
14 januari 2022 •  Nummer 1

Nieuw college Dijk en Waard uit de startblokken

Rehwinkel is geen onbekende met 
gemeentelijke fusies. Hij heeft als 
(waarnemend) burgemeester de  
verschillende stadia rond fusies  
meegemaakt. “In Naarden heb ik  
meegepraat over de fusiegedachte, in 
Zaltbommel heb ik als burgemeester 
een ambtelijke fusie meegemaakt en 
in Groningen heb ik de gemeente naar 
de herindelingen toegebracht. Het is 
leuk om nu bij de start van een  
gefuseerde gemeente betrokken te 
zijn.” 

Onder de mensen 
Burgemeester Rehwinkel is graag 
onder de mensen. Iets wat in het  
huidige coronatijdperk wel een uit- 
daging kan zijn. “Maar het is juist nu 
belangrijk om onder de mensen te zijn, 
om de verbinding te voelen en waar 
nodig te ondersteunen in de samen- 
leving en de mensen bij elkaar te 
brengen. Ik wil een echte burgervader-
rol vervullen; lief en leed met de 
inwoners delen.”

“Ik wil een echte 
burgervaderrol vervullen; 
lief en leed met de inwoners 
delen.”

En hij staat te popelen om Dijk en 
Waard te ontdekken. “Zo heb ik al op 
uitnodiging van een inwoner op de 
fiets het gebied verkend.” Zijn eerste 
officiële kennismaking met Dijk en 

Waard was op 3 januari: een werk- 
bezoek aan het Regthuis en Het 
Behouden Huis in Oudkarspel. “Als je 
ter plekke de mensen spreekt, dan 
word je ook gevoed met alles wat er 
speelt. Je ziet wat voor invloed corona 
heeft en dat het belangrijk is om het 
zicht op de samenleving niet te verlie-
zen. Het is op dit moment moeilijk, 
maar ik ga op zoek naar manieren om 
de connectie te maken en behouden. 
En natuurlijk hoop ik dat er binnenkort 
weer meer mogelijk is en dat ik tijdens 
mijn ambtsperiode ook nog de 
bekende Langedijker en Heerhugo-
waardse feesten mag meemaken.” 

Voor verbinding zorgen 
Natuurlijk vormt burgemeester 
Rehwinkel niet in zijn eentje het 
bestuur van de nieuwe gemeente. 
Naast de burgemeester bestaat het 
college van Dijk en Waard uit de 
wethouders Annette Groot, 
Nils Langedijk, Falco Hoekstra, 
Gerard Rep, René Schoemaker en 
John Does. Rehwinkel: “We hebben er 
als college zin in. Om voor verbinding 
met elkaar, de raad en met de 
inwoners van Dijk en Waard te zorgen.”
Dat de fusie nu een feit is, wil niet 
zeggen dat alle inwoners zich meteen 

al Dijk en Waarder voelen. De nieuwe 
burgemeester ziet dit ook: “Je voelt dat 
er toch nog wel een scheidslijn is 
tussen Langedijk en Heerhugowaard. 
Het is aan het college en de gemeen-
teraad om samen met inwoners en 
ondernemers de verbinding te verster-
ken en mensen bij elkaar te brengen, 
om het Dijk en Waard-gevoel te 
smeden en zich Dijk en Waardig te 
gedragen.”

Samenwerken met samenleving
Contact maken met en samenwerken 
met een samenleving waarin iedereen 
telt en iedereen wordt gezien. Dat is 
waar het nieuwe college op inzet. In 
het coalitieprogramma ‘Meedoen in 
Dijk en Waard, iedereen doet er toe’ 
(terug te vinden op 
www.dijkenwaard.nl > Nieuws > 
Presentatie eerste coalitieakkoord Dijk 
en Waard) geeft het nieuwe 
college onder meer aan dat hiervoor 
elk dorp/wijk een eigen gebiedswet-
houder krijgt als aanspreekpunt. “Het 
accent komt op de lokale gemeen-
schappen, de dorpen, de wijken te lig-
gen, want de eigen omgeving is 
belangrijk. Uitgangspunt is dat inwo-
ners, ondernemers, verenigingen en 
maatschappelijke organisaties ons 

makkelijk weten te vinden en 
andersom ook.” Ook wil het college het 
liefst dat plannen in een dorp of wijk 
met participatie samen met inwoners 
en de andere belanghebbenden 
worden bedacht. “Dijk en Waard biedt 
een mooie combinatie van dorps 
karakter en stedelijke allure. De fusie 
kan een impuls voor zowel de dorpen 
én de stad zijn.”

