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Dertien Dijk en Waardse monumenten
te bezoeken tijdens Open Monumentendag

Gemeente Dijk en Waard maakt 
grote stappen met de herontwik-
keling van het Stationsgebied Dijk 
en Waard. Daarom gaat vrijdag 
9 september de nieuwe website 
live: www.dijkenwaard.nl/
stationsgebied 
Op de nieuwe website is meer 
ruimte voor informatie over de 
thema’s en de ambities die het 
college van B&W in het gebied 
wil waarmaaken. Wonen, werken, 
recreatie, mobiliteit, duurzaam-
heid, onderwijs en zorg staan cen-
traal. Er is uitleg over de lopende 
projecten in het gebied. Ook zijn 
er kaartjes, foto’s en visualisaties 
van de nieuwe situatie te zien, 
wordt achtergrondinformatie 
gegeven en zijn beleidsdocumen-
ten te raadplegen, zoals het 
Master plan 2020. Tevens is het 
nieuws over de herontwikkeling 
Stationsgebied er te lezen. De 
komende tijd wordt er meer infor-
matie aan de website toegevoegd. 
Op de hoogte blijven? Meld u op 
de site aan voor de nieuwsbrief. 

Nieuwe website 
Stationsgebied 
Dijk en Waard live

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Heeft u een ziekenhuisbezoek voor 
de boeg en geen vervoer? Dan is de 
deur-tot-deurservice van 
Vervoersvereniging HugoHopper 
mogelijk de oplossing. Deze service 
is beschikbaar van maandag tot en 
met zaterdag en rijdt op afspraak 
binnen de gemeente Dijk en Waard, 
naar het ziekenhuis in Alkmaar en 
ook naar diverse (zorg)locaties in 
aangrenzende gemeenten. 
HugoHopper-leden kunnen op 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 
en 12.30 uur via 072-7370217 een 
rit aanvragen of online een 
reservering plaatsen op 
www.hugohopperboeken.nl  
Nog geen lid? Aanmelden kan via 
www.hugohopper.nl/lid-worden/ of 
kom langs bij het kantoor aan 
Middenwaard 127. 

Deur-tot-deurservice
HugoHopper nu ook 
online te boeken

Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 10 september is iedereen van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur bij 
dertien deelnemende monumenten in Dijk en Waard. De monumenten kunnen individueel bezocht worden, maar het kan 

 
Ontmoetingskerk in Heerhugowaard.

Subsidie voor activiteiten
beschikbaar voor en door 
Dijk en Waarders
Wilt u een leuke activiteit in uw wijk, 

mensen elkaar ontmoeten en beter 
leren kennen, dan kunt u mogelijk 

-

U kunt uw aanvraag indienen via 
www.bidw.nl.

De gemeente geeft jaarlijks een bud-
get van 27.500 euro aan stichting 
Bewonersinitiatieven Dijk en Waard. 
De stichting heeft de opdracht dit 
geld te verdelen onder inwoners die 
een leuk idee hebben om met elkaar 
het wonen in Dijk en Waard wat 
gezelliger te maken. Hierbij gaat het 
om lokale kleinschalige activiteiten 
die de sociale samenhang en verbin-
ding bevorderen. Denk aan een 
buurtbarbecue, wijkspeurtocht of 

Koningsdag-activiteit voor een wijk, 
dorp of straat. Het budget is bedoeld 
voor al dit soort initiatieven in de 
hele gemeente. Kortom activiteiten 
voor en door Dijk en Waarders. 

Het stichtingsbestuur, dat bestaat uit 
inwoners van Dijk en Waard, beoor-
deelt de aanvragen en keert bedra-
gen uit. De ingediende activiteiten 
worden dus niet door de gemeente 
beoordeeld, maar door inwoners. De 
stichting heeft de expertise in huis 
om mensen te ondersteunen in hun 
aanvraag en als er alternatieven zijn 
hen hierin te begeleiden. 

Om de subsidieregeling voor een 
breed publiek toegankelijk te maken 
is de manier van aanvragen en de 
behandeling van de aanvragen zo 

simpel mogelijk ingericht. Een aan-
vraag kan gedaan worden op 
www.bidw.nl en hoeft aan een beperkt 
aantal voorwaarden te voldoen. De 
verantwoording is minimaal, met het 
aanleveren van een kort inhoudelijk 

activiteit voor de website van de 
stichting. 

