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Voorlezen belangrijk voor ontwikkeling kind 

De landelijke voorleescampagne richt 
zich op het stimuleren van voorlezen 
aan jonge kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen of moeite hebben met 
lezen. Burgemeester Peter Rehwinkel 
en wethouder John Does lazen eerder 
deze week in het kader van de 
voorleesdagen respectievelijk voor in 
de bibliotheek en bij kinderdagverblijf 
‘t Schelpje.

Onderwijskansen
Met het onderwijskansenbeleid zet de 
gemeente in op het bestrijden en 
voorkomen van onderwijsachter-
standen bij kinderen tot 12 jaar. Een 
essentieel onderdeel van het beleid is 
de voorschoolse educatie in de 
peuteropvang op meerdere locaties. 
Hier krijgen peuters activiteiten 
aangeboden gericht op de brede 
ontwikkelingsstimulering, met daarbij 
extra aandacht voor de taalontwik-
keling. Voorlezen is hiervan een 
belangrijk onderdeel. 

Daarnaast subsidieert de gemeente 
ook andere activiteiten waarin aan-
dacht is voor de taalontwikkeling. De 
gemeente werkt hierin samen met het 
onderwijs, de opvang-organisaties, de 
bibliotheek en de jeugdgezondheids-
zorg.

Vergroten woordenschat
Verhalen horen, luisteren, je fantasie 
prikkelen zijn belangrijke ervaringen 
voor een jong kind. “Kinderen leren 
praten door te luisteren naar anderen 
en ondertussen naar de mond te 

kijken. Veel praten tegen je kindje is 
dus belangrijk,” legt Anneke van Doorn 
van GGD Hollands Noorden uit. “Voor-
lezen is hier een belangrijke aanvul-
ling op, waar je al in de babytijd mee 
kunt beginnen. Voorlezen vergroot de 
woordenschat van een kind. Als een 
boek vaker wordt voorgelezen, zal een 
kind het verhaal na gaan doen of aan-
vullen. Door voor te lezen uit boeken 
met mooie illustraties krijgt een kind 
ook meer fantasie. Samen een boek 
lezen kan ook uitdagen tot leuke 
gesprekken.”

“Doorlopende aandacht 
voor lezen is noodzakelijk”

De Jeugdgezondheidszorg van GGD 
Hollands Noorden biedt ouders op het 
consultatiebureau in samenwerking 
met Bibliotheek Kennemerwaard het 
‘BoekStart-pakket’ aan. Daarmee 
kunnen ouders in de bibliotheek het 
BoekStart-koffertje ophalen, waar 2 
voorleesboeken in zitten. Dan kunnen 
zij hun kind meteen gratis lid maken 
van de bibliotheek. “Daarnaast 
organiseren we de workshop 
‘Praten met je baby’. Tijdens deze 
workshop nemen ouders hun baby 
mee en laat een jeugdverpleegkun-
dige zien hoe baby’s al kunnen ‘praten’ 

en hoe je daar al op kunt reageren.”
Jolanda Kreuk, programmaregisseur 
Educatie bij Bibliotheek Kennemer-
waard benadrukt: “In een ideale 
wereld groeit elk kind op tussen de 
boeken. Onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat 18 procent van de 
15-jarigen met een te laag taalniveau 
van school dreigt te komen. Om van 
kinderen en jongeren lezers te maken 
en dit probleem aan te pakken is 
doorlopende aandacht voor lezen en 
leesmotivatie noodzakelijk.”

Voor kinderen van elke leeftijd biedt 
de bibliotheek programma’s om kinde-
ren meer plezier te geven in lezen en 
zo de taalvaardigheid te vergroten. Dit 
varieert van BoekStart voor de aller-
kleinsten, tot BiebStart, ‘De Bibliotheek 
op School’, brugklasbezoeken en de 
Online Bibliotheek. Daarnaast biedt de 
bibliotheek sinds kort ook een structu-
rele samenwerking aan in de vorm van 
de Bibliotheek op School voor het VO 
of MBO en is er voor de oudere jeugd 
ook een Escape Spel ontwikkeld.

