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Burgemeester Rehwinkel neemt afscheid
Beste Dijk en Waarders, 

Zes maanden geleden startten wij het jaar met de gloednieuwe gemeente 
Dijk en Waard. Ik mocht de afgelopen zes maanden uw burgemeester zijn, de 
eerste van het kakelverse Dijk en Waard. Het was voor mij een bijzonder 
burgemeesterschap. Ten eerste, en dat wist ik van tevoren, het was kort en 
krachtig. Toch heb ik velen van u kunnen ontmoeten. Dijk en Waarders heb ik 
leren kennen als mensen die recht door zee zijn, en met een groot hart voor 
elkaar en hun omgeving. Dat toont zich in het dagelijks leven, op vrolijke en 
mooie momenten, maar ook tijdens droevige of akelige momenten. Ten tweede 
was het bestuurlijk gezien een intensieve periode. Met college en gemeenteraad 
hebben we hard gewerkt om een goede basis te leggen onder Dijk en Waard. 
Dat werk is nog lang niet gedaan. Maar ik draag dat met veel vertrouwen over 
aan de eerste kroonbenoemde burgemeester. Ik wens mijn opvolger, Maarten 
Poorter, heel veel succes en wijsheid als uw nieuwe burgemeester. Maar bovenal 
plezier bij alles wat hij voor Dijk en Waard zal doen. Het was me een eer uw 
burgemeester te zijn. Beste Dijk en Waarders, dank voor alle warme berichten die 
ik afgelopen dagen mocht ontvangen. Het ga u goed! 

Peter Rehwinkel
Oud-burgemeester van Dijk en Waard

Ook in een videoboodschap neemt Peter Rehwinkel afscheid als burgemeester van 
Dijk en Waard. U vindt de video op het YouTube-kanaal van Gemeente Dijk en Waard.

In verband met de zomervakantie 
en het zomerreces van de gemeen-
teraad komt Gemeentenieuws Dijk 
en Waard twee keer niet uit. Dit is 
de laatste editie van de gemeente-
pagina’s voor de zomerstop. De 
eerstvolgende uitgave is weer op 
vrijdag 26 augustus. 
De digitale nieuwsbrief Dijk en 
Waard Digitaal loopt wel door 
tijdens de zomerperiode. 

Wilt u ook in de zomer op de 
hoogte blijven van het laatste 
nieuws over de gemeente, meld u 
dan aan voor de digitale nieuws-
brief Dijk en Waard Digitaal via 
www.dijkenwaard.nl/
aanmelden-gemeentenieuws.

De energieprijzen stijgen. Dat 
betekent dat u veel meer moet 
betalen voor gas en elektra. 
Daarom is er voor inwoners van 
Dijk en Waard met een laag 
inkomen de mogelijkheid voor 
een speciaal energiecontract. 
De gemeente heeft een aanbod 
energiecontracten samengesteld 
waarbij u geen onverwachte 
kosten heeft door een vast tarief. 
Een (mogelijke) overstapboete 
wordt binnen een week op uw 
rekening gestort. U betaalt geen 
borg en wordt altijd en direct 
geaccepteerd. Het advies is 
onafhankelijk en past bij uw 
situatie. 
Kijk voor meer informatie of 
afsluiten van een nieuw, 
voordelig energiecontract op 
www.gezondverzekerd.nl of bel 
085 – 3035389. 
Op de site vindt u ook informatie 
over tegemoetkomingen waar u 
mogelijk recht op heeft.

Lagere 
energielasten 
voor lage 
inkomens  

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Grofvuil vanaf oktober direct aan huis opgehaald

Sociaalplein in zomervakantie gewoon open

In oktober start de gemeente met een 
proef om grof huisvuil voortaan 
direct aan huis op te halen. Via een 
app of website kunnen inwoners 
gemakkelijk een ophaalafspraak 
maken met een keuze uit beschikbare 
momenten. 
 
De gemeente gaat bij het inzamelen 
van goederen meer samenwerken met 
kringloopbedrijven. Op het afgespro-
ken moment komt daarom iemand van 
een kringloopwinkel of een medewer-
ker van de gemeente bij u aan de deur 
om de goederen op te halen. Hierbij 

valt te denken aan meubels, kasten, 
elektrische apparaten of oud ijzer.

Beter afval scheiden
Al ons afval is een grondstof voor 
nieuwe producten. Door de aangebo-
den goederen voortaan apart en in 
goede en schone staat aan huis in te 
zamelen, zorgt de gemeente ervoor 
dat meer grondstoffen kunnen worden 
hergebruikt. Zo kunnen meubels nog 
naar een kringloopwinkel en grond-
stoffen zoals oud ijzer krijgen een 
tweede leven door recycling bij een 
verwerker van oud ijzer. Want als al 

ons afval goed gescheiden wordt, 
kunnen deze grondstoffen weer 
dienen als basis voor nieuwe 
producten.

Schonere omgeving
De huidige manier van het inzamelen 
van grof afval zorgt vaak voor zwerf-
afval. Afval wat niet goed is vast-
gebonden waait weg of tijdens het 
verplaatsen vallen er stukken af. Maar 
het komt ook doordat mensen uit 
de buurt andere goederen illegaal 
bijplaatsen. Alleen aangeboden 
goederen waar een afspraak voor is 

gemaakt, kunnen worden opgehaald. 
Bijgeplaatste goederen die niet zijn 
aangemeld blijven langer liggen. 
Daarnaast worden ook regelmatig 
illegaal geplaatste goederen op of 
rondom ondergrondse containers 
geplaatst. Hierdoor kan de gemeente 
deze containers pas legen als een an-
der voertuig de troep heeft opgeruimd. 
U kunt zich dus voorstellen dat dit niet 
alleen voor hinder en extra zwerfafval 
zorgt, maar gelijk onze hele leefomge-
ving een rommelige aanblik geeft. Dit 
was voor de gemeente de aanleiding 
om te starten met deze proef.

