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Herontwikkeling Oostrand moet wonen, 
werken en recreatie gaan combineren

De geplande vierdaagse afsluiting 
van de rotonde Haringvliet in de 
Oosttangent verschuift een week. 
De rotonde, die op dit moment 
wordt aangepast naar een halve 
turbo-rotonde, zou van woensdag 
28 september 20.00 uur tot 
maandag 3 oktober 6.00 uur 
afgesloten zijn voor al het verkeer. 
De afsluiting staat nu gepland 
van woensdag 5 oktober 
20.00 uur tot maandag 10 oktober 
6.00 uur. De verschuiving van de 
afsluiting is het gevolg van 
onverwachte leverproblemen van 
enkele elementen voor de 
rotondes. De problemen worden 
veroorzaakt door de schaarste in 
de markt van wapeningsstaal. 
 
Voor vragen of opmerkingen 
over de werkzaamheden aan de 
rotondes Oosttangent kunt u 
mailen met 
oosttangent@bam.com of bellen 
naar 088-400 80 96.

Afsluiting rotonde 
Haringvliet een 
week later

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Niet alleen de scholen zijn weer 
begonnen, ook bij veel sport-
clubs en culturele instellingen in 
Dijk en Waard is het nieuwe sei-
zoen van start gegaan. En dat 
kan de nodige (extra) kosten 
meebrengen voor gezinnen. 
Heeft u een Huygen- of Mee-
doenPas? Dan kunt u het tegoed 
op deze pas bij heel veel vereni-
gingen inzetten voor het betalen 
van de contributie. 
Bij veel clubs en verenigingen is 
het tegoed ook te besteden voor 
korting op het les- en cursusgeld. 

Meer weten? 
Kijk op www.haltewerk.nl/
laag-inkomen onder het kopje 
kortingspassen.

Betaal contributie 
met Huygen- of 
MeedoenPas

De Oostrand van Noord- en 
Zuid-Scharwoude gaat de komende 
jaren veranderen. Gemeente Dijk 
en Waard wil woningen en nieuwe 
functies aan het gebied toevoegen 
en bestaande functies versterken. 
Omwonenden, ondernemers en ver-
enigingen worden betrokken bij deze 
ontwikkeling. Maandag 12 september 
was hiervoor de eerste aanzet tijdens 
een drukbezochte bijeenkomst. INBO, 
het bureau dat de gemeente helpt 
bij het maken van een gebiedsvisie 
en ontwikkelplan voor het gebied, 
deelde hier al een aantal ideeën 
die op verschillende thema’s waren 
geordend. Van de aanwezigen werd 
gevraagd om aan te geven welke 
ideeën aanspreken en welke minder. 
En of er initiatieven zijn die 
meegenomen kunnen worden.
 
De Oostrand in Noord-Scharwoude is 
een gebied dat tussen het kanaal 
Omval-Kolhorn en de Oostelijke 
Randweg ligt. In het gebied zijn onder 
meer volkstuinen, Tennisclub 
Langedijk, de Langedijker Petanque 
Club en verschillende bedrijven te 
vinden.

Wethouder Nils Langedijk trapte de 
bijeenkomst op 12 september af met 
de boodschap in het gebied samen te 
willen werken met alle partijen. “In 
deze nieuwe ontwikkeling willen we 
een woonomgeving combineren met 
bestaande functies. We kampen met 
grote woningnood. Daarom willen we 
kijken of we hier driehonderd tot 
vijfhonderd woningen kunnen 
bouwen. Maar alleen met elkaar 

Veel animo voor 
De Broekervaart 
Het mooie weer, de gemoedelijke 
sfeer en de evenementen die op 
dezelfde dagen georganiseerd wer-
den, maakten een succes van De 
Broekervaart die deze zomer vier 
zaterdagen voer. Elke afvaart zat de 
boot vol, maar gelukkig hoefden men-
sen niet te wachten om aan boord te 
stappen. De vaartochten tussen het 
Stationsgebied van Heerhugowaard 
en de haven van Broek op Langedijk 
leverden veel enthousiaste reacties 
op van de passagiers. 