De gemeente evalueert eind dit jaar 
of deze laagdrempelige manier van 
het stimuleren van inwonersinitiatie-
ven werkt. Bij positieve ervaringen 

worden de subsidieregeling en de 
werkwijze voortgezet, onder voorbe-
houd van beschikbaar budget.

De stichting bestaat nu uit drie perso-
nen uit Dijk en Waard. Er wordt nog 
gezocht naar drie of vier vrijwilligers 
die de stichting willen komen verster-
ken. Benieuwd naar wat stichting 
Bewonersinitiatieven Dijk en Waard 
voor u kan betekenen of interesse om 
zelf bij de stichting betrokken te zijn? 
Kijk dan voor meer informatie op 
www.bidw.nl.

Traditioneel vindt de Landelijke Open 
Monumentendag plaats in het tweede 
weekend van september. In gemeente 
Dijk en Waard zijn dertien (rijks)-
monumenten geopend voor het 
publiek. Veelal zijn er enthousiaste 
eigenaren of vrijwilligers aanwezig die 
de bezoekers hartelijk verwelkomen 
en vragen kunnen beantwoorden en 
uitgebreide toelichting geven over het 
betreffende monument. Deelnemende 
monumenten zijn: de Allemanskerk, 
het Regthuis en het Behouden Huis in 
Oudkarspel; de R.K. kerk Sint Jan de 
Doper in Noord-Scharwoude; de 
Kooger Kerk in Zuid-Scharwoude; 
Museum BroekerVeiling, de Neder-
lands Hervormde Kerk en de Museale 
Schuitenhelling in Broek op Langedijk; 
de Twuyvermolen en de Witte Kerk in 
Sint Pancras en het Poldermuseum, de 
Ontmoetingskerk en de Veenhuizer-
kerk in Heerhugowaard.

Meer informatie over alle activiteiten 
die plaatsvinden tijdens 
Open Monumentendag leest u op 
www.ontdekdijkenwaard.nl.

De scholen zijn weer begonnen. 
Sommige gezinnen hebben moeite 
met het betalen van de schoolkosten, 
zoals de vrijwillige ouderbijdrage. 
Gemeente Dijk en Waard vindt het 

Extra tegoed op Huygen- en MeedoenPas voor ouderbijdrage
belangrijk dat alle kinderen mee 
kunnen doen aan de activiteiten op 
school. Daarom staat op de 
Huygenpas en MeedoenPas voor 
gezinnen met schoolgaande kinderen 

in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een 
speciaal tegoed waarmee ze de 
ouderbijdrage kunnen voldoen. De 
Huygenpas en MeedoenPas zijn 
kortingspassen voor inwoners met 

een laag inkomen en weinig 
vermogen. 

Meer informatie is te vinden op  
www.haltewerk.nl/kindregelingen
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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

 Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Postadres: Postbus 390, 
1700 AJ Heerhugowaard

 
Parelhof 1 in Heerhugowaard, 
Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.
Website: www.dijkenwaard.nl 

 072 575 55 55
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur

 072 575 51 81
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
WhatsApp nummer: 06 28520921

Openingstijden: 
 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

 Heerhugowaard
Maandag t/m donderdag: 
8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur

Berrie 8, Oudkarspel en 
Beukenlaan 25, Heerhugowaard
Maandag t/m zaterdag: 
8.00 tot 16.00 uur

Gemeente Dijk en Waard plaatst 

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 

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.

bekendmakingen

Werk aan de weg
-

le werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider over-
zicht van alle lopende werkzaam-
heden kunt u kijken op  
www.dijkenwaard.nl > Werk aan de 
weg
verkeershinder langer kan duren als 

-
heden minder snel gaan dan 
gepland.

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 Stol-
bergstraat. 

Zwanebloem 
Van 29 augustus tot 16 september 
wordt de Zwanebloem woonrijp 

de rijbaan wordt aangebracht ter 
hoogte van huisnummers 21 t/m 26. De 
rijbaan is alleen voor de aanliggende 
bewoners te voet bereikbaar.

Tot en met 23 september zijn er werk-
zaamheden in Heerhugowaard op de 
Spaarne tussen de Spui en de Donge 
en op de Spui (gedeelte tussen Spaarne 
nr. 1 en Spui nr. 2). De parkeerplaats 
achter de Spui is bereikbaar via de inrit 
bij Spaarne nr. 29. Het kruispunt Donge 
is tot 15 september open, tussen 16 en 
23 september is de Donge bereikbaar 
via het Aquariusplein. 

