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College Dijk en Waard zet in op 
regionaal Museum BroekerVeiling 
Een museum met regionale aantrek-
kingskracht, dat een belangrijke 
bijdrage levert aan de identiteit van 
Dijk en Waard. Dat is de toekomst van 
Museum BroekerVeiling als het aan 
het college van Dijk en Waard ligt. 
De komende jaren moet hiervoor in 
het museum – met financiële steun 
van de gemeente – eerst de basis op 
orde worden gebracht, waarna het 
museum zich verder kan 
ontwikkelen tot regionaal museum. 
Het college vraagt de gemeenteraad 
hiervoor vanaf nu jaarlijks 370.000 
euro te reserveren.

Het ontbreekt Museum BroekerVeiling 
aan structurele financiële inkomsten. 
Om het museum voor de toekomst te 
behouden is er een langetermijnvisie 
gemaakt. Samen met Studio Louter, 
inwoners en andere belanghebbenden 
is in 2021 de toekomstvisie ‘Museum 
BroekerVeiling – ErVAAR een traditie 
van innovatie in groente en tuinbouw’ 
opgesteld. Bureau Berenschot heeft 
deze visie op een aantal punten 
aangescherpt en de financiële 
consequenties, kansen en aandachts-
punten in kaart gebracht.

Wethouder Nils Langedijk licht toe: 
“Museum BroekerVeiling heeft de 
potentie om een uniek museum met 
regionale aantrekkingskracht te 

worden. Het kan een bijdrage leveren 
aan onze ambities op het gebied van 
cultuur, toerisme, recreatie, verbinding 
tussen inwoners, diverse ontwik-
kelingen zoals Kanaalpark en Stations-
gebied en daarmee de identiteit van 
Dijk en Waard. Dit unieke erfgoed ver-
dient een duurzame en waardevolle 
plek in onze gemeente.” 

Drie scenario’s 
In het advies van Bureau Berenschot 

zijn drie scenario’s uitgewerkt: 
1) Informatiecentrum, 2) De basis op 
orde, 3) Museum als verrijking. 
Het college zet in eerste instantie 
in op scenario 2. Achterstallig 
onderhoud aan de gebouwen wordt 
opgelost en er wordt geïnvesteerd in 
de huidige expositie. Tevens wordt de 
personele organisatie van het 
museum versterkt. Daarna ziet het 
college graag dat het museum 
doorgroeit naar scenario 3, waarmee 

het museum van regionaal belang 
wordt. Het museum levert dan een 
waardevolle bijdrage aan de 
identiteit en aantrekkingskracht van 
gemeente Dijk en Waard. 

De visie wordt in twee fases 
uitgevoerd. Scenario 2 vormt het 
uitgangspunt voor de stappen in de 
komende jaren. Eind 2023 volgt een 
evaluatie om te kijken of de stap naar 
scenario 3 gezet kan worden.

Altijd al willen weten hoe het 
Stadsbedrijf van gemeente Dijk en 
Waard werkt? Kom dan op zaterdag 
2 juli naar de open dag aan 
Beukenlaan 25 in Heerhugowaard. 
Het Stadsbedrijf opent van 10.00 
tot 15.00 uur haar deuren voor alle 
inwoners van Dijk en Waard om te 
laten zien hoe er gewerkt wordt op 
de afvalscheidingsstations en wat 
de buitendienst doet om Dijk en 
Waard mooi en schoon te houden. 
Medewerkers vertellen u graag 
over alle facetten van het Stads-
bedrijf. Voor jong en oud zijn er 
leuke activiteiten en verschillende 
demonstraties. Het afvalscheidings-
station is op 2 juli overigens 
gewoon open van 8.00 tot 16.00 
uur.