De Broekervaart vormt een verbinding 
tussen de kernen van Dijk en Waard en 
sluit aan bij andere plannen van 
gemeente Dijk en Waard, zoals de visie 
Kanaalpark waarin meer recreatieve 
activiteiten uitgangspunt zijn. De 

Broekervaart is tot stand gekomen 
door de inzet van verschillende 
professionals en vrijwilligers van 
Museum BroekerVeiling, 
Poldermuseum Het Oude Gemaal, 
Stichting Promotie Dijk en Waard en 
de sluis in Broek op Langedijk.

Gratis meevaren
De gratis bootverbinding tussen 
Heerhugowaard en Broek op Langedijk 
heeft in totaal vier zaterdagen in 
augustus en september gevaren. De 
routes varieerden per dag en sloten 
vaak aan op zomerevenementen in 
gemeente Dijk en Waard. Iedereen kon 
gratis aan boord stappen om zo vanaf 
het water mooie plekken van de 
gemeente, zoals het Rijk der Duizend 
Eilanden en de havens, beter te leren 

kennen. De eerste vaardag van 
De Broekervaart was op 20 augustus, 
tijdens de Langedoikermarkt. Daarna 
voer De Broekervaart op 27 augustus, 
de dag van de beddenrace in 
Noord-Scharwoude. Een week later 
was het lichtjesavond en de laatste 
vaardag van De Broekervaart viel 
samen met Open Monumentendag op 
10 september.

Dit jaar was het, naast de rondvaart 
over het kanaal, op een aantal 
vaardagen ook mogelijk om met een 
akkerschuit mee te varen. De akker-
schuiten vertrokken achter de sluis in 
Broek op Langedijk en lieten de 
bezoekers andere schatten van Dijk en 
Waard zien. Bij het vertrekpunt was er 
entertainment voor jong en oud. 

kunnen we dit ingewikkelde gebied 
ontwikkelen.” 
Volgens Guido Wallagh van INBO 
vraagt het gebied om een blik op de 
toekomst. Daarom is het belangrijk om 
te weten wat er leeft en speelt in de 
Oostrand. “We spreken op deze avond 
en de komende tijd met heel veel 
belanghebbenden. We presenteren 
daarom nu ook geen plan, maar veel 
ideeën. We willen graag weten wat 
iedereen hiervan vindt.”
 
Verschillende thema’s
Alle ideeën waren vooraf ingedeeld op 
thema. Het ging daarbij om wonen, 
groen, recreatie en bereikbaarheid. Per 

thema konden aanwezigen met 
medewerkers van de gemeente en 
INBO in gesprek. Daarin was er ruimte 
om mogelijke zorgen en kansen aan te 
geven. Op het vlak van wonen 
kwamen verschillende wensen samen. 
Van jongerenwoningen, voldoende 
betaalbare woningen en een knarren-
hof tot vrije kavels en tiny houses. 
Zorgen waren er ook. Bijvoorbeeld om 
het behoud van de volkstuinen in het 
gebied en de bereikbaarheid.
 
Planning
Van alle gesprekken wordt een verslag 
gemaakt wat later op de website 
wordt gepubliceerd. De resultaten 

van de gesprekken worden ook 
meegenomen in een concept-ontwik-
kelplan, dat in november 2022 breed 
besproken wordt. Daarna neemt de 
gemeenteraad een besluit over het 
plan.
 
Blijf op de hoogte
Alle ontwikkelingen rondom de 
plannen voor het gebied worden 
gedeeld via de projectpagina op de 
website van gemeente Dijk en Waard: 
www.dijkenwaard.nl/oostrand. 
De pagina wordt regelmatig voorzien 
van nieuwe informatie als deze 
beschikbaar is.

Aanwezigen konden hun mening geven over de ideeën voor de Oostrand.

Bij elke afvaart zat De Broekervaart vol. Foto: Floris Krelage
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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

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

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actue-
le werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider over-
zicht van alle lopende werkzaam-
heden 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 
werkzaamheden 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. 

Sparrenlaan
Van 22 tot en met 28 september 
wordt het voetpad op de Sparren-
laan voor huisnummers 20-30A en 
58-62 opnieuw gestraat. De wonin-
gen zijn te voet bereikbaar.

