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Volgende fase herinrichting Stationsgebied: 
voorbereidingen voor de spooronderdoorgang 

Gemeente Dijk en Waard werkt aan de 
herinrichting van het Stationsgebied. 
Hiervoor is in 2020 een masterplan 
opgesteld. Het doel is om het gebied 
te transformeren naar een groene, 
aantrekkelijke en levendige omge-
ving. De afgelopen tijd is er achter 
de schermen hard gewerkt aan de 
uitwerking van de spooronderdoor-
gang Zuidtangent, een belangrijke 
schakel in de transformatie van het 
gebied. Om u hierover te informeren, 
organiseert de gemeente een eerste 
inloopbijeenkomst in maart.

Gemeente Dijk en Waard en ProRail 
hebben onderzoek gedaan naar de 
aanleg van de spooronderdoorgang 
Zuidtangent. De plannen zijn groten-
deels klaar. Het ontwerp gaat niet 
alleen om de spooronderdoorgang, 
maar ook over de herinrichting van de 
Zuidtangent van de N242 (Westerweg) 
tot aan de Parelhof. Van Stations-
gebied naar Stadshart wordt op deze 
manier een aantrekkelijke, levendige 
en doorgaande route gecreëerd.

Inloopavond 
Op 23 maart is er een inloopbijeen-

komst om u te informeren over hoe de 
spooronderdoorgang eruit komt te 
zien. Wat is de planning? En hoe is de 
samenhang met de andere ontwik-
kelingen in het gebied? U bent van 
harte welkom op woensdag 23 maart 
tussen 19.30 en 21.00 uur in hotel 
Heer Hugo, Gildestraat 2 in Heerhugo-
waard. Aanmelden is niet nodig; u 
kunt binnenlopen binnen dit tijds-
bestek. 

Meer informatie over deze avond staat 
op de projectwebsite 
www.dijkenwaard.nl/stationsgebied.    

Vervolg 
De volgende stap is de aanvraag van 
een omgevingsvergunning. Ook hier-
over volgt een inloopavond. Dit zal 
vooral gaan over de mogelijkheden tot 
het indienen van zienswijzen. Daar-
naast wil de gemeente in gesprek met 
omwonenden, gebruikers en onderne-
mers over bereikbaarheid. Hoe houden 
we het gebied bereikbaar tijdens de 
bouw van de onderdoorgang? Voor 
beide onderwerpen zijn er in april bij-
eenkomsten. Meer informatie hierover 
volgt. Houd hiervoor de projectweb-
site in de gaten.

Om u op de hoogte te houden 
van de actuele ontwikkelingen in 
het Stationsgebied van Dijk en 
Waard brengen wij drie tot vier 
keer per jaar een digitale nieuws-
brief uit. Vrijdag 18 maart 
verschijnt er een nieuwe nieuws-
brief. Krijgt u de digitale nieuws-
brief Stationsgebied nog niet, 
maar wilt u deze wel 
ontvangen? Stuur dan een 
e-mail met uw naam, adres en 
e-mailadres naar 
stationsgebied@dijkenwaard.nl. 

Zoekt u werk? 
Meld u aan voor de 
Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen!
Zoekt u een baan, stageplaats, 
werkervaringsplaats of vrijwilli-
gerswerk? En bent u benieuwd 
naar wat bedrijven uit 
Noord-Holland Noord doen? 
Bedrijven openen van 21 tot en 
met 26 maart hun deuren zodat 
u een kijkje in de keuken kunt 
nemen. Zowel werkzoekenden als 
geïnteresseerden zijn van harte 
welkom bij vele ondernemingen. 
Aanmelden kan tot en met 
26 maart via www.kbbbd.nl.

Voor het begeleiden van deel-
nemers met geheugenproblemen 
in Museum BroekerVeiling is 
Wonen Plus Welzijn op zoek naar 
vrijwilligers. De begeleiding is 
gericht op ondersteuning, een 
praatje maken, koffie en thee 
serveren, wandelen en het 
helpen bij de lunch. De ontmoe-
tingsgroep komt elke week op 
dinsdag en vrijdag bij elkaar. 
Voor de dinsdag zoeken ze nog 
vrijwilligers. 
Lijkt het u leuk om zich hiervoor 
in te zetten? Neem dan contact 
op met Wonen Plus Welzijn via 
0226-318050 of langedijk@
wonenpluswelzijn.nl. 

