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Social Sofa’s sieren vanaf deze  
zomer straatbeeld Dijk en Waard
Als alles volgens plan verloopt, zal 
deze zomer de eerste Social Sofa van 
Dijk en Waard onthuld worden op 
het Coolplein in Heerhugowaard. Een 
tweede exemplaar zal in de toekomst 
een plek krijgen in de omgeving van 
De Binding in Zuid-Scharwoude. De 
twee sofa’s zijn een initiatief van 
Cool kunst en cultuur. De culturele 
instelling initieert graag creatieve 
projecten met een maatschappelijke 
meerwaarde voor de inwoners van 
Dijk en Waard. 

“Cool is altijd op zoek naar aanvul-
lende mogelijkheden om mensen bij 
elkaar te brengen,” legt Esther de 
Koning, manager Events & Horeca 
bij Cool kunst en cultuur uit. 

“De Social Sofa is een betonnen 
chaise longue die door een team 
vrijwilligers wordt ingelegd met 
mozaïek. De banken hebben het 
tegengaan van sociale verkilling als 
doel. De sofa’s worden geplaatst op 
een plek in de buitenruimte van Dijk 
en Waard waar mensen zich uitge-
nodigd voelen om te gaan zitten en 
een praatje met elkaar te maken.” 
De realisatie van de sofa’s wordt mede 
mogelijk gemaakt door een bijdrage 
uit het Start Dijk en Waard Fonds van 
de gemeente.

Maakproces met sociale meerwaarde
Niet alleen zorgen de sofa’s na plaat-
sing voor meer sociale verbinding, ook 
het maakproces van de banken heeft 
een sociale meerwaarde voor de 
doelgroepen die eraan deelnemen. 
Esther: “Het is mooi dat we dit met 

elkaar, met de mensen uit Dijk en 
Waard kunnen maken. Bij het 
mozaïeken helpen onder meer cliënten 
van Esdégé-Reigersdaal, jongeren en 
basisschoolleerlingen mee.”

Ook de leerlingen van Praktijkschool 
Focus hebben het sofa-project omarmt. 
“Leerlingen Feline, Hamza, Sam en 
Justin hebben, onder leiding van 

docente Margret Schilder, het kleur-
rijke ontwerp voor de sofa’s gemaakt,” 
aldus Esther. Dit ontwerp ligt inmid-
dels bij de Social Sofa-organisatie en 
daar worden de mozaïekstenen in de 
juiste kleuren voorbereid. “Vanaf 
vrijdag 8 april staat de eerste sofa in 
het Atelier van Cool en gaan we in 
kleine teams beginnen met 
mozaïeken.”

Heeft u al zin om een keertje op de 
Social Sofa te zitten? Dan moet u nog 
even geduld hebben; per bank kost het 
mozaïeken zo’n 200 uur. Esther: 
“We hopen de eerste sofa op het 
Coolplein deze zomer te kunnen 
onthullen.”

Meer info: site.dijkenwaard.nl/fusie/
evenementen-start-dijk-en-waard.

Het gemeentehuis aan de 
Parelhof in Heerhugowaard en 
De Binding in Zuid-Scharwoude 
is tweede paasdag, maandag  
18 april, gesloten. De afval-
brengstations aan de Berrie 
(Oudkarspel) en de Beukenlaan 
(Heerhugowaard) zijn die dag 
ook dicht. Is maandag de in-
zameldag voor het restafval/gft/
plastic bij u in de straat? Kijk op 
www.mijnafvalwijzer.nl voor meer 
informatie over wijzigingen in 
het inzamelschema. 
 

Enquête over 
veiligheid 
Heeft u de enquête over veilig-
heid in Dijk en Waard al inge-
vuld? Gemeente Dijk en Waard 
vraagt uw input voor een nieuw 
veiligheidsplan. U kunt tot en 
met zondag 17 april op 
www.dijkenwaard.nl/veiligheid de 
vragenlijst invullen. De onder-
werpen uit de vragenlijst lopen 
uiteen van vandalisme, overlast 
in de buurt en verkeersveilig-
heid. 