Rotondes Oosttangent 
De rotondes op de Oosttangent bij 
Haringvliet en Dijk van Kyoto worden 
halve turbo-rotondes. De werkzaam-
heden worden in fases uitgevoerd. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. 

Haringvliet: 
- Woensdag 14 september tot en met 

woensdag 5 oktober. Werktijden: 
07.00 tot 17.00 uur. West-Fries-
landsingel vanaf de rotonde tot 
Neslaan afgesloten. Omleiding via 
Rustenburgerweg en Reekerkoog-
laan. 

- Woensdag 5 oktober 20.00 uur tot 
en met maandag 10 oktober 6.00 
uur. Werktijden: dag en nacht. De 
rotonde is geheel afgesloten voor 
gemotoriseerd verkeer.

Dijk van Kyoto:
- Maandag 10 oktober op dinsdag 11 

oktober en dinsdag 11 op woensdag 
12 oktober. Werktijden: 20:00 tot 
5:45 uur. Doorrijden mogelijk. 

- Woensdag 12 oktober tot en met 
woensdag 26 oktober. Werktijden: 
07.00 tot 17.00 uur. Lotte Beesedijk 
vanaf de rotonde tot de Tijm afge-

sloten. Omleiding via Else van den 
Banlaan en Cornelia van Arkeldijk. 

- Donderdag 27 oktober tot en met 
zondag 30 oktober. Werktijden: dag 
en nacht. De rotonde is geheel afge-
sloten voor gemotoriseerd verkeer.

Groot onderhoud asfalt
Verlaat/Middenweg (ten noorden van 
nummer 591B)
Van 19 t/m 27 september is Verlaat/
Middenweg afgesloten voor door-
gaand verkeer.
Bereikbaar voor bestemmingsverkeer 
in overleg met toezichthouder. 

Middenweg (tussen De Zicht en nummer 
591B)
Van 26 september t/m 5 oktober is de 
Middenweg afgesloten voor door-
gaand verkeer. Bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer in overleg met 
toezichthouder.

Copernicusstraat
Van 5 t/m 14 oktober worden er 
‘s nachts asfalteerwerkzaamheden 
uitgevoerd. Overdag is de Copernicus-
straat bereikbaar voor bestemmings-
verkeer.

Middenweg (tussen Hasselaarsweg en 
De Zicht)
Van 17 t/m 26 oktober is de 
Middenweg afgesloten voor door-
gaand verkeer. Bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer in overleg met 
toezichthouder.

Lijsterbeslaan
Van 29 september tot 5 oktober 
wordt het voetpad voor huisnum-
mer 33-55 herstraat. Woningen 
blijven te voet bereikbaar.

Abe Bonnemaweg 
Van 6 oktober tot 11 oktober wordt 
het voetpad van de Abe Bonnema-
weg herstraat. 

Ondanks het minder fraaie weer pak-
ten veel inwoners, groepen en onder-
nemers uit Dijk en Waard zaterdag 
17 september tijdens World Cleanup 
Day de zwerfafvalgrijper om zwerf-
afval op te ruimen. Ook wethouder 
Annette Groot pakte de zwerfafvalra-
per en raapte samen met kunstenares 
Corine Maas en een groep inwoners 
uit ’t Kruis zwerfafval rond de ijsbaan. 
De uiteindelijke ‘oogst’ aan zwerfaf-
val was aanzienlijk. Het meest wer-
den peuken gevonden, gevolgd door 
blikjes.
 
Bedankt allemaal! 
Natuurlijk bedankte wethouder 
Annette Groot Corine voor haar 
gastvrijheid en de aanwezigen en 
alle inwoners in Dijk en Waard voor 
hun inzet: “We zijn goed op weg naar 

een schone gemeente, met steeds 
minder zwerfafval. Ik zie dat steeds 
meer inwoners samenwerken aan een 
duurzamere gemeente en dus ook 
een gemeente zonder zwerfafval. Zo 
neemt het aantal Zappers, inwoners 
die het hele jaar door afvalrapen, nog 
steeds toe. Er zijn al meer dan 1000 
Zappers. Heel erg bedankt allemaal, 
dit is mede door jou mogelijk 
gemaakt.”

