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Dijk en Waard steunt 31 ideeën voor een 
feestelijk en verbindend startjaar 
Met het ‘Start Dijk en Waard Fonds’ 
konden alle inwoners, ondernemers, 
bedrijven, verenigingen, stichtingen 
en andere organisaties afgelopen 
najaar subsidie aanvragen voor hun 
ideeën voor activiteiten voor een 
feestelijke start van Dijk en Waard in 
2022. Er zijn maar liefst 34 ideeën 
ingediend, waarvan er 31 in 
aanmerking komen voor subsidie. 
Met het vooruitzicht van meer 
versoepelingen en mogelijkheden 
kunnen inwoners van Dijk en Waard 
zich dus verheugen op een 
feestelijk en verbindend startjaar van 
de nieuwe gemeente.
 
Alle mogelijke ideeën voor activiteiten 
waren welkom; de belangrijkste voor-
waarde was dat de activiteit bedoeld 
en toegankelijk is voor inwoners uit 
zowel het oorspronkelijke Langedijk 
als Heerhugowaard. Onder andere de 
ideeën voor de aanleg van een pump-
track, een Koningsdag voor senioren, 
beachwaterpolo-avonden en een 
popweekend komen in aanmerking 
voor subsidie.

Subsidie uitgekeerd naar rato 
Door het grote succes van het ‘Start 
Dijk en Waard Fonds’ is er in totaal 
meer subsidie aangevraagd (214.000 
euro) dan er in de subsidiepot zit 
(150.000 euro). Dat betekent dat de 

subsidie naar rato uitgekeerd wordt. 
Ieder idee dat recht heeft op subsidie 
krijgt 70% van het aangevraagde 
bedrag gesubsidieerd.

Activiteiten in 2021 
Afgelopen zomer was het mogelijk om 
subsidie aan te vragen voor een idee 

voor een activiteit in 2021. Ook toen 
was het fonds een groot succes: er zijn 
toen 35 ideeën ingediend waarvan er 
30 recht hadden op subsidie. Inwoners 
hebben onder andere kunnen 
genieten van een street art festival, 
een bakwedstrijd, een streekmarkt en 
diverse sportieve activiteiten. 

Data activiteiten 2022 
Op dit moment zijn nog geen data van 
activiteiten bekend. Zodra dit wel het 
geval is, komt dit te staan op 
www.opwegnaardijkenwaard.nl. Wilt u 
dat uw activiteit op de kalender komt? 
Neem dan contact op via 
startdijkenwaard@dijkenwaard.nl. 

De energieprijzen stijgen. Daarom 
geeft het kabinet één keer 
200 euro aan mensen met een 
laag inkomen. Om hen te helpen 
met het betalen van de energie-
rekening. Het kabinet werkt nu 
met spoed aan deze regeling. 
Waarschijnlijk wordt het vergoed 
door Halte Werk via de bijzondere 
bijstand. In de komende weken 
wordt hierover meer bekend.
Heeft u een laag inkomen? 
Houd dan de webpagina 
www.haltewerk.nl/energietoeslag 
goed in de gaten. Op deze website 
geven wij straks informatie over 
hoe u de energietoeslag kunt 
aanvragen. Op 
www.gezondverzekerd.nl/
goedekope-energie vindt u informa-
tie en adviezen om uw energie-
kosten te verlagen. Heeft u nog 
vragen? Bel dan naar 085 303 
5389. Gezondverzekerd.nl werkt 
samen met uw gemeente. 

Zoekt u een baan, stageplaats, 
werkervaringsplaats of vrijwilli-
gerswerk? En bent u benieuwd 
naar wat bedrijven uit Noord-
Holland Noord doen? Bedrijven 
openen van maandag 21 tot en 
met zaterdag 26 maart massaal 
hun deuren zodat u een kijkje in 
de keuken kunt nemen. De Kom 
Binnen Bij Bedrijven Dagen is een 
open bedrijvenweek om inwoners 
kennis te laten maken met onder-
nemingen in Noord-Holland 
Noord. Om werkzoekenden op de 
arbeidsmarkt een kans te bieden. 
Om scholieren en studenten een 
idee te geven van wat er in de 
regio allemaal voor moois gebeurt. 
Maar ook om familie, vrienden of 
buren met trots het bedrijf te laten 
zien.
Aanmelden bij de bedrijven die 
meedoen kan tot en met zaterdag 
26 maart via www.kbbbd.nl. 
Wilt u uw bedrijf laten zien? Meld 
uw bedrijf aan voor maandag 
21 maart. Dit kan ook via 
www.kbbbd.nl. 

