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De Middenmoes: meer dan een 
plek om te tuinieren

In het artikel in Gemeentenieuws 
Dijk en Waard van 7 oktober over 
de Repair Cafés is een onjuistheid 
geslopen. We schreven dat het 
Repair Café in Bibliotheek Lange-
dijk elke woensdag tussen 14.00 
en 16.00 uur geopend is. Dit moet 
zijn elke tweede woensdag van de 
maand. 
Ook is het Repair Café elke vierde 
woensdag tussen 14.00 en 16.00 
uur in Het Behouden Huis in Oud-
karspel. In Heerhugowaard kunt u 
elke eerste en derde dinsdag van 
de maand van 14.00 tot 16.30 uur 
terecht bij Het Trefpunt. Repair 
Café Heerhugowaard en Repair 
Café Langedijk starten dit jaar ook 
een proef. Op woensdag 9 novem-
ber en 14 december van 14.00 tot 
16.00 uur houden zij gezamenlijk 
een Repair Café bij Dorpshuis De 
Noord in Heerhugowaard. Bij 
genoeg animo krijgt de proef 
volgend jaar een vervolg. 

Rectificatie 
Repair Cafés 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

In het artikel in Gemeente-
nieuws Dijk en Waard van 
7 oktober over het Taal Café 
staat een onjuistheid bij de ope-
ningstijden. De juiste openings-
tijden van het Taal Café zijn dins-
dag van 18.00 tot 19.30 uur en 
vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur. 

Oekraïense vluchtelingen die in 
Dijk en Waard wonen krijgen 
maandelijks leefgeld van de 
gemeente. De uitbetaling hier-
van gaat per 1 december 2022 
veranderen. Vanaf dan betaalt 
Halte Werk het leefgeld uit in 
opdracht van gemeente Dijk en 
Waard. Het geld wordt niet meer 
op een moneycard gestort maar 
op een Nederlandse bankreke-
ning. Hiervoor moet een Neder-
landse bankrekening geopend 
worden. Inwoners die leefgeld 
ontvangen, hebben hier een 
persoonlijke brief over gekregen. 
Geen brief ontvangen? 
Stuur dan een mail naar 
wijzigingenSC@dijkenwaard.nl. 

Rectificatie Taal Café 

Wijziging in 
uitbetaling leefgeld

Verscholen tussen de Rivieren- en 
Edelstenwijk in Heerhugowaard 
bevindt zich De Middenmoes, een 
moestuin waar buurtbewoners een 
eigen tuintje kunnen bewerken. 
Maar bij De Middenmoes draait het 
niet alleen om het verbouwen van 
groenten, fruit en kruiden. Het is ook 
een plek waar buurtbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten.

Met de sloop van basisschool ‘De 
Kameleon’ kwam in 2010 een groot 
perceel vrij tussen de Rivieren- en 
Edelstenwijk. Omdat de gemeente op 
dat moment geen plannen voor dit 
stuk grond had, kwam een buurtbewo-
ner op het idee om hier een moestuin 
te realiseren. Het idee kon rekenen op 
bijval en een groep buurtbewoners 
stak de handen uit de mouwen om zelf 
een moestuin aan te leggen. 

Saamhorigheid
“Er zijn 80 tuintjes en er is één 
gezamenlijk stuk tuin. In de gemeen-
schappelijke tuin planten wij kruiden. 
Deze kruiden zijn voor algemeen 
gebruik: wie nodig heeft, mag er iets 
van pakken”, zo vertelt Sief Seijts, 
tuinder in hart en nieren. Onder het 
mom van ‘wat je uit de grond kan 
halen, hoef je niet te kopen’ schreef hij 
zich ongeveer 4 jaar geleden in bij De 
Middenmoes. Nagenoeg elke dag is hij 
op het complex te vinden. Om zijn 
eigen tuin te bewerken, de gemeen-
schappelijke tuin óf om klusjes te 
verrichten. Op dit moment is hij, 
samen met andere vrijwilligers, druk in 
de weer met het opnieuw bestraten 
van de paden. “De saamhorigheid is 
hier groot. Er zijn twee tot drie keer 
per jaar klusochtenden voor leden. 
Maar je merkt dat mensen buiten deze 

ochtenden om ook bereid zijn om 
werk op te pakken.”

