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Plannen spooronderdoorgang en 
herinrichting Zuidtangent bijna gereed 

De plannen voor de aanleg van de 
spooronderdoorgang van de Zuid-
tangent zijn bijna klaar. Naast de 
spooronderdoorgang wordt ook de 
Zuidtangent opnieuw ingericht, van 
de N242 (Westerweg) tot aan de 
Parelhof. Het doel is een aantrekke-
lijke, levendige en doorgaande route 
van het Stationsgebied naar het 
Stadshart. Met de herinrichting van 
het Stationsgebied krijgt Heerhugo-
waard een nieuw aanzien.

Woensdagavond 23 maart was er een 
inloopbijeenkomst om inwoners te 
informeren over de plannen. Tijdens 

deze avond is getoond hoe de spoor-
onderdoorgang eruit komt te zien, wat 
de planning is en hoe deze met 
andere ontwikkelingen in het gebied 
samenhangen. In het voorlopig 
ontwerp zijn twee keer twee rijstroken 
opgenomen en een vrijliggend fiets-
pad. Er komt een bypass langs het 
spoor zodat het station via de 
Gildestraat bereikbaar is. De bypass 
moet de verkeersveiligheid verhogen. 
In het ontwerp is een duidelijk 
verschil in landschapszijde en stads-
zijde te zien. Ook is er veel aandacht 
voor klimaatadaptie: er wordt zoveel 
mogelijk groen toegepast om bij 

wateroverlast het water op te kunnen 
vangen. Aan de noordzijde van het 
station zijn veel nieuwbouwprojecten 
voor woningen zoals De Groene Trede, 
het Stationskwadrant en de Waarddijk 
Toren.  

Aanvraag omgevingsvergunning
De aanvraag voor de omgevingsver-
gunning is inmiddels ingediend. De 
stukken liggen ter inzage. U kunt een 
zienswijze indienen. Hoe dit werkt, 
leggen we u graag uit op twee inloop-
momenten: dinsdagavond 29 maart 
van 19.00 tot 20.30 uur (Heer Hugo) 
en op vrijdagochtend 1 april van 

10.00 tot 11.30 uur (raadszaal 
gemeentehuis Parelhof).   

Bereikbaarheid tijdens de bouwfase
De bouw van de spooronderdoorgang 
zal grote impact hebben op de bereik-
baarheid van het gebied. Daarom is er 
op woensdagavond 6 april van 19.30 
tot 21.00 uur een gespreksavond over 
hoe de hinder zoveel mogelijk beperkt 
kan worden. Meld u hiervoor aan via 
de projectpagina www.dijkenwaard.nl/
stationsgebied. Op deze webpagina 
vindt u ook meer informatie over het 
project.

Inwoners die vragen hadden aan 
de gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard konden dit al 
een aantal jaren doen via 
WhatsApp. En dit geldt ook voor 
de nieuwe gemeente Dijk en 
Waard. Wel stapt Dijk en Waard 
over naar het nieuwe telefoon-
nummer 06 28520921. Bewoners 
die contact zoeken via de oude 
nummers worden voortaan door-
verwezen naar het nieuwe. 
Bellen naar dit nummer kan niet. 
Telefonisch contact gaat via 
072 575 55 55.

De afgelopen jaren is het aantal 
inwoners dat gebruik maakt van 
WhatsApp flink toegenomen. Het 
is een laagdrempelige manier 
om contact te zoeken met de 
gemeente. “We merken dat inwo-
ners handig gebruik maken van 
WhatsApp om meldingen te 
maken en vragen te stellen. Je 
hoeft dan niet te wachten, wat 
met bellen soms wel het geval 
is,” aldus senior medewerker 
frontoffice Dominique Bleeker.