Brengen naar het afvalscheidingsstation
Gemeente Dijk en Waard heeft twee 
afvalscheidingsstations waar inwoners 
van maandag tot en met zaterdag 
tussen 8.00 en 16.00 uur gratis terecht 
kunnen met al hun huishoudelijk afval. 
Deze locaties zijn te vinden aan Berrie 
8 in Oudkarspel en Beukenlaan 25 in 
Heerhugowaard. Inwoners zijn hier 
zonder afspraak welkom om hun afval 
weg te brengen en te sorteren. Neem 
dan wel een legitimatiebewijs mee.
De proef met de inzameling aan huis 
loopt een half jaar. Daarna wordt 
gekeken of deze nieuwe manier van 
inzamelen voor de gewenste 
resultaten zorgt.

Ook tijdens de zomervakantie kunt u 
gewoon terecht bij Het Sociaalplein in 
de hal van het gemeentehuis aan de 
Parelhof. Iedereen die een vraag heeft 
op het gebied van zorg, Wmo, financiën 

of jeugd is op dinsdag- woensdag- 
en vrijdagmiddag welkom. U hoeft 
hiervoor geen afspraak te maken. 
De medewerkers van Het Sociaalplein 
zijn deze drie dagen van 14.00 tot 

17.00 uur aanwezig. Het Sociaalplein 
biedt praktische en laagdrempelige 
ondersteuning in het dagelijks leven. 
Op www.hetsociaalplein.nl vindt u ook 
alle informatie op het gebied van zorg, 

jeugd, Wmo, ondersteuning en welzijn 
en staan doorverwijzingen naar 
organisaties en instanties die u het 
beste kunnen helpen.

Foto: Richard Rood

Zomerstop 
Gemeentenieuws 
Dijk en Waard

Gemeente gaat meer samenwerken met kringloopwinkels
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Aanpassingen rotondes Oosttangent

Gemeentenieuws Dijk en Waard is 
een uitgave van de gemeente Dijk 
en Waard, die elke twee weken als 
onderdeel van het Nieuwsblad Dijk 
en Waard verspreid wordt. Aan de 
inhoud van deze pagina’s kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Teksten en coördinatie
Team Communicatie, 
gemeente Dijk en Waard.
E-mail:  
gemeentenieuws@dijkenwaard.nl
Bezorging en opmaak: Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Postadres: Postbus 390, 
1700 AJ Heerhugowaard
Bezoekadressen: 
Parelhof 1 in Heerhugowaard, 
Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.
Website: www.dijkenwaard.nl 
Telefoonnummer: 072 575 55 55
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
Telefoon Sociaalplein: 072 575 51 81
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
WhatsApp nummer: 06 28520921

Openingstijden: 
Receptie De Binding, Zuid-Scharwoude
Maandag t/m woensdag: 
8.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Receptie Parelhof, Heerhugowaard
Maandag t/m donderdag: 
8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur
Afvalscheidingsstations
Berrie 8, Oudkarspel en 
Beukenlaan 25, Heerhugowaard
Maandag t/m zaterdag: 
8.00 tot 16.00 uur

Colofon

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actuele 
werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider 
overzicht van alle lopende 
werkzaamheden kunt u kijken op 
www.dijkenwaard.nl > Werk aan de 
weg. In alle gevallen geldt dat de 
verkeershinder langer kan duren als 
het weer tegenzit of als werkzaam-
heden minder snel gaan dan gepland. 

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

bereikbaar via de Juliana van 
Stolbergstraat. 

Groot onderhoud elementen 
Op verschillende plekken in 
Heerhugowaard wordt nieuw straat-
werk aangebracht.

J.J.P. Oudweg (voetpad) 13 tot en 
met 19 juli
Renhagedis (speeltuin) 20 tot en 
met 26 juli
Bremlaan (voetpad) 20 juli tot en 
met 22 juli
Elzenlaan (voetpad) 25 juli tot en 
met 29 juli
G. Rietveldweg (voetpad) 27 juli tot 
en met 29 juli

Herinrichting Spaarne 
Vanwege het realiseren van een 
fietsstraat is de Spaarne van 20 juni 
t/m 22 juli 2022 vanaf de Amstel 
tot de bocht voor de ingang van de 
parkeerplaats bij Uiterwaard afge-
sloten. 

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

Om de doorstroming voor auto’s te 
verbeteren worden rotondes op de 
Oosttangent aangepast. Het gaat om 
de rotonde bij Haringvliet en de 
rotonde bij Dijk van Kyoto. Hier komen 
kleine semi-turborotondes. 
Op dit moment staan de werkzaam-

heden ingepland voor september en 
oktober van dit jaar. We zijn nu bezig 
met het bepalen van de exacte plan-
ning, de indeling van de uit-
voeringsvakken en de werkvolgorde. 
De uitvoering zal in fases gedaan 
worden. Meer informatie hierover 

volgt in augustus. Ook starten er de 
komende tijd diverse andere groot 
onderhouds- en investeringsprojecten 
op doorgaande wegen en fietspaden 
in Dijk en Waard. Het groot onderhoud 
aan wegen is gepland voordat het 
werk aan de spooronderdoorgang 

Zuidtangent start. Zodat tijdens de 
aanleg van de spoorwegonderdoor-
gang andere belangrijke routes open 
blijven. 
Lees meer hierover in de Stations-
gebied-special op pagina 4 van deze 
Gemeentenieuws Dijk en Waard. 

Wat begon met een avond gezamen-
lijk eten is uitgegroeid tot een 
succesvolle ontmoetingsplek voor 
cliënten van Esdégé-Reigersdaal en 
buurtbewoners. Nadat Esdégé-
Reigersdaal jaren gebruik mocht 
maken van Buurthuis de Link, is het 
pand nu officieel van hen. Woensdag 
6 juli mocht Rkia Fattah, cliënt-
begeleider bij Esdégé-Reigersdaal, 
de sleutel in ontvangst nemen. 

Onder cliënten, maar ook onder 
buurtbewoners, is veel eenzaamheid. 
Daarom ontstond bij Rkia Fattah 
het idee om één keer per week een 
avond gezamenlijk te eten. Dit was 
zo’n succes dat er al gauw een 
tweede avond bij kwam. Toen in 
2012 geluiden kwamen dat Buurt-
huis de Link vrij zou komen, zag ze 
haar kans schoon; sinds 2014 mocht 
Esdége-Reigersdaal gebruikmaken 
van deze locatie. De locatie aan de 
Standerdmolen 8A in Heerhugo-
waard is sinds 1 juli officieel van de 
organisatie. 

