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Gemeentewapen Dijk en Waard onthuld
Gemeente Dijk en Waard heeft een 
nieuw, eigen gemeentewapen. Tijdens 
een feestelijke bijeenkomst is vorige 
week het officiële ontwerp, inclusief 
wapendiploma, door een vertegen-
woordiging van de Hoge Raad van 
Adel overhandigd aan waarnemend 
burgemeester Peter Rehwinkel. Het 
gemeentewapen is ook verwerkt in 
een nieuwe ambtsketen. 

Burgemeester Rehwinkel vond de 
onthulling van het nieuwe gemeente-
wapen een zeer bijzonder moment. 
“Dit heb ik als burgemeester nog niet 
eerder meegemaakt en velen van u 
waarschijnlijk ook niet. Een nieuw 
gemeentewapen is niet iets wat vaak 
gebeurt.” 

Het gemeentewapen van Dijk en 
Waard is vastgesteld bij Koninklijk 
Besluit van 18 september 2021. 
Het is in overleg met een werkgroep 
tot stand gekomen. In deze werkgroep 
hadden afvaardigingen van de histori-
sche verenigingen uit Langedijk en 
Heerhugowaard zitting. De werkgroep 
heeft bouwstenen verzameld voor het 
nieuwe gemeentewapen, daaruit 
kwamen de leeuw en de reiger als 
dragende kenmerken van de fuse-
rende gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard sterk naar voren. 
Onder andere deze bouwstenen zijn 

voorgelegd aan de Hoge Raad van 
Adel, die er vervolgens een nieuw 
wapen van heeft gemaakt. 

Ambtsketen
Het wapen is ook verwerkt in de 
ambtsketen die in opdracht van de 
gemeente speciaal voor Dijk en Waard 

is ontworpen en gemaakt door de 
Koninklijke Begeer. Fleur Mars, die 
eerder een prijs won bij een kleur-
plaatwedstrijd over het gemeente-
wapen, hing samen met haar zusje 
Elise de nieuwe ambtsketen bij de 
burgemeester om. 
De hoofdschakel in de ambtsketen 

heeft een klassieke vorm die lijkt op 
stromend water. Dat staat voor het 
water waaraan alle dorpen zijn 
ontstaan. De oude ambtsketens van 
Langedijk en Heerhugowaard worden 
vanaf nu niet meer gebruikt. Er wordt 
nog gezocht naar een passende 
bestemming voor deze twee ketens.

Het gemeentehuis aan de 
Parelhof in Heerhugowaard en 
De Binding aan de Bosgroet in 
Zuid-Scharwoude zijn Koningsdag, 
woensdag 27 april, gesloten. De 
afvalbrengstations aan de Berrie 
(Oudkarspel) en de Beukenlaan 
(Heerhugowaard) zijn die dag ook 
dicht.  Is woensdag de inzamel-
dag voor het restafval/gft/plastic 
bij u in de straat? Kijk dan op 
www.mijnafvalwijzer.nl voor meer 
informatie over wijzigingen in het 
inzamelschema. 

Cliëntadviesraad zoekt 
betrokken inwoners 
De gemeente Dijk en Waard is op 
zoek naar een voorzitter en naar 
leden voor de Cliëntadviesraad. 
Voelt u zich betrokken bij het 
beleid en de dienstverlening op 
het gebied van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), de 
Jeugdwet en de maatschappelijke 
voorzieningen die ten dienste 
staan van onze inwoners? Reageer 
dan op deze vacature en sollici-
teer vóór maandag 2 mei via 
werkeninnoordhollandnoord.nl. 

Ook dit jaar staat de maand april 
weer in het teken van senioren & 
veiligheid en loopt de campagne 
‘Maak het oplichters niet te mak-
kelijk’ vanuit het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Deze cam-
pagne besteedt aandacht aan 
verschillende vormen van crimi-
naliteit waar ouderen regelmatig 
slachtoffer van worden: phishing, 
spoofing, hulpvraagfraude en 
babbeltrucs. Senioren krijgen 
concrete tips om te voorkomen 
dat ze slachtoffer worden en wat 
ze moeten doen als het wel 
gebeurt. Kijk op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl 
voor informatie en tips om te 
voorkomen dat u slachtoffer 
wordt.