Gemeente Dijk en Waard, 
Horizon Zorgcentrum en Allente 
realiseren op het terrein van de 
voormalige Mariaschool een 
IKOC, oftewel integraal kind- en 
ouderencentrum. Omwonenden 
en andere betrokkenen hebben 
voor maandag 11 april een 
uitnodiging ontvangen om mee 
te praten over de plannen. 
Hiervoor is om 19.30 uur een 
bijeenkomst in het IKC Waterrijk. 
In het nieuwe IKOC komt plaats 
voor 200 basisschoolleerlingen 
en 50 zorgwoningen. Inwoners 
kunnen onder meer meepraten 
over de ontsluiting van het 
terrein en parkeren. Het ontwerp 
is geen onderwerp van gesprek.

Gemeentehuis en 
-werf dicht op 
tweede paasdag

Bijeenkomst over 
nieuwbouw 
Mariaschool 
Noord-Scharwoude 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Energiecoach helpt Dijk en Waarders energie besparen 
Op 6 april zijn de energiecoaches 
gestart in gemeente Dijk en Waard. 
De energiecoaches zijn vrijwilligers 
die advies geven over energiebespa-
ring thuis. Iedere inwoner kan een 
gratis adviesgesprek aanvragen met 
een energiecoach. Deze komt thuis 
kijken welke energiebesparende 
mogelijkheden er zijn en geeft een 
advies op maat.

Gesprek aanvragen
Een gesprek aanvragen met een 
energiecoach gaat online via 
www.dijkenwaard.nl/energiecoach. Het 
Duurzaam Bouwloket, het energie- 
loket van de gemeente, neemt de aan-
vraag verder in behandeling. De ener-
giecoach neemt contact op met de 
aanvrager en maakt een afspraak.

Enthousiasme
Afgelopen najaar zijn de energie- 
coaches gestart met een opleiding die 
inmiddels is voltooid. Wethouder 
Duurzaamheid René Schoemaker is 
enthousiast over het initiatief. “Ik ben 
er trots op dat er acht vrijwilligers 
klaarstaan om inwoners van Dijk en 
Waard te helpen verduurzamen. Zeker 
nu met de torenhoge energieprijzen, 
loont dit meer dan ooit. Want energie-
besparing is een eerste stap die  
inwoners zelf kunnen zetten in de 
richting van een gasloze en zelfs 
CO2-neutrale gemeente.”

CO2-neutraal
Dijk en Waard is op weg naar aardgas-
vrij wonen en duurzame energie.
Besparen op energie in en om huis 

draagt hieraan bij. Om inwoners 
hierbij te helpen kunnen ze terecht bij 
het Duurzaam Bouwloket. Naast de 
energiecoaches, biedt het Duurzaam 
Bouwloket gunstige inkoopacties, 

maatwerkadviezen voor thuis of 
helpen zij bij het vinden van de juiste 
subsidie. Meer informatie is te vinden 
via www.duurzaambouwloket.nl/
dijk-en-waard.

Leerlingen van Praktijkschool Focus met delen van het ontwerp
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Informatiebijeenkomst voor Oekraïense 
vluchtelingen in Dionysiuskerk

Uitbetaling energietoeslag 

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. 

Rioleringswerkzaamheden 
Parallelweg en omliggende straten
Het riool aan de Parallelweg en de 
omliggende straten in Sint Pancras 
wordt vervangen. De laatste fase, 
met als volgorde de Bakkerslaan, 
vervolgens Mimosalaan en 
afsluitend de Stenenlaan, is 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 
opgeleverde appartementen blijven 
bereikbaar 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 6 mei 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.

Groot onderhoud elementen Langedijk
Van 11 april tot 28 juli wordt er onder-
houd aan verschillende parkeervakken 
en voetpaden in Broek op Langedijk, 
Noord- en Zuid-Scharwoude, 
Oudkarspel, Sint Pancras en Koedijk  
uitgevoerd. In de meeste gevallen is 
de overlast klein. In de volgende 
edities van Gemeentenieuws meer 
over de grotere werkzaamheden. 

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Tot en met 22 juni 2022 wordt er 
gewerkt aan de bestrating van de 
Donge. Dit gebeurt in delen. Kijk op 
www.dijkenwaard.nl > Werk aan de weg 
voor meer informatie. 