Energietoeslag 
lage inkomens

Zoekt u werk? Meld u 
aan voor de Kom Binnen 
Bij Bedrijven Dagen!

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Dekkend netwerk van AED’s in Dijk en Waard 
Onlangs zijn er nieuwe AED’s (automatische externe defibrillators of hart-
starters) opgehangen in Dijk en Waard. Dat betekent dat er nu op elke plek in 
de gemeente binnen 6 minuten een AED bij een slachtoffer kan zijn.

Mede dankzij het initiatiefvoorstel dat 
D66 in 2019 inbracht om een dek-
kend netwerk van AED’s en burger-
hulpverleners te realiseren in Dijk 
en Waard, zijn de Veiligheidsregio, de 
gemeente, bedrijven en instellingen in 
actie gekomen. Er hangen nu 45 AED’s 
in de gemeente, die voor burgerhulp-
verleners en hulpdiensten beschik-
baar zijn om te gebruiken bij een cala-
miteit. Wethouder Groot benadrukt 
dat er eigenlijk nooit genoeg AED’s en 
hulpverleners kunnen zijn: “Hoe meer 
AED’s en hulpverleners, des te groter is 
de kans dat een slachtoffer het over-
leeft.”

Overzicht AED’s 
Er wordt wel eens gevraagd om een 
overzicht van deze AED’s te publiceren, 
maar dat doet HartslagNU niet: “De 
AED wordt gebruikt door een hulpver-
lener die is geregistreerd bij Hart-
slagNU en is getraind om de AED te 
gebruiken. Deze krijgt bij een calami-
teit een code en locatie van de AED. 
Het is niet de bedoeling dat de AED 

door iedereen kan worden meegeno-
men. Hoe meer hulpverleners er 
getraind en geregistreerd zijn, des te 
meer kans is er dat de AED heel snel 
bij een slachtoffer is.”

“Hoe meer AED’s en 
hulpverleners, des te groter is 
de kans dat een slachtoffer 
het overleeft.”

Buiten ophangen 
De campagne die de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en de gemeen-
ten Langedijk en Heerhugowaard 
destijds hebben gevoerd, heeft meer-
dere AED’s ‘opgeleverd’. Bedrijven en 
instellingen is toen ook gevraagd hun 
AED buiten op te hangen, zodat deze 
ook beschikbaar is als het bedrijf 
gesloten is. Daarnaast is het belangrijk 
dat een AED dan ook wordt aange-
meld via HartslagNu.nl.

Wethouder Annette Groot en D66-fractievoorzitter Anja Grim
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Eerste hulp bij verstopte afvoer

Geldproblemen? Halte Werk helpt gratis

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 10529124

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. 

Voorbereiding vier bruggen 
Achterburggracht – Machinesloot 
Er is gestart met rioleringswerk-
zaamheden aan de Wilgenlaan. De 
werkzaamheden duren tot ongeveer 
18 februari 2022. Vervolgens wor-
den de rioolwerkzaamheden opge-
pakt in de Lindenlaan. Op 18 maart 
2022 zijn deze werkzaamheden 
gereed.

Aanleg duiker Maria Austria erf
Ter hoogte van de rotonde Midden-
weg wordt in het water bij Maria 
Austria erf een duiker aangelegd 
van 31 januari tot 5 maart 2022. 
Deze periode kunt u niet via Maria 
Austria erf de Middenweg op of af. 
De rotonde blijft in gebruik. Een 
omleidingsroute wordt aangegeven. 