 

Sinds dit jaar kunt u verlies of 
diefstal van uw paspoort of iden-
titeitskaart volledig online door-
geven aan de gemeente op 
www.dijkenwaard.nl. U hoeft hier-
voor niet meer naar De Binding of 
het gemeentehuis aan de Parel-
hof te komen. Door het snel 
online kunnen doorgeven ver-
kleint de kans op misbruik of 
identiteitsfraude.
Voor verlies of diefstal van een 
reisdocument hoeft u geen aan-
gifte te doen bij de politie. Wilt u 
een nieuw reisdocument aanvra-
gen? Maak dan een afspraak op 
www.dijkenwaard.nl.

Afvalscheidingsstations 
geopend 
Iedere inwoner van Dijk en Waard 
kan terecht bij zowel het afval-
scheidingsstation in Oudkarspel 
aan de Berrie 8 als in Heerhugo-
waard aan de Beukenlaan 25. De 
afvalscheidingsstations zijn van 
maandag tot en met zaterdag 
geopend van 8.00 tot 16.00 uur. 
U kunt er verschillende soorten 
afval gescheiden aanbieden. 
Op www.dijkenwaard.nl > Afval > 
Afvalscheidingsstations vindt u een 
overzicht.

Wilt u op de hoogte blijven van 
het scheiden van afval, weten welk 
afval in welke afvalbak hoort en 
een herinnering ontvangen als u 
uw afvalbak aan de weg moet zet-
ten? Ga dan naar de AfvalWijzer op 
www.mijnafvalwijzer.nl of down-
load de app. De AfvalWijzer voor 
2022 is hier beschikbaar.  Als u uw 
postcode en huisnummer (of die 
van de straat waar u de bak neer-
zet) invult, krijgt u een overzicht 
van de (eerstvolgende) ophaalmo-
menten voor uw adres. Er is een 
mogelijkheid om een overzichtelijk 
jaaroverzicht uit te draaien die u 
zelf kunt printen. Ook kunt u via de 
AfvalWijzer-app notificaties per 
afvalsoort aanzetten, zodat u een 
melding krijgt wanneer bijvoor-
beeld de afvalbak voor restafval 
aan de weg moet staan.

Doorgeven verlies of 
diefstal reisdocument 
kan nu online

AfvalWijzer 2022 online

Het stimuleren van taal door middel 
van veel praten, vertellen en voorlezen 
is essentieel tijdens de eerste jaren 
van een kind. Dit is door het gebruik 
van smartphones en tablets soms een 
ondergeschoven activiteit bij ouders. 
Maar voorlezen is van groot belang 
voor de ontwikkeling van een kind, 
benadrukken Bibliotheek Kennemer-
waard, GGD Hollands Noorden en 
gemeente Dijk en Waard tijdens de 
Nationale Voorleesdagen 2022 
(26 januari t/m 5 februari). 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

87 inzendingen voor 
fotowedstrijd Dijk en Waard
‘Maak een foto van de plek in 
Langedijk of Heerhugowaard die u het 
mooist vindt of waar u goede her-
inneringen aan hebt’ vroegen we 
afgelopen december. Dat onze nieuwe 
gemeente veel mooie plekken én veel 
fotografieliefhebbers rijk is, blijkt wel 
uit de 87 inzendingen die we ont-
vingen. Wie de winnaars zijn? Dat 
blijft nog even spannend. Uiterlijk eind 

februari maken we bekend wie de 
mooiste foto’s hebben gemaakt. Een 
selectie van de ingezonden foto’s 
wordt, zodra dit weer kan, tentoon-
gesteld in het gemeentehuis in 
De Binding in Zuid-Scharwoude. Veel 
deelnemers maakten een foto van een 
mooie zonsondergang. Zo maakte 
Nettie Flick deze foto in Sint Pancras.

Voorlezen is goed voor de taalont-
wikkeling en stimuleert de fantasie. 
Het leert kinderen de wereld om 
hen heen beter te begrijpen en 
zorgt dat zij zich beter leren con-
centreren. Voorlezen is niet voor 
alle kinderen vanzelfsprekend. 
Daarom is MET op zoek naar men-
sen die het leuk vinden om voor te 
lezen aan kinderen tussen de 3 en 
8 jaar uit gezinnen met een onder-
wijs- of taalachterstand.
Als vrijwilliger bij het Voorlees-
project komt u een keer per week 

bij een gezin thuis om voor te lezen. 
U geeft tips, zingt samen met de 
kinderen een liedje en/of speelt 
samen een spelletje. Daarnaast 
stimuleert en helpt u ouders om 
zelf te leren voorlezen, zodat ouders 
en kinderen hier samen plezier aan 
beleven. 
Voor aanmelden en meer informatie 
over het Voorleesproject kunt u con-
tact opnemen met Sandra Berns van 
MET Heerhugowaard via 
06 425 449 31 of 
sandra.berns@methhw.nl.