Nieuwsbrief 
Stationsgebied 
Dijk en Waard

Word vrijwilliger bij 
Wonen Plus Welzijn

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Heel Dijk en Waard 
Schoon op zaterdag 
19 maart!
Op zaterdag 19 maart staat Dijk en 
Waard weer in het teken van de grote 
jaarlijkse opruimactie van zwerfafval. 
Het thema ‘Jij een schone buurt, 
samen een schone gemeente’, geeft 
precies aan hoe inwoners in hun 
eentje het verschil kunnen maken. 
Gewoon door hun eigen stoep, straat, 
plantsoen of buurt schoon te houden. 

Als er genoeg zwerfafvalpakkers 
(Zappers) meedoen, ontstaat vanzelf 
een schone gemeente. En dat werkt, 
want in één jaar tijd is de hoeveelheid 
zwerfafval aanzienlijk verminderd. Die 
trend doorzetten, is dan ook een van 
de ambities van wethouder Annette 
Groot die ook de komende vier jaar 
weer verantwoordelijk is voor de aan-
pak van zwerfafval.
Dat het verminderen van zwerfafval 
voor wethouder Annette Groot belang-

rijk is, heeft zij vorig jaar al aange-
geven tijdens de kick-off van de 
campagne Ik ben Zapper. Meer dan 
1.000 Zappers hebben aan die oproep 
gehoor hebben gegeven. En dat is 
duidelijk te zien aan de resultaten. De 
gemeente is er een stuk schoner door 
geworden. Tijd voor Annette Groot om 
alle Zappers te bedanken en op te 
roepen om ook dit jaar weer de grijper 
te pakken: “We zijn goed bezig en 
natuurlijk gaan we ook dit jaar door. Ik 
nodig ook nieuwe Zappers uit om 
zwerfafval te rapen. Voor iedere 
Zapper ligt een gratis zwerfafval-
grijper klaar. Zwerfafval rapen is niet 
alleen goed voor het milieu maar ook 
goed voor je gezondheid, want je komt 
al snel aan 10.000 stappen per dag.” 
Aanmelden voor Heel Dijk en Waard 
Schoon of als Zapper kan via 
www.dijkenwaard.nl/zwerfafval. 

Visualisatie van de spooronderdoorgang Zuidtangent
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Raad beslist 15 maart over invoering 
betaalde parkeervergunningen 

Gratis compost scheppen of laden 
op zaterdag 26 maart 

Dijk en Waard leeft mee 
met Oekraïne

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. 

Voorbereiding vier bruggen 
Achterburggracht – Machinesloot 
Er is gestart met rioleringswerk-
zaamheden in de Lindenlaan. Rond 
25 maart 2022 zijn deze
werkzaamheden gereed.

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. 
De laatste fase is gestart op 
21 februari met als volgorde de 
Bakkerslaan, vervolgens Mimosa-
laan en afsluitend de Stenenlaan. 
Deze werkzaamheden duren 
ongeveer 9 weken.

Rioleringswerkzaamheden Prinses 
Irenestraat 
Maandag 28 februari is gestart met 
rioleringswerkzaamheden in de 

Prinses Irenestraat in Broek op Lange-
dijk. Er is een halve rijbaanafzetting of 
er wordt vanuit de parkeerstrook 
gewerkt. De werkzaamheden worden 
gecombineerd met de elektra nutspar-
tij. Zij vervangen de oude 
elektrakabel. Samen zullen de werk-
zaamheden 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 inge-
richt. De recent opgeleverde apparte-
menten blijven bereikbaar via de 
Juliana van Stolbergstraat. 

Fietsstraat Middenweg 
De fietsstraat Middenweg tussen 
winkelcentrum Middenwaard en de 
Diamant in Heerhugowaard krijgt 
nieuw asfalt en wordt qua indeling 
aangepast aan de meest actuele richt-
lijnen. Ook worden de zieke kastanjes 
langs dit deel van de fietsstraat ver-
vangen voor lindes. In verband met de 
werkzaamheden is de fietsstraat tot en 
met 15 april volledig afgesloten voor 
fietsers. Er wordt ter plekke een omlei-
dingsroute aangegeven. 