Delen
Zelfverbouwde groenten en fruit 
worden met elkaar gedeeld. “Als er 
teveel oogst is, dan wordt het restant 
op de grote tafel gelegd. Iedereen 
mag dan naar believen iets mee naar 
huis nemen. Plantjes worden op deze 
manier ook uitgewisseld. Tuingereed-
schap hoeven de leden niet zelf mee 
te nemen. Op het complex staat een 
grote afgesloten schuur met hierin 
genoeg gereedschap. Er heerst hier 
echt een gemeenschapsgevoel.”

Verrijking
De Middenmoes is dus meer dan een 
plek waar op duurzame wijze groen-
ten, fruit en kruiden worden verbouwd. 
Het is een plek waar mensen elkaar 

ontmoeten, eten met elkaar delen en 
van elkaar kunnen leren. Sief: “Ik ben 
in de 70 en ben van huis uit gewend 
om traditionele groenten te verbou-
wen, zoals boerenkool, prei en 
wortelen. Maar er zijn hier ook jonge 
mensen met een tuintje en mensen 
met een andere culturele achtergrond. 
Door deze diversiteit aan tuinders 
verbouw ik nu ook andere producten, 
zoals knolvenkel en suikermaïs. En 
weet ik ook hoe ik deze producten 
thuis kan bereiden. De diversiteit aan 
mensen bij De Middenmoes vind ik 
echt een verrijking.”

Wilt u meer weten over De Midden-
moes? Mail dan naar: middenmoes@
hotmail.com. 

Sief Seijts aan het werk in zijn tuin op De Middenmoes. 

Parkeervergunningen en -ontheffingen blijven gratis in 2023
De gemeenteraad van Dijk en Waard 
heeft onlangs besloten dat het tarief 
voor parkeervergunningen en 
-ontheffingen in het Stadshart en het 
Stationsgebied van Heerhugowaard 
voor 2023 op € 0,- blijft. 

Inwoners hebben vorig jaar auto-
matisch een nieuwe vergunning of 
ontheffing ontvangen. Deze zijn geldig 

tot en met 31 januari 2023. In 
sommige gevallen was een verkeerde 
of ten onrechte een vergunning/
ontheffing verstrekt waardoor 
inwoners de juiste documenten te laat 
in huis hadden. Om dit volgend jaar 
te voorkomen, vragen wij u om zelf 
gratis uw vergunning/ontheffing aan 
te vragen. Vanaf 1 november 2022 is 
het mogelijk de vergunning aan te 

vragen via www.dijkenwaard.nl > 
Parkeren en verkeer. 
Beschikt u niet over een computer met 
internet, dan kunt u terecht in het 
gemeentehuis aan de Parelhof 1 in 
Heerhugowaard. Op dinsdag 1 novem-
ber en op maandag 21 november, 
12 december en 19 december is er 
van 9.00 tot 12.00 uur een medewer-
ker aanwezig om u te helpen bij 

uw aanvraag. 
Als u uw aanvraag indient vóór 
1 januari 2023 heeft u uw parkeerver-
gunning gegarandeerd 31 januari 
2023 in huis. De nieuwe vergunning of 
ontheffing is dan geldig van 31 januari 
2023 t/m 31 januari 2024. Let op: Als 
u geen aanvraag bij ons indient, dan 
krijgt u geen vergunning of ontheffing 
voor 2023.

interview
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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
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

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

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actue-
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. In alle gevallen geldt dat 
de verkeershinder langer kan 
duren als het weer tegenzit of als 
werkzaamheden minder snel gaan 
dan gepland.

