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Doe mee aan ’30 dagen gezonder’!
Over wat gezond is, kunnen we heel 
lang praten. Maar over wat voor u 
gezonder is, hoeft u vast niet lang 
na te denken. Dat weet u wel. Maar… 
weten is nog geen doen. Door een 
maand lang een gezonde uitdaging 
vol te houden, wordt het makkelijker 
dat ook in de toekomst te blijven 
doen. Dat blijkt ook uit onderzoek. 
Daarom helpt 30dagengezonder u 
om samen met heel veel anderen 
in maart in actie te komen voor uw 
gezondheid. Dat is veel leuker en het 
werkt echt. Kies een uitdaging en 
meld u gratis aan.  

Welke uitdaging u kiest bepaalt u zelf. 
Uitdagingen kunnen heel divers zijn, 
bijvoorbeeld: elke dag op tijd naar 
bed, water drinken in plaats van alco-
hol of fris, 30 dagen een appje, kaart 
of telefoontje sturen naar een vriend/
vriendin. Of maak iedere dag een 
natuurfoto (en geniet daarvan), koud 
afdouchen, dagelijks een ommetje 
maken of een maand niet Netflixen. 
Bedenk voor uzelf of samen met 
anderen een gezonde uitdaging die bij 
u past. 

Gemeente zet in op preventie
Ook wethouder Annette Groot gaat de 
uitdaging aan. De gemeente Dijk en 
Waard zet de komende jaren stevig in 
op preventie: het zoveel mogelijk 
voorkomen van fysieke en mentale 
ongemakken. Gedurende uw hele 
leven op een goede manier in bewe-
ging blijven,  zorgt ervoor dat u fysiek 

en mentaal fitter blijft en hopelijk 
geen (of minder snel) zorg nodig hebt. 
Daarom gaat wethouder Annette Groot 
gedurende 30 dagen elke dag mini-
maal 10.000 stappen zetten. 

‘’Beweging is gezond voor 
lichaam én geest”

Wethouder Groot: “Ik beweeg te 
weinig en ik hoop dat deze campagne 

me structureel meer laat bewegen. 
Beweging is gezond voor lichaam én 
geest. En we hebben er een prachtige 
gemeente voor; er is genoeg te zien 
en het is de kans om anderen te ont-
moeten. Ik hoop de regenjas niet al te 
vaak nodig te hebben, maar ongeacht 
het weer: we gaan ervoor!”

Doet u ook mee? Meld u aan op 
www.30dagengezonder.nl. Op deze 

website kunt u ook inspiratie opdoen 
voor uitdagingen en leest u tips om 
het vol te houden. 

30dagengezonder is een initiatief van 
GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Hollands 
Noorden, GGD Kennemerland, GGD 
Noord- en Oost-Gelderland, GGD West 
Brabant en GGD Zaanstreek Waterland 
ondersteund door Groen Kapitaal 
Provincie NH.

Deze week zijn de aanslagen 
gemeentelijke belastingen 2022 
door Cocensus naar alle inwoners 
en bedrijven gestuurd. Voor heel 
Dijk en Waard gelden dezelfde 
tarieven. Het uitgangspunt bij het 
bepalen van de tarieven was dat 
de woonlasten (OZB, rioolheffing 
en afvalstoffenheffing) per saldo 
niet mogen stijgen. Afhankelijk 
van de situatie kunnen er per 
huishouden wel lichte tarief-
verschuivingen optreden. 

Heeft u vragen over de gemeen-
telijke belastingen? Op de web-
site dijkenwaard.cocensus.nl vindt 
u veel informatie over de 
gemeentelijke belastingen en 
een lijst veelgestelde vragen. 
Staat het antwoord op uw vraag 
hier niet tussen? Neemt u dan 
contact op met de gemeente via 
072 575 5555. In sommige geval-
len kan het zijn dat een terugbel-
afspraak met u wordt gemaakt. 

Twee Dijk en Waarders ontvingen 
uit handen van burgemeester 
Peter Rehwinkel een Koninklijke 
onderscheiding. Op vrijdag 
11 februari kreeg Ruth 
Groenewoud-Gerard de onder-
scheiding en op donderdag 
17 februari werd Frank van Unen 
met het lintje verrast. 