Op 28 februari is gestart met het 
asfalteren van de fietspaden langs de 
Middenweg, tussen de Reuzenpanda-
singel en de Amstel. De werkzaam-
heden vinden uitsluitend plaats op de 
fiets- en voetpaden. De rijweg blijft 
open voor verkeer.

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Van 21 februari tot en met 22 juni 
2022 wordt er gewerkt aan de 
bestrating van de Donge. Dit 
gebeurt in delen. Als eerste wordt 
het hofje met nummers 62 t/m 91 
aangepakt. Deze werkzaamheden 
duren tot 21 maart 2022. Daarna 
volgt het hofje met nummers 7 t/m 
36: vanaf 21 maart tot 18 april; het 
hofje met nummers 37 t/m 6; vanaf 
18 april tot 16 mei. De volgende 
fases zijn: het gedeelte tussen 
Aquariusplein en kruispunt Donge 
t/o nummer 7: vanaf 16 mei tot 
3 juni en het gedeelte vanaf num-
mer 7 tot het kruispunt Spaarne 6 
tot 22 juni 2022.

Herbestrating fiets- en voetpad 
van Veenweg
Het fiets- en voetpad op de Van 
Veenweg vanaf de Oostertochtpad 
tot aan de Middenweg wordt op 
gelijke hoogte gebracht. De werk-
zaamheden starten 14 maart en 
duren ongeveer 8 weken. Het werk 
wordt in verschillende fases uitge-
voerd zodat het fiets- en voetpad 
niet in zijn geheel afgesloten hoeft 
te worden.

De gemeenteraad van Dijk en Waard 
heeft op 1 maart het voorstel van het 
college van B&W besproken om een 
tarief van 55 euro te willen heffen 
voor parkeervergunningen/onthef-
fingen in het Stadshart en Stations-
gebied. De verwachting is dat de raad 
op 15 maart een definitief besluit 
neemt over het voorstel.

Na besluitvorming in de gemeente-
raad ontvangen inwoners een brief 
over de parkeervergunningen/onthef-
fingen. De huidige vergunningen zijn 
geldig tot 31 maart 2022. 
De gemeente wil met de invoering 
van parkeervergunningen/onthef-
fingen de parkeerdruk in het Stadshart 
en Stationsgebied reguleren. Het doel 

is dat de juiste parkeerder op de juiste 
plaats parkeert. De afgelopen jaren 
zaten daar voor de aanvragen geen 
kosten aan. Door invoering van het 
tarief verwacht het college van B&W 
dat bewoners en ondernemers een 
bewuste keuze gaan maken voor het 
aanvragen van één of meerdere 
vergunningen/ontheffingen.
Bij het vaststellen van de secundaire 
begroting in april 2021 is een aantal 
maatregelen opgenomen om de kos-
ten van de gemeente te beheersen. 
Het invoeren van een vergoeding voor 
parkeervergunningen was een van 
deze maatregelen. Hiermee wordt een 
deel van de kosten die de gemeente 
moet maken voor de maatregel 
gedekt.

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

Op zaterdag 26 maart kunnen alle 
inwoners van Dijk en Waard gratis 
compost scheppen/laden op de Delta 
op het bedrijventerrein De Vaandel 
in Heerhugowaard. Ophalen kan tus-
sen 8.00 en 16.00 uur. Op = Op, dus 
kom op tijd! 

U moet wel zorgen voor eigen zakken, 
emmers en scheppen om het compost 
mee te kunnen nemen. Op het terrein 
is ook een kraan aanwezig om aan-
hangers te vullen. 

Afval scheiden loont
Gft en etensresten vormen de basis 
voor een mooi nieuw product: com-
post. Compost is een waardevolle 
grondstof waarmee de grond in de 
(volks)tuin kan worden verbeterd. Deze 
grondstof wordt gemaakt van al het 
ingezamelde gft-afval. Iedere volle 
groene bak levert zo’n 15 tot 20 kilo 
compost op. Als beloning voor het 
scheiden van gft-afval, wordt jaarlijks 
de Landelijke Compostdag georgani-
seerd door de Vereniging 
Afvalbedrijven. Gemeente Dijk en 
Waard sluit hier graag weer bij aan.