Rioleringswerkzaamheden 
Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 
omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De werkzaam-
heden worden in fases uitgevoerd: 
- Vanaf 17 januari 2022 aan de 

Parallelweg. De werkzaamheden duren 
ongeveer vijf weken. 
- Vanaf 21 februari 2022 aan de 
Stenenlaan, Mimosalaan en Bakkers-
laan. De werkzaamheden duren 
ongeveer vijf weken.

Asfalteringswerkzaamheden 
Dijk en Waard
Van 14 tot en met 18 februari wordt 
op diverse locaties binnen de 
gemeente kleinschalig onderhoud aan 
het asfalt uitgevoerd. Voor dit onder-
houdswerk worden geen wegen afge-
sloten, alle werkzaamheden worden 
uitgevoerd onder begeleiding van ver-
keersregelaars.

Baggerwerkzaamheden Reigerslaan
Vanaf ongeveer half februari voert het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-

derkwartier baggerwerkzaamheden uit 
in Sint Pancras. De werkzaamheden 
vinden plaats bij de watergang naast 
de A.V.H. Destreelaan tussen de Rei-
gerlaan en de spoorwegovergang naar 
de Achterweg. De werkzaamheden 
duren ongeveer twee weken. 

Rioleringswerkzaamheden 
Prinses Irenestraat 
Maandag 28 februari starten we met 
de werkzaamheden om het oude riool 
te verwijderen in de Prinses Ire-
nestraat in Broek op Langedijk. Alleen 
op maandag 28 februari zal de Prinses 
Irenestraat ter hoogte van de Prinses 
Margrietstraat gestremd worden. Ver-
volgens is er een halve rijbaanafzet-
ting of wordt er vanuit de parkeer-
strook gewerkt. De werkzaamheden 
worden gecombineerd met de elektra 

nutspartij. Zij vervangen de oude 
elektrakabel. Samen zullen de 
werkzaamheden ongeveer vier 
weken in beslag nemen.

Eerste Industriestraat
De Eerste Industriestraat (tussen de 
Juliana van Stolbergstraat en de 
Tweede Industriestraat) in 
Noord-Scharwoude is voor langere 
tijd, tot nader bericht, afgesloten. 
In dit deel van de weg wordt een 
aantal panden gesloopt, nieuwe 
woningen gebouwd en de weg 
opnieuw ingericht. De recent opge-
leverde appartementen blijven 
bereikbaar via de Juliana van 
Stolbergstraat. 

Bushaltes lijn 407
Gemeente Dijk en Waard en 
Provincie Noord-Holland gaan de 
bushaltes voor de Buurtbus (lijn 
407/Hugohopper) verbeteren. De 
voorzieningen voor visueel gehan-
dicapten worden verbeterd om hen 
veiliger en makkelijker gebruik te 
laten maken van de Buurtbus. 
Tijdens de werkzaamheden blijven 
de haltes in gebruik. Een enkele 
keer is het nodig naast de halte in 
of uit te stappen. De aanpassingen 
worden tussen januari tot maart 
2022 per halte gedaan. Het gaat om 
buslijn 407 tussen Langedijk en 
Heerhugowaard. Voor een 
uitgebreide routekaart, zie www.
dijkenwaard.nl > Werk aan de weg.

Een plaatselijke verstopping van bij-
voorbeeld doucheputje of toilet kunt 
u vaak zelf nog wel oplossen. Maar 
wat als alle afvoeren in uw huis niet 
meer goed doorlopen? Dan zit het 
probleem in het riool. Vraag is dan 
of de verstopping in het gemeente-
lijk riool (buiten de erfafscheiding) zit 
of in het riool op eigen grond. In het 
eerste geval verhelpt de gemeente 
de verstopping, in het tweede geval 
moet u zelf een loodgieter inschake-
len en de kosten zelf betalen.