Ontmoeting
Rkia: “Linkin heeft een buurtfunctie, 
het is een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek voor cliënten met indicatie 
en die daar behoefte aan hebben. 
We streven dat Linkin straks een 
bruisend ontmoetingscentrum wordt 
waar iedereen welkom is een voor 
een kopje koffie, praatje, spelletje of 
gezamenlijke activiteiten.”
Als voorbeeld geeft ze dat vrijwilli-
gers uit de wijk samenwerken met 
cliënten in de moestuin, schilderles 
krijgen of spelen een potje biljart.
Rkia: “De kwaliteiten van cliënten 
komen bij Linkin naar boven. Ze 

kunnen hier helemaal zichzelf zijn. 
Veel cliënten hebben psychische- en 
verslavingsproblemen waardoor hun 
dag- en nachtritme verstoord was. 
Deze mensen hebben nu weer een 
ritme.” 
Ook voor ouderen die een steeds 
kleiner netwerk krijgen, organiseert 
Linkin activiteiten. Zoals wande-
lingen. Dit zorgt voor bijzondere 
ontmoetingen. “Tijdens de wande-
lingen lopen bewoners van het 
asielzoekerscentrum mee. Zij kunnen 
zo de taal leren en zowel de ouderen 
als de asielzoekers zijn er even uit 
en vergroten hun sociale netwerk. 
Binnenkort gaan we op de koffie bij 
het asielzoekerscentrum. Deze mooie 
dingen en ontmoetingen maken het 

succes van Linkin. Linkin verbetert 
het leven van cliënten en buurtbe-
woners, dat gun je iedereen,” aldus 
Rkia.

Veelbelovende toekomst 
Rkia ziet een veelbelovende toe-
komst voor Linkin: “Linkin heeft al 
de functie van een buurthuis, maar 
dit willen we nog verder uitbreiden 
met onder andere meer wijkgerichte 
activiteiten. Ook willen we een ont-
moetingsplek bieden voor jongeren. 
Dit kan alleen als je samenwerkt. 
Daarom willen we meer gaan sa-
menwerken met andere organisaties, 
zoals het Leger des Heils en MET 
Heerhugowaard.” 
Linkin is op zoek naar enthousiaste, 

zelfstandige vrijwilligers die het 
leuk vinden om een trekkersrol te 
vervullen en een maatje te zijn voor 
cliënten. 

Heeft u interesse? Kijk op
www.esdege-reigersdaal.nl > locatie > 
linkin of bel 06 12823046 voor meer 
informatie.

Op de foto: achter v.l.n.r.: Jeffrey Onder-
water (gemeente Dijk en Waard), Popko 
Noordhuis en Herbert Stikkelman 
(Esdégé-Reigersdaal), Annette Groot 
(Wethouder gemeente Dijk en Waard). 
Voor v.l.n.r.: Ferdinand Toemeungte 
(MET), Moniek Tiest (Vz vrijwilligers), 
Rkia Fattah (Esdégé-Reigersdaal), 
Gjalt Roo (Penningmeester)

Ontmoetingsplaats Linkin neemt sleutel locatie in ontvangstinterview
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Laat uw paspoort, ID-kaart of 
rijbewijs bezorgen

Naar het gemeentehuis voor het 
ophalen van uw (reis)document? U 
bent van harte welkom. Maar het kan 
ook makkelijker! Onze bezorgservice 
brengt uw rijbewijs, identiteitskaart 
of paspoort naar elk door uw gewenst 
adres; of dat nu thuis is, op het werk 
of bij de biljartclub. 

Zodra het document gereed is, neemt 
de bezorgservice contact met u op. 
Samen maakt u een afspraak op een 
plaats en tijd die u goed uitkomt. 
Heeft u reisplannen of moet u uw
rijbewijs binnenkort verlengen, maak 
dan ruim op tijd een afspraak voor de 
aanvraag van een nieuwe identiteits-

kaart, paspoort of rijbewijs via 
www.dijkenwaard.nl
/paspoort-rijbewijs-en-uittreksel. 
Wij adviseren dit meer dan een maand 
voor de reis of de vervaldatum van het 
(reis)document te doen. 

Help de buren; word buurtbemiddelaar
Joeri is sinds drie jaar actief als vrij-
williger bij Buurtbemiddeling van De 
Bemiddelingskamer. Naast zijn vaste 
baan wilde hij zich inzetten voor 
een organisatie die maatschappelijk 
betrokken is. 

Joeri is geïnteresseerd in zijn mede-
mens, heeft een luisterend oor en is 
altijd  actief geweest in de gemeente 
waar hij woont. Via een vriend is hij 
gewezen op Buurtbemiddeling.
Henk, zelf bemiddelaar en goede 
vriend van Joeri, vertelde hem dat je 
vooraf een professionele driedaagse 
training krijgt aangeboden en wordt 
ingewerkt door een ervaren bemid-
delaar. Daarnaast worden er jaarlijks 
gratis trainingen en intervisies aan-
geboden. Henk: ”Doordat je je tijdens 
de gesprekken met de buren neutraal 

opstelt, geen oordeel hebt en buren 
onderling begeleidt bij het bedenken 
van een oplossing, komen er vaak 
mooie en langdurige afspraken uit. De 
overlast kan gaan over harde muziek, 
huisdieren, tuin en erfafscheiding, kin-
deren, pesterijen, stank en rommel. Het 
werk is boeiend, nuttig, afwisselend en 
ik kan zelf mijn tijd indelen!”

Belangstelling?
Door de groei van aanmeldingen is er 
ruimte ontstaan in het team. Bent u 
geïnteresseerd in communicatie, gaat 
u een conflict niet uit de weg? 
Neem dan contact met op met 
De Bemiddelingskamer via 
info@debemiddelingskamer.nl. 
Kijk voor meer informatie op 
www.debemiddelingskamer.nl. 