Gemeentehuis en 
-werf dicht op 
Koningsdag

Campagne Senioren en 
Veiligheid; maak het ze 
niet te makkelijk 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Proef met Bokashi

Hoger tegoed op MeedoenPas 

Gemeente Dijk en Waard is een proef 
gestart met het aanbrengen van 
Bokashi in heestervakken. Bokashi is 
Japans voor ‘goed gefermenteerd orga-
nisch materiaal’. Het is een organisch 
afvalproduct wat door middel van fer-
mentatie geschikt is gemaakt voor 
hergebruik in de grond en bevat 
hoofdzakelijk bladeren van bomen. 
Door een flinke laag Bokashi uit te 

strooien tussen de planten in de hees-
tervakken probeert de gemeente de 
onkruiddruk te verlagen. Tevens is het 
materiaal een voedzame meststof voor 
de bodem. Met het gebruik van 
Bokashi wordt een afvalstof weer een 
grondstof. 

Gemeente Dijk en Waard heeft 
besloten dat gebruikers van de 
MeedoenPas (voorheen Langedijker-
Pas) dit jaar meer tegoed krijgen om 
uit te geven bij organisaties en 
verenigingen die meedoen. Het 
tegoed op de MeedoenPas is nu gelijk 
aan het tegoed op de Huygenpas, de 
minimapas van voormalige gemeente 
Heerhugowaard.

De gemeente wil graag dat zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen doen 
aan culturele, sportieve en sociale 
activiteiten. Hiervoor heeft zij de 
minimapassen MeedoenPas en 

Huygenpas. Op de pas staat een 
digitaal tegoed waarmee betaald kan 
worden bij diverse (sport)verenigingen 
en organisaties die aangesloten zijn 
bij de pas. Voor kinderen van 4 t/m 
11 jaar gaat het om een tegoed van 
150 euro, kinderen van 12 t/ 17 jaar 
krijgen 300 euro tegoed op de pas. 
Voor volwassenen gaat het om een 
bedrag van 85 euro per jaar en voor 
pensioengerechtigden geldt een 
tegoed van 170 euro.

Waar te besteden? 
Het tegoed op de Meedoen- of 
Huygenpas is bij veel verschillende 

instanties besteedbaar. Op vertoon 
van de MeedoenPas krijgt u bijvoor-
beeld korting op de entree bij 
Museum BroekerVeiling. Met het 
tegoed op de MeedoenPas of Huygen-
pas kunt u ook een kaartje voor een 
filmvoorstelling bij Vue Heerhugo-
waard betalen. Of krijg op vertoon van 
de pas korting op de entree bij 
Dierenpark Blankendael in Tuitjen-
horn. 
Heeft u kinderen die naar school 
gaan? Dan staat er op de pas ook een 
vergoeding waarmee u de vrijwillige 
ouderbijdrage aan school kunt beta-
len. Halte Werk voert de MeedoenPas 

en Huygenpas uit voor de gemeente.

Pas aanvragen
De huidige gebruikers van de passen 
krijgen geen nieuwe pas, maar kunnen 
dit jaar de huidige passen blijven 
gebruiken. Heeft u nog geen pas? 
Aanvragen kan via www.haltewerk.nl/
meedoenpas of www.haltewerk.nl/
huygenpas. Daar ziet u ook wat de 
hoogte van het tegoed is per persoon, 
dit hangt af van de leeftijd van de 
gebruiker van de pas. Op de sites is 
ook informatie te vinden over de 
organisaties waarbij het tegoed te 
besteden is.

Fleur en Elise hangen de nieuwe ambtsketen bij de burgemeester om. 
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Vraag op tijd uw nieuwe (reis)document aan

Bewoners denken mee over bereikbaarheid 
tijdens bouw spooronderdoorgang

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. 

Rioleringswerkzaamheden 
Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 
omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De laatste fase, 
met als volgorde Bakkerslaan - 
Mimosalaan – Stenenlaan, duurt tot 
ongeveer 25 april.

Belijning Westelijke Randweg
Op 22, 25 en 26 april wordt tussen 
7.00 en 16.00 uur belijning en coa-
ting aangebracht op de Westelijke 
Randweg langs Westerdel. Een 
omleidingsroute wordt aangegeven. 

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. 