“Dijk en Waard biedt een 
mooie combinatie van dorps 
karakter en stedelijke 
allure. De fusie kan een 
impuls voor zowel de 
dorpen én de stad zijn.” 

“Mijn burgemeesterschap in Dijk en 
Waard is geslaagd als ik heb bijgedra-
gen aan het inzichtelijk maken van de 
voordelen van de fusie; dat we er ster-
ker van zijn geworden. En dat geldt 
niet alleen binnen de gemeentegren-
zen, maar ook naar de regio toe.”

Op de foto: voorste rij v.l.n.r.: John 
Does, Peter Rehwinkel, Annette Groot. 
Achterste rij v.l.n.r.: gemeentesecreta-
ris Erik Annaert, Gerard Rep, Nils 
Langedijk, Falco Hoekstra en René 
Schoemaker.

Heeft u hem al herkend? De 
nieuwe vormgeving van de ge-
meentepagina’s. Dit is de eerste 
editie van Gemeentenieuws Dijk 
en Waard, een tweewekelijkse 
uitgave van gemeente Dijk en 
Waard en de opvolger van 
gemeentepagina’s Langedijk 
informeert en Stadsnieuws Heer-
hugowaard. We blijven onze in-
woners via dit Gemeentenieuws 
informeren over beleid, het col-
lege, de raad, actualiteiten en de 
mogelijkheden om mee te doen 
aan bijeenkomsten en participa-
tietrajecten. Op onze website  
www.dijkenwaard.nl vindt u 
onder het kopje ‘Nieuws’ ook het 
actuele nieuws uit de gemeente. 
U kunt gemeente Dijk en Waard 
tevens volgen via Facebook, 
Twitter, LinkedIn 
(@gemdijkenwaard) en/of Insta-
gram (@gemeentedijkenwaard).

De voormalige gemeenten 
Langedijk en Heerhugowaard zijn 
officieel samengevoegd tot 
gemeente Dijk en Waard. Sinds 
maandag 3 januari staan we op 
verschillende manieren en 
momenten klaar voor alle 
Dijk en Waarders.  
Onze telefonische openingstijden 
zijn uitgebreid en sinds 3 januari 
kan iedere inwoner van Dijk en 
Waard terecht bij zowel het 
afvalscheidingsstation in Oudkar-
spel als in Heerhugowaard. 
Ook de recepties van De Binding 
in Zuid-Scharwoude en de Parel-
hof in Heerhugowaard zijn open 
voor al onze inwoners. 
De balies van Burgerzaken -voor 
bijvoorbeeld een paspoort of rij-
bewijsaanvraag- zijn alleen open 
op afspraak, net als voorheen. 
Een afspraak maken kan op 
www.dijkenwaard.nl. Daar staat 
alle informatie over producten en 
diensten van de gemeente. 
De exacte telefoonnummers en 
openingstijden van alle 
genoemde locaties zijn te vinden 
in het colofon van dit Gemeente-
nieuws (zie volgende pagina).

Nieuwe gemeentepagina’s

Welkom bij de gemeente 
Dijk en Waard

Sinds 1 januari is de nieuwe gemeente 
Dijk en Waard een feit. Een nieuwe 
gemeente, met een nieuwe gemeente-
raad én een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. 
De komende zes maanden is Peter 
Rehwinkel de waarnemend burge-
meester van Dijk en Waard. Op 
3 januari zat hij zijn eerste raadsver-
gadering voor, waarin de zes nieuwe 
wethouders werden beëdigd en de 
nieuwe raad werd geïnstalleerd. Een 
dag later volgde meteen een tweede 
raadsvergadering. “Het was een 
sprong in het diepe, met een nieuwe 
raad en een nieuw college, maar ik 
voel me hier heel welkom en heb er 
zin in om een eerste bijdrage te leve-
ren aan het smeden van een mooie 
Dijk en Waard-cultuur.”