Ruth Groenewoud-Gerard is 
benoemd tot Ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Mevrouw 
Groenewoud-Gerard krijgt de 
onderscheiding vanwege haar 
inzet voor de stichting Miss IQ. 

Frank Van Unen is benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje 
Nassau voor zijn inzet voor de 
Roei & Zeilvereniging ‘De Amstel’, 
de Koninklijke Nederlandse 
Roeibond en zijn werk als 
penningmeester voor de 
Stichting Openbare Bibliotheek 
Hoorn en de Kunstenaars-
vereniging Hoorn. 

Aanslag gemeentelijke 
belastingen op de mat

Twee inwoners van 
Dijk en Waard ontvangen 
Koninklijke onderscheiding

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Nieuwe prullenbakken 
voor Dijk en Waard

Provincie betaalt mee aan uitbreiding vaarroutes 

Op dit moment worden er op ver-
schillende locaties in Dijk en Waard 
nieuwe prullenbakken geplaatst. 
Deze nieuwe prullenbakken zijn gro-
ter en raken minder snel verstopt. 

Vanwege corona zijn meer inwoners in 
hun eigen omgeving aan het wande-
len of maken meer gebruik van de 
bankjes in de buurt. Dit zorgt ook voor 
meer afval. De huidige bakken bleken 

hier niet altijd voldoende ruimte voor 
te hebben. Door het plaatsen van een 
groter exemplaar is er op deze loca-
ties meer capaciteit. De grotere bak-
ken komen daarom vooral op plekken 
te staan waar veel afval wordt wegge-
gooid. Bijvoorbeeld langs busroutes en 
rondom drukkere locaties.
Tijdens afgelopen jaarwisseling zijn er 
helaas ook weer een aantal prullen-
bakken door zwaar vuurwerk opgebla-

zen. Deze bakken worden ook vervan-
gen, alleen niet altijd door een groter 
exemplaar. Het vervangen van de prul-
lenbakken heeft wel wat vertraging 

opgelopen door uitval van personeel 
en vanwege het wereldwijde tekort 
aan materialen.

Gemeente Dijk en Waard krijgt van 
provincie Noord-Holland een finan-
ciële bijdrage van 635.000 euro voor 
twee recreatieve waterprojecten. Het 
gaat om het uitbreiden en verbeteren 
van vaarroutes in Zuid-Scharwoude 
én rondom Sint Pancras. 

Beide plannen, waarvan de uitvoering 
dit voorjaar start, maken deel uit van 

het project Langedijk ontwikkelt met 
water. Bij de plannen werkt de 
gemeente nauw samen met Stichting 
Langedijk Waterrijk, Recreatieschap 
Geestmerambacht en Ontwikkelings-
bedrijf Noord-Holland Noord.

Bruggen
Voor het verbeteren van de vaarroute 
in Zuid-Scharwoude krijgt de 

gemeente een provinciale bijdrage 
van 400.000 euro. Het budget wordt 
besteed aan het vervangen van vier 
dammen door bruggen op de Achter-
burggracht (nabij de Machinesloot) en 
het verbreden van waterlopen. 
Hierdoor wordt een vaarroute van 
1,5 kilometer ontsloten voor kleinere 
pleziervaartuigen. De vier bruggen 
worden gerealiseerd bij Sportlaan-

Kastanjelaan, Lindenlaan, Wilgen-
laan-Kastanjelaan en Wilgenlaan. De 
subsidie voor Sint Pancras is een 
bijdrage voor een nieuwe brug in het 
Venpad en het realiseren van een 
extra vaargeul (een zogeheten bypass) 
op de noordelijke vaarroute rondom 
Sint Pancras. De subsidie van de 
provincie hiervoor bedraagt 
235.000 euro.

Wethouder Annette Groot gaat de 30dagengezonder-uitdaging aan.
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19 maart: heel Dijk 
en Waard schoon! 

Workshop voor kinderen van gescheiden ouders 

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 10529124

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. 