Van 22 t/m 28 september wordt het 
voetpad op de Sparrenlaan voor huis-
nummers 20-30A en 58-62 opnieuw 
gestraat. De woningen zijn te voet 
bereikbaar.

Rotondes Oosttangent (zie ook het 
bericht op pagina 3 in dit Gemeente-

nieuws). De rotondes op de Oosttan-
gent bij Haringvliet en Dijk van Kyoto 
worden halve turbo-rotondes. De werk-
zaamheden worden in fases uitgevoerd. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. 

Haringvliet: 
- Maandag 12 op dinsdag  

13 september en dinsdag 13 op 
woensdag 14 september. 

- Woensdag 14 t/m woensdag  
27 september. 

- Donderdag 28 september t/m  
zondag 2 oktober

Dijk van Kyoto:
- Maandag 10 oktober op dinsdag  

11 oktober en dinsdag  
11 op woensdag 12 oktober. 

- Woensdag 12 oktober t/m woensdag 
26 oktober. 

- Donderdag 27 oktober t/m zondag 
30 oktober. 

Laanderweg 
Van 12 t/m 23 september is de 
Laander weg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Bereikbaar voor bestemmings-
verkeer in overleg met toezichthouder. 

Verlaat/Middenweg (ten noorden 
van nummer 591B)
Van 19 t/m 27 september is Verlaat/
Middenweg afgesloten voor door-
gaand verkeer. Bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer in overleg met 
toezichthouder. 

Middenweg (tussen De Zicht 
en nummer 591B)
Van 26 september t/m 5 oktober is 
de Middenweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Bereikbaar voor 
bestemmingsverkeer in overleg met 
toezichthouder.

Copernicusstraat
Van 5 t/m 14 oktober worden er 
‘s nachts asfalteerwerkzaamheden 
uitgevoerd. Overdag is de Coperni-
cusstraat bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer.

Middenweg (tussen Hasselaarsweg en 
De Zicht)
Van 17 t/m 26 oktober is de Midden-
weg afgesloten voor doorgaand ver-
keer. Bereikbaar voor bestemmings-
verkeer in overleg met 
toezichthouder.

Tijdens World Cleanup Day op zaterdag 17 september gaan in de hele wereld 

Dijk en Waard hier ook weer aan mee. Met het thema ‘Jij een schone buurt, 
samen een schone gemeente’ nodigen we iedereen uit om zich aan te sluiten 
bij deze opruimactie. 

Jij een schone buurt, samen een 
schone gemeente
Het thema ’Jij een schone buurt, 
samen een schone gemeente’, geeft 
volgens wethouder Annette Groot 
precies aan hoe inwoners in hun 
eentje al het verschil kunnen maken. 
“Gewoon door je eigen stoep, straat, 
plantsoen of buurt schoon te houden. 
Als er genoeg mensen meedoen, 
dan ontstaat vanzelf een schone 
gemeente.” Inmiddels hebben zich al 
meer dan 1.000 inwoners aangemeld 
als Zapper (zwerfafvalraper). Dit 
vertaalt zich ook in resultaten, 
want sinds de start van de Zapper-
campagne is de hoeveelheid 
zwerfafval aanzienlijk verminderd. 
Wethouder Groot: “Dijk en Waard 
behoort inmiddels tot de schonere 
gemeenten van Nederland. Dat 
willen we natuurlijk graag zo houden, 

of liever nog verder verbeteren. Wie 
zich aanmeldt als Zapper  
 
ontvangt van de gemeente een gratis 
grijper en opruimspullen.” 

Doe ook mee
Inwoners die ook hun buurt of 
omgeving willen schoonmaken 
tijdens World Cleanup Day kunnen via 
www.dijkenwaard.nl/zwerfafval een 
opruimpakket aanvragen. Inwoners 
die zelf een opruimactie willen 
organiseren kunnen op dezelfde 
pagina terecht om hiervoor meerdere 
opruimpakketten aan te vragen. Zo 
kan er een gezamenlijk evenement 
van worden gemaakt. 
Sportverenigingen, scholen, bedrijven 
en andere verenigingen uit Dijk en 
Waard zijn uiteraard ook uitgenodigd 
om zich aan te sluiten bij de World 
Cleanup Day. 

