkenwaard.nl/raad.

Bekijk de werkvoorraad van de raad
In de vergaderkalender ziet u wanneer de raad vergadert. Ook staat er op de laatste dag van de maand de 
werkvoorraad. Hier staan onder andere voorstellen die al zijn goedgekeurd door het college, maar nog voor besluit 
naar de raad gaan. Deze voorstellen staan binnenkort op de agenda van de raad. Door de voorstellen al eerder te 
delen, kunnen raadsleden het al eerder lezen. Maar u natuurlijk ook. Kijk voor de vergaderkalender op 
bestuur.dijkenwaard.nl. 

Meer over de raad 
Zoekt u contact met een raadslid? Wilt u dat de raad ergens over praat? 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

Maak kennis met Lea van der Zee
fractievoorzitter Lokaal Dijk en Waard

Op bezoek bij de Voedselbank

Petra Feenstra voorlopig verder als lijst Feenstra

Terugblik

“Ik werkte in de jeugdzorg op het 
moment dat veel van die taken van de 
Rijksoverheid naar de gemeente 
gingen. Veel besluiten kwamen bij de 
gemeenteraad. En als je besluiten 
neemt, moet je weten wat er in de 
praktijk speelt. Daarom ben ik raadslid 
geworden.”

“Raadswerk doe je ook deels voor de 
volgende generatie. Ik kijk mee door de 
ogen van mijn kinderen. Besluiten die 
we nu nemen, hebben gevolgen voor 
ze. En gaat wat betekenen in hun 
toekomst.”

“Als we besluiten nemen, moeten we 
ons goed realiseren voor wie we het 
doen. Voor de mensen die hier wonen, 

die hier werken en ondernemen, die 
hier naar school gaan, die hier verblij-
ven en hier zijn. Dat betekent dat je dat 
goed navraagt bij ontwikkelingen. Een 
mooi voorbeeld is het Regthuis hier 
achter me. Beeldvormend voor de 
Dorpsstraat. We gaan best veel bouwen. 
Laten we dat doen in het licht van de 
identiteit die bij het dorp of de kern 
past. En bij de behoefte die er leeft.”

“Ik ben er trots op dat we als Lokaal 
Dijk en Waard in de haarvaten van onze 
gemeente zitten. Dat we dichtbij onze 
inwoners staan. Dat we weten wat er 
speelt, wat er leeft en wat er belangrijk 
wordt gevonden. En dat we dat 
meenemen de raadzaal in.”

Terugblik 17 januari 
Wanneer weet je of een pilot 
Armoedebeleid werkt? Binnenkort 
start deze pilot. De raad wil dat deze 
goed geëvalueerd wordt. En daarom 
werden zij dinsdag 17 januari 
bijgepraat over de punten waar naar 
gekeken wordt. Binnenkort praat de 
raad hier verder over. 

Benieuwd naar wat een energiecoach 
voor u kan doen? Eén van de coaches 
deelde dinsdag 17 januari zijn 
ervaring over de huisbezoeken met de 
raad. De raad werd bijgepraat over wat 
er allemaal in de gemeente gebeurd 
en gaat gebeuren rond duurzaamheid. 
Zo wordt er ook gewerkt aan het ver-
duurzamen van basisscholen. 

Scan de QR-code. Neem de 
presentaties door of kijk de avond terug. 

Terugblik 18 januari 
Wat zijn de laatste ontwikkelingen op 
de woningmarkt? Wat is de woonzorg-

behoefte van ouderen? En wat 
verdient de aandacht in de woonvisie 
en woonzorgvisie die gemaakt 
worden? Daar werd de raad woensdag 
18 januari over bijgepraat. Ook 
deelden twee inwoners hun verhaal. 
Dit helpt om een beter beeld te 
krijgen van het onderwerp.

Scan de QR-code. Neem de 
presentaties door of kijk de avond terug. 

