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Nieuwe hondenspeelplaats in 
Diepsmeerpark geopend
Sinds kort is de nieuwe hondenspeel-
plaats in het Diepsmeerpark in Oud-
karspel geopend. Hondeneigenaren 
kunnen hun hond daar voortaan vrij 
laten lopen en lekker laten ravotten.

De hondenspeelplaats is één van de 
vijf winnende ideeën uit de initiatie-
vencampagne van vorig jaar, in toen 
nog gemeente Langedijk. ‘Wat zou jij 
doen met 75.000 euro om Langedijk 
mooier, sportiever, gezelliger of groe-
ner te maken?’ was de vraag die de 
gemeente in april 2021 stelde aan alle 
inwoners van Langedijk. Er werden 33 
initiatieven ingediend, waarvan er tien 
als haalbaar werden beoordeeld. Op 
deze tien konden alle Langedijkers 
van twaalf jaar en ouder stemmen. De 
vijf ideeën met de meeste stemmen, 
waaronder de hondenspeelplaats in 
Oudkarspel, werden door de initiatief-
nemers en de gemeente uitgewerkt en 
kregen een financiële bijdrage.

Gemeentehuis en 
-werf dicht op tweede 
pinksterdag
Het gemeentehuis aan de Parelhof 
in Heerhugowaard en De Binding 
in Zuid-Scharwoude is tweede 
pinksterdag, maandag 6 juni, 
gesloten. De afvalscheidingsstati-
ons aan de Berrie (Oudkarspel) en 
de Beukenlaan (Heerhugowaard) 
zijn deze dag ook dicht. Is maan-
dag de inzameldag voor het rest-
afval/gft/plastic bij u in de straat? 
Kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl 
voor meer informatie over wijzi-
gingen in het inzamelschema. 

Maak kennis met het 
Stadsbedrijf van Dijk 
en Waard
Het Stadsbedrijf houdt zaterdag 
2 juli een open dag. U bent van 
harte welkom van 10.00 tot 15.00 
uur aan Beukenlaan 25 in Heer-
hugowaard! Medewerkers vertellen 
u graag alles over hun werkzaam-
heden, zoals afval(inzameling), 
groenonderhoud en maaien, maar 
ook over gladheidsbestrijding, 
openbare verlichting, infra en riole-
ring. Ook laten ze zien hoe er 
steeds meer digitaal gewerkt wordt 
en hoe van afval grondstoffen 
gemaakt worden en zijn er diverse 
demonstraties. Bekijk ook het 
wagenpark, waaronder de nieuwe 
elektrische voertuigen. 

U kunt tot en met 31 december 
2022 de energietoeslag aanvra-
gen bij Halte Werk. Het gaat om 
een eenmalige extra toeslag van 
maximaal 800 euro per huishou-
den. Met de toeslag kunnen huis-
houdens met een laag inkomen 
de hogere energienota betalen. 
Ga voor het aanvragen en meer 
informatie naar www.haltewerk.
nl/energietoeslag. Heeft u nog 
een vraag? Vul deze dan in op 
het contactformulier op www.
haltewerk.nl/contactformulier. 
Kies onderwerp ‘energietoeslag’. 
Geef in uw bericht altijd uw 
naam, woonplaats, telefoonnum-
mer en e-mailadres door.

Aanvragen 
energietoeslag 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

‘Kunst met een Draai’ voor De Draai
De bouw van de nieuwe woonwijk De 
Draai in Heerhugowaard is in volle 
gang. Naast 2650 woningen, ver-
deeld over verschillende buurten, zul-
len ook een aantal kunstwerken de 
publieke ruimte verfraaien. Speciaal 
voor het parkachtige gedeelte aan 
de zuidkant van De Draai zijn drie 
beeldend kunstenaars gevraagd een 
schetsontwerp te maken. 

Vertegenwoordigers uit de wijk onder 
wie bewoners, de school De Nieuwe 
Draai en Esdégé-Reigersdaal, hebben 
samen met stedenbouwkundig bureau 
Karres en Brands en de gemeente uit-
eindelijk gekozen voor het ontwerp 
‘Kunst met een Draai’ van kunstenaar 
Martijn Sandberg. Wethouder John 
Does is blij met deze creatieve toevoe-
ging aan De Draai en benadrukt het 
belang van kunst in onze leefomge-
ving. “Kunst leert ons de betekenis van 
het leven, kunst verrijkt het leven.”  

