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Inzameling van hulpgoederen voor Oekraïne 
De burgemeester van Kalisz, de 
voormalige zusterstad van 
Heerhugowaard in Polen, vraagt 
gemeente Dijk en Waard dringend 
om hulpgoederen. De goederen zijn 
bestemd voor Kaliszs zusterstad 
Kamianets Podilski in Oekraïne, die 
te maken heeft met een grote toe-
stroom van vluchtelingen. Wij doen 
een oproep aan onze inwoners, 
ondernemers en organisaties om 
goederen te doneren. 

Er is veel behoefte aan: 
- Lang houdbare voedselproducten 
 (rijst, pasta, blikken soep, vlees en 
 vis in blik, groente en fruit in blik, 
 etc)
- Melkpoeder
- Luiers
- Babydoekjes
- Verband- en desinfecteermiddelen
- Paracetamol
- Ibuprofen 
- Hygiënische vrouwenproducten

De goederen kunnen tot en met 
zaterdag 4 juni tijdens openingstijden 
ingeleverd worden bij de afvalschei-
dingsstations aan de Beukenlaan in 
Heerhugowaard en De Berrie in 

Oudkarspel, De Binding aan de 
Bosgroet in Zuid-Scharwoude en het 
gemeentehuis aan de Parelhof in 
Heerhugowaard. 

Spullen voor Transferium
Er zijn in de gemeente al vele hulp-
acties op touw gezet door betrokken 
Dijk en Waarders. Een overzicht van 

deze hulpacties staat op 
www.dijkenwaard.nl/oekraine. 
Zo zamelt Wonen Plus Welzijn spullen 
in om het verblijf van de Oekraïense 
vluchtelingen in het Transferium iets 
aangenamer te maken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan kinderboeken, 
kinderfietsjes, muziekinstrumenten en 
tuingereedschap. 

Op www.lijstje.nl/Oekrainetransferium 
kunnen mensen afstrepen welke spul-
len zij willen doneren. De afgestreepte 
spullen kunnen worden afgegeven bij 
het Transferium aan De Vork 16 in 
Heerhugowaard.

Het gemeentehuis aan de 
Parelhof in Heerhugowaard en 
De Binding in Zuid-Scharwoude 
zijn Hemelvaartsdag, donderdag 
26 mei, en tweede pinksterdag, 
maandag 6 juni, gesloten. De 
afvalscheidingsstations aan de 
Berrie (Oudkarspel) en de 
Beukenlaan (Heerhugowaard) 
zijn deze dagen ook dicht. Is 
donderdag of maandag de 
inzameldag voor het restafval/
gft/plastic bij u in de straat? Kijk 
dan op www.mijnafvalwijzer.nl 
voor meer informatie over 
wijzigingen in het inzamel-
schema. 

Actieve controle op 
parkeervergunning
Let op! Vanaf maandag 23 mei 
zullen de boa’s weer actief gaan 
controleren in de vergunnings- 
en ontheffingszones in het 
Stadshart, Stationsgebied en 
achter de Jumbo bij Poort 
Halfweg. Alle inwoners en onder-
nemers die recht hebben op een 
parkeervergunning of -ontheffing 
in de genoemde gebieden in 
Heerhugowaard hebben deze 
inmiddels als het goed is 
ontvangen. Heeft u uw vergun-
ning of ontheffing nog niet in uw 
bezit? Neem dan contact met 
ons op via 072 575 5555 of 
post@dijkenwaard.nl.

Eerder deze maand zijn de social-
mediapagina’s van voormalige 
gemeenten Langedijk en Heer-
hugowaard gestopt. Gemeentelijk 
nieuws vindt u voortaan alleen 
nog op de kanalen van Gemeente 
Dijk en Waard. U kunt gemeente 
Dijk en Waard volgen via 
Facebook, Twitter, LinkedIn 
(@gemdijkenwaard) en/of Insta-
gram (@gemeentedijkenwaard). 