De oorlog in Oekraïne is een ramp, in 
de eerste plaats voor de Oekraïners 
daar en de Oekraïners in de rest van 
de wereld. Er wordt intens meegeleefd 
en vele hulpinitiatieven worden geor-
ganiseerd. Burgemeester Rehwinkel 
veroordeelt het geweld in Oekraïne 
scherp en leeft mee met de inwoners 
van Oekraïne: “Het is hartverscheu-
rend om te zien wat er gebeurt met 
onschuldige mensen in Oekraïne. 
Tegelijkertijd zie ik ook dat onze 
lokale samenleving erg meeleeft en 
hartverwarmende steun organiseert. 
Er worden goederen ingezameld, op 

meerdere plekken wordt zichtbaar 
meegeleefd en er zijn mensen die 
opvang willen bieden aan vluchtelin-
gen.” Het Museum BroekerVeiling en 
het Trouwplein bij het gemeentehuis 
zijn met blauw/geel licht in de spot-
lights gezet, als steunbetuiging aan 
Oekraïne.

Lees op www.dijkenwaard.nl > Nieuws 
en bekendmakingen > Dijk en Waard 
leeft mee met Oekraïne meer informa-
tie over hulpinitiatieven, opvang en 
informatie van andere organisaties. 
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Bijeenkomst voor Langedijkers over wijzigingen in horecaregelgeving

Tien kandidaten burgemeester 
Dijk en Waard

Gemeente Dijk en Waard wil de inwo-
ners van de voormalige gemeente 
Langedijk informeren over de nieuwe 
APV Horeca voor Dijk en Waard. De 
inwoners worden uitgenodigd voor 
twee informatiebijeenkomsten over 
de voorgestelde wijzigingen in de 
openingstijden en regelgeving voor 
de horeca. De bijeenkomsten zijn op 
maandag 21 maart en woensdag 23 
maart. Naast het informeren van inwo-
ners, wil de gemeente ook graag infor-
matie ophalen over wat er leeft onder 
inwoners. 

Door de fusie van gemeenten Langedijk 
en Heerhugowaard tot gemeente Dijk 
en Waard wordt alle regelgeving van de 
twee voormalige gemeenten samenge-
voegd. Zo ook de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Specifiek voor het 
horecadeel van de APV zet de gemeente 
Dijk en Waard in op een regelluw en 
uniform horecabeleid.

Sluitingstijden meer loslaten
De wens is om sluitingstijden van de 
horeca in Langedijk meer los te laten, 

zoals in Heerhugowaard al het geval is. 
Horecaondernemers krijgen verant-
woordelijkheid om te experimenteren 
met minder regels en meer ruimte. Daar 
hoort ook bij dat horecaondernemers 
met hun omgeving in gesprek gaan en 
onderling problemen oplossen. 
De nieuwe APV is in concept gereed en 
al besproken met de commerciële en 
para-commerciële horeca. Voordat het 
college van burgemeester en wethou-
ders en de raad een besluit nemen over 
de nieuwe APV, wil de gemeente inwo-
ners informeren over de wijzigingen en 
van hen horen wat ze vinden van de 
nieuwe regels. De twee informatie-
bijeenkomsten zijn voornamelijk voor 
de inwoners van de voormalige 
gemeente Langedijk, omdat er voor hen 
zaken veranderen. 

De bewonersbijeenkomsten zijn in 
Museum BroekerVeiling en beginnen 
om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. 
Vooraf aanmelden voor de bijeenkom-
sten is niet verplicht, maar wie dit wel 
doet via APV@dijkenwaard.nl ontvangt 
de nieuwe APV-regels alvast via de mail.

Naar de functie van burgemeester 
voor de gemeente Dijk en Waard 
hebben tien personen gesollici-
teerd: drie vrouwelijke en zeven 
mannelijke kandidaten.