‘Gouden Kans’ traject voor jongeren 
Jongeren in de leeftijd van 16 tot 
27 jaar die even niet (meer) weten wat 
voor vervolgopleiding ze willen of 
welke betaalde baan, kunnen mee-
doen aan het Gouden Kans project. In 
vier maanden tijd werken de jongeren 
tijdens deze maatschappelijke dienst-

tijd aan hun toekomst met trainingen 
en workshops. Gelijktijdig voeren ze 
een interessante opdracht uit met een 
duurzaam of sociaal thema. Dit doen 
ze bij organisaties die midden in de 
samenleving staan. Ook worden ze 
persoonlijk gecoacht. Op 27 september 

en op 29 september start er weer een 
groep in Hoorn en Alkmaar. Deelname 
voor jongeren is gratis. 

Kijk voor meer informatie en aanmel-
den op www.goudenkansproject.nl. 

Gouden Reiger voor Robbert Eldering 
De heer Robbert Eldering kreeg 
dinsdag 12 juli een Gouden Reiger 
uitgereikt door burgemeester Peter 
Rehwinkel. De heer Eldering heeft 
deze gemeentelijke onderscheiding 
ontvangen voor zijn jarenlange ver-
diensten voor de Cliënten Advies 
Raad (CAR) van Heerhugowaard. De 
uitreiking vond plaats tijdens zijn 
afscheid van de CAR.
 
Robbert Eldering is zeventien jaar 
actief geweest in de Cliënten Advies 
Raad Heerhugowaard. Hij heeft zich 
daarnaast ingezet als belangenbe-
hartiger van mensen met een be-
perking bij diverse maatschappelijke 
organisaties en in diverse functies. 
Hij is ervaringsdeskundige (o.a. 
slechtziend), zijn inbreng is daarom 
zeer waardevol geweest. Door zijn 
bijdrage aan verschillende organisa-
ties om voorzieningen voor mensen 
met een beperking toegankelijker 
te maken, heeft hij een grote groep 
mensen bereikt. Hij heeft zijn functie 
op bijzondere wijze ingevuld. Met 
het toekennen van deze onderschei-
ding spreekt het college van burge-
meester en wethouders, namens de 
gemeente, waardering uit voor de 

heer Eldering en bedankt hem voor 
zijn inzet voor de Heerhugowaardse 
samenleving.

De Cliënten Advies Raad (CAR) 
behartigt de belangen van inwoners 

van gemeente Dijk en Waard, ten 
aanzien van beleid op het gebied 
van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet. 

• Het echtpaar Jansen-Hesselink 
vierde dinsdag 28 juni hun diaman-
ten huwelijk. Samen met de 
kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en andere familie-
leden hebben ze deze mijlpaal 
groots gevierd. Burgemeester Peter 
Rehwinkel bezocht het echtpaar 
maandag 27 juni om ze namens de 
gemeente te feliciteren met hun 
60-jarig huwelijksjubileum. De twee 
ontmoeten elkaar voor het eerst 
tijdens een treinreis tussen Amers-
foort en Zwolle. Na een tijdje met 
elkaar geschreven te hebben kre-
gen ze verkering. In 1962 trouwden 
ze. Het stel heeft samen twee doch-
ters, vier kleinkinderen en dertien 
achterkleinkinderen. Het echtpaar is 
dol op reizen, ze hebben zeker drie-
kwart van de wereld gezien.

• Het echtpaar Polak-Nieman 
vierde op dinsdag 28 juni hun 
60-jarig huwelijk. Dit jubileum werd 
gevierd met een feestje in een 
restaurant. Vorige week ging 
burgemeester Peter Rehwinkel bij 
het diamanten duo langs om hen 
namens de gemeente te feliciteren. 
De heer Polak werd geboren in 
Suriname en mevrouw Polak-
Nieman zag het levenslicht in 
Zuid-Scharwoude. De twee leerden 
elkaar kennen in Haarlem. Dit is 
ook de plek waar ze getrouwd zijn. 
Na de verhuizing van hun dochter 
en zoon naar Heerhugowaard kwam 
het echtpaar ook vanuit Haarlem 
deze kant op. Het stel kreeg twee 
kinderen en geniet van hun drie 
kleinkinderen en een ‘bonus’ 
kleinkind.

• Het echtpaar Van der Have-Staal 
vierde op 26 juni het 70-jarig 
huwelijksjubileum met een etentje. 
De kersverse inwoners van de 
gemeente Dijk en Waard (ze 
verhuisden op 15 juni vanuit 
Amsterdam naar Heerhugowaard) 
kregen begin juli een felicitatie-
bezoek van burgemeester Peter 
Rehwinkel. De heer Van der Have 
komt oorspronkelijk uit Duitsland, 
hij verhuisde op 9-jarige leeftijd 
naar Amsterdam. De twee ontmoet-
ten elkaar daar voor het eerst in het 
Oosterpark en trouwden enige tijd 
later in het centrum van de hoofd-
stad met een kerkelijke inzegening 
in De Nieuwe Kerk. Er volgden 
twee dochters, één zoon, vijf klein-
kinderen en zes achterkleinkinde-
ren. 

• Het echtpaar Schot-Boontjes 
beleefde op 29 juni het 60-jarig 
huwelijksjubileum. Deze mijlpaal 
werd samen met de familie gevierd 
tijdens een mooie vakantie in 
Putten. Na dit uitstapje kregen ze 
op 11 juli een felicitatiebezoek van 
burgemeester Peter Rehwinkel. De 
echtelieden (zij een Pancrasser, hij 
een Oudorper) leerden elkaar 
kennen op Koninginnedag 1959 bij 
Meereboer in Oudorp. Ze traden in 
1962 in het huwelijk in het oude 
gemeentehuisje van toen nog 
gemeente Koedijk. Na vele jaren in 
Oudorp gewoond te hebben en 
twintig jaar een boerderij in de 
Schermer te hebben gehad, streek 
het echtpaar enkele jaren geleden 
neer in Sint Pancras. Het stel heeft 
een dochter en een zoon, vier klein-
kinderen en op 24 juni 2022 werd 
hun eerste achterkleinkind geboren.