Eerste Industriestraat 
De Eerste Industriestraat in 
Noord-Scharwoude is tot nader 
bericht afgesloten. Er worden 
nieuwe woningen gebouwd en de 
weg wordt opnieuw ingericht. De 
appartementen en opgeleverde 
woningen zijn bereikbaar via de 
Juliana van Stolbergstraat.

Grote wegafsluitingen A.C. de 
Graafweg (N241) 
In 2023 en 2024 wordt de 
bestaande weg vervangen door een 
nieuwe weg, dit gebeurt in delen. 
Doorgaand autoverkeer tussen 
Verlaat en Wognum wordt omgeleid 
via de N239. Bestemmingsverkeer 
wordt lokaal omgeleid. 

Stadshart Heerhugowaard
Rondom het woongebouw Lapis 
Lazuli en voor het gemeentehuis 
wordt de openbare ruimte opnieuw 
ingericht. De werkzaamheden 
worden gefaseerd uitgevoerd, de 
voorzieningen blijven bereikbaar. 
De werkzaamheden duren tot 
februari 2023.

Rotondes Oosttangent 
De rotondes op de Oosttangent bij 
Haringvliet en Dijk van Kyoto worden 
halve turbo-rotondes. De werkzaam-
heden worden in fases uitgevoerd. 
Omleidingsroutes staan aangegeven. 

Dijk van Kyoto:
- 12 oktober tot en met 26 oktober. 
Werktijden: 07.00 tot 17.00 uur. Lotte 
Beesedijk vanaf de rotonde tot de Tijm 
afgesloten.
- 27 oktober tot en met 30 oktober. 
Werktijden: dag en nacht. Rotonde is 
geheel afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

Groot onderhoud elementen
Er wordt nieuw straatwerk aange-
bracht op verschillende plekken in de 
gemeente. 

- 13 oktober tot 2 november: 
 Sluiskade, Broek op Langedijk. 
 De rijbaan wordt opnieuw gestraat. 
- 3 tot 8 november: Saffier. Voor huis-
 nummer 25 tot 41 wordt het 
 fietspad opnieuw gestraat. 
- 9 tot 14 november: Steenzout. Van 
 huisnummer 66 tot de Robijn wordt 
 het fietspad opnieuw gestraat. 
- 3 tot 7 november: A. Mauvelaan, 
 Heerhugowaard. Cirkel in voetpad 
 wordt opnieuw gestraat. 
- 8 tot 10 november: Hasselaarsweg. 
 Voor huisnummer 11 en 13 wordt 
 een deel van het voetpad opnieuw 
 gestraat.
- 13 oktober tot 2 november: 
 Maria Austria Erf. Inritten voor 
 huisnummer 1, 5 en 7 worden 
 ingericht. 

De Klamp, Krusemanlaan-noord
Vanaf 24 oktober starten er werk-
zaamheden aan De Klamp. De ont-
sluitingsweg van De Klamp wordt 
op de rotonde aangesloten. Vanaf 
januari wordt begonnen met de 
bouw van woningen. De wijk zal 
naar verwachting rond de zomer 
van 2023 geheel klaar zijn.

Groot onderhoud asfalt
- Middenweg (tussen Hasselaars-
 weg en De Zicht)
 17 t/m 26 oktober
- Frik
 9 t/m 25 november
- Karekiet
 11 en 14 november 
- Koperwiek
 11 en 14 november 
- Rustenburgerweg (kruising met de 
 Oostdijk)
 14 november
- Pannekeetweg (inclusief rotonde)
 21 t/m 28 november
- Middenweg (tussen Hasselaars-
 weg en de spoorwegovergang)
 28 november t/m 2 december 

Wilgenlaan
In verband met de aanleg van de 
bruggen in Zuid-Scharwoude is 
vanaf 24 oktober de Wilgenlaan in 
Zuid-Scharwoude afgesloten. 
Verkeer wordt omgeleid via de 
Kastanjelaan. Volg de bebording 
bij de Koog en de Sportlaan. De 
werkzaamheden duren naar 
verwachting tot april 2023. 