Word ook zapper
Wilt u ook Zapper worden en gratis 
opruimspullen ontvangen? Meld 
u aan op www.dijkenwaard.nl/
zwerfafval. U ontvangt dan ook een 
speciaal veiligheidshesje met het ‘Ik 
ben Zapper’ logo op de rug. Veilig 
tijdens het zwerfafvalrapen, zeker 
met de donkere dagen voor de deur.

Succesvolle World Cleanup Day; 
Dijk en Waard nog een stukje schoner 

Gemeente Dijk en Waard start vrijdag 
23 september met de verkoop van 
de laatste tien vrije kavels in de wijk 
Westerdel in Broek op Langedijk.

In 2011 werd begonnen met het 
grondwerk in Westerdel. Eind 2012 
startte de eerste bouw van de 
projectmatige woningbouw en enkele 
vrije kavels in het deelgebied ‘de 
Centrale Buurt’. De overstap naar het 
deelgebied ‘de Straatjes’ werd 
gemaakt in 2018. Ondertussen zijn 
diverse woningbouwprojecten en de 
vrije kavels in het deelgebied ‘de 
Eilanden’ in Zuid-Scharwoude 
verkocht. Dit jaar zijn de laatste vrije 

kavels in het deelgebied ‘de Eilanden’ 
in Broek op Langedijk aan de beurt. 

De laatste tien vrije kavels in 
Westerdel variëren in grootte van 
circa 462 m² tot 571 m². De kavels 
liggen allemaal aan doorvaarbaar 
water. Afhankelijk van grootte en 
ligging varieert de prijs voor een 
kavel van circa 300.000 tot 343.000 
euro v.o.n. Om in aanmerking te 
komen voor een vrije kavel, kunt u 
zich inschrijven tot vrijdag 7 oktober 
15.00 uur. Als u bent ingeloot, 
verkrijgt u het recht om als eerste 
een optie te nemen op een kavel. 
Meer informatie over de kavels is 

verkrijgbaar bij Bakker Schoon 
Makelaardij, Dorpsstraat 573, 1723 
HB in Noord-Scharwoude, telefoon 

0226 – 34 34 55. De verkoopbrochure 
van de kavels is online te vinden op 
www.westerdel-langedijk.nl. 

Laatste vrije kavels in Westerdel 
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Aanleg brug Venpad vergroot doorvaarbaarheid gemeente
In Sint Pancras beginnen maandag 26 september de werkzaamheden voor de 
aanleg van een nieuwe brug in het Venpad. Deze nieuwe brug draagt bij aan de 
doorvaarbaarheid van gemeente Dijk en Waard.

Naast de aanleg van de burg wordt 
ook de openbare ruimte rondom de 
brug heringericht. Voor de bewoners 
van het Venpad wordt tijdens het 
werk een tijdelijke hulpbrug geplaatst. 
De werkzaamheden duren enkele 
maanden.
Gemeente Dijk en Waard heeft van 
Provincie Noord-Holland een finan-
ciële bijdrage gekregen voor het uit-
breiden en verbeteren van vaarroutes 
in Zuid-Scharwoude én rondom Sint 
Pancras. De plannen in Sint Pancras 
en Zuid-Scharwoude maken deel uit 
van het project ‘Langedijk ontwikkelt 
met water’. 

De subsidie voor Sint Pancras is voor 
de nieuwe brug in het Venpad én het 

realiseren van een extra vaargeul (een 
zogeheten bypass) op de noordelijke 
vaarroute rondom Sint Pancras. De 
provinciale subsidie is in aanvulling 
op het door de gemeente Dijk en 
Waard beschikbaar gestelde budget 
voor het project.

‘Langedijk ontwikkelt met water’ wil 
initiatiefnemers verbinden en ontwik-
kelingen realiseren. In het verleden is 
veel water in de voormalige gemeente 
Langedijk gedempt. Herstel van de 
historische vaarroutes en ontwikke-
lingen langs en op het water bieden 
kansen voor de toekomst. Daarom 
werken de gemeente, Stichting 
Langedijk Waterrijk, Recreatieschap 
Geestmerambacht en Ontwikkelings-

bedrijf Noord-Holland-Noord met 
elkaar aan het bevorderen van de 

doorvaarbaarheid in gemeente Dijk en 
Waard. Hiervan hebben inwoners en 

bezoekers, maar ook ondernemers en 
natuurliefhebbers profijt.