Gemeentehuis en 
-diensten dicht op 
Hemelvaartsdag en 
tweede pinksterdag

Socialmediakanalen 
Heerhugowaard en 
Langedijk gestopt

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Multifunctionele beachvelden geopend

Aanvragen energietoeslag nu mogelijk 

De gezamenlijke ambitie van 
volleybalverenigingen Ardea uit 
Heerhugowaard en Relay uit 
Langedijk om beachvolleybal als 
breedtesport binnen de nieuwe 
gemeente Dijk en Waard te realise-
ren, heeft geresulteerd in de aanleg 
van multifunctionele beachvelden op 
sportpark De Vork. De beach-activitei-
ten zijn zaterdag 7 mei officieel van 
start gegaan.

Gemeente Dijk en Waard omarmde het 
initiatief van de twee verenigingen, 
maar kiest er voor de beachvelden 
breder in te zetten en ook voor andere 
sporten als beachhandbal, beach-
hockey en beachvoetbal en het 

(speciaal) onderwijs beschikbaar te 
maken. De beachvelden vormen hier-
mee een nieuwe multifunctionele 
sportfaciliteit voor alle Dijk en 
Waarders. “Dit bevordert het sport-
klimaat in de gemeente en draagt bij 
aan de preventieve werking binnen 
het sociaal domein,” aldus wethouder 
sport John Does. “Sport is belangrijk 
om lichaam en geest gezond te 
houden. Met deze nieuwe velden 
bieden we onze inwoners een 
aanvullende sportfaciliteit waar zij het 
hele jaar door gebruik van kunnen 
maken.”
De gemeente is eigenaar van de 
beachvelden en Heerhugowaard 
Sport N.V. beheert, onderhoudt en 

exploiteert de velden. Met de 
inkomsten uit de verhuur van de 

velden kan het onderhoud worden 
gedekt.

De prijzen van energie stijgen. Dat 
kan betekenen dat u flink meer moet 
betalen voor gas en elektra. Vooral 
voor inwoners met een laag inkomen 
kan dit een probleem zijn. Daarom 
geeft het Rijk een eenmalige ener-
gietoeslag aan huishoudens met 
een inkomen rond bijstandsniveau. 
De hoogte van het bedrag is maxi-
maal 800 euro netto per huishouden. 
Halte Werk voert deze regeling uit 
voor gemeente Dijk en Waard. 

U heeft recht op de toeslag als uw 
inkomen niet hoger is dan 120% van 
de bijstandsnorm die voor u geldt. 
Hoeveel dat is hangt af van uw 
situatie. Voor de energietoeslag telt 
uw vermogen (bijvoorbeeld spaar-
geld) niet mee. Meer informatie over 
de inkomensgrens leest u op 
www.haltewerk.nl/bijstandsnormen. 
U krijgt geen toeslag als u jonger 
bent dan 21 jaar. Behalve als u 
zelfstandig woont en geen of niet 

voldoende gebruik kunt maken van 
de onderhoudsplicht van uw ouder(s). 
Wie 27 jaar of jonger is en studie-
financiering ontvangt óf recht heeft 
op studiefinanciering volgens de 
Wet studiefinanciering 2000 krijgt 
ook geen toeslag.

Aanvragen
Ga voor het aanvragen van de 
energietoeslag naar 
www.haltewerk.nl/energietoeslag. 

Daar leest u gelijk meer informatie 
over de toeslag. De energietoeslag is 
aan te vragen tot en met 31 decem-
ber 2022. Heeft u nog een vraag? Vul 
deze dan in op het contactformulier 
op www.haltewerk.nl/contactformulier. 
Kies onderwerp ‘energietoeslag’. 
Geef in uw bericht altijd uw naam, 
woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres door.
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Sociale ondernemers zorgen voor 
nieuwe computerregeling minima 

Gaat u ook voor een blikvrije gemeente? 

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. 

Fietspaden Middenweg 
De fietspaden langs de Middenweg, 
tussen de Reuzenpandasingel en de 

Amstel, worden geasfalteerd. Ook 
worden de trottoirs aangepast. De 
rijweg blijft open voor autoverkeer. 
De werkzaamheden duren tot 8 juni. 