Herbestrating fiets- en voetpad 
Van Veenweg
Het fiets- en voetpad op de Van Veen-
weg vanaf de Oostertochtpad tot aan 
de Middenweg wordt op gelijke 

hoogte gebracht. De werkzaamheden 
zijn 14 maart gestart en duren onge-
veer acht weken. Het werk wordt in 
verschillende fases uitgevoerd zodat 
het fiets- en voetpad niet in zijn 
geheel afgesloten hoeft te worden. 

Aanpassen drempel Nauertogt 
Dinsdag 12 en woensdag 13 april 
wordt de drempel in de Nauertogt 
tussen de Schagerweg (N245) en de 
inrit van Natuurbegraafplaats 
Geestmerloo aangepast. Dit gedeelte 
van de Nauertogt zal deze twee dagen 
afgesloten zijn voor doorgaand auto-
verkeer. De omleidingsroute wordt 
met borden aangegeven.

Herinrichting Spaarne
De Spaarne in Heerhugowaard wordt 
heringericht. De Spaarne is tussen de 
Mark en de Drecht vanaf 21 maart 
t/m 15 april 2022 afgesloten. En 
vanaf 11 april t/m 13 mei 2022 is de 
Spaarne vanaf huisnummer 1 tot de 
kruising met de Mark afgesloten. 

Onderzoek naar kabels en leidingen 
in Stationsweg
De kastanjebomen in de Stations-
weg zijn ziek en worden in de 
komende jaren vervangen. Vanaf 
11 april graaft de aannemer op ver-
schillende locaties in de Stations-
weg proefsleuven in het groenvak, 
in het parkeervak of in het trottoir 
om de locaties van kabels in kaart te 
brengen. De proefsleuven worden 
dezelfde dag hersteld. Als er in een 
parkeervak gegraven wordt, kan 
deze een dag niet gebruikt worden. 
De Stationsweg blijft toegankelijk 
voor het verkeer.

Asfalteringswerkzaamheden 
Kanaaldijk
Dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 mei 
is de Kanaaldijk tussen de Provin-
ciale weg N504 en de Nauertogt, 
inclusief het kruispunt Kanaaldijk – 
Nauertogt, afgesloten voor door-
gaand verkeer vanwege asfalterings-
werkzaamheden waarbij enkele 
verkeersmaatregelen worden aan-
gebracht. De werkzaamheden 
worden in twee fasen uitgevoerd. De 
omleidingsroute wordt met borden 
aangegeven.

De Oekraïense vluchtelingen in Dijk 
en Waard zijn vorige week donderdag 
in de Dionysiuskerk in Heerhugo- 
waard welkom geheten door burge-
meester Rehwinkel. Tijdens een infor-
matiebijeenkomst voor Oekraïners 
die verblijven in het Transferium en in 
gastgezinnen gaf de gemeente 
antwoord op veel van hun vragen. 

Geholpen door een tolk sprak burge-
meester Rehwinkel steun uit aan de 
mensen die halsoverkop huis en haard 
hebben moeten verlaten. Hij verwees 
naar de toespraak van president 
Zelensky in de Tweede Kamer en 
wenste de aanwezigen veel kracht toe. 
Ook gaf hij aan dat gemeente, maar 
ook vele inwoners van Dijk en Waard 
klaarstaan voor de vluchtelingen. 

Veel vragen
Vluchtelingenwerk Nederland en de 
gemeente gaven de aanwezigen in 

een presentatie informatie over 
onderwerpen als wonen, werken, zorg 
en onderwijs. Terwijl de kinderen 
speelden in de naastgelegen pastorie, 
was er in de kerk ook alle ruimte voor 
het stellen van de vragen. Steeds 
gingen er weer vingers de lucht in, 
want er bleken heel veel vragen. 
Nog niet alle vragen konden nu al 

beantwoord worden. Vluchtelingen-
werk start binnenkort ook met een 
wekelijks spreekuur in het 
Transferium. Dit spreekuur is niet 
alleen voor de vluchtelingen die in het 
Transferium wonen, maar ook voor de 
mensen die bij gastgezinnen in Dijk en 
Waard verblijven.