Terugblik 24 januari 
Tijdens de raadsvergadering van 24 
januari heeft de raad vragen gesteld 
aan de burgemeester en wethouders 
over dingen die nu actueel zijn. Zo 
had: 
 
• BVNL vragen over: het Delta 
glasvezel Netwerk. De wethouder gaf 
aan dat deze partij nu nog geen 
vergunning heeft in de gemeente.
• VVD vragen over: het peilen van 
inwoners over een vuurwerkverbod. De 
burgemeester gaf aan dat inwoners 

hier vragen over krijgen via de vragen-
lijst van de Veiligheidsmonitor. Dit is 
een tweejaarlijks onderzoek. De uit-
slag van dit onderzoek is in mei 2024. 
• SDW vragen over: de recente auto-
branden. De burgemeester gaf aan dat 
de politie deze branden onderzoekt. 
Ziet u iets verdachts? Of weet u meer? 
Meld dit dan bij de politie. 

Ook heeft de raad besloten over 
verschillende onderwerpen en moties. 
In het kort: 

Besluit over: gemeentelijke 
onderscheidingen. Dit voorstel is 
aangenomen. Dit betekent dat er 
nieuwe gemeentelijke onderschei-
dingen komen voor de gehele 
gemeente Dijk en Waard. Hier komt 
een ontwerpwedstrijd voor. Er is ook 
een motie aangenomen bij dit 
onderwerp. De raad roept het college 
op om zeven diverse inwoners plaats 
te laten nemen in de jury.  
  
Besluit over: doorvoeren Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Dit 
voorstel is aangenomen. Bij gemeen-
schappelijke regelingen werken 
gemeenten samen om iets te doen. 

Je kan lezen over hoe iets werkt. Je kan het ook met eigen ogen zien. Daarom gingen 
raadsleden op bezoek bij Voedselbank Langedijk. Na een rondleiding en een kop 
koffie, gingen de handen uit de mouwen om aan de slag te gaan. 

Petra Feenstra verlaat de PvdA. Zij heeft 
zich een aantal jaar voor deze fractie 
ingezet. Petra: “We zijn uit elkaar 
gegroeid. De idealen die ik heb, daar sta 
ik nog steeds voor. Ik wil me blijven 
inzetten voor het belang van onze 

mooie gemeente en de inwoners. 
Daarom heb ik besloten om voorlopig 
als eenmansfractie verder te gaan.” Petra 
sluit niet uit later bij een andere partij 
te gaan. “De komende tijd gebruik ik om 
mij te oriënteren op de mogelijkheden 

die er zijn. Ik ben de politiek ingegaan 
om mensen te vertegenwoordigen en dit 
blijf ik dan ook vol enthousiasme doen.” 
In de raad zitten nu 37 raadsleden over 
13 fracties. Kijk voor een overzicht op 
www.dijkenwaard.nl/raad.

Denk aan Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord voor de brandveilig-
heid. De raad heeft het plan van 
aanpak vastgesteld en geeft inbreng 
voor de kaders via regionale 
bijeenkomsten. 

Besluit over: intrekken oude 
gemeentelijke voorschriften. Dit 
voorstel is aangenomen. Bij een fusie 
heeft een gemeente twee jaar de tijd 
om alle voorschriften te harmoniseren. 
Dit is tot 1 januari 2024. Voorschriften 
waarvan nu al bekend is dat ze komen 
te vervallen of waar een nieuwe 
regeling voor is zijn ingetrokken.   

Besluit over: opzet Rekenkamer. Dit 
voorstel is aangenomen. Het hebben 
van zo’n onafhankelijke commissie is 
belangrijk. Nu het is vastgesteld kan 
de auditcommissie aan de slag met 
het werven van leden. 

Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ 
over: duurzame bekers voor koffie en 
thee. Deze is niet aangenomen. 
ChristenUnie, VVD en D66 wilden het 
college oproepen dat de raad, ambte-
naren en het college altijd duurzame 
kunnen gebruiken. Wel gaf de raads-
voorzitter aan dat er stappen worden 
genomen om duurzaam bezig te zijn. 

Motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ 
over: inzameling kerstbomen. Deze is 
aangenomen. LDW, DOP, VVD, GL, PvdA, 
SDW, D66 en BVNL roepen het college 
op om te onderzoeken of het inzame-
len van kerstbomen zo ingericht kan 
worden, dat er geen sprake meer is 
van een loterij en dat de beloning een 
stimulans is. Zodat meer bomen een 
grotere beloning oplevert. Dit zorgt 
voor een mooie ervaring bij de jeugd 
en helpt met het belang van afval 
scheiden.  