Geld dat voor de zorg bedoeld is, 
hoort aan zorg besteed te worden. 
Dit gaat gelukkig vaak goed, maar 
niet altijd. Iemand krijgt bijvoor-
beeld niet de zorg waarvoor 
betaald wordt, een zorgverlener 
komt minder vaak dan is afgespro-
ken of een ontvangen persoons-
gebonden budget (pgb) wordt aan 
iets anders dan de inkoop van zorg 
besteed. Wij willen onze inwoners 
zo goed mogelijk helpen én fraude 
voorkomen. U kunt ons daarbij 
helpen! Heeft u een vermoeden 
van zorgfraude? Meld het online 
via www.dijkenwaard.nl/
zorgfraudemeldpunt of bel 
(anoniem) met 06-40 99 42 93. 

Vindt u het lastig om met uw 
geld om te gaan en uw admini-
stratie bij te houden? De budget-
cursus van Halte Werk leert u 
hoe u financieel gezond wordt 
en geeft u tips en informatie 
over financiële regelingen waar 
u mogelijk recht op heeft. De 
gratis cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten van maximaal 
twee uur. Meer informatie op 
www.haltewerk.nl/budgetcursus.

Beter omgaan 
met geld door 
budgetcursus 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Succesvolle eerste Veteranendag Dijk en Waard
Tijdens de eerste editie van 
Veteranendag Dijk en Waard was er 
zaterdag 18 juni volop ruimte voor 
onderlinge ontmoeting. In totaal 95 
veteranen woonden de bijeenkomst 
in het gemeentehuis in Heerhugo-
waard bij. Er werd veel bijgepraat en 
verhalen en anekdotes uitgewisseld. 
Niet alleen tussen de veteranen zelf, 
maar ook tussen de aanwezige naas-
ten van de veteranen. Gastspreker 
was historicus Arie Kaan. Hij ging in 
op de periode tijdens de politionele 
acties in Nederlands-Indië. 

Tijdens de Veteranendag liet een 
tentoonstelling ook de gezichten en 
informatie zien van zeventien Dijk 
en Waardse militairen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog om het leven 
zijn gekomen; dertien uit Langedijk en 
vier uit Heerhugowaard. 
De Langedijker foto’s en info waren 
eerder al te zien op de Langedijker 
Veteranendag in oktober 2021. De 
tentoonstelling was nu uitgebreid met 
de foto’s van vier Heerhugowaardse 

gevallen soldaten. Familie van deze 
gevallenen waren ook uitgenodigd 
voor de veteranendag.  Een van de 
Heerhugowaardse gevallenen, de 
heer Nicolaas Gerardus Klaver, werd 
postuum onderscheiden met het Mo-

bilisatie-Oorlogskruis, welke door zijn 
neef Nico in ontvangst werd genomen.
Afgelopen zaterdag was het nationale
Nederlandse Veteranendag. Dijk en 
Waard verzorgde hieraan voorafgaand 
dus al een eigen lokale veteranendag. 

Veteranendag Dijk en Waard is een 
uiting van respect en waardering die 
onze veteranen verdienen. Het is een 
traditie uit voormalig gemeente 
Langedijk die nu voor Dijk en Waard 
wordt voortgezet.

Open dag Stadsbedrijf 
Dijk en Waard

Meld vermoeden 
van zorgfraude



1 juli 2022 • Nummer 13  • Gemeentenieuws Dijk en Waard 2

Transformatie voor bedrijventerrein 
De Frans in Heerhugowaard

Gemeente stelt subsidie voor Dijk en Waardse evenementen beschikbaar 

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 
Er wordt nieuw straatwerk 
aangebracht in verschillende 
parkeervakken en voetpaden. 

4 t/m 8 juli:
Zuid-Scharwoude - Vroedschap 
Koedijk - De Noord

11 t/m 15 juli
Oudkarspel-  Voorburggracht
Oudkarspel - Van Teylingenstraat
Koedijk - De Noord

18 t/m 22 juli
Sint Pancras - Fazantenlaan
Oudkarspel - Van Teylingenstraat

Baggerwerkzaamheden 
Heerhugowaard
Vanaf 20 juni worden er baggerwerk-
zaamheden uitgevoerd in het buiten-

gebied van Heerhugowaard. Het gaat 
om de sloten langs de Groenedijk, 
Kerkweg en Altonstraat. Naar verwach-
ting duren de werkzaamheden drie 
weken. Er kan enige hinder zijn voor 
weggebruikers. 