Dijk en Waard wil een gemeente 
zijn waar inwoners en onder-
nemers zich veilig voelen en 
waar criminaliteit en overlast 
worden aangepakt. De gemeente 
is bezig met een nieuw veilig-
heidsplan, waarin zij samen met 
andere veiligheidspartners, zoals 
de politie, vastlegt wat de 
belangrijkste onderwerpen zijn 
om de komende jaren mee aan 
de slag te gaan. De mening van 
inwoners, ondernemers en 
organisaties is daarbij belangrijk. 
Wat zou de nieuwe gemeente 
volgens u als eerste moeten 
doen als het gaat om veiligheid? 
Laat het ons weten door tussen 
31 maart en 17 april de online 
enquête over veiligheid in te 
vullen via de website 
www.dijkenwaard.nl/veiligheid.  

Nieuw WhatsApp-
nummer

Enquête over 
veiligheid 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Dijk en Waard leeft mee met Oekraïne
Mede dankzij de inzet van tientallen 
vrijwilligers van de Rotary kon de 
gemeente Dijk en Waard afgelopen 
weekend de eerste Oekraïense 
vluchtelingen opvangen in het 
Transferiumgebouw aan De Vork in 
Heerhugowaard. In totaal worden 
tachtig kamers in gereedheid 
gebracht, voor een maximale opvang-
capaciteit van 240 personen. In 
eerste instantie worden er 109 
Oekraïners op de voormalige jeugd-
zorglocatie opgevangen. Binnen 
enkele weken worden er nog eens 
108 Oekraïners verwelkomd. 

De gemeente kreeg vanuit Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord de vraag 
om op korte termijn 109 Oekraïners 

een verblijf aan te bieden. Het college 
besloot om voor deze opvang een 
groot deel van het Transferiumgebouw 
tot eind december te huren. Mocht 
langer verblijf van de vluchtelingen 
nodig zijn, dan wordt met de eigenaar 
van het pand gekeken of de huur toch 
kan worden verlengd. Zo niet, dan 
wordt een andere locatie gezocht.

De eerste Oekraïense vluchtelingen 
die in Dijk en Waard aankwamen, 
werden aanvankelijk opgevangen bij 
hotel Heer Hugo. Deze Oekraïners 
zullen zo spoedig mogelijk onderdak 
krijgen in het Transferium. 

Hulp aanbieden
Veel Dijk en Waarders voelen zich 

betrokken bij de situatie in Oekraïne 
en het lot van de vluchtelingen die 
ook in onze gemeente worden opge-
vangen. Wilt u uw hulp aanbieden of 
heeft u vragen over de opvang van de 
Oekraïense vluchtelingen? 
Op www.dijkenwaard.nl/oekraine 
proberen we zo goed mogelijk 
antwoorden te geven op uw vragen. 
Hier vindt u ook verwijzingen naar 
organisaties als Vluchtelingenwerk en 
Takecarebnb, die u bijvoorbeeld goed 
kunnen informeren over het opvangen 
van vluchtelingen thuis. 

Heeft u een vraag waar u het ant-
woord niet van kunt vinden op de 
website of wilt u iets melden, mail dan 
naar oekraine@dijkenwaard.nl. 

Burgemeester Rehwinkel heeft veel 
waardering voor de inwoners en 
ondernemers van Dijk en Waard: 
“Namens het college van B&W wil ik 
mijn waardering en dank uitspreken 
aan de mensen die zich inzetten om 
geld en spullen in te zamelen en de 
mensen die de eerste vluchtelingen 
een veilig onderkomen hebben aan-
geboden. Maar ook de vrijwilligers die 
klaar staan om te helpen bij de 
opvang van vluchtelingen zijn onmis-
baar. Hoe langer de oorlog duurt, 
des te langer zijn Oekraïense 
vluchtelingen afhankelijk van opvang-
mogelijkheden in Europa en dus ook 
hier.”

Een visualisatie van de nieuwe situatie.
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Succesvol ‘Tribute to Colour’-festival 

Maaiwerkzaamheden gestart

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. 