Fietsstraat Middenweg 
De fietsstraat Middenweg tussen 
winkelcentrum Middenwaard en de 
Diamant in Heerhugowaard is tot en 
met 6 mei afgesloten. Omleidingsroute 
wordt aangegeven. 
Op 28 februari is gestart met het asfal-
teren van de fietspaden langs de 
Middenweg, tussen de Reuzenpanda-
singel en de Amstel. De rijweg blijft 
open voor verkeer.

Groot onderhoud elementen 
Er wordt nieuw straatwerk aangebracht 
in verschillende parkeervakken en 
voetpaden. 
-25 tot en met 30 april: Oudkarspel – 
Oeverzegge en Kasteelstraat 
-2 tot en met 7 mei: Broek op Langedijk 
– Hornweg, Oudkarspel – Kasteelstraat, 
Zuid-Scharwoude – Langeweide

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Tot en met 22 juni 2022 wordt er 
gewerkt aan de bestrating van de 
Donge. Tot 16 mei wordt gewerkt aan 
het hofje met nummers 37 t/m 6.

Asfaltonderhoud Oosttangent
Tussen 3 en 6 mei vindt asfaltonder-
houd plaats op de Oosttangent 
tussen de N508 en Dijk van Kyoto 
en tussen de Rustenburgerweg en de 
Zuidtangent. De weg is afgesloten 
voor alle verkeer tussen 20.00 en 
5.00 uur.

Asfaltonderhoud Jan Glijnisweg
Vanaf 25 april wordt asfaltonderhoud 
uitgevoerd aan de Jan Glijnisweg tus-
sen de Huygendijk en de Rusterburger-
weg. De weg is afgesloten voor door-
gaand verkeer. De werkzaamheden 
duren ongeveer vijf weken.

Herbestrating fiets- en voetpad 
Van Veenweg
Het fiets- en voetpad op de Van Veen-
weg vanaf de Oostertochtpad tot aan 
de Middenweg wordt op gelijke hoogte 
gebracht. De werkzaamheden duren tot 
ongeveer 9 mei. 

Herinrichting Spaarne
De Spaarne in Heerhugowaard wordt 

heringericht en is daarom tot en met 
13 mei vanaf huisnummer 1 tot de 
kruising met de Mark afgesloten. 

Onderzoek naar kabels en leidingen 
in Stationsweg
De kastanjebomen in de Stations-
weg zijn ziek en worden in de 
komende jaren vervangen. De aan-
nemer graaft op verschillende loca-
ties in de Stationsweg proefsleuven 
om de kabels in kaart te brengen. De 
sleuven worden dezelfde dag her-
steld. Sommige parkeervakken kun-
nen een dag niet gebruikt worden. 
De Stationsweg blijft toegankelijk 
voor verkeer.

Asfalteringswerkzaamheden 
Kanaaldijk
De Kanaaldijk wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer vanwege asfalte-
ringswerkzaamheden. Een omlei-
dingsroute wordt met borden aan-
gegeven.

Fase 1: Op 3 mei is de Kanaaldijk 
tussen de Nauertogt en het Vlasgat, 
inclusief het kruispunt Kanaaldijk – 
Nauertogt, afgesloten voor door-
gaand verkeer. 

Fase 2: Van 4 t/m 6 mei is de 
Kanaaldijk tussen de Provinciale 
weg N504 en het Vlasgat, inclusief 
het kruispunt Kanaaldijk – Vlasgat, 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 

In de media verschijnen diverse 
berichten dat het aanvragen van pas-
poorten, identiteitsbewijzen en andere 
documenten langer duurt dan gebrui-
kelijk. In Dijk en Waard merken we ook 
toenemende drukte door de aanko-
mende zomerperiode en andere taken 
die de gemeente momenteel heeft. 

Verwacht u in de loop van dit voorjaar 
of in de zomer op reis te gaan of wilt u 
dan uw rijbewijs verlengen? Contro-
leer de datum op uw document(en) en 
maak ruim op tijd een afspraak voor 
de aanvraag. Wij adviseren u dit uiter-
lijk een maand van tevoren te doen, in 

verband met de verwerkingstijd. Een 
afspraak maken kan makkelijk via 
www.dijkenwaard.nl/
paspoort-rijbewijs-en-uittreksel. 
U kunt op die manier kiezen voor een 
afspraak op een moment dat u het 
beste uitkomt.