Jubilea
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Gemeente Dijk en Waard en ProRail 
hebben onderzoek gedaan naar de 
aanleg van de spooronderdoorgang 
Zuidtangent. De plannen zijn nu gro-
tendeels klaar. Het ontwerp gaat niet 
alleen over de spooronderdoorgang 
maar ook over de herinrichting van 
de Zuidtangent van de N242 (Wester-
weg) tot aan de Parelhof. Dit project 
krijgt subsidie van de Europese Unie.
De spooronderdoorgang is de verbin-
ding. Het resultaat? Een nieuw 
gebied van Stationsgebied naar 

Stadshart, dat een aantrekkelijke 
groene leefomgeving wordt. 
Nieuwsgierig? Bekijk het filmpje:

Filmpje voorbereiding 
spooronderdoorgang

Stationsgebied gaat op de schop

Terugblik informatieavonden

De vergunningaanvraag is nu zover 
gereed dat wij de aanvraag 1e fase 
met de activiteit ‘handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening’ op 
5 juli 2022 hebben gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
Het ontwerpbesluit en alle 
bijbehorende stukken liggen van 
6 juli t/m 16 augustus 2022 ter 

inzage. U kunt het raadplegen via 
www.dijkenwaard.nl/terinzage. 
Iedereen kan gedurende deze 
periode zienswijzen indienen. 
Als er geen zienswijze wordt 
ingediend, kunnen wij na afloop van 
de ter inzage termijn de 
omgevingsvergunning 1e fase 
verder afhandelen.

Vergunningaanvraag 
spooronderdoorgang

Bereikbaarheid onderhoud wegen
In Dijk en Waard worden de wegen, 
voet- en fietspaden regelmatig 
onderhouden. Eens in de zoveel tijd 
is er grootonderhoud of renovatie 
van een weg nodig. Dat betekent 
soms omrijden. Heel lastig als u 
gewend bent aan een vaste route. 
De gemeente doet er alles aan om de 
overlast tijdens werkzaamheden 
zoveel mogelijk te beperken. We 
stemmen groot onderhoud en nieuwe 
investeringen aan doorgaande wegen 

in Dijk en Waard af op het te 
verwachten grote werk rondom de 
spooronderdoorgang Zuidtangent. 
Zo blijft Dijk en Waard goed 
bereikbaar.

Elk jaar wordt er een programma 
groot onderhoud asfalt opgesteld. 
Een paar projecten zijn uitgevoerd en 
anderen staan in de startblokken. 
Zo is de Jan Glijnisweg gerenoveerd en 
kan weer 15 jaar mee. 

In september en oktober wordt een 
aantal rotondes op de Oosttangent 
aangepakt.
Ook de Middenweg bij Heerhugo-
waard-De Noord krijgt in het najaar 
een nieuwe laag asfalt.
De N241 (A.C. de Graafweg) wordt 
door de Provincie compleet vernieuwd. 
De bereikbaarheid van de Frik (bij 
Heerhugowaard-de Noord) wordt 
aangepast en veiliger.

In het Stationsgebied komen nieuwe 
woonwijken. Een mooi moment om 
oude knelpunten op te lossen en 
nieuwe veilige doorgaande routes te 
maken. De Zuidtangent wordt 
heringericht en er komt een 
spooronderdoorgang voor auto’s, 
fietsers en voetgangers. Maar bij elke 
verbouwing is er overlast. 

Gemeente Dijk en Waard doet zijn 
uiterste best om u te informeren zodat 
u zo min mogelijk last heeft van deze 
grote aanpassingen. 
• In de zomer van 2023 wordt het 
eerste deel van de Zuidtangent van 

Parelhof tot Stationsplein gerecon-
strueerd. 
Het kruispunt Zuidtangent/West-
tangent krijgt meer doorrijcapaciteit. 
Dat is om te zorgen dat al het verkeer 
omgeleid kan worden als de Zuid-
tangent afgesloten is. De Zuidtangent 
moet dicht omdat de spooroverweg 
een spooronderdoorgang wordt. Het 
verkeer gaat dan via de Westtangent 
en de Westerweg. De werkzaamheden 
duren ongeveer 3 maanden.
• De spooronderdoorgang en de 
kruispunten rond het stationsplein en 
de N242 worden vanaf de zomer 2024 
tot eind 2025 aangelegd. 

De afsluiting van de spooroverweg 
Zuidtangent duurt ongeveer 
15 maanden. Het afsluiten van zo’n 
verkeersader heeft een grote impact 
op de bereikbaarheid van het 
omliggende gebied. 
De gemeente doet er alles aan om 
Dijk en Waard bereikbaar te houden 
en iedereen zo goed mogelijk te infor-

meren. Tijdens de bouw van de spoor-
onderdoorgang wordt onderhoud aan 
de doorgaande omleidingsroutes zo 
veel mogelijk vermeden.

Planning
De herinrichting van het Stations-
gebied vindt plaats in twee fases. De 
eerste fase betreft de aanleg van de 

spooronderdoorgang, de herinrich-
ting van de Zuidtangent en de herin-
richting van de Industriestraat en 
Gildestraat. Hier ligt nu de focus op. 
Fase 2, de herinrichting van met name 
het gebied rondom het station, wordt 
in de komende jaren verder uitge-
werkt. Dit wordt gedaan in lijn met het 
eerder opgestelde Masterplan (2020).

Tijdens de informatieavonden in april 
en mei konden inwoners, onder-
nemers en belangstellenden meer te 
weten komen over de plannen rond 
het Stationsgebied. Ze kregen infor-
matie over de ruimtelijke procedures 
en de planning. De projectteamleden 
en projectontwikkelaars stonden klaar 
om vragen te beantwoorden. Vragen 
stellen en gedachten uitwisselen was 
de kern.

Er zijn drie waardevolle informatie-
avonden geweest. Natuurlijk was 
iedereen nieuwsgierig hoe de spoor-

onderdoorgang en het Stationsgebied 
eruit gaan zien. Er kwamen vragen 
over de woningen en kantoren die 
gebouwd worden en de inrichting van 
deze nieuwe wijk met de spooronder-
doorgang als nieuwe, verbindende 
route. Maar voordat het eindresultaat 
er is, moet er nog wel wat gebeuren.
Er was veel aandacht voor de verkeers-
situatie tijdens en na de bouw van de 
ondertunneling en de grote opknap-
beurt van de straten. Dat de verkeers-
ader de Zuidtangent op de schop gaat, 
is duidelijk. Maar er zijn meer straten 
die opgeknapt worden.

