
26 augustus 2022 •  Nummer 15

Vaar mee met De Broekervaart 
De gemeente houdt maandag 12 
september ’s avonds een bijeen-
komst over een nog te ontwikkelen 
gebiedsvisie Oostrand (het gebied 
tussen de N504, Westerweg, Ooste-
lijke Randweg en Langebalkweg). 
De bijeenkomst vindt van 19.30 tot 
21.30 uur plaats in het gebouw van 
de Moskee Langedijk aan de Potjes-
dam 2 in Zuid-Scharwoude (inloop 
vanaf 19.00 uur). Als u mee wilt 
praten over de toekomst van dit 
gebied bent u van harte welkom. 
Kunt u niet op deze dag of wilt u 
liever digitaal deelnemen? Dat kan 
op 20 september. 
Kijk voor meer informatie op 
www.dijkenwaard.nl/projecten/
deoostrand.

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 
zwerfafval. Via een app of web-
site kunnen inwoners gemakke-
lijk een ophaalafspraak maken 
met een keuze uit beschikbare 
momenten.

Al uw afval is een grondstof voor 
nieuwe producten. Door aange-
boden goederen voortaan in 
goede én schone staat aan huis 
in te zamelen, zorgt de gemeente 
ervoor dat meer grondstoffen 
kunnen worden hergebruikt. 
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 afvalscheidings-
stations. Deze zijn te vinden aan 
de Berrie 8 in Oudkarspel en de 
Beukenlaan 25 in Heerhugo-
waard.

Grof afval wordt   
vanaf oktober 
aan huis 
opgehaald  

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

De Broekervaart vaart weer. Wethou-
der Falco Hoekstra gaf afgelopen 
zaterdag het startsein voor de eerste 
afvaart van de gratis bootverbinding 
tussen fietsbrug De Krul in Heerhugo-
waard en het Havenplein en/of de 
sluis in Broek op Langedijk.  Ook de 
komende drie zaterdagen kunt u nog 
aan boord van De Broekervaart 
stappen en Dijk en Waard vanaf het 
water ontdekken.

De Broekervaart sluit aan op een 
aantal zomerse evenementen in 
gemeente Dijk en Waard. Zo konden 
mensen afgelopen zaterdag een vaar-
tocht met het pontje goed combineren 
met een bezoek aan de Langedoiker-
markt. Aankomende zaterdag 
27 augustus vaart De Broekervaart 
ook, dit is de dag van de traditionele 
beddenrace in Noord-Scharwoude. 
De derde vaardag is 3 september, als 
het ook Lichtjesavond is. De laatste 
vaardag van dit jaar is 10 september 
tijdens de Open Monumentendag. 

Iedereen is van harte welkom om een 
keer mee te varen met De Broeker-

vaart. Wethouder Falco Hoekstra: 
“Dijk en Waard kent heel veel mooie 
locaties en evenementen. En wat is 
er nu mooier om die via het water, 

dat een belangrijke rol speelt in onze 
gemeente, te ontdekken. Dus stap aan 
boord en laat u verrassen!”

Meer informatie over de vaardagen en 
-tijden vindt u op www.broekervaart.nl. 
Op deze website staat ook informatie 
over de genoemde evenementen. 

Op de eerste vaardag van De Broekervaart maakten veel mensen gebruik van de gratis bootverbinding. Foto: Floris Krelage 

Informatieavond 
over Oostrand

Gemeente Dijk en Waard plaatst 
haar officiële bekendmakingen, 
zoals regelgeving en verordenin-
gen, 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 val-
len 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 actuele 
werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider 
overzicht van alle lopende 
werkzaamheden kunt u kijken op 
www.dijkenwaard.nl > Werk aan de 
weg. In alle gevallen geldt dat de 
verkeershinder langer kan duren als 
het weer tegenzit of als werkzaam-
heden minder snel gaan dan gepland. 

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 

Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er wordt een aantal 
panden gesloopt, nieuwe woningen 
gebouwd en de weg wordt opnieuw 
ingericht. De recent opgeleverde 
appartementen blijven bereikbaar via 
de Juliana van Stolbergstraat. 