Waar zit de verstopping? 
Bepalend voor de grens van het 
gemeentelijk riool en het eigen riool 
is de afscheidingsput. Heeft u geen 
idee waar dit putje zit? De gemeente 
weet waar het bij u te vinden is. U 
moet vervolgens zelf de put opgraven, 
of dit eventueel door een door u inge-
huurde loodgieter laten doen. 
De put geeft informatie over de aard 
van de verstopping. Staat het putje vol 
water? Maak hiervan melding via 
072 575 55 55. De gemeente komt het 
riool dan zo spoedig mogelijk (ook in 
het weekend) doorspuiten. Is het putje 

leeg? Dan heeft u een verstopping op 
eigen terrein of in uw woning die u 
zelf (of eventueel de woningbouw-
vereniging) moet oplossen. Een lood-
gieter kan het probleem dan oplossen. 
Bij een verstopping op eigen terrein 
zijn de kosten voor uw rekening. Vraag 
daarom altijd een kostenindicatie aan 
de loodgieter.

Let op malafide loodgieters
Schakel bij een verstopping op eigen 
grond (en dus voor eigen rekening) 
een loodgietersbedrijf in dat lid is van 
de branchevereniging Techniek Neder-
land. Bij een online zoekopdracht 
komen helaas vaak malafide lood-
gietersbedrijven naar boven die veel 
te hoge tarieven berekenen voor het 
verhelpen van een verstopping, met de 
mededeling dat ‘de verzekering’ of ‘de 
gemeente’ die kosten vergoed. De 
gemeente vergoedt de kosten van 
verstoppingen op eigen grond niet.
Meer tips over wat te doen bij een 
verstopte afvoer staan op 
www.dijkenwaard.nl > wonen en leven > 
wonen > verstopt riool.

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

Heeft u schulden en weet u niet hoe u 
hieruit komt? Halte Werk kan u hier-
bij helpen. Een medewerker van Halte 
Werk gaat samen met u op zoek naar 
een oplossing. 
Halte Werk geeft onder meer informa-

tie en advies en helpt u bij het maken 
van een overzicht van uw inkomsten 
en uitgaven en het orde brengen van 
uw administratie. Ook wordt gecheckt 
of u alle tegemoetkomingen gebruikt 
waar u recht op hebt. 

Ga naar www.haltewerk.nl/schuld voor 
meer informatie of een digitale aan-
melding. Bellen kan ook via 14 072. 
Kies ‘Alkmaar’ en vraag naar Halte 
Werk (ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 
uur). Zoek contact en stel uw vraag, 

hoe groot of klein deze ook is.
Op www.geldfit.nl kunt u een test doen 
om er achter te komen hoe u er finan-
cieel voor staat. 
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Facelift voor fietsstraat Middenweg 

Nieuwe fietsbrug 
Rustenburgerweg in gebruik 

De fietsstraat Middenweg tussen 
winkelcentrum Middenwaard en de 
Diamant in Heerhugowaard ondergaat 
de komende weken een ingrijpende 
onderhoudsbeurt. De fietsstraat krijgt 
nieuw asfalt en zal qua indeling worden 
aangepast aan de meest actuele richt-
lijnen. Tegelijkertijd vervangen wij de 
zieke kastanjes langs dit deel van de 
fietsstraat door 42 lindes. Na de facelift 
zal dit fietspad dezelfde uitstraling 
hebben als de al heringerichte 
fietsstraat Middenweg-Zuid. 

Tijdens de werkzaamheden vervangt 
de gemeente ook de riolering langs de 
route en wordt er een nieuwe 
beschoeiing bij de watergang 
geplaatst. Door de verschillende werk-
zaamheden te combineren wordt de 
periode van overlast voor de aan-
wonenden en het fietsverkeer zo kort 
mogelijk gehouden. De aanwonenden 
zijn in januari via een digitale bijeen-
komst en een brief geïnformeerd over 
de werkzaamheden in hun straat.

Omleiding voor fietsers
De bomenkap start maandag 21 febru-
ari en duurt ongeveer twee weken. 
De fietsstraat, een belangrijke door-
gaande fietsroute door Heerhugo-
waard, is in verband met de veiligheid 
van de fietsers tijdens de kap volledig 
afgesloten tussen Middenwaard en de 
Diamant. Ter plekke wordt een omlei-
dingsroute aangegeven. Maandag 14 
maart begint het werk aan het wegge-
deelte, de beschoeiing en de riolering. 