Document laten bezorgen
Zodra uw document klaar is, kunt u 
deze afhalen of door onze bezorgser-
vice van AMP Groep laten bezorgen op 
een plaats en een tijdstip dat u het 
beste uitkomt. De bezorging kan aan 
huis, maar bijvoorbeeld ook op uw 
werkplek.

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

Ruim veertig bewoners waren woens-
dag 6 april aanwezig om zich te laten 
informeren over de bereikbaarheid 
van hun woon- en de stationsomge-
ving tijdens de bouw van de spoor-
wegonderdoorgang. 

Behalve presentaties over hoe, 
wanneer en in welke fases de werk-
zaamheden voor de bouw van de 
spooronderdoorgang gaan plaats-
vinden, 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 bereikbaarheid en informatie-

voorziening. Van die mogelijkheid 
werd gebruikgemaakt. Het project-
team gaat aan de slag met alle inge-
brachte ideeën en komt er in een 
volgende bijeenkomst op terug. 

Lees op www.dijkenwaard.nl/
stationsgebied > Voorbereiding 
Spooronderdoorgang > ‘Terugblik 
bewonersbijeenkomst over 
bereikbaarheid tijdens de bouw 
spooronderdoorgang’ het complete 
verslag van de bewonersbijeenkomst. 
Op deze pagina vindt u ook meer 
informatie over de herinrichting van 
het Stationsgebied. 
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Lekker op pad met de hond

Nieuwkomers krijgen persoonlijke 
begeleiding Halte Werk 

Cursus ‘Peuter in Zicht’ in De Binding

Lever oude fietsaccu’s in

Het wordt weer mooier weer. Gaat u er 
met de hond op uit? In Dijk en Waard 
zijn 51 locaties aangewezen waar 
honden los mogen lopen. Hier kunnen 
ze naar hartenlust rennen en spelen. 

Bij de losloopplaatsen staat een bord 
met opschrift ‘Losloopgebied opruim-
plicht’. Buiten de losloopgebieden 
moeten honden aangelijnd zijn. Overal 
geldt een opruimplicht, ook in de los-
loopgebieden. De hondenpoep kan in 
elke openbare prullenbak gegooid 
worden. Is vastgesteld dat uw hond 

gevaarlijk is, dan moet uw hond in de 
openbare ruimte een muilkorf dragen. 
De losloopgebieden staan op 
www.dijkenwaard.nl > Wonen en leven > 
Leefomgeving > Honden. 

Voor het Park van Luna en het Geest-
merambacht geldt sinds 1 april weer 
een aantal beperkingen voor honden-
bezitters. Zo zijn viervoeters van 1 april 
tot 1 oktober niet meer welkom op de 
stranden en het dagrecreatieterrein. De 
regels kunt u nalezen op 
www.geestmerambacht.nl > met de hond.

De nieuwe Wet Inburgering is op 
1 januari van dit jaar ingegaan. Doel 
van de wet is om nieuwkomers in 
Nederland zo snel mogelijk te laten 
meedoen in de samenleving. Het 
streven is dat ze binnen drie jaar 
zijn ingeburgerd. Voor gemeente 
Dijk en Waard begeleidt Halte Werk 
de nieuwkomers bij hun inbur-
geringstraject.

Nieuwkomers krijgen persoonlijke 
begeleiding van een inburgerings-
consulent van Halte Werk. Deze 
begeleider maakt samen met de 
nieuwkomer een persoonlijk plan met 
afspraken en adviezen. Dit gaat 
bijvoorbeeld over het volgen van taal-

lessen en cursussen. Ook zorgt de 
consulent voor de benodigde onder-
steuning. Tijdens het inburgerings-
proces leren nieuwkomers meer over 
wonen en werken in Nederland. Daar-
bij ligt de nadruk op het leren van de 
Nederlandse taal en de Nederlandse 
gewoontes. De begeleider houdt
tijdens het hele traject de vinger aan 
de pols. Naast de verplichte stappen 
van het inburgeringsproces, laat Halte 
Werk de inburgeraars ook meedoen 
aan de samenleving door (vrijwilli-
gers)werk, een stage of een opleiding 
aan te bieden. 
Op haltewerk.nl/inburgeren staat alle 
informatie voor nieuwkomers en 
professionals. 