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Het nieuwe college van Dijk en Waard. Foto: Fotografie doorNorbert

Gedupeerd door affaire kinderopvangtoeslag? 
Geef privéschulden op tijd doorVacature toezichthouder
Bent u getroffen door de kinder-
opvangtoeslagaffaire of bent u 
toeslagpartner? Vergeet dan niet vóór 
12 februari uw nog niet betaalde 
privéschulden en nog te betalen 
rekeningen door te geven aan het 
online loket private schulden van 

Sociale Banken Nederland (SBN). 
De openstaande privéschulden kunt u 
online doorgeven via www.sbn.nl. 
Hulp nodig bij het invullen? Bel dan 
op werkdagen naar 14 072 (kies 
‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk).  

Binnen het Stadsbedrijf zoeken we 
een Toezichthouder Riolering / 
Openbare verlichting. Deze persoon 
houdt toezicht op aannemers van 
onderhoudswerk op het vakgebied 
riolering en op openbare verlichting. 
De gemeente zoekt een sociaalvaar-
dige vakman- of vrouw met relevante 

werkervaring, die bovendien creatief is 
in het vinden van oplossingen.
Meer weten? Kijk dan op 
www.werkeninnoordhollandnoord.nl 
voor de volledige vacaturetekst. 
Solliciteren kan tot uiterlijk 28 januari 
2022. 
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Warm welkom bij Dijk en Waard

Eerste baby Dijk en Waard 

Inschrijving voor lokale publieke omroep Dijk en Waard en Alkmaar geopend
Stichting Media Platform Alkmaar, de 
publieke omroep in de gemeente 
Alkmaar, heeft zich gemeld om ook 
voor de gemeente Dijk en Waard de 
lokale publieke omroep te zijn. Deze 
‘gebiedsuitbreiding’ is in goed overleg 
met Heerhugowaard A Life gedaan, 
maar dat betekent ook dat de 
gemeente Alkmaar deze procedure 

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 kranten kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Teksten en coördinatie
Team Communicatie, 
gemeente Dijk en Waard.
E-mail:  
gemeentenieuws@dijkenwaard.nl
Vormgeving: Raadhuis
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

Doordat de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard is gestart met ingang van 
1 januari 2022 komt de bestaande 
aanwijzing van Stichting 
Heerhugowaard A Life te vervallen. 
De inschrijving is opengesteld om 
te komen tot de aanwijzing van één 
nieuwe lokale publieke omroep voor 
de gemeente Dijk en Waard.

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. 

Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 
omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De werkzaamhe-
den 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 
 Bakkerslaan. De werkzaamheden 
 duren ongeveer vijf weken.

Eerste Industriestraat
De Eerste Industriestraat (tussen de 
Juliana van Stolbergstraat en de 
Tweede Industriestraat) is voor 
langere tijd, tot nader bericht, afgeslo-
ten. In dit deel van de weg wordt een 

aantal panden gesloopt, nieuwe 
woningen gebouwd en de weg 
opnieuw ingericht. De recent opgele-
verde appartementen blijven bereik-
baar 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 met de haltes 
Station Heerhugowaard; Zandhorst; 
Oostelijke Randweg; Tulpenstraat; 
Voorburggracht; Westelijke 
Randweg. Voor een uitgebreide 
routekaart, zie www.dijkenwaard.nl > 
Werk aan de weg.

Tussen 3 en 7 januari werden alle 
bezoekers van De Binding, de Parelhof 
en de afvalscheidingsstations met 
onder meer versieringen, gebakjes en 
koffie en thee feestelijk verwelkomd in 
de nieuwe gemeente Dijk en Waard. 
Voor de allereerste Dijk en Waard-
bezoekers in De Binding en de 
Parelhof was er tevens een speciaal 
persoonlijk ontvangst door 
burgemeester Peter Rehwinkel. 

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

De eerste baby die in Dijk en Waard 
geboren is, kreeg vorige week bezoek 
van burgemeester Peter Rehwinkel. 
Jannah Omer werd op 2 januari om 
even over vier uur in de ochtend 
geboren in haar ouderlijk huis in 
Heerhugowaard. Met zichtbaar plezier 
maakte burgemeester Rehwinkel 
kennis met het pasgeboren meisje en 
haar ouders Nihat Omer en Wijdane 
Jabry. Hij bracht namens de gemeente 
cadeautjes mee, waaronder een 
speciaal Dijk en Waard-geboorte-
boekje. 
Dit boekje krijgen komend jaar alle 
baby’s die geboren zijn in Dijk en 
Waard of daarbuiten. Het boekje is 
gemaakt door illustrator Manon Loos 
van Studio Papermoon. De teksten zijn 
geschreven door Sarah Koning van 
Typisch Saar, Tekst & Redactie. 

opnieuw moet openstellen. Daarom 
deze berichtgeving vanuit beide 
gemeenten.
 