Onderhoud asfalt 
Edisonstraat: 24 juni tot 4 juli
Het vak tussen de Pascalstraat en de 
Marconistraat en tussen de Marconis-
traat en de Costerstraat. De Marconis-
traat blijft bereikbaar, de genoemde 

wegvakken zijn beperkt bereikbaar 
voor bestemmingsverkeer. Voor 
doorgaand verkeer wordt een 
omleiding ingesteld.

West-Frieslandsingel: 4 tot 8 juli
Voor doorgaand verkeer is de weg 
afgesloten en wordt een omleiding 
ingesteld. Om de aanliggende 
woonwijken bereikbaar te houden, 
wordt het werk in 3 fases uitge-
voerd.

Diepsmeerweg: 11 tot 15 juli
Het gaat om het vak vanaf het 
viaduct met de N245 (Schagerweg) 
tot en met de kruising met de 
Kerkmeerweg. De weg wordt afge-
sloten voor doorgaand verkeer, er 
wordt een omleiding ingesteld.

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 
afgesloten.

Gemeente Dijk en Waard wil van 
bedrijventerrein De Frans in Heer-
hugowaard een toekomstbesteding, 
sterk en dynamisch woon- en werk-
gebied maken. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
nu ook formeel besloten om met de 
ontwikkeling van het hele gebied 
aan de slag te gaan. Op basis van 
dit besluit kan een begin worden 
gemaakt met de gewenste transfor-
matie. Dit proces gaat een aantal 
jaren in beslag nemen.

Versnellingslocaties 
Er zijn nu al verouderde bedrijfs-
gebouwen die plaatsmaken voor 
woningbouw op De Frans. Deze 
plannen hebben nu nog betrekking op 
afzonderlijke kavels. Dit zijn de plek-
ken die in 2019 zijn aangewezen als 
versnellingslocaties (in de gemeente 
Heerhugowaard). Het eerste plan 
(Deimoslaan 1-5) is inmiddels 
onherroepelijk en kan op korte termijn 
starten. De gemeente wil De Frans 
vanaf nu als één gebied ontwikkelen 
en samen met betrokken partijen 

aantrekkelijker maken, zowel wat 
betreft de bouwplannen als de open-
bare ruimte.

Gebiedsvisie 
Voor De Frans is een gebiedsvisie 
nodig, een perspectief voor de door-
ontwikkeling van het gebied. Het doel 
is om te komen tot een haalbaar en 

gedragen integraal plan (gebiedsvisie 
en ontwikkelstrategie) voor de trans-
formatie van De Frans. In de afgelopen 
periode hebben individuele gesprek-
ken in het gebied en een bijeenkomst 
voor alle betrokkenen duidelijk 
gemaakt dat binnen het gebied een 
breed draagvlak bestaat voor de trans-
formatie van De Frans. De gemeente 

wil de gebiedsvisie en ontwikkel-
strategie samen met ondernemers en 
bewoners, eigenaren, initiatiefnemers 
en instellingen vormgeven. 

Lees meer op www.dijkenwaard.nl 
> Nieuws > Transformatie 
bedrijventerrein De Frans in 
Heerhugowaard. 

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

Evenementen zijn ontzettend belang-
rijk in de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard. Het draagt bij aan de 
leefbaarheid en de verbinding in de 
gemeente. Na twee jaar corona 
kunnen er weer evenementen 
georganiseerd worden die ervoor 
zorgen dat mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Sinds 1 juni kunnen 
organisatoren van Dijk en Waardse 
evenementen hiervoor een 

subsidieaanvraag indienen bij de 
gemeente.