Tijdens deze werkzaamheden, die tot 
en met 15 april duren, is de fietsstraat 
wederom afgesloten voor alle verkeer. 

Lindes vervangen zieke kastanjes
De 42 kastanjes langs de fietsstraat 
moeten gekapt worden omdat ze 
ernstig verzwakt zijn door de 
kastanje-bloedingsziekte en ook de 
kastanje-mineermot onder de leden 
hebben. Voor de kastanjes komen 
lindes in de plaats. De aanwonenden 
zijn nauw betrokken bij de vervanging 
van de bomen. Zij konden uit zes 
lindesoorten hun favoriete boom 
kiezen. De verschillende soorten, elk 
met een andere bloeitijd en vorm, 
bevorderen de biodiversiteit. De 
nieuwe bomen zullen in de laatste 
week van maart worden geplant. 

Provinciale subsidie
Naast het werk aan de fietsstraat 
tussen Middenwaard en de Diamant 
worden binnenkort ook de bestaande 
betegelde fietspaden aan beide 
kanten van de Middenweg, tussen de 
Amstel en de Reuzenpandasingel, 
verbreed en geasfalteerd. 

De werkzaamheden aan de door-
gaande fietsroute op de Middenweg 
worden mede mogelijk gemaakt door 
een subsidie van provincie Noord-
Holland ter verbetering van de 
verkeersveiligheid en fietsbereikbaar-
heid en een subsidie van het Rijk in 
het kader van de Investeringsimpuls 
verkeersveiligheid 2020-2021.

De nieuwe fietsbrug bij de rotonde 
Rustenburgerweg/Oosttangent is 
woensdagochtend 2 februari op zijn 
plek gehesen. 

In september 2019 bezweek de 
houten fietsbrug onder het gewicht 
van een betonmixer. Het kapot 
gereden deel van de brug is daarna 
verwijderd en het resterende deel 
hersteld. Hierdoor was de brug 
tijdelijk smaller. Gesprekken met de 
verzekeraar en het verkrijgen van 
een vergunning voor een nieuwe 
brug duurde langer dan gepland. 
Hierdoor heeft de plaatsing van de 
nieuwe brug even op zich laten 
wachten. Maar 24 januari kon gestart 
worden met het plaatsen van een 
tijdelijke brug, het ruimen van de 
oude brug en het maken van een 
nieuwe fundering voor de nieuwe 

brug. Fietsers en voetgangers konden 
tijdens de werkzaamheden gebruik-
maken van de tijdelijke brug die 
direct naast de oude brug geplaatst 
was. Woensdag 2 februari was het 
moment daar dat de nieuwe brug 
geplaatst en in gebruik genomen is. 

Composiet brug
Gekozen is voor een composiet brug 
met kunststof leuning. Composiet is 
sterk, licht en onderhoudsarm. Het is 
wel nog even wachten op de kunst-
stof leuning, deze wordt naar ver-
wachting met een paar weken 
geleverd. Tot die tijd is er een nood-
leuning. De oude houten brug is ver-
wijderd en gaat via de Bruggenbank, 
de marktplaats voor bruggen, naar 
bedrijventerrein Ecomunitypark in 
Oosterwolde. Zij zullen de brug 
hergebruiken. 

Wijk- en buurtindeling voor 
Dijk en Waard vastgesteld
Alle gemeenten in Nederland 
bestaan uit één of meer woonplaat-
sen, woonplaatsen bestaan uit 
wijken en wijken bestaan eventueel 
uit buurten. De nieuwe gemeente 
Dijk en Waard is sinds 1 januari 
van dit jaar een feit. De fusie tot 
de nieuwe gemeente is aanleiding 
geweest om de wijk- en buurt-
indeling onder de loep te nemen. 
De wijk- en buurtindelingen zijn 
officieel vastgesteld door burge-
meester en wethouders. Een kaartje 
met de nieuwe indeling is te vinden 
in de rubriek ‘Nieuws’ op de website 
www.dijkenwaard.nl.