Van deze kandidaten hebben zes 
personen een (fulltime) functie in het 
(lokaal) openbaar bestuur en vier 
personen hebben een functie daar-
buiten. De nieuwe burgemeester 
wordt naar verwachting op 13 juli 
2022 benoemd. 

De commissaris van de Koning van 
de provincie Noord-Holland, de heer 
Arthur van Dijk, bracht op 3 maart 
2022 de gemeenteraad van Dijk en 
Waard per brief op de hoogte van het 
aantal kandidaten. 

De komende tijd voert de commissa-
ris van de Koning gesprekken met 
sollicitanten en maakt een selectie 

voor de vertrouwenscommissie van 
de gemeenteraad. De gemeenteraad 
geeft een aanbeveling voor een 
nieuwe burgemeester aan de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK). Medio mei 
2022 zal daarvoor een besloten 
raadsvergadering plaatsvinden.

Klimaatbestendige nieuwbouw in 
Dijk en Waard het nieuwe normaal

Samenwerkende overheden heb-
ben in de ‘Intentieovereenkomst 
Klimaatbestendige Nieuwbouw in 
MRA en Noord-Holland’ afgespro-
ken om klimaatbestendige nieuw-
bouw op te nemen in het beleid. 
Dat betekent dat we bij nieuwbouw 
afspraken maken over hoe de plan-
nen klimaatbestendig kunnen wor-
den gemaakt. Hiermee vergroten we 
de leefbaarheid in de gemeente en 
wordt het risico van schade door de 
gevolgen van klimaatverandering 
zo klein mogelijk. Wethouder 
Annette Groot ondertekende 
namens gemeente Dijk en Waard de 
overeenkomst.  

Meer dan 40 organisaties hebben 
de intentie uitgesproken om in elk 
nieuwbouwproject te voldoen aan 
specifieke uitgangspunten en basis-
veiligheidsniveaus. Thema’s als hitte, 
droogte, extreme regenval, gevolgen 
van overstromingen, natuurinclusief 
bouwen en biodiversiteit spelen 
hierin een rol. Aan de overeenkomst 
is gewerkt door provincies, 

gemeenten, waterschappen, en door 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars, 
groenondernemers en andere maat-
schappelijke partners.

Klimaatbestendig Dijk en Waard
Ook in Dijk en Waard zijn we gestart 
met het toekomstbestendig maken 
van de gemeente. Bij nieuwbouw-
project Lapis Lazuli in het Stadshart 
van Heerhugowaard zijn infiltratie-
kratten onder de vloer van de par-
keergarage geplaatst en de daktuin 
is voorzien van een waterberging. 
Het complex heeft verder een groe-
ne binnentuin en een groenwand. In 
De Draai zijn vier waterdoorlatende 
parkeerkoffers aangebracht, zodat 
regenwater goed weg kan lopen. De 
parkeerterreinen zijn vlak aangelegd 
om zoveel 
mogelijk oppervlakte te hebben 
waarin het water weg kan lopen.
Samen met het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
zet gemeente Dijk en Waard in op 
een klimaatrobuuste polder. Door 
de geplande spooronderdoorgang 

Zuidtangent in het Stationsgebied 
wordt de Westertocht onderbroken 
en moet een toekomstbestendige 
oplossing worden gevonden voor de 
aan- en afvoer van water. Een van de 
maatregelen is de realisatie van een 
nieuw gemaal voor de polder Heer-
hugowaard op het bedrijventerrein 
De Zandhorst. Een tweede maatregel 
is de realisatie van een oost-west-
verbinding in de waterstructuur van 
de polder die aansluit op het nieuwe 
gemaal. Verder worden door de hele 
polder Heerhugowaard waterwerken 
en duikers aangelegd.
Ook de openbare ruimte richten we 
klimaatadaptief in. In de Parallelweg 
in Sint Pancras was sprake van 
wateroverlast bij hevige regenval. 
De riolering moest al vervangen 
worden, de gemeente besloot hier 
direct toekomstbestendige maat-
regelen te nemen in de vorm van 
gescheiden riolering, raingardens 
aan de Mimosalaan en een 
waterbergende fundering in de 
Fröbelstraat en Parallelweg, deel 
Bakkerslaan, deel Stenenlaan.