Opvoedspreekuur
De oorlog in Oekraïne houdt iedereen 
bezig. Ook kinderen zijn er in meer of 
mindere mate mee bezig. Ze horen en 
lezen er veel over, spreken er op school 
en met vriendjes over en kunnen dus 
ook hun zorgen (en angsten) hebben. 
Merkt u dat uw kind het bezighoudt en 
wilt u daar (gratis) over sparren met 
Mieke en Petra, de opvoedadviseurs 
van de GGD HollandsNoorden, mail 
dan naar mvleuten@ggdhn.nl, 
perve@ggdhn.nl of bel 088 010 0555.

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u 
naar de website www.dijkenwaard.nl/
oekraine. Heeft u een vraag, maar staat 
uw antwoord er op de site niet bij? 
Of wilt u hulp aanbieden in de vorm 
van opvang, vrijwilligerswerk of het 
organiseren van een actie? 
Stuur dan een mail naar 
oekraine@dijkenwaard.nl.  

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 prijzen van energie stijgen. Dat 
kan betekenen dat u flink meer moet 
betalen voor gas en elektra. Vooral 
voor inwoners met een laag inkomen 
kan dit een probleem zijn. Daarom 
geeft het Rijk een eenmalige 
energietoeslag aan huishoudens met 

een inkomen rond bijstandsniveau. 
Halte Werk voert de regeling uit voor 
gemeente Dijk en Waard.

Halte Werk is gestart met de uitbeta-
ling van de toeslag van maximaal 
800 euro aan huishoudens die een 

uitkering krijgen volgens de Participa-
tiewet, IOAW en IOAZ. Hier zijn een 
paar uitzonderingen op. Bijvoorbeeld 
als u in een instelling of inrichting 
woont. De huishoudens aan wie de 
toeslag wordt uitbetaald, krijgen een 
brief van Halte Werk.

Heeft u een laag inkomen, maar geen 
bijstandsuitkering? Dan moet u de 
energietoeslag zelf aanvragen via 
Halte Werk. Dat is op dit moment 
helaas nog niet mogelijk. Houd 
www.haltewerk.nl/energietoeslag goed 
in de gaten.
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Ook in 2022 is er weer toezicht op het water

Inwoners kunnen reageren op 
Gebiedsvisie Kanaalpark

Het zachte lenteweer vraagt om 
mooie vaartochtjes in onze waterrijke 
gemeente. Maar als we massaal het 
water op gaan, zijn er regels nodig. 
Daarom herinneren we u opnieuw aan 
de vaaregels die gelden in Dijk en 
Waard. Ook dit jaar gaan politie, boa’s 
van de gemeente en boa’s van het 
Geestmerambacht weer varen. U kunt 
ze tegenkomen. Kent u de vaarregels? 
Dan komt u niet voor onaangename 
verrassingen te staan!

Varen in Dijk en Waard wordt steeds 
leuker, omdat er sinds vorig jaar weer 
meer doorvaarbaar water is bijgeko-
men.
Met name leeftijd, snelheid, tijd-
zonering, registratieplicht, geluidsover-
last en het vaarbewijs zijn aandachts-
punten van de controles op het water. 
Tijdens het vaarseizoen, van april t/m 
september, houden politie en boa’s van 
het recreatieschap en de gemeente het 
water van Dijk en Waard scherp in de 
gaten. Er wordt op wisselende tijden 

gecontroleerd, overdag en ’s avonds. 
Veiligheid op het water is belangrijk. 
Zeker als iedereen massaal het water 
opzoekt moet er rekening worden 
gehouden met elkaar. De plekken waar 
het druk is, zoals de Noorderplas, het 
Oosterdelgebied en het kanaal 
Alkmaar-Kolhorn, worden goed gecon-
troleerd. Denk bij het varen ook aan de 
omgeving. Zorg dat u geen (geluids)
overlast veroorzaakt tijdens de vaar-
tocht en op de eilanden in het Ooster-
delgebied of bij de Noorderplas. Geluid 
draagt ver over het water. Denk ook aan 
het milieu: bij te hard varen, kalven de 
walkanten en oevers af. 