Voor het bouwen van de spooronder-
doorgang is het noodzakelijk om de 
Zuidtangent voor langere tijd af te 
sluiten. Het afsluiten van zo’n 
verkeersader heeft een grote impact 
op de bereikbaarheid van het omlig-
gende gebied. Behalve presentaties 
over hoe, wanneer en in welke fases 
de werkzaamheden gaan plaatsvinden, 
was er veel ruimte voor de aanwezigen 
om in kleinere groepen vragen te 
stellen en vooral ook om suggesties 
te doen voor een nog betere bereik-
baarheid en informatievoorziening. 
De vraag is: hoe zorg je dat er zo min 
mogelijk hinder is? En dat het duidelijk 
is hoe men naar het station, school 
en winkels kan komen. Want bij een 
groot bouwproject kan bijvoorbeeld 
een (loop)route veranderen. En waar 
kunnen fietsen gestald worden? Hoe 
zit het met parkeren? 
Tijdens de informatieavonden zijn 
daarover veel vragen gesteld en 
oplossingen bedacht. Oplossingen 

zoals het stimuleren van fietsen, 
meer gebruik maken van OV-fietsen, 
de Stationsweg een fietsstraat maken, 
meer thuiswerken en met de auto 
buiten de spits reizen. Bovendien 
vinden veel inwoners en ondernemers 
duidelijke informatie erg belangrijk, 
zoals via een nieuwsbrief of app.

Hoe verder?
Het is de bedoeling dat er meerdere 
bijeenkomst komen, waarbij ook meer 
in detail naar de omleidingsroutes 
gekeken gaat worden. Uiteindelijk is 
het doel om een aanpak op te stellen 
met maatregelen waarmee we de 
bouw, en bijkomende hinder, 
gezamenlijk aandurven.

Impressie van de nieuwe spooronderdoorgang



15 juli 2022 • Nummer 14  • Gemeentenieuws Dijk en Waard 5

stationsgebied

515 juli 2022 • Nummer 14  • 

Klimaatstraat in een klimaatrobuuste polder

Kanaalpark naast Stationsgebied

De polder Heerhugowaard en de 
Zuidtangent worden voorbereid op 
extreem weer. Stortregen en droogte, 
we krijgen er steeds meer mee te 
maken. En daar kun je maar beter op 
voorbereid zijn! 

De gemeente heeft samen met het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK) het gemaal voor 
de Klimaatrobuuste Polder aanbesteed. 
De aanbesteding is goed verlopen en 
dat in deze tijden van onzekere kosten. 

De aannemer is de Gebroeders Been-
tjes uit Uitgeest. Die zal nu eerst de 
uitvoeringstekeningen gaan uitwerken 
voor de daadwerkelijke bouw. Eind 
2023 pompt het nieuwe gemaal water 
uit de polder naar de boezem. Dit 
nieuwe gemaal – dat ‘de Waardse Dijk’ 
gaat heten - komt langs de N242 en 
langs het kanaal. Dit is dan het tweede 
gemaal (naast die aan de Huygendijk) 
sinds de drooglegging van de polder 
Heerhuygenwaert in 1631. 

Het Stationsgebied van Dijk en Waard 
wordt vernieuwd. Dat betekent dat 
er ook sloten worden verlegd en 
gedempt. Dit gebeurde vroeger ook 
al nadat de polder steeds stedelijker 
werd. Uit onderzoek blijkt dat het ge-
bied gevoelig is voor de gevolgen van 

klimaatverandering. Dit komt doordat 
destijds sloten gedempt zijn die langs 
de Zuidtangent en onder winkelcen-
trum Middenwaard liepen, tussen de 
Westertocht en Oostertocht. 

“Door de klimaatverandering moe-
ten we anders met water omgaan”, 
vertelt wethouder Annette Groot. “Als 
het droog en heet is, heb je water 
nodig en als het stortregent wil je 
geen overstromingen. Zeker niet op 
een belangrijke toegangsweg als de 
Zuidtangent. Gemeente Dijk en Waard 
en HHNK hebben onderzocht hoe je 
handig met water omgaat. We lopen 
met de samenwerking met het HHNK 
al vooruit op hoe we in de toekomst 
sámen de klimaatproblemen moeten 
gaan aanpakken.” 

Zo komt er een nieuw gemaal, worden 
sloten slim gekoppeld en komen er 
wadi’s en veel groen langs de Zuid-
tangent, met ruimte voor planten en 
dieren. De Zuidtangent wordt daarom 
ook wel de klimaatstraat genoemd. Het 
Rijk, Provincie Noord-Holland en HHNK 
ondersteunen dit project financieel.

Het Kanaalpark komt rondom het 
kanaal Omval-Kolhorn. Aan de ene 
kant het open landschap van Broek 
op Langedijk en aan de andere kant 
het Stationsgebied. Van perron naar 
park is amper vijf minuten lopen. 

Een prachtig gebied om te wandelen, 
fietsen en voor dagrecreatie.

Het Stationsgebied krijgt een directe 
verbinding met het Kanaalpark. Het 
park verbindt grote projecten die in 

ontwikkeling zijn. Rond het Stations-
gebied is een stedelijke transformatie 
gestart. Met nieuwe kantoren en 
woningen. In en rondom het 
Stationsgebied ontstaat een aantrek-
kelijk woon-werkgebied waar de 
parksfeer voelbaar is.

Het Kanaalpark wordt een aantrek-
kelijk gebied voor iedereen, in balans 
met de omgeving. Met veel water en 
groen in het hart van gemeente 
Dijk en Waard. De recreatieve 
potentie van het Kanaalpark staat als 
een paal boven water. Denk hierbij aan 
de havens van Broek op Langedijk en 
Broekhorn, Museum BroekerVeiling, 

een fijnmazig netwerk van fiets-, wan-
del- en vaarverbindingen en tal van 
kleinschalige recreatieve 
voorzieningen.
Burgemeester en wethouders van Dijk 

en Waard hebben de gebiedsvisie Ka-
naalpark in juni vastgesteld. Na de zo-
mervakantie wordt de visie voorgelegd 
aan de gemeenteraad. Hierna wordt de 
visie verder uitgewerkt.