Heel Dijk en Waard Schoon op zaterdag 17 september

Wethouder John Does reikte vorige 
week twee Zilveren Reigers uit aan 
Nico Blom en Ton Oosterling. De Dijk 
en Waarders ontvingen deze 
gemeentelijke onderscheiding voor 
hun jarenlange inzet als vrijwilliger 
bij voetbalvereniging KSV in ’t Kruis. 
Nico Blom heeft zich 25 jaar onder 
meer ingezet als verantwoordelijke 

Zilveren Reigers
voor vrijwilligers KSV 

voor het onderhoud en als 
bestuurder. Ook Ton Oosterling is een 
kwart eeuw actief bij KSV, onder 
meer als jeugdvoorzitter en als 
voorzitter van het bestuur. 

De Zilveren Reigers werden uitgereikt 
tijdens de feestavond ter gelegenheid 
van het 75-jarig bestaan van KSV.

v.l.n.r. Ton Oosterling, wethouder John Does, Nico Blom

Meer informatie vindt u ook op facebook.com/ik ben Zapper in Dijk en Waard. 
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inwoners, ondernemers, eigenaren en organisaties over de eerste contouren om 
te komen tot een bijzonder woonmilieu. Op maandag 12 en dinsdag 20 septem-
ber worden startbijeenkomsten gehouden. U bent van harte welkom om mee te 
praten over de toekomstplannen! 

Denk mee over 
de toekomst van 
de Oostrand 

De Oostrand is het gebied tussen de 
N504, Westerweg, Oostelijke Randweg 
en Langebalkweg. Op dit moment zijn 
er verenigingen, ondernemers en be-
woners gevestigd. De Oostrand is een 
uniek gebied en heeft alle mogelijkhe-
den om een nog aantrekkelijker woon-, 
werk-, natuur- en recreatiegebied te 
worden dan het nu al is. Door wonen 
en werken te mixen met bestaande en 
toe te voegen voorzieningen ontstaat 
een levendige en prettige omgeving. 
Stap voor stap wil de gemeente een 
waardevolle locatie ontwikkelen die 
goede verbindingen heeft met de 
voorzieningen in het dorpslint en 
het Stationsgebied. De behoefte aan 
woningen in de gemeente is groot. De 
Oostrand is één van de locaties in de 
gemeente die in deze behoefte kan 
voorzien.

Denk mee 
Wilt u meedenken? Kom dan op 

maandag 12 september van 19.30 tot 
21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) naar 
de bijeenkomst bij Moskee Langedijk, 
Potjesdam 2 in Zuid-Scharwoude. 

Kunt u hier niet bij aanwezig zijn of 
neemt u liever digitaal deel? Dan is er 
op dinsdag 20 september van 19.30 tot 
21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) een 
online bijeenkomst. Beide bijeenkom-
sten hebben dezelfde opzet. Meld u ui-
terlijk 9 september aan voor de fysieke 
bijeenkomst en uiterlijk 19 september 
voor de digitale bijeenkomst via 
deoostrandnzs@dijkenwaard.nl. Vermeld 
in de mail uw (achter)naam, met hoe-
veel personen u komt en voor welke 
bijeenkomst u zich wilt aanmelden. Een 
link voor de online bijeenkomst volgt 
na aanmelding.

Meer informatie over de Oostrand 
leest u op www.dijkenwaard.nl/
projecten/deoostrand.

Op advies van gediplomeerde boomspecialisten moeten enkele bomen 
in de wijken Oostertocht en Huygenhoek in Heerhugowaard, het gebied 

werkzaamheden, waarbij gebruik wordt gemaakt van een hoogwerker, 
zijn maandag 5 september gestart en nemen ongeveer twee maanden in 
beslag. 

We zijn als gemeente voor een groen Dijk en Waard en daar horen veel 
bomen bij. Maar de bomen die er staan willen we ook gezond houden 
zodat het veilig blijft. Daarom worden de bomen in de wijken eens in de 
drie jaar zorgvuldig bekeken. Blijkt uit de controle dat bomen er ongezond 
uitzien of onvoldoende groeiruimte hebben? Dan wordt er gekeken of dit 
met snoeien of ander onderhoud kan worden opgelost. 

Lees op www.dijkenwaard.nl > wonen en leven > groen meer over onderhoud 
aan bomen en struiken in gemeente Dijk en Waard. 

Onderhoud aan bomen 
in diverse wijken

www.mijnafvalwijzer.nl www.dijkenwaard.nl/afval kunnen inwoners gemakkelijk een 

Al uw afval is een grondstof voor 
nieuwe producten. Door aangebo-
den 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 
afvalscheidingsstations. Deze zijn te 
vinden aan Berrie 8 in Oudkarspel 
en Beukenlaan 25 in Heerhugo-
waard.