Partijen die in aanmerking willen 
komen voor de aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling voor de 
gemeente Dijk en Waard en de 
gemeente Alkmaar, dienen vóór 1 

februari 2022 een aanvraag in te 
dienen bij het Commissariaat voor de 
Media. Kijk voor alle informatie en het 
indienen van uw aanvraag op 
www.cvdm.nl > Toestemmingen > 
Lokale omroep beginnen.
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Zappers bedankt!     

Gemeentenieuws in uw inbox 

Stichting Promotie Dijk en 
Waard lanceert website

Meer dan 1.000 Zappers (vrijwillige 
zwerfafvalrapers) zetten zich inmiddels 
in om zwerfafval te rapen. De gemeente 
is trots op deze inwoners. Het aan-
tal mensen dat meedoet, heeft onze 
stoutste verwachtingen overtroffen. 
Afgelopen voorjaar riepen de wethou-
ders Nils Langedijk en Annette Groot 
inwoners op om Zapper te worden en 
zwerfafval te rapen. Gewoon in uw eigen 
omgeving, buurt, plantsoen of stoep. 
Voor iedere Zapper was er een gratis 
zwerfafvalgrijper. En dat heeft gewerkt.

Jaarlijks wordt zwerfafval gemonitord: 
waar het ligt, hoeveel en welk soort. 
Daarbij zien we dat Heerhugowaard in 

2021 een flinke verbetering laat zien 
ten opzichte van 2020. Inmiddels scoort 
Heerhugowaard op het landelijke 
gemiddelde van 8,1 voor steden van 
vergelijkbare omvang. Gemeente Lange-
dijk scoort onverminderd goed met een 
8,5 en dat is zelfs hoger dan het lande-
lijk gemiddelde van 8,3. 
Kortom, het werk van de zappers werkt. 
Wat u doet, doet er ook echt toe. In een 
eindejaarsfilmpje van Pieter van Joolin-
gen, toezichthouder reiniging, lieten we 
dat online en via social media zien. Blijf 
ons ook dit jaar volgen via Facebook ‘Ik 
ben zapper’ en doe mee aan de 
opschoonacties. Samen houden we onze 
gemeente schoon!

Gemeentenieuws Dijk en Waard is de 
opvolger van Langedijk informeert en 
Stadsnieuws Heerhugowaard. Naast 
deze tweewekelijkse papieren uitgave 
geeft gemeente Dijk en Waard vanaf 
vrijdag 21 januari ook elke twee 
weken de digitale nieuwsbrief Dijk 
en Waard Digitaal uit, met daarin het 

laatste nieuws over de gemeente. 

U kunt zich voor deze nieuwe nieuws-
brief aanmelden via 
www.dijkenwaard.nl/
aanmelden-gemeentenieuws.  
Was u al abonnee van Langedijk 
Digitaal of de digitale nieuwsbrief van 

Stadsnieuws Heerhugowaard? Dan 
hoeft u zich niet opnieuw aan te mel-
den en ontvangt u Dijk en Waard 
Digitaal gewoon in uw inbox. 

Stichting Promotie Dijk en Waard 
(voorheen Stichting Toeristische 
Promotie Langedijk) heeft als doel 
inwoners en bezoekers van de 
nieuwe gemeente Dijk en Waard 
een aantrekkelijke plek te bieden 
om te recreëren. Alles wat er in 
Dijk en Waard te doen is, komt op 
één plek samen op de nieuwe web-
site www.ontdekdijkenwaard.nl. 

De activiteiten van Stichting 
Promotie Dijk en Waard zijn er op 
gericht om inwoners hun eigen 
omgeving beter te laten leren ken-
nen en bezoekers van buiten de 
gemeentegrenzen naar het recrea-
tieve en toeristische aanbod in 
Dijk en Waard te trekken.