Naam wijk inspiratie voor ontwerp
Martijn Sandberg (1967) werkt graag 
met de beeldtaal van de kunst en zet 
taal om in beeld. Voor hem vormde de 
naam van de wijk, De Draai, een inspi-
rerend ingrediënt voor de figuratie, de 
vorm van een sculptuur en de ‘content’ 
van het kunstwerk. Martijns sculptu-
rale ‘ring’ met de letters aan drie kan-
ten ‘Kunst met een Draai’ verrast en 
werkt associatief met de profielen van 
de wielen van de landbouwmachines 
die hier eerder op het land reden. Het 

kunstwerk voor De Draai is kunst met 
een ‘twist’: Kunst met een Draai. Het 
kunstwerk kan gebruikt worden als zit-
object en ontmoetingsplaats. Het ont-
werp zal verder uitgewerkt worden en 
is in het eerste kwartaal van 2023 
klaar.

Martijn werkt vaak aan opdrachten in 
wijken en buurten en werd onlangs 
onderscheiden voor zijn werk in de 
Spaarndammerbuurt in Amsterdam. 
Zijn letterkunst is meestal geïnte-
greerd in dragers, zoals bakstenen 
muren, straatwerk of andere uitingen. 
In De Draai in Heerhugowaard zal zijn 

werk zichtbaar zijn als een vrij, open 
beeld, dat herkenbaarheid aan de wijk 
geeft.

Niet gekozen ontwerpen
De andere, niet gekozen ontwerpen 
zijn van kunstenaars Jeroen Hoog-
straaten en Irene Fortuyn. Het voorstel 
van Jeroen Hoogstraten was een tafel 
met daaromheen twaalf in hoogte ver-
stelbare krukjes. Midden op de tafel 
bevindt zich een wereldbol die zo geo-
riënteerd is dat de locatie waar het 
beeld komt te staan exact bovenop 
ligt: ‘U bevindt zich hier’. In het blad is 
een ring verwerkt die uitnodigt om 

gedraaid te worden. Of deze gebruikt 
gaat worden voor een spel of om te 
bepalen wie het woord mag voeren is 
aan de gebruikers. 
Irene Fortuyn stelde voor twee grote 
podia te maken, waar per podium vijf 
bomen uit de wijk verrijzen. De podia 
vormen ontmoetings- en speelplekken 
voor kinderen, bewoners van de wijk 
en bezoekers. Met een terugkerend, 
jaarlijks ritueel waarin o.a. rieten man-
den kunnen worden gevlochten wil zij 
bewoners, producten uit de wijk en 
kinderen verbinden. 
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Sociaal Plein tijdelijk weer open in 
gemeentehuis Heerhugowaard

Halte Werk wordt Zaffier

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. 

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 
Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er wordt een 
aantal panden gesloopt, nieuwe 
woningen gebouwd en de weg 
opnieuw ingericht. De recent opge-
leverde appartementen blijven 
bereikbaar via de Juliana van Stol-
bergstraat. 

Fietspaden Middenweg 
De fietspaden langs de Middenweg, 
tussen de Reuzenpandasingel en de 
Amstel, worden geasfalteerd. Ook 
worden de trottoirs aangepast. De 

rijweg blijft open voor autoverkeer. De 
werkzaamheden duren tot 29 juni. 

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Van 6 tot 22 juni wordt er gewerkt aan 
de bestrating van de Donge, vanaf 
nummer 7 tot het kruispunt Spaarne. 

Groot onderhoud elementen 
Er wordt nieuw straatwerk aangebracht 
in verschillende parkeervakken en 
voetpaden. 

-6 t/m 10 juni:
Broek op Langedijk - Voorburggracht
Zuid-Scharwoude - Voorburggracht                                                    
Noord-Scharwoude - Dorpsstraat

-13 t/m 17 juni:
Broek op Langedijk - Dokter Manjoero-
plantsoen
Broek op Langedijk - Dubbelebuurt
Noord Scharwoude - De Wuijver
Sint Pancras - Bovenweg (inrit begraaf-
plaats)

Groot onderhoud asfalt 
-  Zuiderbosweg van 3 t/m 9 juni
-  Buys Ballotstraat van 7 t/m 10 juni
-  Aanbrengen verkeersdrempel Mid-

delmoot van 3 t/m 10 juni
-  Van Veenweg (tussen de Dreef en 

de Oosttangent), inclusief het par-
keerterrein van de tennisbanen 
van 20 t/m 24 juni.