Ondanks regen gezellig druk op jaarmarkt

Gratis workshop voor kinderen van 
ouders die gaan scheiden 

Ondanks de vele regen werd de 
traditionele jaarmarkt in Centrum-
waard afgelopen maandag goed 
bezocht. Honderden bezoekers 
kwamen naar Heerhugowaard om 

leuke koopjes te scoren. Het was te 
merken dat mensen de jaarmarkt, die 
twee jaar lang niet door kon gaan 
door coronamaatregelen, gemist 
hadden. Er werd volop geshopt bij 

de ruim 400 kramen met onder meer 
kleding, sieraden, voedingswaren, 
apparaten en dierenspullen op de 
Middenweg, Raadhuisstraat, 
Bickerstraat en Van Loonstraat.  

Als ouders gaan scheiden, scheiden 
de kinderen mee. Kinderen kunnen in 
deze onzekere periode een steuntje in 
de rug goed gebruiken. Daarom kun-
nen ze op 27 september bij de GGD in 
het gemeentehuis aan de Parelhof 1 
in Heerhugowaard gratis meedoen 

aan de workshop ‘de kinderen schei-
den mee’ van de GGD. De workshop 
is bedoeld voor alle kinderen tussen 
de 6 en de 12 jaar van wie de ouders 
gaan scheiden of al gescheiden zijn. 
Door samen te praten, te spelen en te 
knutselen komen verschillende on-

derwerpen aan bod. Woensdagmiddag 
5 oktober is er een zelfde cursus in 
Wijkcentrum de Zon aan Brandpunt 1. 
Aanmelden kan via ggd-hollandsnoor-
den.opleidingsportaal.nl/Aanbod/ 
Vul in de zoekbalk ‘Scheiden’ in.

Vanaf oktober haalt de gemeente grof afval voortaan direct aan huis op. Dit is een proef van een half jaar. Daarna 
wordt gekeken of deze manier van inzamelen zorgt voor meer hergebruik van grondstoffen en voor minder zwerf-
afval. Maak een afspraak via de app AfvalWijzer, www.mijnafvalwijzer.nl of www.dijkenwaard.nl/afval. 

Al uw afval is een grondstof voor 
nieuwe producten. Door aangebo-
den goederen voortaan in goede én 
schone staat aan huis in te zamelen, 
zorgt de gemeente ervoor dat meer 

grondstoffen kunnen worden her-
gebruikt. Naast de inzameling aan 
huis kunnen inwoners elke maandag 
tot en met zaterdag tussen 8.00 en 
16.00 uur gratis terecht op een van 

de twee afvalscheidingsstations. 
Deze zijn te vinden aan de Berrie 8 
in Oudkarspel en de Beukenlaan 25 
in Heerhugowaard.

Grof afval wordt vanaf oktober
aan huis opgehaald

• Het echtpaar Fuchs-De Vilder uit 
Heerhugowaard was donderdag 
8 september zestig jaar getrouwd. 
Burgemeester Poorter bracht het 
stel een bezoek om hen te felicite-
ren met dit diamanten jubileum. 
Het was voor de echtelieden liefde 
op het eerste gezicht bij dansschool 
Schröder in Haarlem. Begin jaren 
zeventig verhuisde het echtpaar 
met hun kinderen naar Heerhugo-
waard, waar ze nog altijd wonen en 
van hun kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkind genieten.  

• Echtpaar De Vries-Schoon, woon-
achtig in Broek op Langedijk, vierde 
op 6 september het 60-jarig huwe-
lijksjubileum. Burgemeester Poorter 
bracht het diamanten stel een feli-
citatiebezoek. Het stel leerde elkaar 
kennen tijdens een uitwisselings-
weekend van jeugdvereniging  
Wormerveer –Broek. Ze kregen vier 
kinderen (één zoon, drie dochters) 
en de familie is inmiddels uitge-
breid met tien kleinkinderen en 
drie achterkleinkinderen. Het vierde 
achterkleinkind is op komst.