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Er wordt gewerkt aan de bestrating 
van de Donge. Dit gebeurt in delen. 

Tot 3 juni wordt er gewerkt tussen het 
Aquariusplein en kruispunt Donge 
tegenover nummer 7. En van 6 tot 22 
juni vanaf nummer 7 tot het kruispunt 
Spaarne. 

Asfaltonderhoud Jan Glijnisweg
Vanaf 25 april wordt asfaltonderhoud 
uitgevoerd aan de Jan Glijnisweg tus-

sen de Huygendijk en de Rusterbur-
gerweg. De weg is 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
5 weken.

Groot onderhoud elementen 
Er wordt nieuw straatwerk 
aangebracht in verschillende 
parkeervakken en voetpaden. 
- 23 tot en met 27 mei: De Punt in 
Broek op Langedijk, Voorburggracht 
in Broek op Langedijk en 
Zuid-Scharwoude.

- 30 mei tot en met 3 juni: Dokter 
Manjoeroplantsoen in Broek op
Langedijk, Dorpsstraat in Noord-
Scharwoude en Bovenweg (inrit 
begraafplaats) in Sint Pancras.

Wandelaars kunnen soms overlast 
ondervinden van de werkzaam-
heden.

Halte Werk, Randstad Groep 
Nederland en ICT vanaf Morgen zijn 
een samenwerking aangegaan, 
waardoor er voor mindervermogende 
inwoners van Dijk en Waard een 
nieuwe computerregeling ontstaat.

Sinds dit jaar geeft Randstad Groep 
Nederland al haar afgeschreven 
laptops aan de sociale onderneming 
ICT vanaf Morgen. Bij ICT vanaf Morgen, 
onder andere gevestigd in Alkmaar, 
werken en leren vooral jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij 
knappen de laptops op, waarna Halte 
Werk een deel van de laptops koopt en 
kosteloos verstrekt aan inwoners met 
weinig geld via een zogenaamde 
computerregeling. Dit is nieuw, want 
voorheen kregen deze inwoners vanuit 

Halte Werk geld om zelf een computer 
te kopen, nu krijgen zij een laptop in 
natura.

Gerard Rep, wethouder van gemeente 
Dijk en Waard en voorzitter van het 
bestuur van Halte Werk, nam vorige 
week op symbolische wijze een laptop 
in ontvangst van Randstad Groep 
Nederland en ICT vanaf Morgen. Hij is 
blij met het nieuwe initiatief: 
“Maatschappelijk ondernemen vinden 
we erg belangrijk. Deze samenwerking 
laat zien dat dat ook zinvol is. Het is 
een geweldig initiatief die wat ons 
betreft navolging verdient door andere 
bedrijven. En mooi om te zien wat het 
oplevert als je bereid bent om creatief 
na te denken.”

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

Wethouders van gemeenten 
Dijk en Waard, Koggenland, Opmeer 
en Medemblik hebben afgelopen 
woensdag samen met de Provincie 
Noord-Holland het startsein gegeven 
voor de Blikvrij campagne. Deze 
campagne vraagt aandacht voor 
blikjeszwerfafval en het verminderen 
hiervan. 

Bij de campagnestart waren ook 
leerlingen van de Langereisschool uit 
Ursem en  Peter de Boer van voetbal-
club SVW‘27 uit Heerhugowaard aan-
wezig. SVW’27 heeft het initiatief van 
de Blikvrij-campagne direct omarmd. 
Samen met diverse andere sportver-
enigingen in Dijk en Waard zet SVW‘27 
zich actief in om blikjes in de berm en 
rond sportvelden tegen te gaan. De 
gemeente ontwikkelt binnenkort een 
speciale Blikvrij-campagne voor de 
sportclubs in Dijk en Waard. 