Wethouder John Does en Jolanda Kreuk van Bibliotheek Kennemerwaard

Een gezin op weg helpen 
met taal
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Trouwen overal mogelijk in gemeente Dijk en Waard 

Snoeionderhoud in Schoutenbosje

Nieuwsbrief Stationsgebied Dijk en Waard

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

Oude kranten, karton en papier zijn 
waardevolle grondstoffen en 
worden daarom gescheiden 
ingezameld. In de dorpen en wijken 
van Dijk en Waard verzamelen 
verschillende verenigingen en 
stichtingen het oud papier op vaste 
ophaaldagen. De gemeente haalt 
zelf geen oud papier op.

Wij vragen u het papier netjes aan 
de kant van de weg te zetten op de 
ophaaldag. Wilt u erop letten dat het 
in een doos zit of met een touwtje 
vastgebonden is? Zo kan het niet 
wegwaaien en ontstaat er geen 
zwerfvuil. Maak het pakket niet gro-
ter dan 50 bij 50 bij 50 cm en liefst 
niet zwaarder dan 15 kilo. Gebruik 
liever ook geen plastic zak om het 

papier in te doen, want plastic 
zamelen we apart in. 
Kijk voor de exacte ophaaldag in uw 
wijk op www.dijkenwaard.nl/
oudpapier. Hier leest u ook wat er 
precies wel en niet bij het oud 
papier mag.

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 
Vorige week is gestart met met 
rioleringswerkzaamheden aan de 
Wilgenlaan.  De werkzaamheden 
duren tot ongeveer 18 februari 
2022. Vervolgens worden de riool-
werkzaamheden opgepakt in de 
Lindenlaan. Op 18 maart 2022 zijn 
de werkzaamheden aan het riool 
gereed.

Aanleg duiker Maria Austria erf
Ter hoogte van de rotonde Middenweg 
wordt in het water bij Maria Austria 
erf een duiker aangelegd van 31 janu-
ari 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. 

Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 

omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De werkzaamheden 
worden in fases uitgevoerd: 
- Vanaf 17 januari 2022 aan de Paral-
lelweg. De werkzaamheden duren 
ongeveer vijf weken. 
- Vanaf 21 februari 2022 aan de 
Stenenlaan, Mimosalaan en Bakkers-
laan. De werkzaamheden duren onge-
veer vijf weken.

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 Juli-
ana van Stolbergstraat. 

Bushaltes lijn 407
Gemeente Dijk en Waard en Provin-
cie Noord-Holland gaan de bushal-
tes voor de Buurtbus (lijn 407/
Hugohopper) verbeteren. De voor-
zieningen voor visueel gehandicap-
ten worden verbeterd om hen veili-
ger en makkelijker gebruik te laten 
maken van de Buurtbus. Tijdens 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. Het gaat om buslijn 
407 tussen Langedijk en Heerhugo-
waard met de haltes Station Heer-
hugowaard; Zandhorst; Oostelijke 
Randweg; Tulpenstraat; Voorburg-
gracht; Westelijke Randweg. Voor 
een uitgebreide routekaart, zie 
www.dijkenwaard.nl > 
Werk aan de weg.

Bruidsparen mogen vanaf nu op bijna 
elke plek binnen de gemeente 
trouwen. Ze hoeven niet meer gebruik 
te maken van de aangewezen trouw-
locaties. Een locatie moet wel aan 
een aantal voorwaarden voldoen. 

De locatie moet openbaar toegankelijk 
zijn, ook voor mindervaliden, er dienen 
sanitaire voorzieningen te zijn en de 
ambtenaar van de burgerlijke stand 
moet zich er kunnen voorbereiden. 
De gemeente heeft hiertoe besloten 
omdat bruidsparen vaak voorkeur 
hebben voor een eigen locatie en om 
andere ondernemers en locaties niet 
uit te sluiten. Voor het bepalen van 

een passende locatie kan contact 
opgenomen worden met de gemeente. 
De afspraken met de eigenaar van de 
locatie dient het bruidspaar zelf te 
maken. Meer informatie over trouwen 
en geregistreerd partnerschap leest u 
op www.dijkenwaard.nl > Geboorte, 
huwelijk en overlijden > Trouwen en 
geregistreerd partnerschap. 