Voorbereiding vier bruggen 
Achterburggracht – Machinesloot 
Er wordt gestart met riolerings-
werkzaamheden in de Lindenlaan. 
Rond 18 maart 2022 zijn deze 
werkzaamheden gereed.

Aanleg duiker Maria Austria erf
Ter hoogte van de rotonde Midden-
weg wordt in het water bij Maria 
Austria erf een duiker aangelegd 
van 31 januari tot 5 maart 2022. 
Deze periode kunt u niet via Maria 
Austria erf de Middenweg op of af. 
De rotonde blijft in gebruik. Een 
omleidingsroute wordt aangegeven. 

Rioleringswerkzaamheden 
Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 
omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De werkzaam-
heden worden in fases uitgevoerd. 
Fase 4 loopt helaas wat uit tot aan 
10 maart 2022. De laatste fase zal 
wel starten op 21 februari met als 
volgorde de Bakkerslaan, vervol-
gens Mimosalaan en afsluitend de 
Stenenlaan. De werkzaamheden van 
de laatste fase duren ongeveer 
negen weken.

Baggerwerkzaamheden Reigerslaan
Vanaf ongeveer half februari voert het 
Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier baggerwerkzaamheden uit 
in Sint Pancras. De werkzaamheden 
vinden plaats bij de watergang naast 
de A.V.H. Destreelaan tussen de 
Reigerlaan en de spoorwegovergang 
naar de Achterweg. De werkzaam-
heden duren ongeveer twee weken. 

Rioleringswerkzaamheden 
Prinses Irenestraat 
Maandag 28 februari starten we met 
de werkzaamheden om het oude riool 
te verwijderen in de Prinses Irene-
straat in Broek op Langedijk. Alleen op 
maandag 28 februari zal de Prinses 
Irenestraat ter hoogte van de Prinses 
Margrietstraat gestremd worden. 
Vervolgens is er een halve rijbaan-

afzetting of wordt er vanuit de 
parkeerstrook gewerkt. De werkzaam-
heden worden gecombineerd met de 
elektra nutspartij. Zij vervangen de 
oude elektrakabel. Samen zullen de 
werkzaamheden ongeveer vier weken 
in beslag nemen.

Eerste Industriestraat
De Eerste Industriestraat (tussen de 
Juliana van Stolbergstraat en de 
Tweede Industriestraat) in 
Noord-Scharwoude is voor langere 
tijd, tot nader bericht, afgesloten. In dit 
deel van de weg wordt een aantal 
panden gesloopt, nieuwe woningen 
gebouwd en de weg opnieuw inge-
richt. De recent opgeleverde apparte-
menten blijven bereikbaar via de 
Juliana van Stolbergstraat. 

Bushaltes lijn 407
Gemeente Dijk en Waard en 
Provincie Noord-Holland gaan de 
bushaltes voor de Buurtbus (lijn 
407/Hugohopper) verbeteren. De 
voorzieningen voor visueel gehan-
dicapten worden verbeterd om hen 
veiliger en makkelijker gebruik te 
laten maken van de Buurtbus. Tij-
dens de werkzaamheden blijven de 
haltes in gebruik. Een enkele keer is 
het nodig naast de halte in of uit te 
stappen. De aanpassingen worden 
tussen januari tot maart 2022 per 
halte gedaan. Voor een uitgebreide 
routekaart, zie www.dijkenwaard.nl > 
Werk aan de weg.

Fietsstraat Middenweg 
De fietsstraat Middenweg tussen 
winkelcentrum Middenwaard en de 
Diamant in Heerhugowaard krijgt 
nieuw asfalt en wordt qua indeling 
aangepast aan de meest actuele 
richtlijnen. Ook worden de zieke 
kastanjes langs dit deel van de 
fietsstraat vervangen voor lindes. In 
verband met de werkzaamheden is 
de fietsstraat van maandag 
21 februari tot en met 4 maart en 
van maandag 14 maart tot en met 
15 april volledig afgesloten voor 
fietsers. Er wordt ter plekke een 
omleidingsroute aangegeven. 
Vanaf 28 februari wordt gestart 
met het asfalteren van de fiets-
paden langs de Middenweg, tussen 
de Reuzenpandasingel en de 
Amstel. De werkzaamheden vinden 
uitsluitend plaats op de fiets- en 
voetpaden. De rijweg blijft open 
voor verkeer.