Wegwijzer voor vragen over 
zorg, werk en jeugd

Jeugd
Met vragen over opvoeden en 
opgroeien kunt u terecht bij het 
gemeentelijk jeugdteam:  
072 - 204 4902 of 
jeugd@dijkenwaard.nl. Is er sprake van 
een (mogelijke) crisissituatie bij een 
jeugdige, dan kunt u tijdens kantoor-
tijden ook terecht bij het jeugdteam. 
Zij denken met u mee en verwijzen u 
waar nodig naar de crisisdienst. Is er 
buiten kantoortijden sprake van een 
(mogelijke) crisis bij jeugdigen, dan is 
hiervoor de integrale crisisdienst 
Noord-Holland Noord direct bereik-
baar via 088 777888. 

Bijstand, schuldhulp, werk en 
participatie
Halte Werk staat voor u klaar om 
vragen over bijstandsuitkeringen, 
schuldhulpverlening, werk en partici-
patie te beantwoorden. Halte Werk is 
telefonisch bereikbaar via 14 072 (kies 
‘Alkmaar’, en vraag naar Halte Werk) of 

kijk op www.haltewerk.nl voor meer 
informatie.

Algemeen
Als u niet precies weet waar u moet 
zijn binnen het sociaal domein, bel 
dan met 072- 57 55 181 of mail 
naar sociaaldomein@dijkenwaard.nl. 
Hier kunt u ook terecht voor alge-
mene vragen over bijvoorbeeld een 
gehandicaptenparkeerkaart, tele-
foonnummers van zorgaanbieders 
of uitleg over hoe u een digitale 
aanvraag kunt doen, maar ook voor 
een breder gesprek.

U kunt voor meer informatie ook 
terecht op www.hetsociaalplein.nl of 
www.dijkenwaard.nl > zorg, werk en 
welzijn. Het Sociaalplein legt uit 
hoe wonen, zorg, welzijn, werk en 
geldzaken in Dijk en Waard gere-
geld zijn en wijst u de weg naar de 
juiste organisaties die hulp, zorg en 
advies bieden in uw buurt.

Voor vragen over de maatschappe-
lijke ondersteuning en zorg (Wmo), 
jeugdzorg en andere hulpvragen 
aan de gemeente kunt u vanaf nu 
rechtstreeks terecht bij de betref-
fende afdelingen. U hoeft niet 
meer te bellen met het algemene 
nummer, hiermee willen we u 
sneller en beter van dienst zijn. 
Hieronder vindt u een overzicht 
van de contactgegevens van de 
verschillende teams.

Wmo
Heeft u een vraag over Wmo, over 
voorzieningen op maat zoals 
dagbesteding, rolstoel of andere 
hulpmiddelen of thuisonder-
steuning? Of wilt u informatie over 
voorzieningen in de wijk? Bel dan 
met het Wmo-team: 072 - 204 4904 
of stuur een e-mail naar 
wmo@dijkenwaard.nl. 

Gemeenten Langedijk en Heerhugo-
waard hebben de stichting een 
opstartbudget toegekend om de eer-
ste stappen te kunnen zetten in de 
ontwikkeling van Ontdek Dijk en 
Waard. De gemeenten, die sinds 
1 januari 2022 samen gemeente 
Dijk en Waard vormen, vinden het 
belangrijk dat Dijk en Waard als aan-
trekkelijke omgeving om te recreëren 
op de kaart wordt gezet. Het doel van 
Ontdek Dijk en Waard is niet alleen 
om inwoners en bezoekers bewust te 
maken van het aanbod van Dijk en 
Waard, maar ook het organiseren van 
activiteiten en het verbinden van 
ondernemers, vrijwilligers en andere 
partijen zijn speerpunten. 

Gratis lucht voor uw banden 

Eén Duurzaam Bouwloket voor Dijk en Waard

Sinds december is er een 
Duurzame Bandenpomp te gebrui-
ken op het parkeerterrein van de 
Intratuin in Heerhugowaard. 

De bandenpomp helpt weggebrui-
kers bij het vinden van de juiste 
bandenspanning. En een juiste ban-

denspanning levert een flinke brand-
stofbesparing op van wel 100 tot 
150 euro per jaar. 

Ook op het parkeerterrein van de 
Gamma en de Praxis in Heerhugo-
waard is een Duurzame Bandenpomp. 
Het gebruik ervan is gratis.

Naar aanleiding van de fusie van 
Langedijk en Heerhugowaard tot 
gemeente Dijk en Waard sinds 
1 januari, zijn ook de Duurzame 
Bouwloket-portalen van de twee 
voormalige gemeenten  samenge-
voegd op www.duurzaambouwloket.nl/
dijkenwaard. 