Jubilea
Diamanten bruidsparen

Heb jij een tussenjaar van school? 
Of ben je gestopt met je studie en 
nog geen idee wat je wilt gaan doen? 
Meld je dan aan voor het Gouden 
Kans Project, speciaal voor jongeren 
tussen de 18 en 27 jaar. Tijdens deze 
zogeheten maatschappelijke 
diensttijd van vier maanden werk je 
aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 
Je ontwikkelt je vaardigheden en je 
draagt bij aan een socialere en 

duurzamere omgeving. Je ontmoet 
nieuwe mensen en doet ook nog iets 
goeds voor een ander. Een 
fantastische manier om te investeren 
in jouw toekomst! 
Lijkt het je wat? Geef je dan snel op. 
Op 27 september start een groep in 
Hoorn en op 29 september in 
Alkmaar. Deelname is gratis. 
Meer info op 
www.goudenkansproject.nl. 

MET zoekt maatjes voor mantel-
zorgers die een steuntje in de rug 
nodig hebben. 
Mantelzorgers zorgen langdurig en 
onbetaald voor een chronisch zieke, 
gehandicapte of een hulpbehoevende 
naaste. Een zorgmaatje zet zich één 

keer per week een dagdeel in om de 
mantelzorger te ontlasten van de 
zorgtaak. 
U aanmelden als zorgmaatje kan via 
zorgmaatjes@methhw.nl of bel met 
Jenny Tromp, 06 18729505.

Jongeren gezocht voor 
Gouden Kans Project

MET zoekt zorgmaatjes 

Benieuwd naar hoeveel inwoners 
en woningen de nieuwe gemeente 
Dijk en Waard telt? Of wilt u weten 
hoeveel misdrijven er per jaar (of 
maand) in de gemeente worden 
gepleegd? Nieuwsgierig naar het 

gemiddelde besteedbaar inkomen 
van huishouden in Dijk en Waard? 
Al deze informatie, en nog veel 
meer kerncijfers over de 
gemeente zijn te vinden op 
dijkenwaard.incijfers.nl. 

Gemeente Dijk en Waard in cijfers
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Terugblik: raadsvergadering voor 
besluitvorming van dinsdag 13 september 
Tijdens het vragenkwartiertje Dijk en 
Waard kunnen raadsleden vragen stellen 
aan het college over actuele kwesties. 
Soms stelt een fractie de vragen al 
eerder en willen zij dat de wethouder 
niet schriftelijk, maar mondeling ant-
woord geeft tijdens de raadsvergadering. 
Dit keer stelde Lokaal Dijk en Waard 
vragen over de toegenomen kosten voor 
ondernemers. En FvD stelde in augustus 
vragen over de financiële lasten voor 
inwoners. Kijk de vergadering terug voor 
het antwoord van de wethouder. De vra-
gen zijn te lezen op bestuur.dijkenwaard.
nl, kijk onder overzichten bij raadsvragen.

Het bestemmingsplan en exploitatieplan 
Westrand is vastgesteld. 
Dit bestemmingsplan maakt 
86 woningen in diepe achtertuinen van 
huizen langs de Gedempte Veert moge-
lijk. Het gaat om 11 appartementen in 
een woongebouw, 67 vrijstaande 
woningen en 8 dubbele en/of twee-
onder-een-kapwoningen. Omdat een 
bepaald aantal sociale woningen niet 
gehaald wordt, stemde GroenLinks tegen. 
De motie van Lokaal Dijk en Waard, VVD, 
SDW en DOP werd ook aangenomen. Zij 
roepen het college op kleinschalige 
verkeersmaatregelen rond dit plan 
versneld op te pakken en extra 
voetpaden te realiseren. 

De gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en 
Waard – Kanaalpark is vastgesteld. 
Deze visie gaat over het gebied rond 
Omval-Kolhorn. Er ligt nu een leidraad 
om het gebied verder te ontwikkelen. 
Een houvast om inrichtingsplannen, 
gebiedsplannen en omgevingsplannen 
verder uit te werken. Een motie van CU 
en D66 om het Oosterdelgebied de 
status aparte te geven werd niet aan-
genomen. Net als een motie van FvD 
voor gebrekkige burgerparticipatie. FvD 
stemde tegen. 