Blikjes zijn schadelijk
Blikjes zijn ontzettend schadelijk voor 
dieren, planten en de natuur. Blikjes 
bevatten inkt aan de buitenkant en 
een plastic coating aan de binnenkant. 
Het duurt gemiddeld 50 jaar voordat 
een blikje verteerd is. De inkt lekt in de 
grond en de plastics – die overigens 
nooit vergaan – vallen uit elkaar in 
microplastics. Microplastics stromen 
via het grondwater naar zee en 
kunnen uiteindelijk in de voedselketen 
terecht komen. 
Nog schadelijker is het wanneer de 
berm waarin blikjes liggen, wordt 
gemaaid. Blikjes worden gemaakt van 
aluminium dat niet wordt herkend 
door de metaaldetector in de maai-
machine. Hierdoor worden de blikjes 
tot kleine scherven vermalen. Het 
maaisel met scherven wordt uiteinde-
lijk veevoer, met als gevolg dat jaarlijks 
zo’n 4.000 koeien in Nederland overlij-
den aan de scherven in hun maag. 

Help mee
Helpt u ook mee uw gemeente, sport-
club, berm of straat blikvrij te houden? 
Het is een kleine moeite en u 
voorkomt er veel schade en leed mee. 

Meer informatie vindt u op de social 
media van gemeente Dijk en Waard, 
volg Facebook.com/Ik ben Zapper 
Dijk en Waard of kijk op 
www.dijkenwaard.nl/zwerfafval. 

Foto: Michelle Deliën
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Dijk en Waard eert veteranen met perkjes vol witte anjers
Gemeente Dijk en Waard heeft dit 
voorjaar op verschillende plekken in 
de gemeente éénjarige witte anjers 
geplant om onze veteranen te blij-
ven eren en te waarderen. Dit is een 
nieuwe jaarlijkse traditie in Dijk en 
Waard. De speciale witte anjer perk-
jes bloeien in de weken voorafgaand 
aan de Veteranendag. 

De landelijke Veteranendag vindt dit 
jaar plaats op 25 juni. Gemeente Dijk 
en Waard verzorgt samen met het 
Veteranencomité op zaterdag 18 juni 
ook een Dijk en Waardse Veteranen-
dag. Dit is een voortzetting van een 
traditie uit voormalig gemeente 
Langedijk. 

Veteranendag Dijk en Waard
Met de eigen jaarlijkse Veteranendag 
wil de gemeente uiting geven aan het 
respect en de waardering die de 
veteranen verdienen. Tijdens de lokale 
bijeenkomst op 18 juni is er alle 
ruimte voor ontmoeting, bijpraten en 
het uitwisselen van verhalen. 
Aanmelden voor de bijeenkomst is 

noodzakelijk. Veteranen die geen 
persoonlijke uitnodiging hebben
ontvangen kunnen zich aanmelden via 
kabinetszaken@dijkenwaard.nl.

Eren en waarderen
De witte anjers werden voor de 
Nationale Dodenherdenking op 4 mei 
al bij oorlogsmonumenten ‘De Stier’ in 
Noord-Scharwoude en ‘Vrouwen uit 
het verzet’ in Stad van de Zon (foto) in 
Heerhugowaard geplant. Ook bij het 
monument aan de Dreef in 
Heerhugowaard komen er witte anjers 
in de plantenborder. In de winter-
maanden zullen de uitgebloeide 
anjers vervangen worden door 
rode bes. 

In 2019 is het Nationaal Comité 
Veteranendag begonnen met de 
oproep aan gemeenten om hun vete-
ranen te eren en waarderen met een 
speciaal witte anjer perkje dat bloeit 
in de dagen en weken voorafgaand 
aan de Nederlandse Veteranendag. De 
witte anjer staat sinds 2005 symbool 
voor de waardering voor veteranen.

Informatiepakket voor 
duurzamer Oostertocht
Gemeente Dijk en Waard is bezig met 
het informatiepakket voor een duur-
zamer Oostertocht. De bouwstenen 
voor het pakket zijn voor een belang-
rijk deel aangereikt door bewoners 
zelf, die in de afgelopen periode via 
deelname aan werkgroepen verschil-
lende thema’s hebben besproken. 