De oude gemeenten Heerhugowaard 
en Langedijk kenden ook al een wijk- 
en buurtindeling. De fusie is aanlei-
ding geweest om nog eens kritisch 
naar de wijk- en buurtindeling te 
kijken en om enkele wijzigingen 

door te voeren. De bestaande 
indelingen zijn niet geheel overge-
nomen voor de indeling van Dijk en 
Waard. De wijk- en buurtindeling is 
een administratieve indeling. De 
wijziging heeft geen gevolgen voor 
indelingen die de gemeente 
gebruikt voor bijvoorbeeld afval-
inzameling. 

Cijfers raadplegen
De wijk- en buurtindeling wordt 
gebruikt voor onderzoek, beleids-
ontwikkeling en om statistische 
informatie te presenteren. Deze 
informatie wordt veel gebruikt door 
bijvoorbeeld planbureaus, makelaars, 
journalisten, onderzoeksinstituten en 
studenten. Ook inwoners en 
bedrijven die geïnteresseerd zijn in 
informatie over hun wijk of andere 
wijken binnen de gemeente kunnen 
deze cijfers raadplegen.

Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) is verantwoordelijk voor 
de landelijke coördinatie en het 
vaststellen van de Wijk- en Buurt-
indeling (WBI). Het CBS presenteert 
op veel niveaus cijfers. Naast lande-
lijke, provinciale, gemeentelijke en 
andere regionale indelingen geven 
zij ook wijk- en buurtcijfers op 
opendata.cbs.nl/statline en op 
www.cbsinuwbuurt.nl.  

Speciaal voor onze eigen gemeente 
is de site dijkenwaard.incijfers.nl. Op 
deze website vindt u veel cijfers van 
Dijk en Waard op gemeente-, wijk- en 
buurtniveau. Dat zijn nu nog de 
samengevoegde cijfers van Lange-
dijk en Heerhugowaard volgens de 
oude wijk- en buurtindelingen. Zodra 
cijfers over 2022 beschikbaar zijn, 
worden deze volgens de nieuwe 
indeling gepresenteerd. 

Ook voor de zieke kastanjes langs 
de Stationsweg wordt aan een ver-
vangingsplan gewerkt. Dit plan is 
nog niet gereed. Op dit moment 
wordt er nader onderzoek gedaan 

naar de exacte locatie van kabels 
en leidingen onder de grond, om 
een beeld te krijgen hoe de werk-
zaamheden uitgevoerd kunnen 
worden en om meer groeiruimte 

voor de nieuw te planten bomen 
te kunnen realiseren. De bewoners 
van de Stationsweg zijn in decem-
ber geïnformeerd over de actuele 
stand van zaken.

Kastanjes Stationsweg 
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Politieke avond gemeenteraad 15 februari 2022
Discussietafel: Verordening Winkeltijden Dijk en Waard 2022  19:30 – 20:30 uur
Door de fusie tussen de gemeente Langedijk en Heerhugowaard is harmo-
nisatie van verordeningen nodig. De aanpassingen betreffen onder andere 
het specificeren van de openingstijden op zon- en feestdagen, en het losla-
ten van een maximum aantal avondwinkels.

Discussietafel: Kadernota’s Gemeenschappelijke regelingen 19:30 – 20:30 en 
20.45 - 21.30 uur
Dijk en Waard werkt samen met andere gemeenten om bepaalde taken uit 
te voeren zoals het recreatieschap, het regionaal archief enz. Dit zijn zoge-
noemde gemeenschappelijke regelingen.
De gemeenschappelijke regelingen hebben hun kadernota’s 2023 aan de 
raad voorgelegd met het verzoek eventuele zienswijzen voor 1 maart aan-
staande in te sturen. Vervolgens stelt ieder gemeenschappelijke regeling 
op basis van de kadernota een begroting op. Deze worden in mei bespro-
ken tijdens een regiobijeenkomst van de raden.