De Frans: wijk van morgen
De Frans is een verouderd bedrijven-
terrein in Heerhugowaard in het 
verlengde van het Stationsgebied. 
Het wordt tijd om dit gebied aan te 
pakken en te transformeren naar een 
modern gebied. Passend bij de eisen 
van deze tijd en gericht op de 
toekomst. Wethouder Nils Langedijk 
licht toe.

Wat gaat er gebeuren met De Frans?
Nils: “We zijn nog in de ontwikke-
lingsfase, er is nog niets concreet. Er 
zijn twee drukbezochte informatie-
bijeenkomsten geweest en daar zijn 
heel wat goede ideeën uitgekomen. 
Ondernemers, bewoners en natuurlijk 
de gemeente zijn met elkaar aan het 
sparren. Die samenwerking is de basis. 

Dat maakt het zo leuk. De ontwikkel-
strategie ligt nog niet vast. Maar ik 
denk dat De Frans in fases getrans-
formeerd wordt. Er is al een paar 
enthousiaste ontwikkelaars die mooie 
initiatieven hebben.”

Waar hoop je op als je aan deze nieuwe 
wijk denkt?
Nils: “Ik zou het leuk vinden als het 
een gemixt gebied gaat worden. Met 
maatschappelijke voorzieningen 
zoals onderwijs en zorg. Dit gecombi-
neerd met kleinere ondernemingen, 
daghoreca, voorzieningen en mooie 
woningen. De Frans ligt dichtbij het 
treinstation, voorzieningen en het 
centrum. Dat is een prachtige locatie 
om te wonen en te werken. Ik hoop 
ook dat het een eigen herkenbare 
identiteit krijgt met hoogwaardige 
architectuur. Maar zoals ik al eerder 
zei: het ligt nog niet vast.”

We zitten middenin de energietransitie. 
Deze wijk gaat in elk geval niet aan het 
aardgas. Maar wat dan wel?
Nils: “Dijk en Waard is ambitieus 
met 2035 als doel. En we zijn in de 

gemeente echt al heel ver. Deze wijk 
wordt natuurlijk zo energiezuinig als 
mogelijk. Met de ‘techniek van morgen’. 
Zonnepanelen op de daken en waar-
schijnlijk een warmte-koudenet. Hoe 
dat er precies uit gaat zien, weten we 
nu nog niet. Laten we eerst maar eens 
lekker starten met de ideeën over hoe 
we De Frans transformeren naar een 
fijne woon- en werkomgeving.”

Een betaalbare energierekening 
voor alle bewoners en gebruikers 
en duurzaam verwarmen en 
verlichten van alle gebouwen. 
Daar werken alle partijen aan die 
samen het Stationsgebied inrich-
ten. Dijk en Waard heeft met de 
Stad van de Zon de grootste 
energieneutrale wijk ter wereld. 
Ook in het Stationsgebied is de 
ambitie om er evenveel energie op 
te wekken als dat er wordt 
gebruikt. We kijken of gebouwen 
onderling energie kunnen uitwis-
selen. Van tevoren denken we na 
over hoe we knelpunten kunnen 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 
door pieken in het energieverbruik 
te verkleinen, door ‘slim laden’ van 
elektrische auto’s en slim gebruik 
van andere apparaten. 

Slim en schoon 
verwarmen en 
verlichten

De kaart van Kanaalpark laat zien hoe natuur en stad bij elkaar komen.

 Impressie van de nieuwe woonomgeving.

Wethouder Nils Langedijk

Het gebied De Frans

Wethouder Annette Groot

Wilt u voortaan de digitale nieuwsbrief Stationsgebied ontvangen? 
Kijk op www.dijkenwaard.nl/stationsgebied en klik op ‘Nieuwsbrief’ en 
vervolgens ‘Aanmelden voor e-mailnieuwsbrief’. Heeft u vragen over 
het Stationsgebied?  Mail dan naar stationsgebied@dijkenwaard.nl
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Bedankt, Peter Rehwinkel en 
Wesley Boer 

Welkom, burgemeester 
Maarten Poorter 

Terugblik politieke avonden 
5 juli en 12 juli

Peter Rehwinkel nam dinsdag 12 juli 
afscheid als burgemeester en voorzit-
ter van de raad. Peter: ‘Ik heb het een 
eer gevonden om de eerste burge-
meester van Dijk en Waard te mogen 
zijn. Dat is iets bijzonders. En dat gaf 
mij een groot gevoel van verantwoor-
delijkheid. Je wilt het goed doen. Het 
was een groot genoegen.’ Ook raadslid 
Wesley Boer (VVD) nam afscheid, 

omdat hij gaat verhuizen naar een 
andere gemeente. Hij heeft zich onge-
veer 10 jaar ingezet voor de lokale 
politiek. Wesley: ‘Onze gemeenteraad 
kenmerkt zich door respect. Iedereen in 
zijn waarde laten. En doen wat goed is 
voor onze inwoners. Hou dat vast. Blijf 
hard op de inhoud. En zacht op de 
relaties.’

Woensdag 13 juli is Maarten Poorter 
geïnstalleerd als burgemeester van 
Dijk en Waard. Tijdens een bijzon-
dere raadsvergadering is hij 
beëdigd door commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, Arthur 
van Dijk. Kijk dit bijzondere moment 
terug via Streekstad of 
bestuur.dijkenwaard.nl

Maarten: ‘Ik kom graag als buurman 
voor een dag bij u langs. En daarmee 
bedoel ik: het leven in de buurten en 

in de wijken leren kennen zoals het is. 
Het alledaagse leven. Dus alstublieft, 
als u me uitnodigt: niets bijzonders 
organiseren. Gewoon een gesprekje 
aan de keukentafel. Even mee bood-
schappen doen. Of bij een straatfeest. 
Ik ga de tijd nemen om alle dorpen en 
kernen te leren kennen. Weet dat u in 
mij een burgemeester heeft, die altijd 
openstaat voor het gesprek. Een 
luisterend oor biedt en waar mogelijk 
altijd oplossingsgericht zal werken. 
Aan de slag! Ik ga mijn best doen.’