Regels
Welke regels gelden er op het water in 
Dijk en Waard?
- De maximum vaarsnelheid is 6 km/u.  
 Alleen op het kanaal Alkmaar- 
 Kolhorn mag harder gevaren worden,  
 namelijk 9 km/u.
- Een motorboot die harder kàn varen  
 dan 20 km/u, mag alleen worden  

 bestuurd door iemand die ouder is  
 dan 18 jaar en over een vaarbewijs  
 beschikt.
- Kinderen tussen de 12 en 16 jaar  
 mogen alleen een motorboot  
 besturen die niet harder kàn dan  
 13 km/u. Kinderen jonger dan de  
 12 jaar mogen dus helemaal geen  
 motorboot besturen!
- Varen met een mechanisch (of elek- 
 trisch) aangedreven boot in het  
 Oosterdel is niet toegestaan.  
 U kunt hier in sommige gevallen  
 ontheffing voor aanvragen (zie  
 www.oosterdel.nl). Roeien, surfen en 
 kanoën mag wel.
- In het Meer van Luna geldt een  
 verbod voor gemotoriseerd vaarver- 
 keer dat gebruikmaakt van fossiele 
 brandstoffen. 
- Varen tussen 23.00 uur en 07.00 uur  
 is niet toegestaan. 
- In het Rijk der Duizend Eilanden  
 mag alleen gevaren worden met een 
 geregistreerde boot. Let op: het 
 registratienummer moet goed  

 zichtbaar zijn op beide zeiden van de  
 boot.

Boetes
Bij overtreding, riskeert u een boete. De 
hoogte van de boete kan variëren. 
- Wie nog geen 18 jaar oud is en toch 
 een boot bestuurt die sneller kàn  
 dan 20 km/u, riskeert een boete 
 van 220 euro. 
- Wie ouder is dan 18 jaar en niet over  
 een vaarbewijs beschikt en tòch een 
 boot bestuurt die sneller kàn dan  

 20 km/u, riskeert een boete van  
 600 euro.
-  Registratiesticker niet geplakt? 
 Dan riskeert u een dwangsom van 
 150 euro.

Melding doen
Ervaart u overlast op het water? 
Doe hier dan melding van via 
www.dijkenwaard.nl > Melding doen. 
Kies vervolgens voor ‘Handhaving 
openbare ruimte’ en daarna voor 
‘vaaroverlast’. 

Inwoners, ondernemers en organisa-
ties kunnen nog tot eind deze maand 
reageren op Gebiedsvisie Grenzeloos 
Dijk en Waard (Kanaalpark). Burge-
meester en Wethouders hebben de 
conceptversie van de visie vorige 
maand vrijgegeven voor inspraak. 

De gemeente houdt op woensdag 
13 april van 19.30 tot 20.30 uur een 
online informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden. Aanmelden is tot 
maandag 11 april mogelijk via 

kanaalpark@dijkenwaard.nl. 

Inloopspreekuren
Na de online bijeenkomst worden op 
dinsdagen 19 en 26 april van 16.00 
tot 18.00 uur inloopspreekuren 
gehouden in het havenkantoor 
Broekhorn aan de Ooster Vlaerdinge 2 
in Heerhugowaard. Meer informatie 
over de gebiedsvisie is te vinden op 
www.dijkenwaard.nl/kanaalpark. Ook is 
het mogelijk om via de website op de 
gebiedsvisie te reageren. 

Afvallessen voor leerlingen 
van IKC Waterrijk 

Om kinderen op jonge leeftijd al 
bewust te maken van zwerfafval en 
afval scheiden biedt de gemeente 
gastlessen aan op basisscholen.  
Dinsdag 29 maart was de aftrap op 
IKC Waterrijk in Noord-Scharwoude.   
 
Leerlingen van groep 5 en groep 6 
van IKC Waterrijk kregen bezoek van 
gastdocent Esther en Wendy van het 
bureau De Bries. De leerlingen 
werden tijdens de gastles bewust 
gemaakt van de impact die zwerf-
afval heeft op het milieu en de 
gevolgen van rondzwervend afval 
voor dieren. Daarnaast leerden zij 
ook wat ze zelf kunnen doen om 
zwerfafval te voorkomen en gingen 
ze enthousiast naar buiten om 
zwerfafval op te ruimen.  
 