Gemeente Dijk en Waard staat 
zaterdag 19 maart weer in het teken 
van de grote jaarlijkse opruimactie 
van zwerfafval. Het thema ‘Jij een 
schone buurt, samen een schone 
gemeente’ geeft precies aan hoe u in 
uw eentje het verschil kunt maken. 
Gewoon door uw eigen stoep, straat, 
plantsoen of buurt schoon te houden. 
Als er genoeg Zappers (zwerfafval-
pakkers) meedoen, ontstaat vanzelf 
een schone gemeente. 

En dat deze aanpak werkt, blijkt wel 
uit de resultaten: meer dan 1.000 Zap-
pers hebben vorig jaar de hoeveelheid 
zwerfafval in Dijk en Waard aanzienlijk 
verminderd. De gemeente is echt een 
stuk schoner geworden en daarvoor 
danken we onze Zappers van harte. 
Natuurlijk gaan we ook in 2022 dóór, 

om te beginnen met de oproep aan 
alle Zappers om zaterdag 19 maart 
heel Dijk en Waard schoon te maken. 

Liever met de klas, school, club of 
sportvereniging aan de slag? Ook dan 
zijn er genoeg uitdagingen op onder 
andere het schoolplein, sportterrein 
en zelfs met sup’s op het water. 
Bent u nog geen Zapper, meld u dan 
aan op dijkenwaard.nl/zwerfafval. 
Dan krijgt u van de gemeente een 
gratis zwerfafvalgrijper. 
Meer informatie vindt u ook op de 
Facebookpagina Ik ben Zapper in Dijk 
en Waard. 

In de volgende editie van Gemeente-
nieuws Dijk en Waard meer informatie 
over de opschoondag.

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

Als ouders gaan scheiden, scheiden 
de kinderen mee. Kinderen kunnen 
in deze onzekere periode een 
steuntje in de rug goed gebruiken. 
De KIES-training van gemeente 
Dijk en Waard biedt hen een veilige 
plek om ervaringen en vragen te 

delen. De training geeft de kinderen 
ook praktische handvatten voor de 
verwerking.

De KIES (Kind In Een Scheiding)-groep 
is voor Dijk en Waardse kinderen van 
7 tot en met 11 jaar van gescheiden 

ouders. De kinderen komen acht keer 
een uur bij elkaar. Er wordt gewerkt 
met aansprekende spelvormen om 
thema’s te behandelen waar kinderen 
van scheidende ouders mee te maken 
krijgen. Deelname is gratis. 
De eerstvolgende groep start op 21 

maart. Ouders kunnen hun kind aan-
melden door een mail te sturen naar 
Jeugd- en Gezinscoach Renske Blaauw 
via r.blaauw@dijkenwaard.nl met 
daarin de naam en de geboortedatum 
van het kind.
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Omgeving Lapis Lazuli krijgt vorm 

Aanvragen standplaats voor verkoop 
oliebollen of kerstbomen

Als zorgmaatje kunt u het verschil maken

Hulp bij het invullen van formulieren

De eerste bewoners van het woon-
complex Lapis Lazuli in het Stadshart 
van Heerhugowaard kregen deze week 
de sleutels van hun nieuwe woningen 
overhandigd. Ondertussen wordt er 
rondom Lapis Lazuli hard gewerkt om 
het woongebouw goed aan te laten 
sluiten op de omgeving. De inrichting 
van de omgeving kenmerkt zich vooral 
door veel groen. Er is ook oog voor de 
klimaatopgave, met onder meer de 
aanleg van watertuinen. 