Brugdek Amelsgroet
Van 22 augustus tot en met 2 septem-
ber wordt het brugdek van de 
voet-fietsbrug van de Amelsgroet naar 
de Zomersloot (Zuid-Scharwoude) ver-

vangen. De brug wordt afgesloten voor 
fietsers en voetgangers. Doorgaand 
verkeer wordt met borden omgeleid. 

Groot onderhoud elementen
Op verschillende plekken wordt nieuw 
straatwerk aangebracht. 
• Potvis (voetpad en enkele 
 parkeervakken) 29 augustus tot 
 9 september
• Lijsterbeslaan (voetpad) 
 29 augustus tot 2 september

Zwanebloem 
Van 29 augustus tot 16 september 
wordt de Zwanebloem woonrijp 
gemaakt. De definitieve verharding 
in de rijbaan wordt aangebracht ter 
hoogte van huisnummers 21 t/m 
26. De rijbaan is gedurende het 
werk afgesloten en alleen voor de 
aanliggende bewoners te voet 
bereikbaar.

Truus Eising-Parlevliet werd tijdens 
de 23e editie van TAS Huttenbouw 
door burgemeester Maarten Poorter 
verrast met een Gouden Reiger. 
Zij ontvangt deze gemeentelijke 
onderscheiding voor haar jaren-
lange inzet als vrijwilliger voor 
verschillende organisaties in de 
Dijk en Waardse samenleving. Naast 
haar activiteiten voor TAS Hutten-
dorp is de Heerhugowaardse ook al 
vele jaren actief bij buurthuis Anton 
Bakker, Kerk de Brink en de 
Voedselbank. 

Jubilea
Gouden reiger voor Truus Eising-Parlevliet
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Eerste raadsvergadering 
voor nieuwe voorzitter 
Maarten Poorter

Dinsdag 13 september is de eerste 
raadsvergadering voor de nieuwe voor-
zitter van de raad: Maarten Poorter. 
Voor het zomerreces werd Maarten 

geïnstalleerd als burgemeester van 
Dijk en Waard. De burgemeester is ook 
voorzitter van de raad. 

Meer over de raad
• Zoek je 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.  
• Wil je 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. 

Politieke avonden
Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. U bent 
welkom op de politieke avond. Of kijk en luister mee via de livestream bestuur.dijkenwaard.nl. Daar vind je bij de 
juiste datum en locatie de vergadering die je wil volgen of terugzien. 
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? Zit dan aan 
tafel bij onderwerpen over beeldvorming. Of spreek 5 minuten bij onderwerpen over oordeelvorming. Meldt u aan bij 
de griffie via griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55. 

Politieke avond dinsdag 6 september, 
in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parelhof en de foyer van de Binding van 20.00 tot 23.00 uur

In de raadzaal:
Beeldvorming over: het sociaal domein. De raad wordt door het college bijgepraat over het Sociaal Domein. 
Aan bod komen onder meer de stand van zaken rondom de (beleids- )uitvoering van sociaal domein, waaronder het 
minimabeleid beleid. Ook wordt met de raad gesproken over de wijze waarop de raad  op de hoogte wil worden 
gehouden over ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en de uitvoering van het beleid op dit gebied.  

In De Binding:
Oordeelsvorming over: Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard – Kanaalpark
Deze visie gaat over het gebied rond Omval-Kolhorn. Na het vaststellen van deze visie ligt er een leidraad om het 
gebied verder te ontwikkelen. Een houvast om inrichtingsplannen, gebiedsplannen en omgevingsplannen verder uit 
te werken. Het idee is dat het Kanaalpark het hart van de gemeente Dijk en Waard wordt. Een gebied voor alle Dijk en 
Waarders om rust te vinden en actief te zijn. 
Tot eind april was de concept-visie in te zien. 77 bewoners, ondernemers en organisaties hebben op de concept-visie 
gereageerd. Meer dan de helft van de reacties kwam uit Broek op Langedijk. Een aantal mensen die nu aan of bij het 
water wonen maakt zich zorgen over toenemende drukte. De visie heeft tot doel een aantrekkelijke omgeving te 
maken. En wil op deze drukte vooruitzien met goede verbindingen, passende voorzieningen en plekken voor rust en 
activiteiten. 