Gesprekstafel: 20:30 – 21:30 uur
Er zijn een tweetal moties ingediend die geen betrekking hebben op de 
agenda van de Raadsvergadering. Dit noemt wel ook wel een “motie 
vreemd”(aan de agenda). De indieners willen in gesprek met de andere 
fracties om over de inhoud van de moties van gedachten te wisselen en 
het draagvlak te peilen.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard  21:45 – 23:00 uur
Onderwerpen
• Beëdiging fractievertegenwoordiger
• Vragenkwartier (politieke vragen / actualiteiten)
• Vaststellen lijst ingekomen stukken (Heerhugowaard, Langedijk en 
 Dijk en Waard)
• Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 18 januari 2022
• Vaststellen lijst met ingekomen stukken
• Hamerstukken
 a. Benoemen vertegenwoordigers in diverse Gemeenschappelijke 
  Regelingen
 b.  Zienswijze VVI
• Overige zienswijzen hamer of debatstuk afhankelijk van uitkomsten 
 tafels
 a.  RCHA
 b.  Cocensus
 c.  ONHNH
 d.  GGD
• Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken 
vindt u op de website van de gemeenteraad: www.dijkenwaard.nl > 
Gemeentebestuur. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of achteraf 
bekijken. Het is wegens de huidige coronamaatregelen nog niet mogelijk om de 
fysieke raadsvergaderingen bij te wonen. U kunt de Politieke avonden van Dijk 
en Waard volgen via een live stream op www.dijkenwaard.nl > Gemeentebestuur. 
Op Politieke avonden kunt u tijdens de gespreks- en discussietafels (momenteel 
alleen digitaal) inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. 
Wilt u inspreken? Meld dit dan tijdig bij de raadsgriffie via telefoonnummer 072 
575 55 55 of email aan griffie@dijkenwaard.nl. Doe dit bij voorkeur 48 uur voor 
aanvang van de Politieke avond.

Agenda

Fractie Zetels
Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)  7
Lokaal Dijk en Waard  6
VVD 5
Senioren Dijk en Waard 4
D66 3
GroenLinks 3
Forum voor Democratie 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 2
Fractie van der Starre 1

Samenstelling Gemeenteraad

Jongerengemeenteraad 
gaat niet door, aangepast 
lesprogramma wel

Vacature nieuwe burgemeester Dijk en Waard opengesteld
De gemeente Dijk en Waard zoekt 
een bevlogen burgemeester met een 
sterke en warme uitstraling die stra-
tegisch en verbindend te werk gaat, 
makkelijk benaderbaar is en midden 
in de samenleving staat. Dit blijkt 
uit de profielschets voor de nieuwe 
kroonbenoemde burgemeester die 
dinsdag 1 februari tijdens een buiten-
gewone (digitale) raadsvergadering 
met Commissaris van de Koning 
Arthur van Dijk door de gemeente-
raad werd besproken en vastgesteld. 

Inmiddels is de burgemeestersvaca-
ture opengesteld en kandidaat-
burgemeesters kunnen solliciteren 
tot 24 februari. Van de nieuwe 
burgemeester wordt verwacht dat hij 
of zij zich voor minimaal zes jaar aan 
de gemeente bindt. Het is de bedoe-
ling dat de eerste kroonbenoemde 
burgemeester van Dijk en Waard op 
13 juli wordt beëdigd. 

Brede input voor profielschets
De profielschets, waarin staat wat er 
allemaal van de nieuwe burgemeester 
wordt verwacht, is opgesteld door de 
vertrouwenscommissie. Dit is gebeurd 
met input van onder meer het college 
van burgemeester en wethouders, de 
raadsfracties, ambtenaren, diverse 
samenwerkingspartners en burge-
meesters van de buurgemeenten. 

De gemeenteraad hoopt op een ambi-
tieuze burgemeester die de fusie van 
Langedijk en Heerhugowaard tot Dijk 
en Waard ziet als een uitdaging om 
meerwaarde te brengen voor alle 

inwoners. De raad ziet graag een erva-
ren bestuurder die midden in de 
samenleving staat en oog heeft voor 
de diversiteit van zowel de inwoners 
als de verschillende dorpskernen in 
Dijk en Waard. Daarnaast verwacht de 
raad een verbindende, open en con-
structieve bestuursstijl van de nieuwe 
burgemeester.