Op initiatief van D66-raadslid 
Sebastian Visser is gemeente Dijk en 
Waard gestart met een pilot om 
16 afvalbakken in de gemeente te 
voorzien van een CareRing, een 
metalen ‘ring’ aan de afvalbak waar 
mensen hun plastic flesje in kunnen 
zetten. Andere inwoners kunnen de 
flesjes meenemen om in te wisselen 
voor statiegeld. Een sociaal én 
duurzaam idee. Want niet alleen 
geven de CareRingen een extraatje 
aan inwoners die dat goed kunnen 
gebruiken, ook zorgen ze voor 
minder zwerfafval en meer recycling 
van plastic.

In buurland Duitsland is het al enige 
tijd succesvol. Ook in Nederland 
wint het initiatief om afvalbakken te 
voorzien van een metalen ring waar 
statiegeldflesjes in kunnen worden 

geplaatst steeds meer terrein. In 
de gemeenteraad van voormalig 
gemeente Heerhugowaard is vorig jaar 
een motie aangenomen om te starten 
met een proef met de CareRing. 
Vanwege de fusie is dit echter 
uitgesteld, maar nu is de pilot voor 
heel Dijk en Waard van start gegaan.

Locaties 
In totaal 16 afvalbakken in Dijk en 
Waard zijn voorzien van een CareRing. 
Nu nog voor kleine plastic flesjes, 
waar sinds 1 juli statiegeld voor moet 
worden betaald. Per april 2023 zijn 
ook de blikjes aan de beurt.
 
Kijk voor meer informatie over de 
CareRing en de locaties van de 
afvalbakken die van een ‘ring’ zijn 
voorzien op: www.dijkenwaard.nl/
carering.   

Gemeente Dijk en Waard plaatst 16 CareRingen op afvalbakken 

Het echtpaar Weers-Cornelissen was 
op 20 september 65 jaar getrouwd. 
Locoburgemeester John Does bracht 
het stel een bezoek om ze te 
feliciteren met hun briljanten 
huwelijk. Het echtpaar heeft elkaar 

ontmoet tijdens een fietstocht in 
Amsterdam. Ze hebben drie kinderen, 
vier kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. 

Het echtpaar Blanken uit Heerhugo-
waard vierde woensdag 5 oktober 
hun diamanten huwelijk. Burgemees-
ter Maarten Poorter bezocht het stel 
om ze te feliciteren met hun 60-jarig 
huwelijk. Cor en Ineke woonden in 

dezelfde straat in Amsterdam. 
Ze werden verliefd en gingen al snel 
samenwonen. Het stel heeft twee 
kinderen, zeven kleinkinderen en 
vier achterkleinkinderen. 

Jubilea
Jubilea bruidsparen
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Fix-team gaat van deur tot deur voor gratis woningcheck 
Het verduurzamen van de woning en 
energiebesparende maatregelen nemen. 
Gezien de torenhoge energieprijzen 
momenteel geen overbodige luxe. Maar 
hoe doe je dat? Gemeente Dijk en Waard 
helpt inwoners graag op weg. In de 
maand oktober trekt het Fix-team er 
voor het eerst op uit. Het team gaat in 
een aantal buurten van deur tot deur 
om inwoners die hier interesse in 
hebben te voorzien van gratis energie-
besparende tips én producten.
 
Het Fix-team van Klimaatroute werkt 
in opdracht van gemeente Dijk en 
Waard, in samenwerking met Woon-
stichting Langedijk. Het Fix-team komt 
inwoners niets verkopen, maar biedt 
gratis hulp aan. “De meest basale vraag 
voor iedereen op dit moment is mis-
schien wel ‘hoe zorg ik er voor dat mijn 
energierekening omlaag gaat?”, vertelt 
René Schoemaker, wethouder duur-
zaamheid en energietransitie. “We moe-
ten het voor iedereen zo makkelijk 
mogelijk maken om te verduurzamen en 
hopen mensen met de gratis woning-
check van het Fix-team hierbij te 
ondersteunen.”