De nieuwe subsidieregeling is bedoeld 
voor de organisatie van evenementen 
die vallen onder de categorieën cu-
linair, kunst en cultuur, sport, historie 
en erfgoed, natuur en landschap en 
toerisme. Om in aanmerking te komen 
voor de subsidie moet het evenement 
plaatsvinden in gemeente Dijk en 

Waard, een positieve bijdrage leveren 
aan het thema ‘verbinding’ en de 
naamsbekendheid en het imago van 
Dijk en Waard bevorderen. 

Met deze subsidieregeling wil ge-
meente Dijk en Waard een verschei-
denheid aan evenementen financieel 
ondersteunen, met als doel een 
aantrekkelijke gemeente te zijn om in 
te wonen, werken en recreëren. 

Aanvragen
Interesse in een subsidie voor uw 
evenement? Vul dan het aanvraag-
formulier in op www.dijkenwaard.nl > 
Subsidies en belastingen >
Subsidieregelingen > Subsidieregelingen 
Dijk en Waard > Subsidie evenementen. 
Op deze site staat ook meer achter-
grondinformatie over het aanvragen 
van de subsidie.

Artist impression van bouwplan Deimoslaan 1-5
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Groen Kanaalpark voor alle Dijk en Waarders
Een aantrekkelijk gebied met water 
en groen voor alle Dijk en Waarders, 
een plek om te ontspannen en actief 
te zijn. Een natuurlijke omgeving die 
volop mogelijkheden biedt op het 
gebied van sport, recreatie, natuur-
beleving en ontmoeting. Met nieuwe 
fiets- en wandelroutes die dorpen en 
wijken beter met elkaar verbinden. 
Dit staat in de Gebiedsvisie 
Grenzeloos Dijk en Waard 
(Kanaalpark) die door burgemeester 
en wethouders is vastgesteld. De visie 
wordt nu voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

De Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en 
Waard (Kanaalpark) heeft betrekking 
op de toekomst van het gebied 
rondom kanaal Omval-Kolhorn, waar 
verschillende projecten en ontwikke-
lingen op stapel staan. Het Kanaalpark 
ligt in het hart van de nieuwe 
gemeente Dijk en Waard. Het Kanaal-
park verbindt verschillende groenge-
bieden en wijken voor wandelaars en 
fietsers. Bovendien vormt het Kanaal-
park een markante entree naar 
enerzijds het open landschap van 
Broek op Langedijk en anderzijds het 
OV-knooppunt van Heerhugowaard.

Nieuwe en bestaande functies en 
voorzieningen, van groenverbindingen 
tot waterrecreatie, krijgen een 
passende plek, in balans met de 
omgeving. De visie is geen eind-
product; het is een open uitnodiging 
aan alle inwoners om mee te doen en 
met ideeën en initiatieven bij te 
dragen aan de koers die in de visie is 
uitgestippeld.

Reactienota
De concept-visie heeft van medio 
maart tot eind april ter inzage 
gelegen. In totaal hebben 77 bewo-
ners, ondernemers en organisaties een 
reactie ingediend. Meer dan de helft 
van de reacties kwam uit Broek op 
Langedijk. Alle inspraakreacties op de 
gebiedsvisie zijn samengevat en van 
gemeentelijk commentaar voorzien in 
een reactienota. Naast algemene 
reacties op de visie kwamen verschil-
lende onderwerpen regelmatig terug, 
zoals de (inrichting van de) openbare 
ruimte, duurzaamheid, ecologie, 
cultuurhistorie, verkeer, horeca en 
recreatie. 
Naar aanleiding van de inspraak-
reacties is het idee van een historische 
route opgenomen in de visie. Veel 

andere ideeën worden meegenomen 
in de verdere uitwerking van de 
plannen voor het Kanaalpark. 
Inwoners worden dan opnieuw 
uitgenodigd om hierover te praten. 