Voorbereiding vier bruggen 
Achterburggracht – Machinesloot 
Er is gestart met rioleringswerk-
zaamheden in de Lindenlaan. De 
werkzaamheden zijn iets uitgelo-
pen: rond 1 april 2022 zijn de 
werkzaamheden gereed.

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. 
De laatste fase, met als volgorde de 
Bakkerslaan, vervolgens Mimosa-
laan en afsluitend de Stenenlaan, is 
inmiddels gestart en duurt tot 
ongeveer 25 april.

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 ingericht. De recent opge-
leverde appartementen blijven bereik-
baar via de Juliana van Stolbergstraat. 

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 richt-
lijnen. Ook worden de zieke kastanjes 
langs dit deel van de fietsstraat ver-
vangen voor lindes. In verband met de 
werkzaamheden is de fietsstraat tot en 
met 15 april volledig afgesloten voor 
fietsers. Er wordt ter plekke een 
omleidingsroute aangegeven. 
Op 28 februari is gestart met het 
asfalteren van de fietspaden langs de 
Middenweg, tussen de Reuzenpanda-
singel en de Amstel. De werkzaam-

heden vinden uitsluitend plaats op de 
fiets- en voetpaden. De rijweg blijft 
open voor verkeer.

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Tot en met 22 juni 2022 wordt er 
gewerkt aan de bestrating van de 
Donge. Dit gebeurt in delen. Als eerste 
wordt het hofje met nummers 62 t/m 
91 aangepakt. Deze werkzaamheden 
duren tot 21 maart 2022. Daarna volgt 
het hofje met nummers 7 t/m 36: 
vanaf 21 maart tot 18 april; het hofje 
met nummers 37 t/m 6; vanaf 18 april 
tot 16 mei. De volgende fases zijn: het 
gedeelte tussen Aquariusplein en 
kruispunt Donge t/o nummer 7: vanaf 
16 mei tot 3 juni en het gedeelte 
vanaf nummer 7 tot het kruispunt 
Spaarne 6 tot 22 juni 2022.

Herbestrating fiets- en voetpad 
Van Veenweg
Het fiets- en voetpad op de 
Van Veenweg vanaf de Oostertocht-
pad tot aan de Middenweg wordt 
op gelijke hoogte gebracht. De 
werkzaamheden zijn 14 maart 
gestart en duren ongeveer acht 
weken. Het werk wordt in verschil-
lende fases uitgevoerd zodat het 
fiets- en voetpad niet in zijn geheel 
afgesloten hoeft te worden. 

Aanpassen drempel Nauertogt 
In de week van 11 tot en met 
15 april wordt de drempel in de 
Nauertogt tussen de Provinciale 
weg N245 (Schagerweg) en de inrit 
van Natuurbegraafplaats Geestmer-
loo aangepast. Dit gedeelte van de 
Nauertogt zal in deze week voor 
twee dagen worden afgesloten voor 
doorgaand autoverkeer. De exacte 
uitvoeringsdata wordt in de vol-
gende editie van Gemeentenieuws 
Dijk en Waard aangegeven.

Herinrichting Spaarne
De Spaarne in Heerhugowaard 
wordt heringericht. In verband met 
de herinrichting is de Spaarne tus-
sen de Mark en de Drecht vanaf 
maandag 21 maart t/m vrijdag 
15 april 2022 afgesloten. En vanaf 
maandag 11 april t/m vrijdag 
13 mei 2022 is de Spaarne vanaf 
huisnummer 1 tot de kruising met 
de Mark afgesloten. 

Cool kunst en cultuur bruiste 
afgelopen weekend van de foto-
enthousiastelingen door het tweejarig 
fotofestival ‘Tribute to Colour’, georga-
niseerd door fotoclub Heerhugowaard. 
Mede door subsidie vanuit het Start 
Dijk en Waard Fonds was er een 
enerverend en breed programma. 