De gemeente Dijk en Waard maakt, net 
als haar voorgangers Langedijk en 
Heerhugowaard, werk van duurzaam-
heid. Hiervoor werkt zij onder meer 
samen met het Duurzaam Bouwloket. 
Bij het loket werkt een team van onaf-
hankelijke deskundigen. Zij helpen 

particulieren en bedrijven die hun 
huis of bedrijf energiezuinig of zelfs 
energieneutraal willen maken. Die 
hulp bestaat onder andere uit per-
soonlijk advies en een overzicht van 
alle subsidiemogelijkheden die er op 
het gebied van energiebesparing zijn. 
Ook toont de website praktijkvoor-
beelden van hoe bewoners hun 
woningen, met behulp van het 
Duurzaam Bouwloket, hebben 
verduurzaamd. 
Het Duurzaam Bouwloket is te vinden 
op www.duurzaambouwloket.nl/
dijkenwaard, maar is ook telefonisch 
bereikbaar via 072-7433956.
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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.

Politieke avond 18 januari 2022
Gesprekstafel: bespreekvoorstel Reglement van orde   19:30 – 20:30 uur
De raadsfracties bespreken de werkwijze, fractieondersteuning en inspraak 
van burgers ter voorbereiding op de raadsvergadering.

Gesprekstafel: bespreekvoorstel Centrumwaard   20:45 – 21:30 uur
In oktober 2021 is door de raad Masterplan Centrumwaard fase 1 vast-
gesteld. Planning is om in maart /april Masterplan fase 2 ter vaststelling 
aan de raad voor te leggen. Vooruitlopend daarop wordt de raad bijgepraat 
over het proces tot nu toe (met name de nieuwe raadsleden). Tevens 
worden de eerste uitkomsten gepresenteerd van de bijeenkomst met 
betrokkenen vanuit de samenleving van november 2021 en een beeld 
geschetst van de initiatieven die door vastgoedeigenaren en ondernemers 
worden ontplooid.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard   21:30 – 23:00 uur
Onderwerpen
• Beëdiging raadslid M. Poland en fractievertegenwoordigers
• Vragenkwartier (politieke vragen / actualiteiten)
• Vaststellen lijst ingekomen stukken (Heerhugowaard, Langedijk en 
 Dijk en Waard)
• Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming
• Eventuele moties vreemd aan de orde van de dag

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

Samenstelling Gemeenteraad

Terugblik op eerste vergaderingen 
gemeenteraad Dijk en Waard

De nieuwe gemeenteraad van Dijk en 
Waard is op maandagavond 3 januari 
door waarnemend burgemeester 
Peter Rehwinkel ingehuldigd. Tijdens 
de eerste officiële vergadering van de 
gemeenteraad na de herindelings-
verkiezingen werden ook de 
wethouders benoemd.

Behalve de raadsleden en de 
wethouders werden ook de griffier en 
zijn plaatsvervanger én de fractie-
vertegenwoordigers geïnstalleerd. 
Ten overstaan van alle aanwezigen 
moesten de gekozenen de eed of 
belofte afleggen.

Eerste politieke avond
Een dag later, op dinsdag 4 januari, 
was de eerste Politieke avond van de 
gemeenteraad van Dijk en Waard. 
Op de agenda stonden onder meer de 
nieuwe algemene plaatselijke 
verordening (apv) en de presentatie 
van het coalitieakkoord ‘Meedoen in 
Dijk en Waard’. 
De coalitie van Dijk en Waard na de 

herindelingsverkiezingen wordt 
gevormd door de Dijk en Waardse 
Onafhankelijke Partij (DOP), Lokaal 
Dijk en Waard, VVD en Senioren Dijk 
en Waard. Het nieuwe college telt zes 
wethouders: John Does (DOP), 
René Schoemaker (DOP), 
Nils Langedijk (Lokaal Dijk en Waard) 
en Gerard Rep (Lokaal Dijk en Waard), 

Falco Hoekstra (VVD) en Annette Groot 
(Senioren Dijk en Waard). 
Door de oppositiefracties GroenLinks, 
Partij van de Arbeid en ChristenUnie 
werd een alternatief oppositieakkoord 
gepresenteerd. Ook Forum voor Demo-
cratie, het CDA en D66 gaven hun 
reactie op het coalitieprogramma voor 
deze komende gemeenteraadsperiode.

Foto’s: Richard Rood