Oordeelsvorming over: Vaststellen Bestemmingsplan en Exploitatieplan Westrand
Dit bestemmingsplan gaat over de Westrand in Sint Pancras. Het gaat om woningbouw in diepe achtertuinen van 
tientallen perceeleigenaren langs de Gedempte Vest. In totaal maakt dit plan 86 woningen mogelijk: 11 appartemen-
ten in een woongebouw, 67 vrijstaande woningen en 8 dubbele en/of twee-onder-een-kapwoningen. Om te komen 
tot een volledig kostenverhaal is het ook noodzakelijk om een exploitatieplan vast te stellen. Door beide plannen 
vast te stellen kan er invulling worden gegeven aan de ambities uit de gemeentelijke gebiedsvisie voor het gebied. 

Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 14 zienswijzen binnengekomen. Deze hebben vooral betrekking op de ligging 
van het bouwvlak, de ligging van de woning. De keuze waar de woning gebouwd mag worden is al vastgesteld in het 
stedenbouwkundig plan in 2019. Op het ontwerpexploitatieplan zijn 3 zienswijzen binnengekomen, 1 had puur 
betrekking op het exploitatieplan. Door deze zienswijze zijn enkele tekstuele aanpassingen in het plan aangebracht. 

Oordeelsvorming over: Nota ruimtelijke kwaliteit Dijk en Waard 2022
Door de fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is harmonisatie van beleid nodig. Daarom is deze 
nota vastgesteld. Zo gelden voor bouwwerken in de hele gemeente dezelfde welstandscriteria. Er staan geen nieuwe 
eisen in. De welstandseisen van de twee gemeenten zijn samengevoegd.

Verordening BIZ Centrumwaard 2023-2027
Een BIZ (Bedrijfs Investerings Zone) is een soort ondernemersfonds, waarbij ondernemers samen investeren in de 
kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. 
De inning van de gelden doet de gemeente op basis van een verordening. De gemeenteraad wordt gevraagd de ver-
ordening vast te stellen. 
De inwerkingtreding van de verordening is afhankelijk van voldoende draagvlak onder de betrokken ondernemers.

Vaststellen bestemmingsplan Benedenweg naast 143 Sint Pancras
Naast het perceel Benedenweg 143 te Sint Pancras ligt een onbebouwd terrein. De gemeenteraad wordt gevraagd de 
bouw van de twee vrijstaande woningen op dat terrein mogelijk te maken door het bestemmingsplan vast te stellen.

Agenda

Raadsvergadering dinsdag 13 september
Raadszaal gemeentehuis Parelhof 1, van 20.00 tot 23.00 uur
Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Onderwerpen 
zijn een hamerstuk of bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden 
nog in gesprek voor ze een besluit nemen. U bent welkom bij de 
raadsvergadering. Of kijk en luister mee via de livestream. 

Hamerstuk: Harmonisatie verordening naamgeving en nummering
Door deze verordening vast te stellen is deze geharmoniseerd en regelen we 
in heel Dijk en Waard de naamgeving en nummering gelijk. De wet BAG 
verplicht de gemeente om voor de basisregistratie adressen en gebouwen een 
naam, nummer of begrenzing te geven. 

Hamerstuk: Vaststellen bestemmingsplan Heerhugowaard ‘Zuid-West 2021’
Door dit bestemmingsplan vast te stellen heeft dit plangebied een actueel 
juridisch-planologisch kader. In dit plan zijn de bestaande bouw- en 
gebruiksmogelijkheden overgenomen. Het maakt geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk. De planregels worden ook beschikbaar gesteld via het landelijke 
Digitaal Stelsel Omgevingswet, zodra de Omgevingswet ingaat. Hiermee is het 
alvast klaar voor deze nieuwe wet. 

Hamerstuk: Raadsvoorstel Intrekken treasurystatuten voormalige gemeenten 
Heerhugowaard en Langedijk
Een treasurystatuut regelt de financiën van de gemeente. Bij de vorming van 
de gemeente Dijk en Waard is een nieuw Treasurystatuut vastgesteld door de 
nieuwe gemeenteraad. De oude statuten zijn hiermee overbodig geworden. 

En verder:
• Bespreekstuk: Aanpassen Reglement van Orde van de gemeenteraad van 
 Dijk en Waard 2022
• Bespreekstuk: Besluitvorming over: Uitbreiding Agendacommissie

Kom naar de politieke avond.
Of kijk en luister mee via de livestream bestuur.dijkenwaard.nl