Op zaterdag werden winnende 
beelden van de internationale foto-
wedstrijd getoond op het grote scherm 
in de Rodi Media zaal. Op beide 
weekenddagen waren er foto-exposi-
ties te bewonderen in Cool en konden 
bezoekers lezingen van gerenom-

meerde fotografen bijwonen. De foto-
liefhebbers konden daarnaast struinen 
langs de vele kraampjes met foto-
gerelateerde spulletjes. Op het Cool-
plein konden bezoekers zich laten 
vereeuwigen in een mensgrote fotobox 
en voor de kinderen was er een speur-
tocht. Ook was er de fotowedstrijd 
‘Mijn Dijk en Waard’, waarbij de 
inwoners hun beeld van de nieuw 
geformeerde gemeente gestalte 
konden geven. De prijswinnaars wer-
den zondagmiddag bekendgemaakt. 
Het volgende ‘Tribute to Colour’-
festival is over twee jaar. 

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

Gemeente Dijk en Waard is weer 
begonnen met het maaien van alle 
grassen en diverse bermen, zowel 
binnen als buiten de bebouwde kom. 
Hierbij houdt de aannemer rekening 
met de aanwezige flora en fauna. De 
maaiwerkzaamheden vinden syste-
matisch plaats van het noorden naar 
het zuiden van de gemeente en duren 
enkele weken. Ook de ecologische 
bermen worden gemaaid.

Wij vragen u om alle obstakels, zoals 
boten, surfplanken, aanhangwagens, 
palen, kettingen, touwen, afvalbakken 
en vlotten weg te halen. Zo kunnen 
onze medewerkers ongestoord hun 
werk goed en netjes uitvoeren. De 

boten en andere obstakels die in het 
gras liggen bemoeilijken niet alleen 
het maaien, maar zorgen ook voor kale 
plekken in het gras. Het kan schade 
veroorzaken aan materiaal van bos-
maaiers of maaimachines. Valt uw oog 
bij het opruimen op zwerfafval? Een 
kleine moeite om dat ook op te rui-
men en bij restafval te gooien. Het zou 
toch jammer zijn als het afval door de 
maaimachine wordt verpulverd en in 
het milieu terecht komt. Zo werken we 
samen aan een schone gemeente!
Meer informatie over het maaibeleid 
van Dijk en Waard is te lezen op 
www.dijkenwaard.nl > Wonen en leven > 
Leefomgeving > Maaien. 

Bij de fotowedstrijd won Peter Heins de eerste prijs met dit plaatje.
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Inwoners kunnen reageren op Gebiedsvisie Kanaalpark 

Parkeervergunningen en 
-ontheffingen blijven 
gratis in 2022

Zonnepanelenactie voor inwoners van Dijk en Waard

Burgemeester en wethouders hebben 
de conceptversie van de Gebiedsvisie 
Grenzeloos Dijk en Waard (Kanaal-
park) vrijgegeven voor inspraak. 
Inwoners, ondernemers en organisa-
ties kunnen in de periode van 
16 maart tot en met 30 april 2022 op 
de visie reageren.
 
De reacties worden verwerkt in een 
reactienota. Daarna wordt de gebieds-
visie, inclusief eventuele wijzigingen, 
door burgemeester en wethouders ter 
vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad. De visie heeft betrek-
king op het gebied rondom kanaal 
Omval-Kolhorn en verbindt verschil-
lende projecten en ontwikkelingen die 
op stapel staan.

Het nieuwe hart 
Kanaalpark vormt het nieuwe hart van 
de gemeente Dijk en Waard. Het is een 
groene omgeving die volop mogelijk-
heden biedt voor sport, recreatie, 
natuurbeleving, ontmoeting en 

ontspanning. Bovendien vormt Kanaal-
park een markante entree naar ener-
zijds het open landschap van 
Langedijk en anderzijds het openbaar 
vervoerknooppunt in Heerhugowaard.

De gemeente wil dat (nieuwe) functies 
en voorzieningen, van parkeren tot 
waterrecreatie, een passende plek 
krijgen, in balans met de omgeving. 
Een plek voor alle Dijk en Waarders, 
om rust te vinden en actief te zijn.