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

De gemeente voert in februari snoei-
onderhoud uit in het historische 
Schoutenbosje op de kop van de 
Noordscharwouderpolderweg. 

Het kleine Schoutenbosje is een oud 
elzenhakhoutbos. Dit soort bossen 
hebben een hoge natuurwaarde. In de 
veelal moerasachtige bosjes groeien 
bijzondere planten, mossen en varens 
en er broeden ook kenmerkende 
vogelsoorten als de spotvogel, tuin-
fluiter en braamsluiper. 

Het regelmatig snoeien van het 
Schoutenbosje is noodzakelijk om het 
bijzondere karakter van het bosje en 
de oude stoven (de overgebleven 
boomwortels en stukjes stam) voor de 
toekomst te behouden. Bij de werk-
zaamheden in februari zal ongeveer 
de helft van het kleine Schoutenbosje 

gesnoeid worden, zodat het land-
schapsbeeld niet in één keer te sterk 
wijzigt. Na enkele jaren zal de andere 
helft van het bosje afgezet worden 
voor snoeiwerkzaamheden. Deze 
werkzaamheden herhalen zich om de 
paar jaar.  

Ook in het grote Schoutenbos rondom 
het meer worden in februari struikvor-
mers gesnoeid en dode en zieke 
bomen gekapt. Hierdoor komt meer 
lichtinval, waardoor meer diversiteit 
aan kruiden zal ontstaan in het bos. 
De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd en starten rond het 
wandelpad.

Voor meer informatie over de onder-
houdswerkzaamheden kunt u bellen 
met Toezichthouders Groen Wim Groot 
of Peter Zwaan via 072-5755555.

Er is veel gaande in het Stations-
gebied Dijk en Waard. We houden u op 
de hoogte van de ontwikkelingen in 
het gebied via een digitale nieuws-
brief.  Ontvangt u deze nieuwsbrief 
nog niet, dan kunt u zich nu hiervoor 
aanmelden. 

De nieuwsbrief zal dit jaar drie tot vier 
keer verschijnen. De nieuwsbrief wordt 
in elk geval verzonden naar de 
belangstellenden die al in ons bestand 
staan omdat ze in het verleden betrok-
ken waren bij informatiebijeenkom-
sten of klankbordgroepen. Krijgt u de 

nieuwsbrief Stationsgebied Dijk en 
Waard nog niet, maar wilt u deze wel 
ontvangen? Stuur dan een e-mail met 
uw naam, adres en e-mailadres naar 
stationsgebied@dijkenwaard.nl. Ook 
eventuele vragen kunt u via dit 
e-mailadres stellen.

Er wordt tevens gewerkt aan een 
update en projectpagina op de web-
site van de gemeente. We verwachten 
daar begin 2022 de eerste berichten 
(waaronder de nieuwste nieuwsbrief) 
te plaatsen.

Bundel uw oud papier
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Twee nieuwe Gouden 
Kans-trajecten voor jongeren 

Samenwerkingsovereenkomst 
nieuwbouw De Nieuwe Draai 

Gemeentenieuws in uw inbox

Op de hoogte blijven van laatste nieuws Centrumwaard

Jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 
jaar die even niet (meer) weten wat voor 
vervolgopleiding of welke betaalde 
baan ze willen doen en tenminste 20 
uur per week beschikbaar zijn, kunnen 
meedoen aan het Gouden Kans project. 
Op 3 maart start een nieuwe Gouden 
Kans-groep in Heerhugowaard en op 21 
maart in Den Helder.

Vier maanden lang werken de jonge-
ren tijdens deze maatschappelijke 
diensttijd aan hun toekomst met 
trainingen en workshops. Gelijktijdig 
voeren ze een interessante opdracht 
uit met een duurzaam of sociaal 
thema bij organisaties die midden in 
de samenleving staan. Ook worden ze 
persoonlijk gecoacht. Deelname voor 

jongeren is gratis.  Aanmelden kan op 
www.goudenkansproject.nl.