Werk aan rotondes Oosttangent start bij 
Haringvliet/West-Frieslandsingel 

Grof afval wordt vanaf oktober
aan huis opgehaald

waard-Zuid. De rotonde bij Dijk van 
Kyoto krijgt een dubbele rijbaan op 
de Oosttangent in de zuidwestelijke 
richting (Alkmaar-Heerhugowaard).

Tijdens de eerste stap van de werk-
zaamheden is de rotonde bij de Ha-
ringvliet overdag gewoon open. Van 
maandag 12 op dinsdag 13 septem-
ber en van dinsdag 13 op woensdag 
14 september wordt er tussen 20.00 
uur en 6.00 uur aan de rotonde ge-
werkt. Doorrijden is mogelijk, er zijn 
verkeersregelaars aanwezig.

Van woensdag 14 tot en met 
woensdag 27 september wordt 
er elke dag van 7.00 tot 17.00 uur 
aan de rotonde gewerkt. De West-
Frieslandsingel is dan vanaf de 
rotonde tot de Neslaan afgesloten. 
Verkeer wordt omgeleid via de 
Rustenburgerweg en Reekerkooglaan. 
Tijdens deze twee weken is het niet 
mogelijk om vanaf de Oosttangent 
op de rotonde linksaf te staan. Van 
donderdag 29 september tot en met 
zondag 2 oktober wordt er dag en 
nacht aan de rotonde gewerkt, hierbij 
is de rotonde volledig afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer. 

Lees meer over de twee nieuwe 
halve turbo-rotondes op 
www.dijkenwaard.nl/oosttangent. 
Op de hoogte blijven van de actuele
werkzaamheden? Kijk dan in de 
Bouwapp. Deze app is via de appstore 
te downloaden. Zoek na het down-
loaden bij ‘Ontdek’ naar ‘Oosttangent 
Heerhugowaard’. Via de Bouwapp 
ontvangt u actuele informatie, foto’s, 
de planning en de voortgang van de 
werkzaamheden.

Maandag 12 september starten we 
met de vervanging van de rotonde 
Haringvliet/West-Frieslandsingel op 

verandert deze rotonde in een halve 
turbo-rotonde. Deze aanpassing moet 
zorgen voor een betere doorstroming 

oktober is de rotonde bij de Dijk van 
Kyoto aan de beurt. 

De rotonde bij de Haringvliet krijgt 
een dubbele rijstrook op Oosttangent 
in de rijrichting De Draai-Heerhugo-
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Terugblik: Tafels voor beeldvorming en 
oordeelsvorming op dinsdag 6 september
Zo werkt het: Deze avond is om te ver-
kennen, informatie op te halen en stand-
punten te delen met elkaar. De raad 
beslist over belangrijke plannen en 
regels waar u iets van merkt in uw dage-
lijks leven. Door van u te laten horen, 
kan u invloed hebben op wat de raad 
besluit.

Tijdens deze beeldvormende avond 
werd de raad door mensen van de 
gemeente bijgepraat over het sociaal 
domein. Zij kregen uitleg op vragen als: 
Wat doet de gemeente om te kunnen 
voldoen aan de vraag naar zorg? Hoe 
lang is de wachtrij voor bijvoorbeeld 
hulp bij het huishouden en jeugdzorg? 
En hoeveel mensen maken gebruik van 
deze producten? Een interessante avond 
die goed laat zien wat er allemaal bij 
het sociaal domein hoort. Er was ook 
aandacht voor de kaders van het armoe-
debeleid. En dankzij een inspreker werd 
duidelijk dat het mensenwerk blijft. Kijk 
de avond terug via de website.

Oordeelsvorming over: gebiedsvisie  
grenzeloos Dijk en Waard – Kanaalpark
Deze visie gaat als bespreekstuk door 
naar de raadsvergadering van dinsdag 13 
september. Na het vaststellen van deze 

visie ligt er een leidraad om het gebied 
verder te invullen. Nog geen concrete 
invulling dus. Maar een houvast om 
inrichtingsplannen, gebiedsplannen en 
omgevingsplannen verder uit te werken. 
Een gebied wat ook zeker wel 20 jaar in 
ontwikkeling is. De raad geeft aan wel 
concreter te willen zien wat deze ont-
wikkeling kost en hoe het betaald gaat 
worden. Dankzij de twee insprekers werd 
duidelijk hoe belangrijk het is om in 
gesprek te blijven met elkaar. Of het nou 
gaat om het belang van een natuurge-
bied of het belang van een stuk grond. 
En om dat gesprek vooral in gewone taal 
te doen. De wethouder evalueert de par-
ticipatie voor dit project met het college.    