Bijzondere vondsten  
Na een interactieve gastles zijn de 
kinderen naar buiten gegaan, op 

zoek naar zwerfafval. Snoeppapier-
tjes, peuken, plastic verpakkingen 
en blikjes hadden ze wel verwacht 
te vinden. Maar het uiteindelijke 
resultaat overtrof toch de ver-
wachtingen. Ze vonden zelfs wijn-
flessen, aanstekers, glasscherven, 
vuurwerk en een stuk vlonder. In en 
rondom school en het water werd 
veel zwerfafval gevonden. In slechts 
een halfuur hebben de leerlingen 
meerdere afvalzakken vol met 
zwerfafval opgeruimd! Zo is 
Noord-Scharwoude weer een stuk 
schoner!  
 
Interactieve gastlessen van De Bries   
De enthousiaste gastdocenten van 
De Bries geven jaarlijks honderden 
gastlessen op basisscholen en het 
voortgezet onderwijs. Ze vertellen 
over zwerfafval, afval scheiden, 
plastic soep en andere belangrijke 
thema’s zoals recycling en de 

waarde van afval en grondstoffen. 
Op een leuke wijze worden kinderen 
tijdens de gastlessen meegenomen 
in een interactief verhaal en gaan 
ze zelf aan de slag met zwerfafval 
opruimen en afval scheiden. Met 
de gastlessen wil de gemeente de 
kinderen en hun ouders/verzorgers 
bewuster maken van zwerfafval 
en het belang om afval goed te 
scheiden. 
  
Gastles in de klas halen? 
De gemeente werkt samen met 
De Bries. Benieuwd naar de 
mogelijkheden om zwerfafval en 
of afval scheiden op jouw school 
op de agenda te zetten? Neem dan 
contact op met Team Schoon van De 
Bries op via: teamschoon@debries.eu. 
De interactieve gastlessen worden 
kosteloos door de gemeente 
aangeboden. 

Leerlingen van IKC Waterrijk gaan op zoek naar zwerfafval

Marjolijn Hermus-Piet heeft zaterdag 
2 april de Gouden Reiger van de 
gemeente Dijk en Waard uitgereikt 
gekregen door burgemeester Peter 
Rehwinkel. Zij ontvangt deze 
gemeentelijke onderscheiding voor 
haar jarenlange verdiensten voor de 
Stichting Babyspullen. De uitreiking 
vond plaats bij de viering van het 
tienjarig jubileum van de stichting. In 
2012 richtte Marjolijn Hermus-Piet 
de stichting Babyspullen op met als 
doel aan (aanstaande) ouders die het 

financieel moeilijk hebben nieuwe en 
gebruikte babyspullen uit te delen. 
Stichting Babyspullen groeide in tien 
jaar tijd uit van de zolderkamer van 
Marjolijn naar een landelijke organi-
satie met een loods en driehonderd 
vrijwilligers. Er zijn tweehonderd 
inzamelpunten van de stichting ver-
spreid door het land. Inmiddels wor-
den jaarlijks vijfduizend ‘babystart-
pakketten’ verstrekt met kleding, 
verzorgingsproducten, beddengoed 
en speelgoed. 

Jubilea
Gouden Reiger voor oprichtster 
Stichting Babyspullen
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Vooruitblik politieke avond 12 april 2022
Gesprekstafel Stationsgebied, spooronderdoorgang Zuidtangent 
Van 19.30 tot 20.15 uur gemeentehuis Dijk en Waard
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft de ontwikkeling van het Stationsgebied en de onderdoorgang van het 
spoor Zuidtangent in gang gezet. De nieuwe gemeenteraad wordt bijgepraat over de reeds genomen stappen en 
de gedachte fasegewijze uitvoering van deze ontwikkeling. 

Gesprekstafel Vervolgstap Westpoort-De Scheg  
Van 20.20 tot 21.10 uur gemeentehuis Dijk en Waard
De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Westpoort-De Scheg in 
gang gezet. De nieuwe gemeenteraad wordt bijgepraat over de reeds genomen stappen (opstellen van de 
Kansenkaart en het aanvragen van een woningimpuls-subsidie van het rijk). Daarna zal de raad inhoudelijk 
spreken over de opstelling van een zogenaamd Ruimtelijk Programmatische Verkenning.  