Het nieuwbouwproject Lapis Lazuli, 
gebouwd door Bouwbedrijf M.J. de Nijs 
& Zonen B.V. uit Warmenhuizen, bestaat 
in totaal uit 207 woningen en een 
aantal commerciële ruimten. Gemeente 
Dijk en Waard en Dura Vermeer werken 
voor het ontwerp en de realisatie van 
de omgeving van Lapis Lazuli nauw 
samen in een bouwteam. Het inrich-
tingsplan is in samenwerking met 
advies- en ontwerpbureau 
KuiperCompagnons opgesteld. 

Waterproof Stadshart
Het plan van inrichting biedt een 
oplossing voor de hittestress en water-
overlast in dit centrumgebied. Om dit te 
realiseren zal op verschillende 
manieren regenwater zoveel mogelijk 
worden vastgehouden, vertraagd 
worden afgevoerd en waar mogelijk 
geïnfiltreerd. Senior projectleider Hugo 

de Boer van gemeente Dijk en Waard: 
“Wij leggen bijvoorbeeld watertuinen 
aan die er bij hevige regenval voor 
zorgen dat het regenwater opgevangen 
wordt.”
Het inrichtingsplan bevat verder veel 
groen in de vorm van bomen, planten en 
plantvakken. In de openbare ruimte 
rondom Lapis Lazuli geldt het principe 
‘groen tenzij’.  Van het fijnmazige groen 
in de kern van het Stadshart wordt het 
groen naar de randen van het gebied 
toe steeds robuuster. Om daar over te 
lopen in het Stadspark en de te 
vergroenen Zuidtangent. Hugo de Boer: 
“Samen met nieuwe bestrating en ver-
lichting zorgt dit alles voor een mooie, 
frisse uitstraling die past bij het 
Stadshart en onderdeel is van het 
Masterplan Stationsgebied Dijk en 
Waard.”

Eerste fase gestart
De eerste fase van de werkzaamheden 
aan de omgeving van Lapis Lazuli is 
onlangs begonnen. Dura Vermeer is druk 
bezig met de herinrichting van de 
passage tussen Middenwaard en Lapis 
Lazuli en het plaatsen van onder-
grondse afvalcontainers. Tevens worden 
het terrein ten noorden van Lapis Lazuli 
bestraat en de laad- en losstrook ten 
behoeve van de leveranciers van 
Middenwaard opnieuw ingericht. Deze 
werkzaamheden zijn naar verwachting 

eind februari gereed.
Na een korte pauze zullen de volgende 
fases van de inrichting plaatsvinden. 
“Tijdens deze fases worden de Parelhof 
vanaf de Zuidtangent tot aan de Kwarts 
van nieuwe bestrating, groen en plant-
vakken voorzien. Dit geldt ook voor het 

gedeelte aan de Stadspleinzijde van 
Lapis Lazuli tot aan de ingang van 
Middenwaard,” aldus de senior project-
leider.

Inrichting volgen via app
Wilt u meer (actuele) informatie over dit 

project, het inrichtingsplan of heeft u 
vragen of tips? Download dan de gratis 
Dura Vermeer BouwApp in de Play- of 
Appstore en volg het project ‘Woonrijp 
maken Lapis Lazuli’. 

Wilt u in november en december 
kerstbomen of oliebollen verkopen 
vanaf een standplaats in Heerhugo-
waard? Dan heeft u een tijdelijke 
standplaatsvergunning nodig. U kunt 
hiervoor een aanvraag indienen via 
www.dijkenwaard.nl/standplaatsver-
gunning > oliebollen en kerstbomen. 

Er geldt een voorrangsregel voor de 
standplaatshouders die in 2021 een 
tijdelijke standplaats hebben 
ingenomen. Zij moeten echter wel 
vóór 1 april 2022 de aanvraag hebben 
ingediend.  Vanaf 1 april geldt het 
principe ‘wie het eerst komt’. 
Op de website vindt u informatie over 

de procedure, toetsingscriteria en 
kosten. Tevens biedt de site informatie 
over het aanvragen van een stand-
plaatsvergunning in een van de 
dorpen van voormalig gemeente 
Langedijk.

Mantelzorgers hebben best vaak het 
gevoel er alleen voor te staan. Een 
vrijwilliger die als maatje naast de 
mantelzorger staat, kan dan uitkomst 
bieden. MET zoekt vrijwilligers die als 
zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers 
te ondersteunen. 