In De Binding aan Bosgroet 2 in 
Zuid-Scharwoude start maandag-
avond 9 mei de gratis cursus ‘Peuter 
in Zicht’. Deze cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten van twee uur en is 
bestemd voor ouders met kinderen in 
de leeftijd van 1,5 jaar tot 4 jaar. 
Tijdens de cursus worden thema’s als 

‘leuk en lastig gedrag’, ‘steunen en 
belonen’ en ‘eten, slapen en zindelijk-
heid’ behandeld. Hoe gaat u als ouder 
op een positieve manier om met een 
driftbui van uw kind of het feit dat 
uw kind niet wil eten of niet wil 
luisteren? Meer informatie en 
aanmelden: www.ggdhn.nl/cursussen.

Steeds meer mensen gebruiken een 
elektrische fiets. Hierdoor belanden er 
ook steeds vaker fietsaccu’s bij het 
huisvuil. Een fietsaccu is een super-
krachtige energiebron waar schadelijke 
stoffen in zitten voor mens, dier en 
milieu. Om gevaarlijke situaties te 
voorkomen en het milieu niet te 
schaden, is het belangrijk om oude of 
kapotte fietsaccu’s op de juiste manier 

in te leveren en niet bij het huisvuil te 
gooien. 

Lever uw accu in bij een fietsenwinkel 
die is aangesloten bij Stibat of bij de 
afvalbrengstations aan de Berrie 
(Oudkarspel) en de Beukenlaan 
(Heerhugowaard).  Dan weet u zeker 
dat hij op een duurzame manier 
verwerkt wordt en niet op de verkeerde 

plek terechtkomt. In fietsaccu’s zitten 
waardevolle metalen die hergebruikt 
kunnen worden, zoals koper, aluminium 
en nikkel. Het overgebleven materiaal 
is heel geschikt als asfalt. 
Vind uw dichtstbijzijnde inleverpunt op 
www.legebatterijen.nl/waar-inleveren. 

Van lekke band naar meer 
sociaal contact

Sinds half maart staat John Kassing 
elke donderdag van 12.00 tot 16.00 
uur met zijn mobiele fietswerk-
plaats voor de deur bij Wijkcentrum 
De Zon aan het Brandpunt in 
Heerhugowaard. Mensen kunnen bij 
hem op het plein hun fiets voor een 
klein bedrag laten maken. Tegelij-
kertijd wordt er bij Brasserie De Zon 
tegen een kleine vergoeding koffie 
en thee geschonken door studenten 
Sociaal Werk van het Horizon 
College Heerhugowaard.

Naast dat ze inwoners met de fiets-
reparatie op locatie een praktische 
service bieden, hopen John, de 
studenten en het team van De Zon 
met deze gecombineerde activiteit 
ook eenzame mensen op een laag-
drempelige manier uit hun sociale 

isolement te halen. John: “We staan 
hier voor de verbinding, het sociale 
contact, de ontmoeting. Hiermee 
slaan we twee vliegen in één klap: 
Eenzame mensen komen meer onder 
de mensen en tegelijkertijd wordt 
hun fiets gemaakt.”

Sociaal isolement voorkomen
John is al elf jaar actief als mobiele 
fietsenmaker. De inwoner van 
Heerhugowaard vindt het sociale 
aspect van zijn werk heel belang-
rijk. John: “Het gaat mij niet om 
zoveel mogelijk geld verdienen. Ik 
ben ooit begonnen om minima te 
helpen, want iedereen verdient een 
goede fiets. Mensen aan de rand 
van de samenleving zijn juist vaak 
afhankelijk van hun fiets.” Door zijn 
reparaties tegen een betaalbare prijs 

uit te voeren, wil John voorkomen 
dat deze groep buiten de boot valt 
en in een sociaal isolement terecht 
komt. “Als ondernemer moet je naast 
de mensen blijven staan. Ik haal veel 
voldoening uit het feit dat ik 
mensen op deze manier kan helpen.” 

De fietsreparatie/koffiemiddag is in 
eerste instantie opgezet als 
contactmoment voor eenzamen, 
maar iedereen kan (zonder afspraak) 
zijn fiets met kapotte ketting, 
haperende versnelling of lekke band 
ter reparatie bij John brengen en/of 
een kop koffie komen drinken. Naast 
de ‘inloop’ bij De Zon op donderdag, 
verzorgt de mobiele fietsenmaker 
op andere dagen op afspraak ook 
reparaties bij mensen aan huis. 
John is bereikbaar via 06-25141517.