Discussietafel Motie Compensatie energietoeslag huishoudens  
Van 21.15 tot 21.30 uur gemeentehuis Dijk en Waard
Deze motie van het Forum voor Democratie gaat over de energietoeslag van het Rijk. Het Rijk geeft één keer een 
energietoeslag van maximaal 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen om hen te helpen met het betalen 
van de stijgende energierekening.  
Met deze motie verzoekt het Forum voor Democratie het college om huishoudens die qua inkomen net buiten 
deze regeling vallen, ook een compensatie aan te bieden om zo de hogere energierekening te kunnen betalen. 

Gesprekstafel Geestmerambacht 
Van 19.30 tot 20.25 uur De Binding 
Aan deze gesprekstafel worden raadsleden geïnformeerd over de gemeenschappelijk regeling Recreatieschap 
Geestmerambacht. De toekomstvisie van dit recreatiegebied is samen met de raad opgesteld. Nu wordt van start 
gegaan met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Om alle raadsleden op een gelijk informatieniveau te 
brengen wordt de raad geïnformeerd over het proces tot nu toe, de stappen die nog genomen gaan worden en de 
rol van de gemeenteraad daarin.

Discussietafel Renovatie sluis Broek op Langedijk en Sportpark De Kabel  
Van 20.30 tot 21.15 uur De Binding 
De raad wordt gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de volgende twee projecten:
- Renovatie sluis Broek op Langedijk
 Deze sluis is aan renovatie toe. Door ouderdom/constructiefout lekt de sluiskolk zand, waardoor bovengronds 
 verzakkingen ontstaan en het terrein rondom de sluis niet veilig te betreden is. De raad wordt gevraagd om 
 hiervoor geld beschikbaar te stellen.
- Sportpark De Kabel 
 Mede op initiatief van de sportverenigingen Tornado (handbal) en SVW’27 (voetbal) is een verkenning 
 uitgevoerd naar de mogelijkheden van Sportpark De Kabel. Om een plan te kunnen ontwikkelen wordt de 
 gemeenteraad gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen. 

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) 29 maart 2022
5. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
6. Hamerstukken
7. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
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 gemeente-
raad: 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 e-mail 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 
29 maart 2022
Vaststelling bestemmingsplan 
Deimoslaan 1-5 
Aan de discussietafel is voor de 
tweede keer gesproken over het 
bestemmingsplan de Deimoslaan: 
het onderwerp bleek besluitrijp voor 
de raadsvergadering die avond. Daar 
is het voorstel is met 27 stemmen 
voor en 7 tegen aangenomen. Met 
het vaststellen van het bestem-
mingsplan Deimoslaan 1-5 in 
Heerhugowaard wordt woningbouw 
planologisch mogelijk gemaakt. Op 
de locatie worden twee appartemen-
tengebouwen met 82 woningen 
gerealiseerd.

Nota Activabeleid gemeente 
Dijk en Waard 2020
De gemeenteraad heeft de nota 
activabeleid vastgesteld. In deze 
nota worden de uitgangspunten 
vastgelegd hoe de gemeente Dijk en 
Waard omgaat met investeringen. 
Denk hierbij aan de methodiek 
waarop investeringen worden afge-
schreven, de duur van afschrijven en 
ook de activeringsgrens. Omdat de 
gemeenten Langedijk en Heerhugo-

waard per 1 januari jl. gefuseerd zijn, 
moest het activabeleid worden 
geharmoniseerd. Met het vaststellen 
van  dit beleidsstuk kunnen de finan-
ciële administratie en processen van 
de gemeente Dijk en Waard worden 
ingericht. 

Motie eigen bijdrage jeugdzorg 
De motie waarin GroenLinks vraagt 
om de opgenomen bezuiniging op de 
jeugdzorg door het Rijk af te wijzen, 
wordt niet gesteund door de 
gemeenteraad. 28 raadsleden 
stemden tegen en 7 voor. 

Verordening Cliëntadviesraad 
Dijk en Waard 
De gemeenteraad heeft unaniem 
besloten om de Verordening 
Cliëntadviesraad vast te stellen en 
daarmee ook de cliëntenparticipatie 
in Dijk en Waard. Deze cliëntadvies-
raad 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.