Een zorgmaatje zet zich in om één keer 
per week een dagdeel de mantelzorger 
te ontlasten van de zorgtaak. Het con-
tact bestaat uit samen koffie drinken, 
een wandelingetje en praatje maken of 

bijvoorbeeld samen een gezelschaps-
spel doen. Wanneer er een wens is om 
er samen op uit te gaan, naar het bos, 
de stad, of een hobbyclub, kan dat ook. 
Bij maatjes staan menselijkheid en 
gelijkwaardigheid centraal. Het draait 
om persoonlijk contact.
Paula heeft een zorgmaatje: “De steun 
van een zorgmaatje, een onbekende, is 
voor mij heel waardevol. Mijn zoons en 
familie doen genoeg. Het is fijn dat zij 
op sommige momenten wat ontlast 
worden. En het zorgt dat ik vrijheid 

voel om samen met mijn maatje te 
doen wat ik wil.”
De bedoeling is dat de mantelzorger 
dankzij deze ondersteuning na verloop 
van tijd zelfstandig goed verder kan. 
Het maatje krijgt een training voor 
deze functie en begeleiding door een 
beroepskracht. Heeft u zin in deze 
nieuwe uitdaging of zelf behoefte aan 
ondersteuning van een vrijwilliger? 
Reageer dan via sandra.berns@
methhw.nl of bel met Sandra Berns via 
06 42544931.

Heeft u hulp nodig bij het invullen 
van (gemeentelijke) formulieren? 
Kom dan langs bij het formulieren-
punt op woensdag van 10.00 tot 
13.00 uur op de eerste verdieping in 
bibliotheek Heerhugowaard 
(Parelhof), woensdag van 13.00 tot 
15.00 uur bij het Formulierenpunt/
Informatiepunt Digitale Overheid in 
Bibliotheek Langedijk of donderdags 
tussen 10.00 en 13.00 uur bij het 
formulierenpunt in Wijkcentrum de 
Horst in Heerhugowaard. 

Op de genoemde locaties zitten mede-
werkers klaar om u te helpen bij het 
invullen van de (online) formulieren. 
Ook kijken ze meteen met u mee of u 
misschien nog meer toeslagen of 
voorzieningen kunt aanvragen. U kunt 
hulp krijgen bij het invullen van bij-
voorbeeld gemeentelijke formulieren, 
aanvragen voor toeslagen of bijzon-
dere bijstand, aanvragen DigiD en 
aanvragen voor de Huygenpas/
MeedoenPas. Als er specifiekere hulp 
nodig is, verwijzen de medewerkers 
door naar instanties. De hulp is gratis. 

Ondersteuning Halte Werk
Ook Halte Werk biedt via telefoon of 
mail ook ondersteuning bij het invul-
len van formulieren. Bel 14 072 (kies 
‘Alkmaar’ en vraag naar Halte Werk). 
Of mail via www.haltewerk.nl/
contactformulier (kies als onderwerp 
‘Formulierenpunt’). De medewerkers 
van het Formulierenpunt zijn van 
maandag tot en met donderdag 
telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 
16.00 uur. Het formulierenpunt van 
Halte Werk is open op afspraak.

Burgemeester Peter Rehwinkel had 
de afgelopen weken een drukke 
agenda wat betreft huwelijks-
jubilea. Hij ging namens de 
gemeente bij maar liefst zes 
echtparen op bezoek met een 
mooie bos bloemen en een cadeau. 