Oordeelsvorming over: vaststellen 
bestemmingsplan en exploitatieplan 
Westrand
Dit bestemmingsplan gaat als bespreek-
stuk door naar de raadsvergadering van 
dinsdag 13 september. Dit vanwege een 
mogelijke motie van LDW over de ver-
keersveiligheid. Door deze plannen vast 
te stellen kan er gestart worden aan de 
invulling: 86 woningen in diepe achter-
tuinen van tientallen perceeleigenaren. 
Interessant hoe dat mogelijk is gemaakt. 
Meer over weten? Kijk dan dit onder-
werp terug via de website. 

Kijk en luister mee via de livestream
U bent welkom op de Politieke Avond en bij de raadsvergadering. Lukt dit niet? Kijk dan mee via de livestream. Of kijk 
later terug. 

Zo werkt het:
• ga naar bestuur.dijkenwaard.nl
• zoek in de agenda de juiste datum
• kies voor de tafel of vergadering die u wilt zien
• en start de video. 

Agenda

Raadsvergadering voor besluitvorming 
op dinsdag 13 september, in de raadzaal 
van 20.00 tot 23.00 uur
Zo werkt het: tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten. Op de agenda staan onderwerpen als hamerstuk of 
bespreekstuk. Over een bespreekstuk kunnen raadsleden nog in gesprek voor ze een besluit nemen. Meer weten over 
een onderwerp? Alle stukken staan op bestuur.dijkenwaard.nl. 

Hamerstuk: harmonisatie verordening naamgeving en nummering
Door deze verordening vast te stellen 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 ontwikke-
lingen mogelijk. 

Hamerstuk: intrekken Treasurystatuten gemeenten Heerhugowaard en Langedijk
Begin dit jaar is het Treasurystatuut gemeente Dijk en Waard vastgesteld. In zo´n statuut staan de regels over 

 
statuut, zijn de oude overbodig geworden. 

vaststellen Reglement van Orde van de gemeenteraad Dijk en Waard 2022
De eerste helft van 2022 heeft het gemeentebestuur van gemeente Dijk en Waard ervaringen opgedaan met 
het vergaderen volgens het BOB-model (aparte vergaderingen voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluit-
vorming). Deze ervaringen hebben geleid tot het bijstellen van het model, met als belangrijkste kenmerk dat 
de vergadercyclus van tweewekelijks naar driewekelijks gaat en dat de raadsvergadering nu weer een eigen 
vergaderavond kent. Daarvoor is het nodig dat het reglement van orde voor de raad en de politieke avonden 
daarop wordt aangepast.

En verder:
• Bespreekstuk: BIZ Centrumwaard 2023 – 2027
• Bespreekstuk: vaststellen Bestemmigsplan en Exploitatieplan Westrand
• Bespreekstuk: gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard – Kanaalpark
• Hamerstuk: bestemmingsplan Benedenweg naast 143, Sint Pancras

Dinsdag 13 september is de eerste 
raadsvergadering voor de nieuwe 
voorzitter 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. Er zijn ook 
plaatsvervangende voorzitters, dit zijn 
raadsleden. Dat is vooral handig tijdens 
de politieke avond, waarbij we op twee 
locaties tegelijk vergaderen.

Eerste raadsvergadering voor nieuwe 
voorzitter Maarten Poorter

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. Dat kan tijdens de politieke 
avond. Deze avond is om te verkennen, 
informatie op te halen en standpunten 
te delen met elkaar. U bent van harte 
welkom. 

Wilt u iets zeggen over een onderwerp 
dat op de agenda staat? Zit dan aan 
tafel bij onderwerpen over 
beeldvorming. Of spreek 5 minuten in bij 
onderwerpen over oordeelsvorming. De 
agenda voor deze avond staat vanaf 17 
september op bestuur.dijkenwaard.nl. 
Meer weten? Mail 
of bel 072 575 55 55.

Dinsdag 27 september is er weer politieke avond

Meer over de raad 
• Zoekt u 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.   
• Wilt u iets zeggen op de Politieke Avond? Weten hoe dit werkt? 

Of meer informatie over een onderwerp? 
 

of bel 072 575 55 55. 
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn. 