Grote projecten 
Kanaalpark heeft een directe relatie 
met andere grote projecten, zoals 
Stationsgebied Dijk en Waard, 
Stadshart Heerhugowaard, woning-
bouwlocatie Westpoort-De Scheg, 
Havenplein Broek op Langedijk, het 
Oosterdelgebied en Museum Broeker-
Veiling. De uitwerking van de plannen 
in het gebied Kanaalpark vindt plaats 
in samenhang met deze andere
projecten.

Informatiebijeenkomst 
De gebiedsvisie is tot stand gekomen 
in samenspraak met inwoners, onder-
nemers en organisaties. De gemeente 

houdt op woensdag 13 april van 
19.30 tot 20.30 uur een online 
informatiebijeenkomst voor belang-
hebbenden en belangstellenden. 

Inwoners kunnen tot eind april via 
de website www.dijkenwaard.nl/ 
kanaalpark op de visie reageren.

De gemeenteraad heeft vorige week 
besloten om geen tarief te heffen 
voor parkeervergunningen en 
-ontheffingen in het Stadshart en 
Stationsgebied Heerhugowaard in 
2022. Hiermee komt de raad tege-
moet aan de inbreng van diverse 
inwoners. De gemeente doet er 
alles aan iedereen voor 1 april een 
nieuwe vergunningen of ontheffing 
te sturen. De huidige vergunningen 
zijn geldig tot 31 maart 2022.

De discussie over het parkeren in het 
Stadshart en Stationsgebied is nog 
niet beëindigd. De raad wil via een 
participatietraject een integraal 
parkeerbeleid laten opstellen. Hierin 
wordt ook meegenomen of de 
vergunningen en ontheffingen in de 
toekomst gratis kunnen blijven. 
Daarnaast wil de raad ook kijken hoe 

de parkeerdruk in andere delen van 
de gemeente verminderd of opgelost 
kan worden. Voor de zomer wordt er 
een discussie in de raad verwacht 
over een plan van aanpak om te 
komen tot een integraal parkeer-
beleid.

Nieuwe aanvragen
Bent u een nieuwe bewoner in het 
Stationsgebied? Dan kunt u een 
parkeerontheffing aanvragen via 
www.dijkenwaard.nl > Parkeren en 
verkeer > parkeervergunning. 
Komt u nieuw wonen in het Stads-
hart? Dan komt u niet zonder meer in 
aanmerking voor een vergunning. Bij 
de aanvraag op bovengenoemde 
website kunt u zien of u in aanmer-
king komt.

Eenmalige energietoeslag van 
800 euro voor minima

Deze week ontvingen de eerste Dijk 
en Waardse huishoudens met een 
laag inkomen een energietoeslag 
van 800 euro. 

Met een laag inkomen kan het door 
de flink gestegen energieprijzen 
moeilijk zijn om de energierekening 
iedere maand te betalen. Om hierbij 
te helpen is er de energietoeslag. De 
energietoeslag is eenmalig en alleen 
bedoeld voor 2022. 

Uitbetaling gestart
De uitbetaling gaat gefaseerd. De 
eerste uitbetalingen vonden woens-
dag 23 maart plaats aan de inwo-
ners die een uitkering ontvangen. De 
grootste groep inwoners die recht 
heeft op deze toeslag wordt hiermee 
bereikt. De volgende uitbetaling 
gaat naar de minima waarbij de 
inkomsten bij Halte Werk bekend 
zijn. De laatste uitbetaling betreft de 
minima die niet bij Halte Werk 
bekend zijn. Deze minima kunnen 

binnenkort via de website 
www.haltewerk.nl/energietoeslag een 
aanvraag indienen. 

De eenmalige energietoeslag heeft 
géén invloed op het recht op en de 
hoogte van het kindgebonden bud-
get, de huurtoeslag, de zorgtoeslag, 
de kinderopvangtoeslag en ook niet 
voor de hoogte van de eigen (inko-
mensafhankelijke) bijdrage in de 
zorg. Mocht u vragen hebben, neem 
dan contact op met Halte Werk.