De wegen worden afgesloten. Een 
omleidingsroute wordt aangegeven. 
De wegen zijn buiten werktijd 
bereikbaar voor bestemmingsver-
keer.

Baggerwerkzaamheden 
Heerhugowaard
Vanaf 20 juni worden er bagger-
werkzaamheden uitgevoerd in het 
buitengebied van Heerhugowaard. 
Het gaat om de sloten langs de 
Groenedijk, Kerkweg en Altonstraat. 
Naar verwachting duren de werk-
zaamheden drie weken. Er kan 
enige hinder zijn voor weggebrui-
kers. 

Het Sociaal Plein in de hal van het 
gemeentehuis aan de Parelhof is 
fysiek weer geopend. Van 1 juni tot en 
met 31 december 2022 kan iedereen 
die een vraag heeft op het gebied van 
zorg, Wmo, financiën of jeugd zonder 
afspraak bij het Sociaal Plein binnen-
lopen. Medewerkers van de gemeente 
zitten klaar om u te helpen.

De ‘vrije inloop’ bij het Sociaal Plein 
nabij de entree van de bibliotheek is 
bedoeld voor mensen die digitaal min-
der vaardig zijn en vragen hebben op 
het gebied van zorg en welzijn. De ope-
ningstijden van het Sociaal Plein (‘vrije 
inloop’) zijn op dinsdag, woensdag en 
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Laagdrempelige ondersteuning
Het Sociaal Plein is er voor iedereen, 
van jong tot oud. Het biedt praktische 
en laagdrempelige ondersteuning in 
het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als u 
het moeilijk vindt om rond te komen 
van uw geld, u zich eenzaam voelt, 
moeite heeft met het invullen van for-
mulieren, of de zorg voor een naaste u 
te zwaar wordt. 

Bij het Sociaal Plein staat uw vraag en 
situatie centraal. Medewerkers van de 
gemeente luisteren naar uw verhaal en 
kijken eerst samen met u wat nodig is 
en daarna hoe ze dit kunnen regelen. 
Ze kijken hierbij zoveel mogelijk naar 

uw eigen kracht en kwaliteiten. Wat 
kunt u zelf doen en wat is mogelijk 
binnen uw eigen netwerk van familie, 
vrienden en kennissen? Als het nodig 
is, wordt u doorverwezen naar instan-
ties of organisaties die u verder kunnen 
helpen met uw specifieke vraag. 

Proefperiode
Het Sociaal Plein is tijdelijk geopend tot 
het einde van het jaar. Er wordt in die 
periode gekeken of er voldoende 
behoefte is aan deze vorm van dienst-
verlening. In 2023 wordt besloten of het 
fysiek Sociaal Plein open blijft of niet, 
en zo ja in welke vorm (locatie, ope-

ningstijden, dienstverlening) dit zal zijn.

Op www.hetsociaalplein.nl vindt u ook 
alle informatie op het gebied van zorg, 
jeugd, Wmo, ondersteuning en welzijn 
en staan ook doorverwijzingen naar 
organisaties en instanties die u het 
beste kunnen helpen.

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

Halte Werk voert de Participatiewet, 
inburgering en schuldhulpverlening 
uit voor de inwoners van Dijk en 
Waard en Alkmaar. En geeft onder-
steuning bij een laag inkomen. Voor 

de regio Alkmaar voeren ze deze taken 
samen met WNK Personeelsdiensten 
en een deel van de werkorganisatie 
BUCH uit. Vanaf 1 januari 2023 gaan 
ze samen verder als één nieuwe 

organisatie in de regio met de naam 
Zaffier. Juridisch bestaat Zaffier al 
sinds 1 april 2022. U kunt sinds die 
datum al brieven ontvangen namens 
Zaffier. De contactinformatie verandert 

niet. Halte Werk blijft bereikbaar via 
telefoonnummer 14072 (kies ‘Alkmaar’ 
en vraag naar Halte Werk) of ga naar 
www.haltewerk.nl. 
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Meeuwenoverlast. Wat kan er aan gedaan worden?
Vooral tijdens het broedseizoen van 
half april tot en met augustus kunnen 
meeuwen voor overlast in uw woon-
omgeving zorgen. Ervaart u meeuwen- 
overlast? Geef dit aan ons door. De 
gemeente heeft helaas geen kant-
en-klare oplossing tegen de overlast, 
maar door uw meldingen kunnen we 
de overlast en de meeuwenpopulatie 
in Dijk en Waard in beeld brengen. 
Met dit inzicht kunnen we aan een 
gerichte oplossing per locatie werken.