Zichtbaar aanwezig
Ook inwoners, ondernemers en 
organisaties in Dijk en Waard konden 
via een enquête aangeven welke 
eigenschappen en kenmerken zij 
belangrijk vinden in een nieuwe 
burgemeester. Iets minder dan de helft 
(150) van de in totaal 337 responden-
ten wil dat de nieuwe burgemeester 
‘zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar’ 
is. ‘Verbindend’ wordt ook veelvuldig 
als competentie voor de nieuwe 
burgervader- of moeder genoemd. Dijk 
en Waarders zien tevens graag dat de 

nieuwe burgemeester een goed en 
integer bestuurder is die betrokken en 
meelevend is en zich bezighoudt met 
goede handhaving op openbare orde 
en veiligheid. 

Vervolgstappen
Vanaf nu speelt het sollicitatieproces 
voor de kroonbenoemde burgemees-
ter zich achter gesloten deuren af 
vanwege vertrouwelijkheid. 
De Commissaris van de Koning bege-
leidt de werving en selectie, deels in 
overleg met de gemeenteraad. De 
gemeenteraad laat uiteindelijk in een 
openbare vergadering weten wie hij, 
via de Commissaris, aanbeveelt aan de 
Koning die het besluit tot benoeming 
zal nemen. De huidige burgemeester 
van Dijk en Waard, Peter Rehwinkel, 
blijft in functie tot het moment van 
beëdiging van de kroonbenoemde 
burgemeester later dit jaar.

De Jongerengemeenteraad 2022, die 
traditiegetrouw stond gepland voor 
de maand februari, gaat helaas niet 
door. Deze beslissing heeft de raads-
werkgroep in overleg met de deel-
nemende scholen genomen. De 
betrokken partijen vinden het met 
het oog op de huidige situatie rond 
corona nog te vroeg om een grote 
fysieke bijeenkomst in de raadzaal te 
organiseren. Vorig jaar werd de 
Jongerengemeenteraad ook afgelast 
in verband met corona.

De raadswerkgroep vindt het een 
moeilijk besluit en heeft ook aandach-
tig geluisterd naar alle reacties van 
deelnemende scholen. De werkgroep 
meent dat vanuit de voorbeeldfunctie 
die de gemeente heeft, geen onnodige 
risico’s moeten worden genomen. Dit 
is in lijn met andere besluiten rondom 
evenementen en politieke bijeenkom-

sten. Zo vergadert de gemeenteraad 
bijvoorbeeld nog steeds digitaal. 
De scholen lieten eerder al weten dat 
een digitale jongerengemeenteraad 
geen optie is. Juist de charme van de 
raadszaal en het live debat met de 
andere leerlingen, maakt de JGR tot 
een succes. Andere opties, zoals 
bijvoorbeeld het later in het jaar 
organiseren van de jongerengemeen-
teraad, pasten niet in het lespro-
gramma van de meeste scholen.

Aangepast lesprogramma 
De jongerengemeenteraad wordt 
altijd voorafgegaan door een 
lesprogramma dat raadsleden op de 
deelnemende scholen geven. Dit kan, 
voor alle deelnemende scholen die 
daar prijs op stellen, nog wel door-
gaan. Het Trinitas Han Fortmann heeft 
al laten weten dat graag te willen, 
evenals het Clusius College.

Raadslid Jan van der Starre is uit de 
fractie van Senioren Dijk en Waard 
gestapt en gaat als eenmansfractie 
verder. Het verlies van een raadsze-
tel heeft geen gevolgen voor de 
coalitie bestaande uit Dijk en 
Waardse Onafhankelijke Partij 
(DOP), Lokaal Dijk en Waard, VVD en 
Senioren Dijk en Waard. Met het 
verlies van één raadszetel is er nog 
steeds een meerderheid van 21 van 
de 37 raadszetels.

Raadslid Senioren 
Dijk en Waard 
gaat verder als 
zelfstandige 
fractie

Burgemeester Peter Rehwinkel blijft in functie tot de nieuwe burgemeester beëdigd is. Foto: Richard Rood