Speciaal voor inwoners van Dijk en 
Waard verzorgt Stichting Eneregio 
samen met het Duurzaam Bouw-
loket en een collectief van regionale 
installateurs een zonnepanelenactie. 
De actie biedt u de kans om collectief 
voordelig zonnepanelen te kopen.  

Met de inkoopactie kunt u zonne-
panelen laten installeren voor een 

gunstige prijs. Voor particulieren wordt 
de belastingteruggave gratis geregeld 
door een administratiekantoor. Een 
vakkundige regionale installateur kan 
bij u thuis de mogelijkheden voor uw 
woning komen bekijken. 

Meer informatie
Het Duurzaam Bouwloket houdt 
binnenkort twee online informatie-

avonden. Deze bijeenkomsten zijn 
vanwege enorme belangstelling al 
volgeboekt, maar u kunt deze ná 
1 april terugkijken via 
www.duurzaambouwloket.nl. 
Op deze webpagina vindt u ook meer 
achtergrond over de actie. 
U kunt zich tot en met 30 juni aanmel-
den voor deze actie.

Het echtpaar Wijnands-Hoogeboom 
uit Sint Pancras was dinsdag 
15 maart zestig jaar getrouwd. 
Burgemeester Peter Rehwinkel ging 
een dagje later op bezoek bij het 
stel om hen te feliciteren met dit 
diamanten jubileum van hun 
burgerlijk huwelijk.

Het echtpaar leerde elkaar kennen 
bij het uitgaan in Alkmaar tijdens 
Alkmaars Ontzet op 8 oktober. Ze 
trouwden op 15 maart 1962 voor 
de wet. Het kerkelijk huwelijk liet 

even op zich wachten omdat 
meneer vaak langere tijd van huis 
was in verband met zijn werk als 
beroepsmilitair bij de Marine. Ook 
was het stel in afwachting van de 
bouw van hun nieuwe woning (de 
plek waar ze nog altijd wonen). 
Uiteindelijk werd het kerkelijk 
huwelijk op 24 april 1964 voltrok-
ken. De feestelijke viering van het 
diamanten huwelijk staat gepland 
op 24 april 2024. Het echtpaar 
heeft twee dochters en vier klein-
kinderen.

Jubilea

Echtpaar Wijnands 
zestig jaar getrouwd
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Vooruitblik politieke avond 29 maart 2022
Discussietafel Gecoördineerde vaststelling Deimoslaan 1-5 van 
20.30 tot 21.15 uur gemeentehuis Dijk en Waard
Er wordt verder gesproken over de reactie van het college op een aantal 
vragen en de fracties gaan met elkaar in debat. Aan het eind wordt 
duidelijk of er dezelfde avond een besluit genomen kan worden.

Gesprekstafel Stand van zakenuitvoeringsorganisatie Zaffier van 
19.30 tot 20.15 uur De Binding
De raadsleden worden door het college geïnformeerd over de gemeen-
schappelijk regeling (GR) Zaffier (voorheen SORA): de regionale uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, 
schuldhulpverlening, minimabeleid en inburgering. 

Motietafel De Binding van 20.20 tot 21.00 uur De Binding
Er staan in ieder geval twee moties op de agenda. Een over de eigen bijdrage Jeugdzorg en een motie om bij het 
minimabeleid in de toekomst rekening te houden met 130%. Nu wordt bij het toekennen van bepaalde 
voorzieningen nog uitgegaan van 120% van de bijstandsnorm.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard van 21.45 tot 23.00 uur gemeentehuis Dijk en Waard