Nic Buter heeft vorige week een 
Gouden Reiger uitgereikt gekregen 
door burgemeester Peter Rehwinkel. 
De Heerhugowaarder ontving deze 
gemeentelijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet als vrijwilliger. 
Hij heeft zich de afgelopen zestig 
jaar onvermoeibaar ingezet voor 
Heerhugowaard. 

De uitreiking van de onderscheiding 
vond plaats tijdens Nics afscheid als 
bestuurslid van Stichting Dorps-

belangen Noord, waar hij sinds 1992 
actief was. Hij is ook decennialang 
als vrijwilliger bij Hugo Boys actief 
geweest, onder meer als bestuurslid 
en scheidsrechter. Daarnaast was hij 
lid van de werkgroep ‘Werk aan de 
kerk’ ten behoeve van het 75-jarig 
bestaan van de Heilig Hart van Jezus 
Parochie in De Noord. En Nic heeft 
tal van losstaande verdiensten op 
zijn naam staan, waaronder het 
verzorgen van speeltoestellen en 
hekwerk voor een peuterspeelzaal. 

Jubilea
Gouden Reiger voor Nic Buter 

interview
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Vooruitblik politieke avonden 10 en 11 mei 2022
De raad heeft twee weken reces in de meivakantie. Daarom staat de eerstvolgende politieke avond pas op 10 mei op de 
agenda. Ook zijn er, vanwege een volle agenda, extra gesprekstafels ingelast op 11 mei. 

DINSDAG 10 MEI
Gesprekstafel Verankeren 30% sociale huur 
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 19.30-20.25 uur 
Op verzoek van GroenLinks wordt een ingezonden brief van de regionale woningbouwcorporaties besproken. De brief is 
aan de raad gericht en gaat over het borgen van het aandeel sociale woningbouw in nieuw te bouwen woningen. Aan dit 
gesprek nemen ook vertegenwoordigers van regionale woningbouwcorporaties deel.

Discussietafel Renovatie sluis Broek op Langedijk 
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd: 19.30-20.00 uur
De raad wordt gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sluis in Broek op Langedijk: Deze sluis 
is aan renovatie toe. Door ouderdom/constructiefout lekt de sluiskolk zand, waardoor bovengronds verzakkingen ontstaan 
en het terrein rondom de sluis niet veilig te betreden is.

Discussietafel Masterplan Havenplein BOL
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 20.30-20.50 uur
De raad wordt om toestemming gevraagd de extra kapitaallasten van dit Masterplan in de begroting te verwerken. Het 
Masterplan Havenplein BOL zelf is al eerder behandeld in de raad van Langedijk. Nu gaat het om de kapitaallasten van 
het Masterplan die vanaf 2025 in de begroting moeten worden gevoegd. 

Discussietafel Centrumwaard Masterplan Fase 2
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 20.05-21.05 uur
Het Masterplan fase 2 is een verdere uitwerking van de gebiedsvisie en een concretisering van de onderwerpen die in 
Masterplan fase 1 nog niet waren uitgewerkt. Het Masterplan fase 2 geeft kaders waarmee vastgoedeigenaren desge-
wenst concrete plannen kunnen maken voor aanpassing of herontwikkeling van hun pand. 

Discussietafel Motie wijziging bestemmingsplan achter Bovenweg 1 Sint Pancras
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 20.55-21.15 uur
Op initiatief van de fracties ChristenUnie en Lokaal Dijk en Waard wordt deze motie aan de raad voorgelegd. Beide frac-
ties vragen het college om mee te werken aan de wijziging van de bestemming achter het perceel Bovenweg 1 om zo de 
herontwikkeling aan de Domeynen te Sint Pancras achter Bovenweg 1 mogelijk te maken. 