Jongeren die meedoen aan het Gou-
den Kans project ontmoeten nieuwe 
mensen, krijgen meer zelfvertrouwen, 
doen iets goeds voor een ander en 
krijgen een duidelijk beeld voor hun 
toekomstperspectief. Inmiddels heb-
ben meer dan 100 jongeren deelgeno-
men. 
Het Gouden Kans project is een van de 
tien gemeentelijke (intensieve) 
MDT-projecten (Maatschappelijke 
Diensttijd). RPAnhn coördineert het 
project namens alle gemeenten in 
Noord-Holland Noord. De uitvoering is 
in handen van MEE & De Wering en 
Starters4Communities.

Blosse en gemeente Dijk en Waard 
hebben op 19 januari de handteke-
ningen gezet onder een samenwer-
kingsovereenkomst. Hiermee wordt 
de nieuwbouw van kindcentrum De 
Nieuwe Draai in het zuidelijk deel 
van De Draai mogelijk. 

Het kindcentrum waarin een door-
gaande kindontwikkeling wordt 
geboden voor kinderen van 0 tot 13 

Gemeentenieuws Dijk en Waard is de 
opvolger van Langedijk informeert en 
Stadsnieuws Heerhugowaard. Naast 
deze tweewekelijkse papieren uitgave 
geeft gemeente Dijk en Waard ook 
elke twee weken de digitale nieuws-

brief Dijk en Waard Digitaal uit, met 
daarin het laatste nieuws over de 
gemeente. U kunt zich voor deze 
nieuwe nieuwsbrief aanmelden via 
www.dijkenwaard.nl/
aanmelden-gemeentenieuws. 

Was u al abonnee van Langedijk 
Digitaal of de digitale nieuwsbrief van 
Stadsnieuws Heerhugowaard? Dan 
hoeft u zich niet opnieuw aan te 
melden en ontvangt u Dijk en Waard 
Digitaal gewoon in uw inbox.

Centrumwaard in Heerhugowaard 
wordt de komende jaren gemoderni-
seerd tot een levendig centrumgebied, 
waar het fijn is om te wonen, winkelen 

en ontmoeten. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen in het 
gebied via een digitale nieuwsbrief.  
Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet, 

dan kunt u zich nu hiervoor 
aanmelden via 
www.dijkenwaard.nl/centrumwaard.

De twintig gecertificeerde maatjes 
van Schuldhulpmaatje Dijk en 
Waard hebben afgelopen jaar 38 
huishoudens kunnen helpen bij het 
op orde krijgen van hun financiën. 
Gebaseerd op de cijfers van het CBS 
dat 8 procent van de Nederlandse 
huishoudens problematische schul-
den hebben, denkt Schuldhulp-
maatjes-coördinator Aad Oudhuis 
dat het aantal hulpvragen vanuit 
de Dijk en Waardse samenleving in 
2022 flink zal toenemen. 

Aad is al negen jaar als vrijwilliger 
bij Schuldhulpmaatje Dijk en Waard 
(voorheen Heerhugowaard) betrok-
ken en sinds een jaar coördinator 
van de maatjes. Aad: “Een gecertifi-
ceerd maatje, vaak iemand met een 
financiële of administratieve achter-

grond, gaat samen met de hulpvrager 
aan de slag om weer financieel orde 
op zaken te stellen in het huishouden. 
We werken als maatjes vooral coa-
chend. We begeleiden de hulpvrager, 
maar hij of zij moet zelf actief leren 
worden.” 

Samen
Het schuldhulpmaatje zorgt voor over-
zicht in de financiële situatie van het 
huishouden en maakt samen met de 
hulpvrager een plan van aanpak. “We 
leren hen, zonder oordeel, op eigen 
benen te staan, zelfredzaam te worden. 
We werken samen met de hulpvrager 
de schulden weg. Met de nadruk op 
samen. Zo gaan we er bij gesprekken 
met schuldeisers niet tussen zitten, 
maar ernaast.”
Schuldhulpmaatje Dijk en Waard is een 

vrijwilligersorganisatie, waarbij elk 
maatje een gedegen scholing door-
loopt voordat hij/zij aan de slag gaat. 
“Dat wij vrijwilligers zijn, is in ons 
voordeel,” benadrukt Aad. “We kunnen 
één op één aan de keukentafel het 
gesprek met de hulpvrager aangaan 
en een luisterend oor bieden. Hierdoor 
ontdekken we vaak ook het dieper-
liggende probleem achter de geld-
problemen. En zo kunnen we passende 
hulp bieden. Waar nodig overleggen 
we ook met andere instanties, zoals 
MET Welzijn, Humanitas en Halte 
Werk.”