De gemeente ontvangt elk jaar veel 
klachten over de meeuwenoverlast, 
maar is helaas beperkt in haar moge-
lijkheden om de overlast aan te pak-
ken omdat de meeuw een door de Wet 
Natuurbescherming beschermde vogel 
is. Tijdens het broedseizoen is het vol-
gens de Flora- en Faunawet ook niet 
toegestaan om de vogels te verstoren. 

Toch is het goed dat u meeuwenover-
last in uw straat, buurt, wijk bij ons 
meldt. Zo kunnen wij monitoren en 
uitzoeken waar de overlast is, wat voor 

soort overlast (geluidsoverlast, nesten 
op daken, kapotte vuilniszakken, etc) 
er is en waarom het juist daar voor-
komt. Zo kunnen we per overlastloca-
tie kijken naar een structurele oplos-
sing.

Zelf stappen ondernemen
Meeuwen geven vooral veel overlast 
als mensen etenswaren op de grond 
gooien. Daarom vragen wij u om de 
meeuwen niet te voeren. Door het 
voeren, leren de vogels dat er bij men-
sen eten te krijgen is en blijven ze 
terugkomen naar de plek waar ze 
altijd te eten krijgen. Houd verder uw 
omgeving goed schoon. Sluit uw afval-
bakken goed af, zet geen vuilniszakken 
op straat en gooi ook geen troep op 
straat. Afval trekt meeuwen aan.

Kijk voor meer tips over hoe u zelf de 
overlast kunt tegengaan op  
www.dijkenwaard.nl/meeuwenoverlast. 
Via deze site kunt u ook uw melding 
van meeuwenoverlast aan ons doorge-
ven. 

Openingstijden sluis 
Broek op Langedijk 
De sluis in Broek op Langedijk is geo-
pend van half april tot half okto-
ber. Buiten deze periode is schut-
ten alleen mogelijk na telefonische 
afspraak. Voor het passeren van de 
sluis betaalt u € 2,- per keer, per boot. 
U bent welkom om te schutten bin-
nen de volgende tijden: 

- Maandag t/m donderdag
15 april t/m 30 juni:   
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 17.15 uur

1 juli t/m 31 augustus:   
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 18.45 uur

1 september t/m 15 oktober: 
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 17.15 uur

- Vrijdag t/m zondag
15 april t/m 30 juni: 
9.00 – 12.15 uur en 13.30 en 17.15 uur

1 juli t/m 31 augustus 
9.00 – 12.15 uur, 13.30 – 18.45 uur en 
19.30 – 20.45 uur

1 t/m 15 september: 
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 18.45 uur

16 september t/m 15 oktober: 
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 17.15 uur

- Feestdagen: 
9.00 – 12.15 uur en 13.30 – 18.45 uur

- 16 oktober t/m 15 april:
alleen na telefonische afspraak: 0226 - 
318185

Kijk voor meer informatie op 
www.dijkenwaard.nl/
sluisbroekoplangedijk.nl. 

Spinselmotwebben vormen geen gevaar voor boom en mens
Diverse bomen in de gemeente wor-
den op dit moment bedekt door een 
groot wit web. Het gaat hier om web 
van de spinselmot. Omdat dit natuur-
lijk verschijnsel geen gevaar vormt 
voor boom of mens, grijpen wij als 
gemeente niet in. We laten de natuur 
in deze gevallen haar gang gaan. Dat 

past in het ecologisch beheer zoals 
gemeente Dijk en Waard dat voor 
ogen heeft. 