Het informatiepakket voor Oostertocht 
wordt gemaakt in samenwerking met 
Bureau Over Morgen. Dit traject is 
begin dit jaar begonnen. Na een start-
bijeenkomst voor alle wijkbewoners is 
er een enquête gehouden. Via deze de 
enquête konden bewoners zich aan-
melden voor een drietal werkgroepen: 
‘techniek en financiën’, ‘het warmtenet’ 
en ‘collectieve aanpak’. In deze 
werkgroepen zijn bewoners met de 
gemeente en met elkaar in gesprek 
gegaan over deze thema’s. 
De bewoners hebben de gemeente 
geholpen meer inzicht te krijgen in de 

(energie)vragen die bewoners hebben, 
welke informatie er nog noodzakelijk 
is en op welke manier dit het beste 
met de wijk Oostertocht kan worden 
gedeeld. 

Mogelijkheden
De komende periode zal de gemeente 
onder meer een informatiepakket 
opstellen. Dit informatiepakket wordt 
met de bewoners van Oostertocht 
gedeeld. Het informatiepakket moet 
bewoners helpen om meer 
duidelijkheid en perspectief te bieden 
welke mogelijkheden zij hebben, wat 
deze gaan kosten en welke stappen zij 
nu al kunnen zetten.
Mocht u in de tussentijd nog vragen 
hebben over de verduurzaming van 
uw huis, kijk dan eens op de website 
van het energieloket van de gemeente 
Dijk en Waard, het Duurzaam Bouwlo-
ket (www.duurzaambouwloket.nl/
dijk-en-waard).

Studietoeslag voor studenten met arbeidsbeperking 
Halte Werk biedt studenten met een 
arbeidsbeperking een studietoeslag 
als hulpmiddel om hun studie te 
bekostigen. Jongeren van 15 jaar en 
ouder kunnen aanspraak maken op 

de toeslag als ze door een medische 
beperking blijvend of voor langere 
tijd niet kunnen bijverdienen naast 
de studie.

De student moet wel recht hebben op 
studiefinanciering óf op een 
tegemoetkoming vanwege de Wet 
tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten. Er mag geen recht zijn 

op een Wajong-uitkering.
Voor een 15-jarige bedraagt de studie-
toeslag 90 euro per maand. Hoe ouder 
de student, hoe hoger het bedrag. 
Studenten van 21 jaar en ouder met 

een arbeidsbeperking krijgen 300 euro 
per maand. Er is geen vermogenstoets 
aan de studietoeslag verbonden. Lees 
meer over de studietoeslag op 
www.haltewerk.nl/studietoeslag. 

Maak kennis met het college van 
Dijk en Waard

Komt u ook langs tijdens de Meet & 
Greet met de burgemeester en 
wethouders van Dijk en Waard in 
De Binding? U bent van harte 
welkom! 

Een nieuwe gemeente, een nieuw 
college van burgemeester en wet-
houders. Graag maken zij kennis met  
inwoners, ondernemers en verte-
genwoordigers van organisaties uit 
Dijk en Waard en stellen zij zich voor 

tijdens een Meet & Greet. Deze 
vindt plaats op dinsdag 31 mei in 
De Binding, Bosgroet 2 te 
Zuid-Scharwoude. 

De inloop voor de bijeenkomst start 
om 18.30 uur. Het programma begint 
om 19.00 uur met een welkomst-
woord door burgemeester Rehwinkel 
en daarna stelt het college zich aan 
u voor. Na het officiële programma 
is er alle ruimte voor ontmoeting 

met de collegeleden en natuurlijk 
als Dijk en Waarders onderling. Rond 
21.00 uur eindigt de bijeenkomst. 

Wij zien uit naar uw komst. Voor de 
organisatie is het fijn om te weten 
op hoeveel gasten wij kunnen reke-
nen. Graag ontvangen wij uiterlijk 
woensdag 25 mei uw aanmelding, 
inclusief het aantal personen, via 
bestuurssecretariaat@dijkenwaard.nl. 
U bent van harte welkom!