De visie wordt nu eerst besproken in 
de gemeenteraad. Na de zomervakan-
tieperiode wordt op basis van de visie 
een uitvoeringsprogramma opgesteld. 
Ook dit document wordt uiteindelijk 

door de gemeenteraad vastgesteld.

De gebiedsvisie, reactienota en meer 
informatie staat op 
www.dijkenwaard.nl/kanaalpark. 

Afvalinzameling, wat hoort waar?
Afval bevat veel waardevolle materia-
len die opnieuw te gebruiken zijn. Van 
uw gescheiden afval worden weer 
nieuwe producten gemaakt. Dit 
bespaart nieuwe grondstoffen, energie 

én geld. Gaat u deze zomer opruimen 
en wilt u weten welk afval u kunt inle-
veren op de afvalscheidingsstations 
en welk afval in de afvalbak hoort? 
Kijk dan op mijnafvalwijzer.nl. Als u uw 

postcode en huisnummer invult, krijgt 
u een overzicht van de (eerstvolgende) 
ophaalmomenten in uw straat. Boven-
dien kunt u via de AfvalWijzer notifica-
ties per afvalsoort aanzetten, zodat u 

een melding krijgt wanneer bijvoor-
beeld de afvalbak voor restafval aan 
de weg moet staan. 
Als u afval naar het afvalscheidings-
station brengt, kunt u van maandag 

tot en met zaterdag van 8.00 tot 16.00 
uur terecht aan Beukenlaan 25 in 
Heerhugowaard of Berrie 8 in Oudkar-
spel. 

Het recreëert toch veel fijner 
als het schoon is?
Gemeente Dijk en Waard start een
campagne om recreanten aan te
sporen om afval in de afvalbak te
gooien. Na een zonnig voorjaar
maken we ons op voor een heerlijke
zomer. Tijd om buiten te sporten,
picknicken, zwemmen, in de zand-
bak te spelen, een boek te lezen of
gewoon lekker niks te doen. Het
kan allemaal in gemeente Dijk en
Waard.

Er zijn mooie locaties waar het 
heerlijk toeven is, zoals het
 Luipaardpark, Keizerfazant en
’t Rosarium in Heerhugowaard, 
Diepsmeerpark in Oudkarspel of bij 
en in het water bij Noorderplas
in Zuid-Scharwoude. Fijn recreëren
doet u vooral als het schoon is, net
zoals uw picknick lekkerder smaakt
op een schoon grasveld en kinderen
veilig spelen in een schone
zandbak. 
De realiteit is echter vaak anders: na 
een zonnige dag ligt er veel afval 
dat gaat zwerven. Dit afval is niet 
alleen vies voor de mensen die na 
u komen, het is ook schadelijk voor 
planten, dieren en de natuur. Zo kun-
nen vogels en dieren erin verstrikt 
raken en zijn bijvoorbeeld peuken, 
blikjes, plastic en snoepverpakkin-
gen schadelijk en soms zelfs giftig 
voor natuur en grondwater. Oprui-

men dus. En dat kan heel makkelijk 
want op alle recreatiegebieden heeft 
gemeente Dijk en Waard voldoende 
afvalbakken geplaatst die regelma-
tig geleegd worden. Zet ook geen 
afval naast de afvalbak, want dat 
heeft dezelfde schadelijke effecten. 
En mochten deze afvalbakken door 
grote drukte toch een keer vol zijn, 
neem uw afval dan mee naar huis 

en gooi het daar weg. Kleine moeite 
met groot effect. 

Wilt u meer informatie over het 
rapen van zwerfafval, volg dan de 
Facebookpagina ‘Ik ben Zapper Dijk 
en Waard’, de Facebookpagina en 
Instagram van Gemeente Dijk en 
Waard. Of kijk op www.dijkenwaard.
nl/zwerfafval.