De spinselmot zit vooral in bomen en 
struiken als kardinaalsmuts, inheemse 
vogelkers, sleedoorn, meidoorn, lijster-
bes, appel, krent en wilg. Harry Baart-

scheer, teamleider groen bij de afde-
ling Stadsbedrijf, legt uit waarom de 
gemeente de spinselmotwebben niet 
bestrijdt: “De spinselmot is niet 
gevaarlijk voor de gezondheid. Men 
krijgt er geen uitslag van zoals bij de 
eikenprocessierups. De spinselmot kan 
ook geen kwaad voor de boom. De 

conditie van de boom gaat wel tijde-
lijk iets terug en hij wordt helemaal 
kaalgevreten, maar als de motten vlin-
ders zijn geworden en uitvliegen, her-
stelt de boom zich weer en komen de 
blaadjes ook weer terug.” 

Reisloket biedt senioren  
informatie en advies over OV

Met welke bus kan ik naar mijn 
familie? En hoe zit dat nou met 
de OV-chipkaart? Bij het Reislo-
ket kunt u terecht met al uw vra-
gen over het openbaar vervoer. Des-
kundige OV-ambassadeurs nemen 
alle tijd voor u. Kom langs voor ant-
woord op uw praktische vragen of 
een persoonlijk reisadvies. U kunt 
ook gratis het openbaar vervoer uit-
proberen. 
 

Het Reisloket is op woensdag 15 
juni van 12.30 tot 16.30 uur aanwe-
zig in Bibliotheek Heerhugowaard 
aan Parelhof 1A in Heerhugowaard. 
Voor het persoonlijk reisadvies 
wordt samen met u opgezocht welke 
reizen u met OV kunt maken. Ook 
kunnen de deskundigen van het lo-
ket u helpen met installeren van een 
reisplanner op uw smartphone. En u 
komt te weten hoe voordelig de bus 
anno nu is: er zijn meerdere aan-

trekkelijke voordelen voor senioren.  
Binnen Heerhugowaard rijdt ook de 
HugoHopper. Bij het Reisloket kunt u 
ook over deze dienst alle relevante 
informatie verkrijgen. 
 
Gratis probeerkaart 
Bij het Reisloket kunt u als oudere 
gratis een probeerkaart afhalen, 
waarmee u een dag lang in alle bus-
sen van Connexxion in Noord-Hol-
land kunt reizen. 

Meeuwen geven vooral veel overlast als mensen hen blijven voeren. (Foto: Douwe Jepma)

Foto: Stefan Krofft
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Politieke avond 7 en 8 juni 2022
DINSDAG 7 JUNI
Gemeentehuis Dijk en Waard
Discussietafel Voorjaarsrapportage 2022
Van 19.30 tot 20.10 uur
In deze voorjaarsrapportage wordt op basis van de ontwikkelingen in het eerste kwartaal gerapporteerd over financiële afwij-
kingen op het lopende begrotingsjaar 2022. 

Discussietafel Zienswijzen jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen
Van 20.15 tot 21.30 uur 
In 2018 is besloten om van de gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverbanden tussen meerdere gemeenten) de 
jaarrekening van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar aan te bieden aan de gemeenteraden. Hierop kun-
nen de gemeenteraden hun zienwijze afgeven. Aan deze discussietafel komen de zienswijzen op jaarstukken van de volgende 
gemeenschappelijke regelingen achtereenvolgens aan de orde:
1. Veiligheidsregio NHN
2. Zaffier
3. Recreatieschap Geestmerambacht
4. GGD NHN
5. Omgevingsdienst NHN
6. Cocensus
7. Regionaal Archief (RHCA)
8. Vuilverbranding VVI

De Binding Noord-Scharwoude
Discussietafel Voorbereidingskrediet herontwikkeling locatie Nexus en Stedenbouwkundigplan 
Rodeoterrein BOL
Van 19.30 tot 20.10 uur
Nexus
Met een positief besluit van de raad over de herontwikkeling van de locatie Nexus kan voor het project met het ontwikkelings-
proces gestart worden. 
Stedenbouwkundigplan Rodeoterrein BOL
Besproken wordt of het Stedenbouwkundig plan Rodeoterrein Broek op Langedijk rijp is voor besluitvorming in de raad. Het 
plan bevat een mix van koop- en huurwoningen, waaronder 24 sociale woningen en veel groen in de nieuwe woonbuurt. In 
totaal maken 80 woningen onderdeel uit van het plan. 

Discussietafel Intrekken evenementenbeleid Langedijk 2008
Van 20.15 tot 20.45 uur
Er ligt een voorstel om het oude evenementenbeleid van Langedijk in te trekken. Dat is namelijk verouderd, achterhaald en niet 
meer compleet. Door de fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard is harmonisatie van beleid nodig. Hierin 
wordt ook het evenementenbeleid meegenomen.