En verder:
• Harmonisatie verordening naam-
 geving en nummering is unaniem  
 vastgesteld.
• Bestemmingsplan Heerhugowaard 
 Zuid-West 2021 is unaniem 
 vastgesteld.
• Intrekken Treasurystatuten 
 voormalige gemeenten Heerhugo-
 waard en Langedijk is unaniem 
 vastgesteld.
• Bestemmingsplan Benedenweg 
 naast 143 is unaniem vastgesteld. 
• Nieuwe Reglement van Orde van de 
 gemeenteraad Dijk en Waard is 
 unaniem vastgesteld. 
• Uitbreiding van de Agendacommissie 
 is unaniem vastgesteld. 
• Verordening BIZ Centrumwaard 
 2023 – 2027 is vastgesteld, 
 FvD stemde tegen. 

Kijk en luister mee via de livestream
U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk 
later terug. Zo werkt het: ga naar bestuur.dijkenwaard.nl, zoek in de agenda de juiste datum, kies voor de tafel of verga-
dering die u wilt zien en start de video. 

Agenda

Kom naar de politieke avond op dinsdag 27 september 
Avond voor beeldvorming en oordeelsvorming, in raadzaal Parelhof en 
werkcafé De Binding, van 20.00 tot 23.00 uur

Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad 
beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, 
kunt u invloed hebben op wat de raad besluit. Wilt u iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Spreek dan 
5 minuten in bij onderwerpen over oordeelsvorming.   

In raadzaal Parelhof:
Oordeelsvorming over: advies licentie lokale omroep
De gemeente heeft de wettelijke taak om een lokale omroep aan te wijzen en in stand te houden. Door de fusie 
moet deze keuze opnieuw worden gemaakt. Stichting Media Platform Alkmaar, RTV Dijk en Waard en Stichting 
Regio072 hebben een aanvraag ingediend. Deze aanvragen zijn getoetst door 2 externe mensen. Hun advies is 
om de licentie te verlenen aan Stichting Media Platform Alkmaar. Aan de raad wordt gevraagd dit advies over te 
nemen.   

Oordeelsvorming over: motie asielbeleid en win-win woningbouw
Via deze motie wil de VVD in gesprek met de raad over dit onderwerp. Wordt de motie in een raadsvergadering 
uiteindelijk vastgesteld? Dan roept de raad het college op zich in te spannen in het voorkomen van extra 
opvangplekken voor asielzoekers binnen de gemeente. En scenario’s uit te werken voor een win-winsituatie in 
het huisvesten van statushouders en het realiseren van woningen voor alle Dijk en Waarders. 

In werkcafé De Binding: 
Oordeelsvorming over: nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard
De welstandscriteria voor bouwwerken in Langedijk en Heerhugowaard zijn samengevoegd in deze nieuwe 
nota. Er staan geen nieuwe eisen in. Als de raad deze nota vaststelt zijn er voor heel Dijk en Waard dezelfde 
welstandscriteria voor bouwwerken. 

Oordeelsvorming over: bestemmingsplan 5 vrijstaande woningen Nauertogt 22
Dit plan gaat over de bouw van 5 vrijstaande woningen aan de Nauertogt 5. Met de 9 omwonenden heeft 
participatie plaatsgevonden. Daar is 1 zienswijze uitgekomen. Het plan is hetzelfde gebleven. Aan de raad wordt 
nu gevraagd die zienswijze ontvankelijk te verklaren en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Oordeelsvorming over: beleidsplan gladheidsbestrijding Dijk en Waard
Het beleid voor gladheidsbestrijding van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is samengevoegd en 
geactualiseerd. In de afgelopen jaren werkten de gemeenten al nauw samen om gladheid zo goed en duurzaam 
mogelijk te bestrijden. Aan de raad wordt gevraagd dit nieuwe beleid vast te stellen en de twee oude in te 
trekken. 