Deze onderwerpen zijn besproken en 
besloten op de politieke avond van 5 juli 
en 12 juli. Kijk deze politieke avonden 
terug via bestuur.dijkenwaard.nl. Kies in 
de agenda de datum van de vergadering.

De Algemeen Plaatselijke Verordening 
Dijk en Waard 2022 is aangenomen. Net 
als de Verordening Fysieke Leefomge-
ving. DOP, LDW, VVD, SDW, D66, FvD, CDA, 
Authentiek Dijk en Waard stemden voor. 
CU, PvdA en GL tegen. Deze partijen had-
den graag een zorgvuldiger proces 
gezien. Waarin de raad en belangheb-
benden beter waren meegenomen. Ook 
vinden zij de mogelijkheid om via de 
website een onveilig gevoel te melden 
nog niet voldoende. Nu de APV is vast-
gesteld geeft dit nog niet meteen duide-
lijkheid over het vergunnen van een 
aantal evenementen. Deze vergunningen 
worden met zorgvuldigheid door de 
gemeente bekeken. 

De raad stemt in met structurele subsi-
die en eenmalige investering voor 
Museum BroekerVeiling. Met deze finan-
ciële ondersteuning kan het museum 
doorgroeien en een bijdrage leveren aan 
de identiteit en aantrekkingskracht van 
Dijk en Waard. De raad heeft met een 
meerderheid ingestemd. CU en FvD 
stemde tegen het voorstel. Zij vinden 
het museum onlosmakelijk verbonden 
aan het Oosterdelgebied. En het één kan 
niet worden gerealiseerd zonder aan-
dacht voor het ander. 

Dinsdag 12 juli zijn de Jaarstukken 2021 
behandeld. In de jaarstukken legt het 
college verantwoording af over het 
gevoerde bestuur. Zowel voormalig Lan-
gedijk als Heerhugowaard sluiten het 
jaar met een positief resultaat af. Door 
in te stemmen met de jaarstukken, wordt 
onder andere dit bedrag vastgesteld en 
ingestemd met wat er naar de reserve 
gaat en of er nog iets uit de reserve 
gaat. Daarom werd er twee keer 
gestemd. Een meerderheid stemde in 
met de jaarstukken. Het college stelt 
voor nog een aantal bedragen uit de 
reserve te halen. Bijvoorbeeld voor: 
groot onderhoud Museum Broekervei-
ling, samenwerking huisartsen, groot 
onderhoud onderwijshuisvesting. DOP, 
LDW, VVD, SDW, D66 en CDA stemden 
voor deze bestemmingen. GL, FvD, PvdA, 
CU en ADW tegen. 

10.000 woningen en bijbehorende voor-
zieningen willen we de komende jaren 
bouwen. Daarvoor moet je kansen kun-
nen grijpen. En soms snel overgaan tot 
actie. De raad heeft het college daarom 
mandaat gegeven voor een Nieuwe 
Reserve Ruimtelijke Initiatieven in 
Gebiedsontwikkeling van €750.000. Uit 
die reserve kunnen ze per keer een 
bedrag halen zonder de raad om 
akkoord te vragen. Door een amende-
ment van VVD is dit bedrag van € 
100.000 verhoogd naar € 150.000. Met 
de ervaring dat de afgelopen acties net 
boven dit bedrag kwamen. Zo kan het 
college vroegtijdig in actie komen om te 

zien of initiatieven om te bouwen kans-
rijk zijn. De raad heeft wel meegegeven 
goed geïnformeerd te willen worden, als 
dit budget gebruikt wordt. 

Ook de Kadernota 2023 stond op de 
agenda. Dit is een concretere invulling 
van het collegeprogramma. Het is ook 
het moment voor fracties om te laten 
weten wat zij er van vinden én om met 
voorstellen te komen om het nog wat 
aan te passen. Daarom werden er deze 
avond veel moties en amendementen 
behandeld. Met zo’n motie vraagt de 
raad aan het college bijvoorbeeld iets te 
onderzoeken, beleid te ontwikkelen of 
mee te nemen in bestaande plannen. 
Ook kreeg elke partij 7 minuten om aan 
te geven wat zij belangrijk vinden. 
Benieuwd? Dit kan je terugkijken via 
bestuur.dijkenwaard.nl. Moties die zijn 
aangenomen: 
• Lokaal preventie akkoord, ingediend 
 door D66, PvdA, CDA, CU, SDW, DOP, 
 GL, ADW.
• Dijk en Waard Circulair 2050, 
 ingediend door D66, CDA en CU, PvdA, 
 GL, LDW.
• Schooldakrevolutie Dijk en Waard, 
 ingediend door D66.
• Nu smeren voor later, ingediend door 
 DOP, SDW, D66, CU, LDW.
• Heldere taal binnen de gemeente, 
 ingediend door D66, PvdA, CU, GL, 
 VVD.
Moties die niet zijn aangenomen: de 
buurtbatterij en huiswerkbegeleiding op 
elke school.

Wilt u contact met een raadslid? Hun telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op onze website. Iets inspreken 
tijdens een vergadering? Of meer weten over een onderwerp? Neem dan contact op met de griffie.
• Kijk op bestuur.dijkerwaard.nl
• Bel of mail met de griffie via 072 575 55 55 of griffie@dijkenwaard.nl
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter en LinkedIn.

Meer over de raad

Even geen vergaderingen 

De raad heeft zomerreces. Er zijn nu dus even geen vergaderingen. De raad 
vergadert weer in september. De agenda voor deze vergadering vindt u van tevoren 
op bestuur.dijkenwaard.nl

Agenda

Zo kijk je terug
Een toespraak of raadsvergadering 
terugkijken? 
Ga naar bestuur.dijkenwaard.nl of 
scan de QR-code. 
Kies in de agenda voor recente  
vergaderingen en kijk bij de juiste 
datum. Daar staat de video om terug 
te kijken. 