De groenwand van Lapis Lazuli 

Het echtpaar Muileboom-Beukers 
uit Oudkarspel vierde dinsdag 
1 maart het 60-jarig huwelijk. Bur-
gemeester Peter Rehwinkel ging bij 
het stel op bezoek om hen te felici-
teren met dit diamanten jubileum. 
Het echtpaar leerde elkaar kennen 
via de broer van mevrouw. 

Ze trouwden op 1 maart 1962, een 
dag dat Nederland wit kleurde door 
sneeuwval. Het echtpaar kreeg zes 
kinderen en geniet van 21 kleinkin-
deren. Meneer was jarenlang samen 
met zijn broer kolenteler in Oud-
karspel. Het familiebedrijf is inmid-
dels overgenomen door twee zoons. 

Jubilea
Echtpaar Muileboom zestig jaar getrouwd

Margaretha Hillegonda Visser-Mooij 
100 jaar
Donderdag 10 maart ging burge-
meester Peter Rehwinkel op bezoek 
bij Margaretha Hillegonda 
Visser-Mooij in Heerhugowaard. 

Deze dag mocht zij maar liefst 
100 kaarsjes uitblazen. De burge-
meester feliciteerde haar met deze 
bijzondere leeftijd. 



 Uitgave van de gemeenteraad van Dijk en Waard, onder redactie van de griffie 11 maart 2022 • Nummer 5  • 4

Vooruitblik Politieke avond 15 maart 2022
Discussietafel Parkeergeldverordening en Legesverordening 2022 voor Dijk en 
Waard 19.30 tot 20.50 uur gemeentehuis Dijk en Waard
De discussie wordt voortgezet waarbij gestart wordt met de fracties die 
op 1 maart nog niet in de gelegenheid waren het woord te voeren. Er is 
geen gelegenheid meer tot inspreken.

Discussietafel Gecoördineerde vaststelling Deimoslaan 1-5 
21.00 uur tot 21.30 uur gemeentehuis Dijk en Waard
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Deimoslaan 1-5 in 
Heerhugowaard wordt woningbouw planologisch mogelijk gemaakt. Op de locatie worden twee appartementen-
gebouwen gerealiseerd, waarbij de bestaande bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt. Het plan bestaat uit 
82 woningen verdeeld over twee woningblokken die identiek in opzet zijn en waarin per gebouw 41 woningen 
worden opgenomen. 

Discussietafel Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard 19.30  tot 19.55 uur De Binding
De gemeenteraad wordt gevraagd om de Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard vast te stellen en daarmee 
ook de cliëntenparticipatie. Deze cliëntadviesraad behartigt de belangen van cliënten van de Wmo, de Jeugdwet 
en de daarbij horende maatschappelijke voorzieningen. De cliëntadviesraad geeft hierover gevraagd en 
ongevraagd advies aan het college.

Gesprekstafel/discussietafel Onze Kijk op Dijk en Waard van 20.00 tot 20.40 uur De Binding
In een gezamenlijk proces in 2021 hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, raadsleden, 
bestuurders en ambtenaren verschillende perspectieven op Dijk en Waard met elkaar gedeeld. Deze zijn verwerkt 
in het voorliggende stuk. Het college ziet Onze kijk op Dijk en Waard als een vertrekpunt, een levend document 
wat meebeweegt met de gevraagde veranderingen vanuit de samenleving. Niet alle raadsleden van Dijk en Waard 
hebben hun mening kunnen vormen over het voorliggende stuk. Deze avond biedt de mogelijkheid voor 
onderlinge discussie en het dieper ingaan op het stuk.