• Het echtpaar Bouquet-Snijder 
vierde op 1 juni het diamanten 
huwelijksjubileum. Omdat het 
Heerhugowaardse stel op dat 
moment op vakantie was in 
Drenthe, bracht burgemeester 
Peter Rehwinkel hen op 16 juni een 
verlaat felicitatiebezoek.  De twee 
zagen elkaar voor het eerst op een 
trouwfeest van familie. Ze trouwden 
in 1962 in Amsterdam. Na een aan-
tal jaar in de hoofdstad te hebben 
gewoond, kochten ze een huis in 
Heerhugowaard. Muziek speelt een 
belangrijke rol in hun relatie: 
samen maakten ze zes decennia 
lang onderdeel uit van een band 
die in 1959 werd opgericht. 
Mevrouw speelt onder andere 
gitaar, meneer ukelele en bas. Het 
stel heeft een zoon en een dochter.

• Burgemeester Peter Rehwinkel 
bracht donderdag 16 juni een 
bezoek aan het diamanten bruids-
paar Koopman-Hink in Heerhugo-
waard. Twee dagen eerder vierden 
de echtelieden met hun naasten 
het heugelijke feit dat ze zestig jaar 
geleden in het huwelijk traden. 
Nellie en Joop Koopman-Hink zijn 
geen onbekenden in Dijk en Waard. 
Ze runden onder meer jarenlang de 
Deimoshal en De Horst in Heer-
hugowaard, daarna werden ze de 

gezichten van lunchroom Chez 
Frans in Broek op Langedijk. De 
twee leerden elkaar in 1957 kennen 
tijdens een dansavond in Zijdewind 
en stapten na vijf jaar verkering in 
het huwelijksbootje. Er volgden 
twee zoons. Inmiddels geniet het 
diamanten duo ook van vier klein-
kinderen. Ze fietsen nog elke dag en 
bridgen geregeld bij De Swan.

• Echtpaar De Groot-Bout heeft 
dinsdag 14 juni de ‘platina’ status 
bereikt; het stel vierde die dag het 
70-jarig huwelijksjubileum. 
Burgemeester Peter Rehwinkel ging 
bij het echtpaar langs om hen 
namens de gemeente te feliciteren 
met het bereiken van deze mijlpaal. 
Het eerste contact tussen Joop en 
Leni ontstond toen hij was 
gestationeerd in Indonesië en een 
correspondentievriendin zocht. Na 
anderhalf jaar brieven schrijven 
ontmoetten de Rotterdamse Leni en 
Amsterdamse Joop elkaar voor het 
eerst en bloeide de liefde op. Na 
hun huwelijk in 1952 woonde het 
echtpaar zo’n vijftig jaar in 
Amsterdam. De afgelopen twee 
decennia noemden de twee Stad 
van de Zon in Heerhugowaard hun 
thuis. Het stel heeft twee kinderen, 
twee kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. 

Jubilea
Huwelijksjubilea
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Politieke avonden
Kom naar de politieke avond of kijk live mee
Iedereen is welkom bij de politieke avond. Kijk wel even op welke locatie 
het onderwerp is. Wilt u ook iets zeggen tijdens een gespreks- of 
discussietafel? Dat kan. Kijk voor hoe dit werkt op 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl

De politieke avond is live te volgen. 
Ga naar dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl of scan de QR-code. 
Kies in de agenda de vergadering die u live wilt meekijken. 
Of kijk later terug. 

Politieke avond 5 juli

Discussietafel Technische sessie verschillende financiële stukken
Gemeentehuis, Parelhof 1 - van 19.30 tot 20.55 uur 
De raad heeft vragen kunnen stellen over de jaarstukken 2021, de nieuwe reserve ‘Initiatieven in gebiedsontwikke-
ling’, de kadernota 2023 en het collegeprogramma. Deze onderwerpen hebben met elkaar te maken en staan daarom 
tegelijk op de agenda. Waren de antwoorden niet duidelijk of heeft de raad nog andere vragen? Dan kan dat tijdens 
deze discussietafel.  