Gemeentehuis Dijk en Waard
Raadsvergadering
Van 21.45 tot 23.00 uur 

Agenda 
1.  Opening en mededelingen 
2.  Vaststellen agenda 
3.  Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten) 
4.  Vaststellen besluitenlijsten Politieke avond (tafels en raadvergadering) 24 mei 2022 
5.  Vaststellen lijst met ingekomen stukken 
6.  Hamerstukken 
 a. Raadsvoorstel Vaststelling archeologiebeleid Dijk en Waard 
 b. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Winterkoning 4 Zuid-Scharwoude 
 c. Raadsvoorstel Bodemfunctieklassekaart, bodemkwaliteitskaarten en bodembeheerplan 
7.  Voorbereidingskrediet urgentielocatie Krusemanlaan Noord
8.  Bestemmingsplan Spoorstraat
9.  Grondexploitaties Heerhugowaard en Langedijk
10.  Overige hamer/debatstukken (afhankelijk van uitkomsten tafels) 
 a Hamerstukken GR-en 
 b Debatstukken GR-en
11.  Moties vreemd aan de orde van de dag (afhankelijk uitkomsten tafels) 
12.  Sluiting

WOENSDAG 8 JUNI
Gemeentehuis Dijk en Waard
Gesprekstafel Herijking Beleidskader armoedebeleid 2023
Van 19.30 tot 21.00 uur.
De raad wordt bijgepraat over de herijking van het beleidskader armoedebeleid (minimabeleid en schuldhulpverlening) 2023. 
Ook vindt er een beeldvormende gesprek plaats met de raad over mogelijke kaders van het armoedebeleid in 2023.

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 
24 mei 2022
Discussietafel Voorbereidingskredieten 
Krusemanlaan en locatie Nexus 
Het voorbereidingskrediet Kruseman-
laan is uitgebreid besproken door de 
tafelleden en het is gebleken dat de 
raad hierover nog verder in gesprek 
wil. En wel tijdens de debatraad van 7 
juni aanstaande. Het voorbereidings-
krediet locatie Nexus is hierom nog 
niet behandeld en staat opnieuw op de 
agenda van 7 juni. 

Discussietafel Bestemmingsplan 
Spoorstraat 
Met het bestemmingsplan Spoorstraat 
is het doel om op deze locatie 
woningen te ontwikkelen. Het betreft 
een aantal rijenwoningen, twee-onder-
een-kapwoningen en drie-onder-een-
kapwoningen. De raad is hierover in 
gesprek gegaan en heeft beoordeeld 
dat het onderwerp nog wordt bespro-
ken in de debatraad van 7 juni. 

Discussietafel Stedenbouwkundig Plan 
Rodeoterrein BOL
Over dit onderwerp hebben de raads- 
leden gesproken, maar ze hebben 
beoordeeld dat het nog niet ‘besluitrijp’ 

is. Daarom gaat het onderwerp nog-
maals naar een discussietafel op 7 juni.  

Raadsvergadering 
Tijdens de raadsvergadering is 
mevrouw Bregje de Jong aangewezen 
als interim-griffier van gemeente Dijk 
en Waard. Daarnaast heeft de raad de 
heer Robert Vermeulen (VVD) toegela-
ten als raadslid, ter vervanging van 
mevrouw Femke Lammerts. Daarnaast 
is vanuit de VVD de heer Jan Hofman 
als fractievertegenwoordiger benoemd. 

Verder heeft de raad besloten over de 
volgende onderdelen. Vanuit de discus-
sietafels eerder die avond, heeft de 
raad de voorstellen ‘voorbereidingskre-
diet Projectplan Alton’ en ‘Aanvullend 
krediet nieuwbouw IKC Sint Pancras’ 
aangenomen. De eerder die avond 
besproken motie van FvD is verworpen. 

Ook heeft de raad het voorstel Master-
plan fase 2 Centrumwaard vastgesteld 
en een motie op initiatief van D66 aan-
genomen waarin de raad het college 
verzoekt met beleid rondom kringloop-
winkels te komen. 

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken vindt u 
op de website van de gemeenteraad: www.dijkenwaard.nl, klik op 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.