Hoe werkt het? 
Inwoners worden vooraf via een brief 
op de hoogte gesteld van de komst van 
het Fix-team. Wie geen interesse heeft 
in een gratis woningcheck, kan het 
woonadres per mail of telefonisch 
afmelden. Is er geen afmelding 
geweest? Dan belt het Fix-team aan 
voor een korte woningcheck. Het wordt 
dan direct duidelijk met welke 
maatregelen kosten kunnen worden 
bespaard. Het Fix-team helpt vervolgens 
bij het kiezen van producten die goed 
zijn voor de woning. Na afloop van het 
gesprek worden de producten direct 
kosteloos door het Fix-team geïnstal-
leerd in de woning. Zo besparen 
inwoners dezelfde dag nog op onnodige 
energiekosten.

De eerste stop van het Fix-team is de 
Oranjebuurt in Noord-Scharwoude. Het 
voornemen is om een degelijke actie in 
de komende maanden te herhalen in 
twee andere buurten waar veel winst 
valt te behalen met betrekking tot 
energie besparen.

Foto: Klimaatroute

Rotonde bij Dijk van Kyoto 
vier dagen dicht
BAM Infra is sinds 10 oktober 
druk bezig bij de rotonde bij Dijk 
van Kyoto/Lotte Beesedijk in de 
Oosttangent in Heerhugowaard. Van 
woensdag 26 oktober 20.00 uur tot 
en met maandag 31 oktober 6.00 
uur is de rotonde in verband met de 
werkzaamheden volledig dicht voor 
het verkeer.

Net als de rotonde bij de Haringvliet 
in de Oosttangent, wordt de rotonde 

bij Dijk van Kyoto/Lotte Beesedijk 
omgevormd tot een halve turbo-ro-
tonde. De rotonde krijgt een dubbele 
rijbaan in de noordoostelijke rijrich-
ting. Deze aanpassing moet zorgen 
voor een betere doorstroming van 
het gemotoriseerde verkeer op de 
Oosttangent. 
Om de veiligheid van de fietsers op 
deze drukke locatie te waarborgen, 
komt er een bredere oversteek voor 
hen bij de rotonde. Ook krijgt de ro-

tonde verhoogde rijbanenscheiding 
en twee stopplekken voor de fietsers 
tussen de rijbanen. In de Oost-
tangent komen in het stuk tussen 
het BP-tankstation en de rotonde 
opvallende 30km/uur-drempels te 
liggen die het autoverkeer dwingen 
snelheid te minderen. Kijk voor meer 
informatie op www.dijkenwaard.nl/
oosttangent of in de Bouwapp.

Ontwerpfase IKOC 
Noord-Scharwoude van start 

Denk mee over de 
toekomstige Oostrand

Inloopbijeenkomst over 
woningbouwlocatie De Scheg 

Horizon Zorgcentrum, Allente 
en gemeente Dijk en Waard 
ondertekenden op 18 oktober een 
samenwerkingsovereenkomst voor 
de ontwikkeling van het Integraal 
Kind en Ouderen Centrum (IKOC) 
in Noord-Scharwoude.

De gemeenteraad heeft in oktober 
2021 besloten goedkeuring te geven 
aan het initiatief van Horizon en 
Allente zodat de ontwikkeling van 
het IKOC van start kon. Sindsdien is 
een programma van eisen opgesteld 
en is via een Europese aanbesteding 
de architect geselecteerd. De ont-
werpfase voor het centrum is 
inmiddels van start gegaan.

Het IKOC zal bestaan uit een gebouw 
met vijftig zorgwoningen met onder-
steunende voorzieningen voor 
Horizon Zorgcentrum én een 
Integraal Kindcentrum van Allente 
voor 200 basisschoolleerlingen, 
dagopvang en buitenschoolse 

opvang. Het centrum komt aan de 
Tulpenstraat 2, op de plek van de 
voormalige Mariaschool.