Oordeelsvorming over: voorbereidingsbesluit De Vaandel Noord
De gemeente onderzoekt of bedrijventerrein De Vaandel kan worden uitgebreid met De Vaandel Noord. Met het 
opstellen van een gebiedsvisie wordt de toekomstige ontwikkeling voor dit gebied bepaald. Aan de raad wordt 
gevraagd te besluiten dat er tot die tijd geen ongewenste ontwikkelingen in dit gebied mogen plaatsvinden. 

Dinsdag 4 oktober is er een raadsvergadering voor besluitvorming. Kijk voor de agenda op 
bestuur.dijkenwaard.nl.

Woont of werkt u in Dijk en Waard? Dan is 
het voortaan makkelijker om aan de raad 
te laten weten hoe u ergens over denkt. 
De raad beslist over belangrijke plannen 
en regels waar u iets van merkt in uw 
dagelijks leven. Door van u te laten horen, 
kan u invloed hebben op wat de raad 
uiteindelijk besluit. 

Spreek mee of spreek in bij de politieke 
avond
De Politieke Avond is om te verkennen, 
informatie op te halen en standpunten te 
delen met elkaar. 

Zo werkt het: 
• Op de agenda van Tafel de Binding 
en Tafel Parelhof ziet u bij de 
onderwerpen staan of het om 
beeldvorming of oordeelsvorming gaat. 
• Wil de raad nog een beeld vormen 
over een onderwerp? Meer informatie 
verzamelen over een onderwerp? Dan 
heet dit beeldvorming. U kunt dan 
meespreken. Tijdens de Politieke Avond 
zit u dan echt aan tafel en ‘spreekt u mee’.
• Wil de raad vooral in gesprek met 
elkaar over een onderwerp en 
standpunten delen? Dan heet dit 
oordeelsvorming. U kunt dan inspreken. 
Tijdens de politieke avond krijgt u dan 
5 minuten om iets te zeggen. Raadsleden 
kunnen u daarna nog vragen stellen. 
• Staat er een onderwerp op de agenda 
waar u iets over wilt zeggen? Laat dit dan 
weten. Stuur een mail naar 

griffie@dijkenwaard.nl of bel 
072 575 55 55. Doe dit uiterlijk een dag 
voor de vergadering. 

De raad hoort graag wat u belangrijk 
vindt 
Staat een onderwerp nog niet op de 
agenda, maar vindt u het wel belangrijk? 
Dan kunt u dit ook delen met de raad. 
Ziet u bijvoorbeeld iets dat anders kan? 
Heeft u een idee waar meer mensen iets 
aan hebben? Of maakt u zich zorgen 
over iets? Mail dit dan naar 
griffie@dijkenwaard.nl of bel 
072 575 55 55. Als we voldoende 
aanmeldingen hebben, nodigen we u na 
een tijdje uit om uw verhaal te komen 
vertellen aan de gemeenteraad.

Zo vergadert de raad
Elke drie weken is er een politieke avond. 
Deze avond vindt plaats op twee locaties. 
Er is een ‘Tafel’ in de raadzaal in het 
gemeentehuis aan de Parelhof in Heer-
hugowaard en er is een ‘Tafel’ in het werk-
café in de Binding in Zuid-Scharwoude. 
• De politieke avond is om te 
verkennen, informatie op te halen en 
standpunten te delen met elkaar. Woont 
of werkt u in Dijk en Waard? Dan kan u 
meespreken of inspreken tijdens deze 
avond. 
• Kan er een besluit genomen worden 
over een onderwerp? Dan gaat het naar 
de raadsvergadering. Deze is een week 
later, ook op dinsdagavond. 

Zo kan u invloed hebben op wat de raad besluit

Meer over de raad 
• Zoekt u contact met een raadslid? Kijk dan op bestuur.dijkenwaard.nl. 
 Daar staat hun telefoonnummer of e-mailadres. 
• De agenda en vergaderstukken staan op bestuur.dijkenwaard.nl.   
• Wilt u iets zeggen op de politieke avond? Weten hoe dit werkt? 

Of meer informatie over een onderwerp? 
 Neem dan contact op met de griffie. Mail griffie@dijkenwaard.nl  

of bel 072 575 55 55. 
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn. 