Discussietafel Uitwerking Toekomstvisie Museum BroekerVeiling
De Binding, Bosgroet 2 - van 19.30 tot 21.15 uur
De raad gaat samen met de wethouder in gesprek over het toekomstplan van Museum BroekerVeiling en het 
financiële scenario dat hier bij hoort. De raad is al geïnformeerd over de mogelijke financiële uitwerkingen van 
het plan. Als het voorstel duidelijk is en er geen vragen meer zijn vanuit de raad, kan het door naar de 
raadsvergadering. Lees hierover meer op pagina 1 van het gemeentenieuws.

Discussietafel Motie Forum voor Democratie: Behoud monumentale status Stationsweg 52 en 53
Gemeentehuis, Parelhof 1 - van 21.00 tot 21.30 uur
Via een motie wil Forum voor Democratie weten of het college de monumentale status van Stationsweg 52 en 
53 wil behouden. Zij geven aan dat daar nu veel onduidelijkheid over is. Deze panden zijn beeldbepalend en 
belangrijk voor de cultuurhistorie.

Raadsvergadering
Gemeentehuis, Parelhof 1 - van 21.45 tot 23.00 uur 

Op de agenda staat onder andere: 
• Benoemen en beëdigen van John van Dongen. Hij start als fractievertegenwoordiger van GroenLinks. 
 Roy Korbijn is gestopt. 
• Hamerstukken: benoemen leden raadswerkgroep Regio, financiële verordening gemeente Dijk en Waard 2022.
• Bespreekstukken: Algemeen Plaatselijke Verordening Dijk en Waard 2022 en Verordening Fysieke 
 Leefomgeving. 

 
Politieke avond 12 juli

Financiële stukken en afscheid Wesley de Boer 
en Peter Rehwinkel
Gemeentehuis, Parelhof 1 - van 17.00 tot 22.30 uur 
Tijdens deze extra lange raadsvergadering gaat het over de jaar-
stukken 2021, de nieuwe reserve ‘Initiatieven in gebiedsontwik-
keling’ en de kadernota 2023. Elke partij krijgt 7 minuten om aan te 
geven wat zij belangrijk vinden en waar geld dat overblijft naartoe 
moet gaan. Rond 22.00 uur nemen raadslid Wesley de Boer en 
waarnemend burgemeester Peter Rehwinkel afscheid. 

Agenda Terugblik politieke avond 
21 juni
Deze onderwerpen zijn besproken en 
besloten op de politieke avond van 21 
juni. Kijk deze politieke avond terug via 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl. 
Kies in de agenda de datum van de 
vergadering. 

43.800 auto’s zijn er in Dijk en Waard. 
Die moeten natuurlijk ook ergens 
staan. Daarom wil de raad graag een 
parkeerbeleid voor heel Dijk en Waard. 
Daar komt best wat bij kijken. Je wilt 
namelijk niet alleen maar huizen en 
auto’s in de ruimte die er is. Maar ook 
ruimte voor groen. Voor zo’n beleid er 
is, moet er eerst duidelijkheid zijn over 
hoeveel parkeerplekken er nodig zijn 
per huis. Een parkeernota zou hiervoor 
moeten zorgen. Handig voor de 
gemeente, inwoners en ontwikkelaars. 
Daarom kreeg de raad tijdens de 
gesprekstafel van dinsdag 21 juni 
uitleg over welke informatie gebruikt 
is om deze nota te maken. Ook hoorde 
zij meer over de ruimte die er nodig is 
voor energietransitie en klimaat-
adaptie. Ruimte is schaars. Dus welke 
keuzes maak je. Daar gaat de raad 
graag verder over in gesprek met 
elkaar en het college. Voor nu heeft de 
raad voor de parkeernota o.a. mee-
gegeven: kijk ook naar dubbel gebruik 
van bedrijventerreinen in de avond, is 
thuiswerken ook meegenomen en kan 
je parkeerplekken maken met tegels 
die bijvoorbeeld water beter doorlaten 
of onder een dak van zonnepanelen 
zitten. 