Ontwerpfase 
De ontwerpwerkzaamheden voor het 
centrum zijn inmiddels begonnen. De 
opmerkingen en suggesties uit de 
buurtbijeenkomst van april dit jaar 
worden door de architect zoveel 
mogelijk in het ontwerpproces 
meegenomen. 

Vervolg 
Het voorlopig ontwerp voor het IKOC 
moet in januari 2023 klaar zijn en 
wordt daarna gepresenteerd aan 
betrokken omwonenden. De wens is 
om in het eerste kwartaal van 2024 
met de bouw te beginnen. De voor-
bereidende werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken van de locatie zijn al 
gestart. De oplevering van het IKOC 
staat gepland voor de zomervakantie 
van 2025.

Hoe denkt u over wonen en 
recreëren in de toekomstige 
Oostrand van Noord-/
Zuid-Scharwoude? Vul de 
enquête in en denk mee!

De Oostrand wordt ontwikkeld tot 
een aantrekkelijke plek om te 
wonen, werken en recreëren. Er is 
speciale aandacht voor water, 
groen, vrije tijd en betaalbare 
woningen. De ontwikkeling van 
het gebied gaat in 

samenwerking met ondernemers, 
verenigingen en de inwoners uit 
de gemeente. In de enquête vraagt 
de gemeente naar uw behoeften 
op het gebied van wonen en vrije 
tijd. Het invullen van de enquête 
duurt ongeveer 5-10 minuten. 

Ga voor meer informatie en de 
enquête naar www.dijkenwaard.nl/
projecten/deoostrand. De enquête 
staat nog open tot 24 oktober.

Gemeente Dijk en Waard wil, in 
samenwerking met de ontwikkelende 
partij BPD, van het gebied De Scheg 
een aantrekkelijke en toekomst-
bestendige woonlocatie maken. Op 
dit moment werkt de gemeente aan 
het bestemmingsplan voor dit gebied. 
De gemeente en BPD houden op 
woensdag 26 oktober een inloop-
bijeenkomst over het voorontwerp-
bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan De 
Scheg is inmiddels in procedure 
gegaan. Dit plan heeft betrekking op 
de bouw van drie woongebouwen met 
maximaal 345 woningen op het 
terrein tussen de spoorlijn en de 
provinciale weg N242, ten zuiden van 
de Zuidtangent. 

Tijdens de inloopbijeenkomst over het 
voorontwerpbestemmingsplan op 
woensdag 26 oktober zijn deskundigen 
van de gemeente en BPD aanwezig 

om het voorontwerpbestemmingsplan 
toe te lichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. De bijeenkomst is in de 
trouwzaal van het gemeentehuis aan 
de Parelhof 1 in Heerhugowaard en 
duurt van 19.30 tot 20.30 uur. U kunt 
zelf bepalen wanneer u de inloop-
bijeenkomst bezoekt. 

Bent u op woensdag 26 oktober 
verhinderd, maar heeft u een vraag of 
wilt u met de gemeente in gesprek? 
Stuur dan een mail naar 
westpoortdescheg@dijkenwaard.nl. 
Zie voor meer informatie  
www.dijkenwaard.nl > Wonen en leven > 
(Bouw)projecten > Westpoort – De 
Scheg.
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Geeft u wel eens akkoord om 
277,1 miljoen euro uit te geven? 
Geeft u wel eens akkoord om 277,1 
miljoen euro uit te geven? Dat is het 
bedrag van de concept-begroting van 
onze gemeente. Een concept, omdat 
de raad de begroting nog vast moet 
stellen. De raad geeft dan toestem-
ming aan het college om dit geld uit 
te geven in 2023. Door het jaar heen 
controleert de raad het college op de 
uitwerking.

Zo’n begroting zit best complex in 
elkaar. Zo komt er op verschillende 
manieren geld binnen:
• inkomsten van het Rijk voor 
 specifieke doelen
• inkomsten uit leges, denk aan: 
 wat u betaalt voor uw paspoort
• en inkomsten uit belastingen en 
 heffingen, denk aan: wat u betaalt 
 om uw afval op te laten halen.