- Het echtpaar Bleeker-Schouten 
vierde op zaterdag 5 februari het 
65-jarig huwelijksjubileum. De 
briljanten echtelieden zijn beiden 
geboren en getogen in Heerhugo-
waard. Ze leerden elkaar al als 
jongelui kennen en trouwden op 
5 februari 1957. Ze hebben vier 
kinderen, acht kleinkinderen en vier 
achterkleinkinderen. 
- Het echtpaar Koopman-Min 
vierde op zondag 6 februari het 
diamanten huwelijksjubileum. 
Meneer Koopman werd geboren in 
Alkmaar, terwijl mevrouw in Bergen 
het levenslicht zag. Ze leerden 
elkaar kennen in Bergen en na 
anderhalf jaar verkering stapte het 
stel op 6 februari 1962 in het 
huwelijksbootje. Ze kregen een 
zoon en een dochter en hebben 
drie kleinzoons. Hun dochter is 
helaas vorig jaar overleden.
- Op zaterdag 12 februari was 
het feest bij het echtpaar 
Van Stroe-De Vogel. Het stel vierde 
het 60-jarig huwelijksjubileum. 
Ze leerden elkaar kennen op een 
bruiloft, waar de vonk meteen 
oversloeg. Het echtpaar, dat al 52 
jaar in Heerhugowaard woont, heeft 
vier kinderen, tien kleinkinderen en 

zeven achterkleinkinderen. 
- Voor het echtpaar 
Hes-Zorgdrager sloeg de vonk over 
tijdens de dansles. Het stel trad op 
15 februari 1962 in het huwelijk in 
IJmuiden. Dit betekent dat de ech-
telieden op dinsdag 15 februari het 
60-jarig huwelijksjubileum vierden. 
Ze hebben drie kinderen, zeven 
kleinkinderen en vier achterklein-
kinderen.
- Echtpaar Schonewille-Hooijboer 
vierde woensdag 16 februari het 
65-jarig huwelijksjubileum. Het 
briljanten bruidspaar leerde elkaar 
op de bruiloft van de zus van 
mevrouw kennen. Ze trouwden in 
Hem en woonden jarenlang in 
Hilversum. Sinds enkele jaren 
wonen ze in Heerhugowaard. Het 
echtpaar heeft een zoon en een 
dochter, vier kleinkinderen en zes 
achterkleinkinderen. 
- Op 15 februari vierde het echt-
paar Van Zanten – Meijlink het 
diamanten huwelijksjubileum in 
kleine kring. Het stel heeft elkaar 
leren kennen in Harderwijk. De 
heer Van Zanten was er in militaire 
dienst en mevrouw in opleiding 
verpleging. Ze trouwden op 
15 februari 1962. Via Zaandam 
kwamen ze uiteindelijk in Heer-
hugowaard terecht. Het echtpaar 
kreeg één dochter en twee zoons 
en heeft zeven kleinkinderen en 
één achterkleinkind

Jubilea

Deze groene wand wordt een van de vele groene elementen in de inrichting. 

Zes huwelijksjubilea  
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Vooruitblik politieke avond 1 maart 2022
Discussietafel MeedoenPas van 19.30 tot 20.25 uur gemeentehuis 
Dijk en Waard
Zowel gemeente Heerhugowaard als gemeente Langedijk hebben een MeedoenPas 
voor minima. Het budget op de pas die minima kunnen besteden om aan activiteiten 
mee te doen verschilt per gemeente 
De verordening dient aangepast te worden om de budgetten op de passen voor alle 
inwoners van Dijk en Waard gelijk te trekken. Zij kunnen met deze budgetten meedoen aan sportieve en culturele 
activiteiten.
Daarnaast  geeft de publiciteit rondom dit raadsvoorstel extra aandacht aan de mogelijkheden van de MeedoenPas, en 
wordt zo het gebruik gestimuleerd.

Gesprekstafel/discussietafel Parkeergeldverordening en Legesverordening 2022 voor Dijk en Waard om 
20.30 tot 21.30 uur gemeentehuis Dijk en Waard
De raad van Dijk en Waard heeft besloten om voor 2022 een tarief in te voeren op parkeervergunningen- en 
ontheffingen. Al eerder, eind 2021, was tot invoering van het tarief voor 2022 besloten, maar het innen van de bedragen 
werd uitgesteld totdat de nieuwe raad hierover, voor 1 april, een besluit zou nemen.

Discussietafel Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard 19.30 tot 19.55 uur De Binding
De gemeenteraad wordt gevraagd om de Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard vast te stellen en daarmee ook 
de cliëntenparticipatie .
Deze cliëntadviesraad behartigt de belangen van cliënten van de Wmo, de Jeugdwet en de daarbij horende 
maatschappelijke voorzieningen. De cliëntadviesraad geeft hierover gevraagd en
ongevraagd advies aan het college.