Tijdens de raadsvergadering van 
dinsdag 21 juni is het evenementen-
beleid van Langedijk ingetrokken. 
Eerder op de avond werd hierover 
gesproken tijdens de discussietafel. 
Een ondernemer maakte gebruik van 
zijn inspreekrecht. Hij nam het 
college en de raad mee in hoe belang-
rijk gelijke en eerlijke regels zijn, het 
duidelijk communiceren over wat nou 
wel en niet mag en het in gesprek 
blijven met elkaar. ‘Zo geven we er een 
positieve slinger aan en kunnen we 
vooruit.’ Over de Algemene Plaatselijke 
Verordening en de Verordening Fysieke 
Leefomgeving is nog een aantal 
vragen. Daarom komen deze terug als 
bespreekstuk op de politieke avond 
van 5 juni. Overigens vindt de raad het 
fijn dat er in de nieuwe APV een 
verbod op het gebruik van lachgas is 
meegenomen en dat er een telefoon-

nummer komt om overlast te melden 
in de avonduren. 

Om 39 woningen te realiseren aan de 
Nieuwe Linden heeft de raad een 
verklaring voor geen bedenkingen 
vastgesteld. 
Op dit moment heeft deze plek deels 
de bestemming bedrijven. Met de 
verklaring geeft de raad aan dat de 
bestemming gewijzigd kan worden 
naar woningen. De raad bewaakt de 
grote lijnen van een gemeente via 
bestemmingsplannen. Door deze 
verklaring kan het college verder met 
de procedure. Geven mensen via een 
zienswijze toch aan dat ze het niet 
eens zijn met het besluit, dan komt het 
terug in de raad. De raad gaf nog wel 
mee aan het college dat het betrekken 
van omwonenden bij dit soort inbrei-
locaties extra belangrijk is. Bij een 
inbreilocatie worden er nieuwe 
woningen gebouwd binnen bestaande 
bouw. 

Tijdens de raadsvergadering vroeg 
GroenLinks aan het college of 
uitwonende studenten ook gebruik 
kunnen maken van de energie- 
compensatie. 
Nu staat er namelijk van niet. De situa-
tie van studenten vraagt om maatwerk. 
Zo blijkt ook uit een uitzending van 
Nieuwsuur van 13 juni. Het college is 
het hier mee eens. Heb je als student 
extra hoge energiekosten en een 
bijzondere situatie? Kijk dan op 
haltewerk.nl/energietoeslag of je in 
aanmerking komt voor bijzondere 
bijstand. 

En verder:
• De jaarstukken 2021 en de 
 begroting 2023 voor de 
 Veiligheidsregio Noord-Holland 
 Noord zijn akkoord. DOP, LDW, 
 VVD, SDW, D66, GL, CDA, PvdA, CU 
 en Authentiek Dijk en Waard 
 stemden voor. 
• De grondexploitaties van 
 voormalig gemeente 
 Heerhugowaard zijn unaniem 
 vastgesteld.
• Er is unaniem een nieuwe 
 accountant aangewezen. 
• De motie voor zorgbuurthuizen is 
 aangenomen door DOP, LDW, VVD, 
 SDW, GL, CU, Authentiek Dijk en 
 Waard.

Wilt u contact met een raadslid? Hun telefoonnummers en e-mailadres-
sen 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 dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl
• Bel of mail met de griffie via 072 575 55 55 of griffie@dijkenwaard.nl
• Volg Gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook.

Meer over de raad

Foto: Richard Rood Fotografie

Raadsleden werden dinsdagavond 
21 juni bijgepraat door mensen van de 
bibliotheek. De bibliotheken 
Kennemerwaard en Langedijk gaan 
volgend jaar fuseren. Genoeg om te 
vertellen dus. Ook lieten ze meteen 
zien wat ze allemaal doen om mensen 
aan het lezen te krijgen, digitale 
vaardigheden te bevorderen en hoe 
ze er voor zorgen dat mensen elkaar 
ontmoeten in de bieb. 