Het geld wordt uitgegeven aan een 
hoop dingen die gewoon moeten, zo 
gaat het geld naar:
• het huisvesten van onderwijs
• het onderhouden van wegen
• en het ondersteunen in zorg.

Maar het gaat ook naar ambities die 
de raad en college met elkaar afspre-
ken. Denk aan:
• de transformatie van het stations-
 gebied
• de ontwikkeling voor woningbouw-
 locaties

• en het versterken van het 
 armoedebeleid.

Uiteindelijk moet het in evenwicht zijn 
met elkaar. Dat wil zeggen dat er niet 
meer geld wordt uitgegeven, dan dat 
er binnenkomt. Eigenlijk zoals u het 
op uw eigen bankrekening ook graag 
ziet.

Niet niets dus. Daarom kregen raads-
leden op woensdagavond 12 oktober 
uitleg over hoe de begroting in elkaar 
zit. Ook konden ze meteen hun vragen 
stellen aan ambtenaren van de 
gemeente. Dit werkt een stuk prettiger 
dan je vraag stellen via de mail. 
Vragen die later nog opkwamen zijn 
inmiddels wel per mail gesteld aan de 
organisatie. 

Op dinsdag 8 november vergadert de 
raad van 15.00 tot 23.00 uur over de 
begroting. Die dag stemmen zij over 
het vaststellen van de begroting en de 
wijzigingen. De raad kan namelijk nog 
wijzigingen voorstellen via amende-
menten en moties. 

Bekijk de concept-begroting via de 
agenda. U bent van harte welkom als 
publiek bij deze vergadering. 
Of kijk mee via de livestream op 
www.dijkenwaard.nl/raad

Agenda
Politieke avond op dinsdag 25 oktober
Zo werkt het: deze avond is om te verkennen, informatie op te halen en standpunten te delen met elkaar. De raad 
beslist over belangrijke plannen en regels waar u iets van merkt in uw dagelijks leven. Door van u te laten horen, kunt 
u invloed hebben op wat de raad besluit. Wilt u iets zeggen over iets wat op de agenda staat? Spreek dan mee bij tafel 
over beeldvorming en spreek vijf minuten in bij onderwerpen over oordeelsvorming.  

Tafel in raadzaal Parelhof, dinsdag 25 oktober van 20.00 tot 23.00 uur
Een inspreker over: de begroting 2023
De locatiemanager van basisscholen Carousel en Fonkelsteen maakt gebruik van het inspreekrecht. Via een filmpje 
wordt de raad bijgepraat over de nieuwbouwplannen van de twee scholen. Daarna kunnen de raadsleden nog vragen 
stellen. Het huisvesten van onderwijs is een wettelijke taak van de gemeente en daarom ook onderdeel van de 
begroting die dinsdag 8 november op de agenda staat. 

Oordeelsvorming over: asielbeleid
De raad gaat met elkaar in gesprek over het asielbeleid en de crisisopvang in onze gemeente. De initiatiefnemers van 
dit gesprek: de VVD, SDW en CDA willen samen met de fracties de volgende vragen beantwoorden: 
• Hoe kijken de fracties aan tegen de huidige verdeling van het aantal asielzoekers in de regio, de provincie en 
 het land?
• Hoe staan de fracties tegenover het bieden van meer opvangplekken voor asielzoekers binnen de gemeente?
• Wat zou volgens de fracties de inbreng van het college moeten zijn in de Veiligheidsregio met betrekking tot 
 dit onderwerp?

Motie FvD over: vlag boerenzakdoek
FvD wil via deze motie kijken hoe de rest van de raad denkt over het hijsen van de vlag met de boerenzakdoek. Om zich 
zo als raad uit te spreken over het bestaansrecht van de boeren. 