“Mensen trekken vaak pas 
aan de bel als het echt mis 
gaat”

De coördinator benadrukt dat het gros 

van de mensen die problematische 
schulden hebben, moeilijk te vinden 
is. “Mensen trekken vaak pas aan de 
bel als het echt mis gaat. Je kunt in de 
schulden komen door verschillende 
redenen; van pure pech tot het verlies 
van werk. En wat te denken van een 
jongere die het opeens allemaal zelf 
moet zien te rooien en niet uitkomt 
met zijn geld omdat hij dat nooit goed 
geleerd heeft. De hulpvragers hebben 
diverse achtergronden. Al zien we dat 
het grootste deel jonge gezinnen zijn, 
waar financieel heel veel op af komt.”

Aanmelden
Mensen met financiële problemen 
kunnen zich bij Schuldhulpmaatje 
Dijk en Waard aanmelden via 
www.schuldhulpmaatje.nl, 
shm.dijkenwaard@gmail.com of 

Coördinator Aad Oudhuis

Samen uit de geldzorgen met Schuldhulpmaatje interview

Gratis rijbewijs voor jongeren na deelname 
aan Alcohol Verkeer Cursus 

in administratiekosten.
De gratis cursus van één avond wordt 
gegeven om jongeren bewust te 
maken van de gevolgen en risico’s van 
het rijden onder invloed van alcohol 
en/of drugs. Ook wordt tijdens de 
cursus aandacht besteed aan de risico’s 
van het gebruik van de smartphone 
tijdens het rijden. 
Jongeren kunnen zich aanmelden door 
een mail met hun naam, geboorte-
datum, adres en de autorijschool waar 

ze ingeschreven staan te sturen 
naar verkeerscursus@brijder.nl o.v.v. 
Verkeerscursus Dijk en Waard. De 
cursus wordt gegeven op 23 febru-
ari, 23 maart, 20 april, 18 mei, 22 
juni, 21 september, 19 oktober, 23 
november en 21 december. De deel-
nemers horen ruim van tevoren of 
de cursus online of offline georgani-
seerd wordt en hoe ze zich kunnen 
voorbereiden. Een cursusavond 
duurt van 19.00 tot 20.30 uur.

Jongeren in gemeente Dijk en Waard 
tussen 16 en 23 jaar die bezig zijn 
met het halen van hun rijbewijs kun-
nen in 2022 weer deelnemen aan de 
Alcohol Verkeer Cursus. 

Na het succesvol afronden van deze 
cursus van Brijder Jeugd en Preven-
tie ontvangen zij een certificaat 
waarmee ze, na aanvraag, hun rijbe-
wijs gratis kunnen ophalen bij de 
gemeente. Dit bespaart 41,60 euro 

jaar met kinderopvang en basisonder-
wijs is nu nog gehuisvest in een tijde-
lijk gebouw in De Draai-Zuid.
De voorbereidingen voor het bouw-
proces zijn van start gegaan. Eind van 
het jaar wordt daadwerkelijk gestart 
met de bouw. Naar verwachting wordt 
het nieuwe gebouw aan het begin van 
het schooljaar 2023/2024 in gebruik 
genomen.

06 -11680700. Aad: “Na de intake 
zoek ik een goede match tussen 
hulpvrager en maatje.” Hoelang een 
begeleidingstraject duurt hangt af 
van de omvang en complexiteit van 
de schulden. 

Benieuwd of u er financieel gezond 
voor staat? Doe dan de test op 
Geldfit.nl.
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Fractie Zetels
Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP)  7
Lokaal Dijk en Waard  6
VVD 5
Senioren Dijk en Waard 4
D66 3
GroenLinks 3
Forum voor Democratie 3
CDA 2
PvdA 2
ChristenUnie 2

De DOP, Lokaal Dijk en Waard, VVD Dijk en Waard en Senioren Dijk en 
Waard vormen een coalitie. Samen hebben de coalitiepartijen 22 van de 37 
zetels in de gemeenteraad. Hun gezamenlijke ambitie is neergelegd in het 
coalitieakkoord 2022-2026 ‘Meedoen in Dijk en Waard, iedereen doet er 
toe’.