Agenda
1. Opening en mededelingen 
2. Vaststellen agenda
3. Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten)
4. Vaststellen besluitenlijsten Politieke avond (tafels en raadvergadering) 15 maart 2022
5. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
6. Hamerstukken
 a. Rekenkamerrapport Datagedreven werken
 b. Archiefverordening Gemeente Dijk en Waard 2022
 c. Gedragscodes burgemeester en wethouders Dijk en Waard
 d. Terugblik 4 jaar rekenkamer Heerhugowaard
 e. Nota Activabeleid
 f. Beslissing op Wob-verzoek
7. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
 a. Verordening Cliëntadviesraad Dijk en Waard (onder voorbehoud van beantwoording vragen)
 b. Deimoslaan 1-5 (onder voorbehoud van discussietafel)
8. Moties 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 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 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 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 
15 maart 2022

Wist u dat....

Parkeergeldverordening en 
Legesverordening 2022 voor Dijk
Aan het begin van de vergadering 
overhandigden enkele inwoners 
petities aan de voorzitter. Het ging 
om een petitie met tweehonderd 
handtekeningen en een online 
petitie met 600 digitale onderteke-
ningen.
De fracties die vorige keer nog niet 
aan het woord zijn geweest kwamen 
nu als eerste aan de beurt. Er werden 
enkele amendementen en een motie 
besproken. Deze zijn later op de 
avond in stemming gebracht tijdens 
de besluitvorming over het raads-
voorstel. 
De raad heeft besloten dit jaar de 
kosten voor een vergunning nog niet 
in rekening te brengen. Via de aange-
nomen motie heeft de raad het 
college opgeroepen dit jaar een 
parkeerbeleid op te stellen voor 
Dijk en Waard en daarbij aandacht te 
hebben voor inbreng vanuit de 
samenleving.

Gecoördineerde vaststelling 
Deimoslaan 1-5
Omdat er nog de nodige vragen 
leven, vooral over parkeren, wordt er 
op de aankomende politieke avond 
van 29 maart over doorgesproken.

Verordening Cliëntadviesraad 
Dijk en Waard
De gemeenteraad wordt gevraagd 
om de Verordening Cliëntadviesraad 
Dijk en Waard vast te stellen en daar-
mee 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.
Dit raadsvoorstel staat 29 maart op 
de agenda van de raadsvergadering. 
Het college beantwoordt voor de 
raadsvergadering nog enkele vragen. 

Gesprekstafel/discussietafel Onze Kijk 
op Dijk en Waard 
De fracties kunnen zich vinden in de 
visie. Wel mag het begrip “Bruto 
Lokaal Geluk” concreter gemaakt 
worden. Tijdens de raadsvergadering 
werd het voorstel unaniem aangeno-
men.

Discussietafel Verordening voorzienin-
gen huisvesting onderwijs
Onderwijshuisvesting is een wette-
lijke verantwoordelijkheid voor 
gemeenten. Eén van de taken is het 
opstellen van een “Verordening voor-
zieningen huisvesting onderwijs”. 
Voor Dijk en Waard is de verordening 
unaniem vastgesteld door de raad en 
treedt met terugwerkende kracht in 
werking vanaf 1 januari 2022. Nu 
betreft het nog een beleidsarm docu-
ment. Er gaat gestart worden met 
een samenhangend plan voor de 
huisvesting van scholen. De vol-
gende verordening zal dus meer 
beleidskeuzes bevatten.

MeedoenPas
De raad heeft besloten om de 
MeedoenPassen van Heerhugowaard 
en Langedijk samen te voegen tot 
een MeedoenPas voor Dijk en Waard. 
De raad heeft in het besluit wel vast-
gelegd dat een aanvrager binnen zes 
weken moeten weten of de pas ver-
strekt wordt. Mocht een aanvrager de 
pas niet krijgen dan moet duidelijk 
vermeld worden waarom niet.

Wist u dat u kunt zien hoe de 
raadsleden gestemd hebben over 
bepaalde raadsvoorstellen, motie en 
amendementen? 
Kijk op de website 

dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl 
bij het tabblad Dashboard of klik in 
de agenda een recente 
raadsvergadering aan.