Tafel in werkcafé de Binding, dinsdag 25 oktober van 20.00 tot 23.00 uur
Oordeelsvorming over: krediet aanwijzen voor Stationsgebied Dijk en Waard fase 1
De spooronderdoorgang en herinrichting van de Zuidtangent kunnen worden aanbesteed. Dit is de volgende grote 
zichtbare fase van de transformatie van het Stationsgebied Dijk en Waard. Aan de raad wordt gevraagd het geld aan te 
wijzen en te borgen voor het Stationsgebied. Het gaat om het al gereserveerde bedrag van 
3,3 miljoen euro. En een bedrag van 4,91 miljoen euro voor prijsstijgingen en risico’s. 

Oordeelsvorming over: beëindiging primeurfondsregeling
Het college is gestopt met het primeurfonds. Deze regeling was er om koopwoningen bereikbaar te maken voor starters. 
De regeling voldoet niet meer aan de huidige regels. Waarschijnlijk komt er hierdoor geld vrij. Er wordt nu aan de raad 
gevraagd om dit geld te gebruiken voor de ‘motie sociale woningbouw’. Zo blijft het geld voor betaalbare woningen. 

Oordeelsvorming over: najaarsrapportage 2022
Via deze rapportage wordt de raad geïnformeerd over financiële afwijkingen tot en met augustus 2022. De raad wordt 
gevraagd de najaarsrapportage vast te stellen en te verwerken in de begroting van 2022. Zo komt de begroting overeen 
met de verwachte uitgaven en inkomsten. 

Raadsvergadering op dinsdag 1 november 

Zo werkt het: deze avond neemt de raad besluiten. Onderwerpen die tijdens de politieke avond besproken zijn en waar 
meteen over besloten kan worden, gaan door als hamerstuk naar de raadsvergadering. Onderwerpen waar nog iets over 
gezegd moet worden, bijvoorbeeld als er nog om meer informatie is gevraagd, gaan door als bespreekstuk.

In de raadzaal:
• Hamerstuk: werkgeverscommissie aanwijzen tot bijzondere commissie
De werkgeverscommissie bestaat uit vijf raadsleden. De raadsleden ontvangen nu nog geen vergoeding voor hun werk-
zaamheden. De komende periode wordt er veel tijd van ze gevraagd, omdat er een nieuwe griffier en een griffiemede-
werker wordt gezocht. Er wordt daarom voorgesteld om voor vijf maanden deze commissie aan te wijzen als een bijzon-
dere commissie. De vijf raadsleden ontvangen dan maandelijks 120 euro. Dan kunnen zij bijvoorbeeld vrij vragen bij hun 
werk voor het deelnemen aan een sollicitatiegesprek. 
• Hamerstuk: Ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen woningbouwproject Krusemanlaan Noord
Kijk voor de actuele agenda vanaf vrijdag 28 oktober op www.dijkenwaard.nl/raad

Meer over de raad 
• Zoekt u contact met een raadslid? Kijk dan op www.dijkenwaard.nl/raad. Daar staat hun e-mailadres en telefoonnummer.
• De agenda en vergaderstukken staat op www.dijkenwaard.nl/raad
• Wilt u iets zeggen op de politieke avond? Weten hoe dit werkt? 
 Of meer informatie over een onderwerp? Mail naar griffie@dijkenwaard.nl of bel 072 575 55 55. 
• Wilt u iets op de agenda zetten van de raad? Iets dat voor u belangrijk is? Mail naar griffie@dijkenwaard.nl 
 of bel 072 575 55 55.
• De politieke avond of een raadsvergadering terugkijken? Dan kan via www.dijkenwaard.nl/raad. 
 Zoek in de agenda naar de juiste datum, klik op de vergadering en start de video. 
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn.

ZET IETS OP DE AGENDA VAN DE RAAD

Ziet u iets dat anders kan? Heeft u een idee waar meer mensen
iets aan hebben? Of maakt u zicht zorgen over iets? Zet het op
de agenda van de raad.

Mail het naar griffie@dijkenwaard.nl. Wij verzamelen de
onderwerpen. En nodigen u uit om tijdens een Politieke Avond
uw verhaal te delen.

Fracties en ambtenaren van de gemeente met elkaar in gesprek over de begroting.