Discussietafel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van 20.45 tot 21.15 uur De Binding
Onderwijshuisvesting is een wettelijke verantwoordelijkheid voor gemeenten. Eén van de taken is het opstellen 
van een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De oude gemeenteraden stelden een verordening vast 
voor Dijk en Waard. Deze verordening geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Er wordt gevraagd 
aan de nieuwe gemeenteraad deze beleidsarme verordening vast te stellen. Deze is nodig om een basis te hebben 
voor aanvragen en toekenningen van voorzieningen. De wens is er om in het vervolg ook een beleidsrijke 
verordening vast te stellen.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard 21.45 tot 23.00 uur gemeentehuis Dijk en Waard
Onderwerpen
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen agenda
3. Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten)
4. Vaststellen besluitenlijsten Politieke avonden (tafels en raadvergadering) 15 februari en 1 maart 2022
5. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
6. Hamerstukken
 a. Harmonisatie Meedoen pas (o.v.b. beantwoording vragen)
 b. Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Dijk en Waard 2022
c. Toestemming redactionele wijziging gemeenschappelijke regeling SORA
7. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
8. Moties vreemd
9. Sluiting

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken vindt u op de website van de 
gemeenteraad: www.dijkenwaard.nl, klik op gemeentebestuur. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of 
achteraf bekijken. De Politiek avonden zijn weer toegankelijk voor publiek.

Op Politieke avonden kunt u tijdens de gespreks- en discussietafels inspreken over een onderwerp dat die avond 
op de agenda staat. Voor de discussietafel is dat echter alleen mogelijk als het onderwerp niet eerder behandeld is 
op een gesprekstafel. 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 Dijk en Waard 5
Senioren Dijk en Waard 3
D66 Dijk en Waard 3
GroenLinks Dijk en Waard 3
Forum voor Democratie 3
CDA Dijk en Waard 2
PvdA 2
ChristenUnie Dijk en Waard 2
Fractie van der Starre 1

Samenstelling Gemeenteraad

Gemeenteraadsverkiezingen niet in Dijk en Waard

Terugblik Politieke avond 
1 maart 2022

Raadsleden geven les op Clusius, 
Han Fortman en Jan Arentsz

Overal in het land zijn op 16 maart 
Gemeenteraadsverkiezingen, maar niet 
in Dijk en Waard. Inwoners van onze 
gemeente hebben afgelopen 
24 november hun stem al kunnen uit-

brengen tijdens de zogeheten 
herindelingsverkiezingen. Inwoners 
van Dijk en Waard ontvangen daarom 
geen stempas voor de verkiezingen 
van 16 maart. De eerstvolgende keer 

dat zij hun stem voor de gemeente-
raadsverkiezingen kunnen 
uitbrengen is in het jaar 2026.

Discussietafel MeedoenPas 
Omdat er nog wat vragen leefden 
over de MeedoenPas, was het een 
korte bijeenkomst in de raad op 1 
maart. Deze vragen over de Mee-
doenPas worden nu eerst beant-
woord. Verwachting is wel dat de 
antwoorden op deze vragen vol-
doende zijn om tijdens de raadsver-
gadering van 15 maart een besluit te 
nemen.

Gesprekstafel/discussietafel Parkeer-
geldverordening en Legesverordening 
2022 voor Dijk en Waard 

Diverse insprekers deelden hun 
opvattingen over de parkeergeldver-
ordening. De discussietafel wordt 
voortgezet op 15 maart. 

Technisch probleem uitzending 
De Binding 
De tafels in De Binding konden door 
een technisch probleem niet uitge-
zonden worden. De onderwerpen zijn 
doorgeschoven naar 15 maart. Het 
technische probleem is verholpen. 
Voor de zekerheid worden deze tafels 
ook uitgezonden door Streekstad 
Centraal.

De afgelopen week hebben diverse 
raadsleden van gemeente Dijk en 
Waard les gegeven aan middelbare 
scholieren. Het Jan Arentsz was al 
eerder aan de beurt. De circa 20 les-
sen gingen over lokale democra-
tie en hoe je als jongere invloed kan 
uitoefenen op je omgeving en op de 
politiek. 

Elk jaar doen -bijna- alle middelbare 
scholen mee aan de Jongerenge-
meenteraad; een gemeenteraadsver-
gadering die door en voor leerlingen 
van het middelbaar onderwijs wordt 
georganiseerd door de gemeente-
raad van Dijk en Waard. Dit jaar kon 
de daadwerkelijke jongeren-
gemeenteraadsvergadering vanwege 

COVID-19 niet doorgaan. Het lespro-
gramma, dat altijd voorafgaat aan de 
Jongerengemeenteraad (JGR), geluk-
kig wel. 