Samenstelling Gemeenteraad
Volg politieke 
avond online

Ingediende schriftelijke vragen 
gemeenteraad

Dijk en Waard zoekt een burgemeester

De nieuwe gemeente Dijk en Waard 
is op zoek naar een nieuwe burge-
meester. Een burgemeester die voor 
een periode van zes jaar benoemd 
zal worden door de Koning. Voor de 
kerst begon die zoektocht met een 
enquête onder inwoners, onderne-
mers en organisaties. In een verga-
dering van de gemeenteraad met de 
Commissaris van de Koning op maan-
dag 1 februari wordt het profiel van 
de burgemeester vastgesteld. Kort 
daarna publiceert de Rijksoverheid de 
vacature en kunnen kandidaat-burge-
meesters solliciteren. Voor de zomer 
kan de nieuwe burgemeester van Dijk 
en Waard al worden beëdigd.  

Voor de kerst is begonnen met de 
vraag aan inwoners, ondernemers en 
organisaties welke eigenschappen en 
kenmerken een nieuwe burgemeester 
zou moeten hebben. De vragenlijst, die 
in te vullen was tussen 13 december 
en 3 januari werd door 337 mensen 
ingevuld. Ook aan het college van bur-

gemeester en wethouders, ambtena-
ren, de buurgemeenten en samenwer-
kingspartners is reactie gevraagd. De 
informatie die dit opleverde, verwerkte 
de gemeenteraad van Dijk en Waard in 
de profielschets voor de kroonbe-
noemde burgemeester. In een profiel-
schets staat beschreven wat van de 
nieuwe burgemeester wordt verwacht. 

Bespreking op 1 februari in openbare 
vergadering 
De volgende stap die nu gezet wordt, 
is dat de gemeenteraad de opgestelde 
profielschets bespreekt met de 
Commissaris van de Koning. Deze ver-
gadering van de gemeenteraad en de 
Commissaris van de Koning is open-
baar en alleen online te volgen via 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl. 
De vergadering start op dinsdag 
1 februari om 20:00 uur. 
 
Zoektocht achter gesloten deuren
Na de bespreking wordt de profiel-
schets afgemaakt en start de zoek-

tocht met het publiceren van de 
burgemeestersvacature. Vanaf dat 
moment speelt het proces zich achter 
gesloten deuren af. De Commissaris 
van de Koning begeleidt de werving 
en selectie, deels in overleg met de 
gemeenteraad. De gemeenteraad laat 
uiteindelijk in een openbare vergade-
ring weten wie hij, via de Commissaris, 
aanbeveelt aan de Koning die het 
besluit tot benoeming zal nemen. De 
verwachting is dat nog voor de zomer-
vakantie de Commissaris van de 
Koning opnieuw naar Dijk en Waard 
zal komen, ditmaal om de nieuwe 
burgemeester te beëdigen. 

Huidige burgemeester
Een kroonbenoemde burgemeester is 
een burgemeester die door de Koning 
wordt benoemd voor de duur van zes 
jaar. De huidige burgemeester van 
Dijk en Waard, Peter Rehwinkel, is 
burgemeester tot het moment van 
beëdiging van een kroonbenoemde 
burgemeester.

Op www.dijkenwaard.nl > 
Gemeentebestuur vindt u alle actuele 
informatie over de gemeenteraad 
van Dijk en Waard en de politieke 
avonden van de raad. Het is mogelijk 
om deze politieke avonden thuis te 
volgen via internet. 
Onder ‘vergaderingen’ vindt u een 
agendaoverzicht en kunt u eerdere 
openbare bijeenkomsten terugkijken. 
De eerstvolgende politieke avond is 
op dinsdag 15 februari. 

- Vragen over de campagne van de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) Global Goals en aandacht voor 
Stichting Langedijk4 GlobalGoals 
(Partij van de Arbeid, GroenLinks en 
ChristenUnie)

- Vragen over het gebruik van 
digitale berichten op MijnOverheid 
(VVD Dijk en Waard)

- Vragen over vrijwillig knotten 
wilgen door bewoners van de zorg-
tuinderij Oosterheem te Broek op 
Langedijk (Lokaal Dijk en Waard)

- Vragen over handhaving op het 
toepassen van het corona toegangs-

bewijs bij zwemlessen voor kinderen 
en ouders in Dijk en Waard door Sport 
NV (Forum voor Democratie)

- Vragen over strooibeleid bij vorst 
en gladheid (VVD Dijk en Waard)

- Vragen over werkzaamheden 
fietsbrug Huygenvaart (VVD Dijk en 
Waard)

Een volledig actueel overzicht van alle 
ingediende schriftelijke vragen en 
antwoorden kunt u terugvinden op 
dijkenwaard.bestuurlijkeinformatie.nl.