Discussietafel Motie Energietoeslag 
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard Parelhof tijd 21.10-21.45 uur
Met deze motie verzoekt het Forum voor Democratie het college om huishoudens die qua inkomen net buiten deze rege-
ling vallen, ook een compensatie aan te bieden om zo de hogere energierekening te kunnen betalen.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard   
Van 21.45 tot 23.00 uur, gemeentehuis Dijk en Waard
Agenda
1. Opening en mededelingen 
2. Benoemen en beëdigen M. Jüngbacker als fractievertegenwoordiger voor SDW
3. Vaststellen agenda
4. Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten)
5. Vaststellen besluitenlijsten politieke avond (tafels en raadvergadering) 12 april 2022
6. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
7. Hamerstukken
  a  Benoemen W. Boer tot tafelvoorzitter  
  b  6e wijziging Gemeenschappelijke regeling RHCA (GR RHCA)
  c  Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Westpoort-De Scheg
8. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
  a  Kredietaanvraag renovatie sluis BOL
9. Moties vreemd aan de orde van de dag
10. Ontslag griffier R. Vennik
11. Sluiting

WOENSDAG 11 MEI
Gesprekstafel Stand van Zaken invoering visie Sociaal Domein
Locatie: Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 19.30-20.25 uur
De tafel is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over welke ontwikkelingen er zijn in het Sociaal Domein, en de 
stand van zaken rondom de realisatie van de visie op het Sociaal Domein. Ook zal het gesprek gaan over de informatie-
voorziening aan de raad vanuit het Sociaal Domein. 

Gesprekstafel Gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht 
Locatie: Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 20.30-21.30 uur
Aan deze gesprekstafel worden raadsleden geïnformeerd over de gemeenschappelijk regeling Recreatieschap Geestmer-
ambacht. De toekomstvisie van dit recreatiegebied is samen met de raad opgesteld. Nu wordt van start gegaan met het 
bijbehorende uitvoeringsprogramma. Om alle raadsleden op een gelijk informatieniveau te brengen, wordt de raad geïn-
formeerd over het proces tot nu toe, de stappen die nog genomen gaan worden en de rol van de gemeenteraad daarin.

Agenda

Fractie Zetels
Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)  7
Lokaal Dijk en Waard  6
VVD Dijk en Waard 5
Senioren Dijk en Waard 3
D66 Dijk en Waard 3
GroenLinks Dijk en Waard 3
Forum voor Democratie 3
CDA Dijk en Waard 2
PvdA 2
ChristenUnie Dijk en Waard 2
Fractie Authentiek Dijk en Waard 1

Samenstelling Gemeenteraad

Terugblik politieke avond 
12 april 2022
Wegens een technische storing op 
vergaderlocatie De Binding zijn de 
tafels over het Geestmerambacht, 
Sportpark De Kabel en de renovatie 
van de sluis in Broek op Langedijk  
doorgeschoven naar de volgende 
politieke avond van 10 mei. 

Gesprekstafel Stationsgebied, 
spooronderdoorgang Zuidtangent 
De spoorovergang wordt vervangen 
door een onderdoorgang. Het verbe-
tert de doorstroming van het verkeer 
en biedt kansen voor de verdere ont-
wikkeling van het stationsgebied.
Om te zorgen dat alle raadsleden 
over dezelfde informatie beschikken 
zijn de raadsleden bijgepraat over 
het project en de actuele stand van 
zaken. De raadsleden maakten 
gebruik van de mogelijkheid om 
vragen te stellen.

Gesprekstafel Vervolgstap 
Westpoort-De Scheg 
Ook hier werd informatie gedeeld 
met de raadsleden, zodat iedereen 
over dezelfde kennis beschikt. In dit 
project staat woningbouw centraal 

op twee locaties aan de zuidwest 
kant van Dijk en Waard, waaronder 
het voormalige ziekenhuisterrein.
Volgende stap is dat de raad 
gevraagd wordt om geld beschikbaar 
te stellen voor de vervolgstappen. 
Dat wordt een voorbereidingskrediet 
genoemd.

Discussietafel Motie compensatie 
energie / toeslag huishoudens  
Op verzoek van de raad zullen de 
indieners deze motie eerst nog 
verder aanpassen.

Raadsvergadering
Dhr. Boer(VVD) en dhr. Lute(FvD) zijn 
beëdigd tot raadslid. Dhr. Boer 
vervangt mw. Wanst die tijdelijk met 
ontslag is.
Daarnaast zijn dhr. Csurka(VVD) en 
dhr. Kas(FvD) benoemd tot fractie-
vertegenwoordiger. Dit betekent dat 
zij namens hun fractie mogen 
meepraten aan de tafels.

Sportpark de Kabel
De raad heeft het gevraagde voorbe-
reidingskrediet beschikbaar gesteld.

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 ach-
teraf 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.