Het echtpaar Driessen-Beekhuijzen 
uit Noord-Scharwoude was 
woensdag 11 mei zestig jaar 
getrouwd. Burgemeester Peter 
Rehwinkel bracht het stel een 
bezoek om hen te feliciteren met 
dit diamanten jubileum. Beide 
echtelieden werden geboren in 

Heteren. Ze trouwden op 11 mei 
1962 in De Betuwe. Vanuit 
De Betuwe verhuisden ze naar 
Broek op Langedijk. Het echtpaar 
woont nu in Noord-Scharwoude en 
heeft twee dochters, één zoon en 
zeven kleinkinderen.

Jubilea
Diamanten bruidspaar
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Vooruitblik politieke avond 24 mei 2022
Gemeentehuis Dijk en Waard
Discussietafel aanvullend krediet nieuwbouw IKC Sint Pancras
Van 19.30 tot 20.10 uur
De aanbesteding van de nieuwbouw van IKC St. Pancras levert een tegenvaller op. Door de sterk gestegen prijzen is het in 2020 
door de raad van Langedijk gevoteerde krediet ontoereikend. Aan de raad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet te voteren.

Discussietafel voorbereidingskrediet Projectplan Alton
Van 20.15 tot 21.10 uur
Het college stelt de gemeenteraad voor om € 910.000 beschikbaar te stellen voor ontwikkelingen in het Alton-
gebied in Heerhugowaard. Met dat geld wordt in de zomer van 2022 gestart met het uitvoeren van verkeersmaatregelen 
(€ 760.000), zoals eerder opgenomen in het Verkeersplan Alton. De werkzaamheden zijn dan op tijd klaar om Heerhugowaard in 
2023 en 2024 aan de noordzijde goed bereikbaar te houden als de spoorondertunneling op de Zuidtangent wordt gerealiseerd. 
Het overige geld (€ 150.000) wordt ingezet om de afspraken over toekomstbestendigheid en verduurzaming uit het Gebiedsak-
koord Alton (2019) na te komen.

Discussietafel motie Energiecompensatie
Van 21.10 tot 21.30 uur
In deze motie wordt het college van burgemeester en wethouders verzocht om de compensatie voor de 
energietoeslag voor huishoudens te verhogen naar een inkomensgrens 130% van de bijstandsnorm.

De Binding Zuid-Scharwoude
Discussietafel voorbereidingskrediet locatie Kruseman en Nexus
Van 19.30 tot 20.00 uur
Met een positief besluit op het voorstel om een voorbereidingskrediet voor de ontwikkeling van urgentielocatie Krusemanlaan 
Noord en voor de heronwikkeling van de locatie Nexus kan voor beide projecten met het 
ontwikkelingsproces gestart worden. 

Discussietafel raadsvoorstel Bestemmingsplan Spoorstraat, Noord-Scharwoude
Van 20.05 tot 20.25 uur
Tussen de Spoorstraat en de N504 te Noord-Scharwoude zullen in totaal 25 woningen worden gerealiseerd. De 
ingediende zienswijzen en reacties hebben geen aanleiding gegeven om het plan aan te passen. Het college heeft 
10 mei 2022 ingestemd om het ontwerpbestemmingsplan Spoorstraat ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Discussietafel raadsvoorstel Stedenbouwkundigplan Rodeoterrein BOL
Van 20.30 tot 21.15 uur
Besproken wordt of het Stedenbouwkundig plan Rodeoterrein Broek op Langedijk rijp is voor besluitvorming in de raad. Het 
plan bevat een mix van koop- en huurwoningen, waaronder 24 sociale woningen en veel groen in de nieuwe woonbuurt. In 
totaal maken 80 woningen onderdeel uit van het plan. Over het plan is op drie bewonersavonden gesproken met de buurt die 
met name mee kon praten over de inrichting van de openbare ruimte. De opbrengst hiervan is uitgewerkt in het plan voor het 
gebied.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard 
Van 21.45 tot 23.00 uur, gemeentehuis Dijk en Waard