Als gevolg van de coronamaat-
regelen was de eerste geplande 
‘gewone’ politieke avond van Dijk 
en Waard toch bijzonder en moest 
toevlucht worden genomen naar 
een digitale vergadering. De avond 
ging van start met twee politieke 
tafels. De eerste over de werkwijze 
van de gemeenteraad (het zoge-
naamde ‘reglement van orde’). De 
tweede over het project Centrum-
waard.

Twee insprekers hadden zich 
gemeld om aandacht te vragen voor 
inspraak van burgers bij onderwer-
pen die nog niet op de agenda van 
een gespreks- of discussietafel 
staan. Of juist al eerder als onder-
werp op de agenda hebben gestaan, 
maar waarbij de bewoners voor hun 
eigen gevoel onvoldoende gehoord 
zijn. De raadsleden en fractieverte-
genwoordigers van de politieke par-
tijen antwoordden dat een ieder via 
www.dijkenwaard.nl > 
gemeentebestuur altijd contact kan 
leggen met de gemeenteraad en de 
individuele politieke partijen en 
raadsfracties. Raadsleden hebben 
als gekozen volksvertegenwoordi-
gers ook een zelfstandige taak om 
onderwerpen te agenderen.

In een uitgebreide presentatie werd 
de stand van zaken rond het project 
Centrumwaard en de inrichting van 
het Raadhuisplein en de Midden-
weg uit de doeken gedaan. De 
inrichting, het type woningen en het 
terugbrengen van de snelheid op de 
rijbaan werden toegelicht. Ook liet 
de architect zien hoe Centrumwaard 
er uit zou kunnen komen te zien. In 
het voorjaar 2022 komt er overleg 
met omwonenden en bedrijven over 
het verkeersplan. Belangstellenden 
kunnen alle informatie terugvinden 
op www.dijkenwaard.nl/
centrumwaard. Ook is het mogelijk 
om je hier aan te melden voor de 

maandelijkse nieuwsbrief of vragen 
te stellen via 
centrumwaard@dijkenwaard.nl. 

Politiek vragenkwartier
In de raadsvergadering kwamen 
eerst in een politiek vragenkwartier 
vragen vanuit de raadsfracties aan 
bod. Het ging hierbij over het opha-
len van huisvuil, handhaving op het 
storten van bouwafval bij het 
Koraal, de plaatsnaamborden van de 
woonkern De Noord door Lokaal 
Dijk en Waard (LDW) en de inclu-
sieve toegankelijkheid van de web-
site van de gemeente met een visu-
ele of auditieve beperking door de 
ChristenUnie (CU). De Partij van de 
Arbeid (PvdA) vroeg aandacht voor 
de inspraak van omwonenden in 
Langedijk bij de sluitingstijd van de 
horeca in de algemene plaatselijke 
verordening (APV).

Senioren Dijk en Waard diende bij 
het vaststellen van de raadsagenda 
een motie in waarin de wethouder 
werd opgeroepen zich in de Vereni-
ging van Nederlandse gemeenten 
(VNG) uit te spreken tegen de ont-
koppeling van de AOW en de verho-
ging van het wettelijk minimum-
loon. Meerdere partijen spraken hun 
sympathie met de zorgen over 
armoedebestrijding uit. Maar zij 
namen tegelijkertijd het standpunt 
in dat de Tweede Kamer aan zet is 
om zich hierover uit te spreken 
omdat dit landelijke wetgeving 
betreft. De wethouder sprak de ver-
wachting uit aan het eind van het 
tweede kwartaal met een voorstel 
voor minimabeleid naar de raad te 
kunnen komen. Ook gaf de wethou-
der aan dat het college van burge-
meester en wethouders zeer actief 
is binnen de VNG om aandacht te 
vragen voor de gevolgen van lande-
lijk beleid en ook bereid is om hier-
over een brief naar de Tweede 
Kamer te sturen.

Terugblik politieke avond 18 januari