Gesprekstafel/discussietafel Onze kijk op Dijk en Waard van 20.00 tot 20.40 uur De Binding
In een gezamenlijk proces in 2021 hebben inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, raadsleden, bestuurders 
en ambtenaren verschillende perspectieven op Dijk en Waard met elkaar gedeeld. Deze zijn verwerkt in het 
voorliggende stuk. Het college ziet Onze kijk op Dijk en Waard als een vertrekpunt, een levend document wat 
meebeweegt met de gevraagde veranderingen vanuit de samenleving.
Niet alle raadsleden van Dijk en Waard hebben hun mening kunnen vormen over het voorliggende stuk. Deze avond 
biedt de mogelijkheid voor onderlinge discussie en het dieper ingaan op het stuk.

Discussietafel Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van 20.40 tot 21.15 uur De Binding
Onderwijshuisvesting is een wettelijke verantwoordelijkheid voor gemeenten. Eén van de taken is het opstellen van 
een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Voor Dijk en Waard is nu een verordening vastgesteld door de 
gemeenteraad. De verordening treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2022.
Vooruitlopend op het opstellen van een beleidsrijke verordening wordt nu de formeel verplichte beleidsarme 
verordening voor deze nieuwe gemeente ter vaststelling aangeboden om een basis te hebben om aanvragen en 
toekennen van voorzieningen aan te toetsen. 

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard 21.45 tot 23.00 uur gemeentehuis Dijk en Waard
Onderwerpen
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen agenda
3. Kwartiertje Dijk en Waard(politieke vragen/actualiteiten)
4. Vaststellen besluitenlijsten Politieke avond en raadsvergadering 15 februari 2022
5. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
6. Hamerstukken
a. Controleverordening
b. Verordening auditcommissie Dijk en Waard 2022
c. Intrekken oude raadsverordeningen
d. Raadsvoorstel intrekken verordening commissie beeldende kunst (1999)
7. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
8. (Mogelijke) motie vreemd aan de orde van de dag
9. Sluiting

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken vindt u op de website van de gemeenteraad: 
www.dijkenwaard.nl > gemeentebestuur. Ook kunt u hier de raadsvergadering live volgen of achteraf bekijken. De Politiek 
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 email aan griffie@dijkenwaard.nl. Doe dit bij voorkeur 48 uur voor aanvang van de Politieke avond.

Agenda

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

Samenstelling Gemeenteraad

Terugblik politieke avond 
15 februari 2022 

Gemeenschappelijk regelingen
Dijk en Waard werkt samen met 
andere gemeenten om bepaalde taken 
uit te voeren zoals het recreatieschap 
Geestemerambacht, het Regionaal 
Archief, de GGD. Dit zijn 
zogenoemde gemeenschappelijke 
regelingen.
De gemeenschappelijke regelingen 
hebben hun kadernota’s 2023 aan de 
raad voorgelegd met het verzoek 
eventuele zienswijzen voor 1 maart 
aanstaande in te sturen. De gemeente-
raad stemde in met alle voorgestelde 
zienswijzen, her en der voorzien van 
een kanttekening. Vervolgens stelt 
ieder gemeenschappelijke regeling op 
basis van de kadernota een begroting 
op. Deze worden in mei besproken 

tijdens een regiobijeenkomst van de 
raden.

Verordening Winkeltijdenwet Dijk en 
Waard 2022
De raad heeft een nieuwe verordening 
vastgesteld. Met een unaniem
aangenomen amendement (een 
wijzigingsvoorstel) voerde de raad wel 
een wijziging door in de verordening. 
Het college stelde namelijk voor om 
binnen acht weken te beschikken over 
een ontheffingsaanvraag. De raad 
heeft dat teruggebracht tot zes weken. 
De raad is van mening dat een kortere 
beslistermijn ten goede komt aan de 
dienstverlening aan inwoners en 
ondernemers.