Agenda 
1.  Opening en mededelingen 
2.  a. Benoemen en beëdigen interim griffier B. de Jong 
 b. Toelaten en beëdigen raadslid R. Vermeulen (VVD) 
 c. Benoemen en beëdigen fractievertegenwoordiger J. Hofman (VVD) 
3.  Vaststellen agenda
4.  Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten) 
5.  Vaststellen besluitenlijsten Politieke avond (tafels en raadvergadering) 10 mei 2022 
6.  Vaststellen lijst met ingekomen stukken 
7.  Hamerstukken 
 a. Intrekken oude raadsverordeningen 
 b. Verantwoording fractiebudgetten 2021 Heerhugowaard 
 c. Aanpassen tekst GR VVI Alkmaar en omstreken 
8.  Raadsvoorstel Masterplan fase 2 Centrumwaard 
9.  Overige hamer/debatstukken (afhankelijk van uitkomsten tafels) 
10.  Moties vreemd aan de orde van de dag (afhankelijk van uitkomst tafel) 
11.  Sluiting

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

Op politieke avonden kunt u tijdens de gespreks- en discussietafels inspreken over een onderwerp dat die avond op de agenda staat. 
Voor de discussietafel is dat echter alleen mogelijk als het onderwerp niet eerder behandeld is op een gesprekstafel. Wilt u inspreken? 
Meld dit dan tijdig bij de raadsgriffie via telefoonnummer 072 575 55 55 of mail aan griffie@dijkenwaard.nl. 
Doe dit bij voorkeur 48 uur voor aanvang van de politieke avond.

Agenda Maarten Poorter 
voorgedragen als nieuwe 
burgemeester Dijk en Waard 

Wat doet de raad

De gemeenteraad van Dijk en Waard 
draagt Maarten Poorter (43 jaar) 
voor als nieuwe burgemeester van 
de gemeente Dijk en Waard. 

Maarten Poorter is momenteel stads-
deelvoorzitter van Amsterdam-Oost. 
Die functie vervult hij sinds 2018. 
Naast het voorzitterschap van dit 
Dagelijks Bestuur heeft Poorter daar 
ook inhoudelijke portefeuilles, onder 
andere openbare orde en veiligheid, 
sociaal domein, economie en sport 
en recreatie. 

Voorafgaand aan het stadsdeelvoor-
zitterschap was Poorter acht jaar 
raadslid van de gemeenteraad van 
Amsterdam. Hij heeft ook vijftien jaar 
als ondernemer een training/advies-
bureau op het terrein van democrati-
sche versterking gehad.

Maarten Poorter woont in Amster-
dam, samen met zijn partner en vier 
kinderen, en is lid van de PvdA. Hij is 
een ervaren en betrokken bestuurder 
die vol enthousiasme aan de slag 
gaat als de eerste kroonbenoemde 
burgemeester van Dijk en Waard.

Beëdiging op 13 juli
In de raadsvergadering van 18 mei 
2022 deelde de voorzitter mee dat 
de raad heeft besloten Maarten 

Poorter aan te bevelen als burge-
meester van de gemeente Dijk en 
Waard. Deze aanbeveling gaat naar 
de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. Die bereidt 
het Koninklijk Besluit voor waarbij 
de nieuwe burgemeester wordt 
benoemd. 

Naar verwachting wordt Maarten 
Poorter in een bijzondere raadsver-
gadering op woensdag 13 juli beë-
digd door de Commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, Arthur van 
Dijk. Tot die tijd vervult Peter Reh-
winkel het ambt van waarnemend 
burgemeester van gemeente Dijk en 
Waard. 

De gemeenteraad heeft een 
eigen startpagina op de website 
van de gemeente: 
www.dijkenwaard.nl > 
gemeentebestuur > wat doet de 
gemeenteraad.
Daar is meer (achtergrond)informatie 
over het reilen en zeilen van de raad 

te vinden. Zo vindt u er onder meer 
de agenda en vergaderstukken van 
de raadsvergaderingen. En onder het 
kopje ‘Praat met de raad’ staat een 
video met tips die mensen die willen 
inspreken kunnen gebruiken bij hun 
voorbereiding. 


