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Samen aan de slag voor een 
gezonder en vitaler Dijk en Waard Het tarief voor parkeervergun-

ningen en -ontheffingen in het 
Stadshart en het Stationsgebied 
van Heerhugowaard blijft voor 
2023 op €0,- staan. Inwoners 
moeten dit jaar wel zelf hun 
vergunning/ontheffing aanvragen. 
Dit kan sinds 1 november via 
www.dijkenwaard.nl > Parkeren en 
verkeer > Parkeervergunning. 
Beschikt u niet over een computer 
met internet, dan kunt u terecht in 
het gemeentehuis aan de Parelhof 
1 in Heerhugowaard. Op maandag 
21 november, 12 december en 19 
december is er van 9.00 tot 12.00 
uur een medewerker aanwezig om 
u te helpen bij uw aanvraag. 
Bezoekerspassen worden automa-
tisch thuisgestuurd, hier hoeft u 
geen aanvraag voor te doen. 
Als u uw aanvraag indient vóór 
1 januari 2023 heeft u uw parkeer-
vergunning 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. 

Vraag uw gratis 
parkeervergunning 
of -ontheffing aan 

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Huishoudens die de energie-
toeslag nog niet ontvangen of 
aangevraagd hebben, kunnen 
deze alsnog aanvragen bij 
Halte Werk via www.haltewerk.nl/
energietoeslag.

Het Rijk heeft besloten om de 
energietoeslag voor huishoudens 
met een minimuminkomen te 
verhogen van 800 euro naar 
1.300 euro per huishouden. De 
energietoeslag kan tot en met 
31 december 2022 aangevraagd 
worden. Heeft u een vraag over 
het aanvragen van de energie-
toeslag? Stel deze dan aan 
Halte Werk via het contact-
formulier op www.haltewerk.nl/
contactformulier. Bellen kan van 
maandag tot en met vrijdag
 tussen 8.30 en 17.00 uur via 
14 072 (kies ‘Alkmaar‘ en vraag 
naar Halte Werk).

Energietoeslag

Een leefomgeving realiseren waarin 
de jeugd gezond en veilig kan 
opgroeien én een gezonde leefstijl 
stimuleren waardoor inwoners van 
Dijk en Waard vitaal oud worden. 
Dat is de insteek van het Preventie-
akkoord Dijk en Waard. De gemeente 
riep afgelopen augustus lokale 
organisaties en verenigingen op om 
mee te denken over projecten die 
bijdragen aan een gezonder en vitaler 
Dijk en Waard. Hier werd goed gehoor 
aan gegeven. Er werden 16 project-
voorstellen ingediend en 34 partijen 
sloten zich bij het initiatief aan. 
Maandag 24 oktober hebben afge-
vaardigden van deze organisaties 
en verenigingen hun handtekening 
onder het Preventieakkoord gezet.
 
Het Nationaal Preventieakkoord heeft 
de ambitie om Nederland gezonder en 
vitaler te maken. Gemeente Dijk en 

Waard onderschrijft de ambities om 
het roken, problematisch alcoholge-
bruik en overgewicht te verminderen 
en is aan de slag gegaan met een 
lokaal Preventieakkoord. Preventieve 
maatregelen op het gebied van 
gezondheid leiden namelijk tot 
minder maatschappelijke problemen, 
minder kosten en een betere leefbaar-
heid, zo stelt de gemeenteraad.

Lokale ambities 
Het college van Dijk en Waard onder-
schrijft de ambities die in het lande-
lijke preventieakkoord zijn beschreven, 
maar voegt daar nog een aantal lokale 
ambities aan toe. Zo wordt eenzaam-
heid een belangrijk speerpunt, net als 
valpreventie (voor met name ouderen 
die langer thuis blijven wonen) en 
moet er meer aandacht komen voor 
het voorkomen van huidkanker. 
“Gezond zijn en gezond blijven is niet 

vanzelfsprekend. Aan gezondheid 
moet je actief werken”, zo liet wethou-
der Annette Groot tijdens de bijeen-
komst weten. Samen met wethouders 
John Does en Gerard Rep, zette wet-
houder Groot ook haar handtekening 
onder het Preventieakkoord Dijk en 
Waard.

Mooie projecten 
Omdat bij het opstellen van het 
Preventieakkoord de behoefte van de 
inwoners leidend is, werden sportver-
enigingen, maatschappelijke organisa-
ties en organisaties uit de gezond-
heidszorg afgelopen zomer gevraagd 
om mee te denken over projecten die 
Dijk en Waard gezonder en vitaler 
maken. Aan deze oproep werd goed 
gehoor gegeven, waardoor nu al 
34 partijen zijn verbonden aan het 
lokale Preventieakkoord. Dit zijn onder 
andere de welzijnsorganisaties in de 

gemeente, maar ook veel zorgaan-
bieders die hun steentje bij willen 
dragen. “Van de 16 projectvoorstellen 
zijn er vier projecten gekozen waar we 
direct mee aan de slag gaan: een leef-
stijltraject, Stoptober Dijk en Waard, 
een vitaliteitsmarkt en een optimale 
leefstijl voor mensen met een beperkt 
budget. Maar we hopen op nog meer 
mooie initiatieven om jong en oud in 
Dijk en Waard letterlijk en figuurlijk in 
beweging te krijgen”, aldus wethouder 
Groot.

Initiatieven indienen
Initiatieven indienen om bij te 
dragen aan een gezonder en vitaler 
Dijk en Waard, hoe groot of klein 
deze ook zijn, kan nog tot en met 
19 januari 2023 via: 
info@preventieakkoorddijkenwaard.nl. 

 Vertegenwoordigers van de deelnemende partijen zetten hun handtekening onder het akkoord.

Vervolgbijeenkomst bereikbaarheid Stationsgebied
Volgend jaar zomer wordt gestart 
met de herinrichting van de Zuid-
tangent. Dit is nodig om over twee 
jaar de spooronderdoorgang voor 
auto’s, fietsers en voetgangers aan te 
leggen. Een mooi moment om oude 
knelpunten op te lossen. Maar zoals 
bij elke verbouwing geeft dit ook 
overlast. Hoe beperken we de over-
last tijdens de werkzaamheden? 
Daarover wil de gemeente met 
inwoners en ondernemers in gesprek 
op maandag 7 november. In januari is 
er weer een algemene inloopavond 
over het hele Stationsgebied.

Op maandag 7 november is de ver-
volgbijeenkomst voor zowel inwoners 
als ondernemers. We laten zien welke 

ideeën we hebben opgehaald en 
praten u graag bij wat we daar mee 
willen doen. Tijdens deze vervolg-

avond gaan we dieper in op de bereik-
baarheid van woningen, scholen, 
winkels en bedrijven in de omgeving. 
Hoe zien de verschillende fases van 
de werkzaamheden eruit? Welke 
omleidingsroutes komen er? En wat is 
de impact hiervan op weggebruikers 
en de hulpdiensten?
U bent van harte welkom om 19.30 
uur – inloop vanaf 19.15 uur – in de 
raadszaal van het gemeentehuis van 
Dijk en Waard aan Parelhof 1 in 
Heerhugowaard. Meer informatie en 
aanmelden: www.dijkenwaard.nl/ 
stationsgebied. 
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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.

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

de gemeente. 
- 3 tot 8 november: Saffier, Heerhugo-
 waard. Voor huisnummer 25 tot 41 
 wordt het fietspad opnieuw 
 bestraat. Fietsers kunnen lopend 
 over het trottoir er langs.
- 9 tot 14 november: Steenzout, 
 Heerhugowaard. Van huisnummer 
 66 tot de Robijn wordt het fietspad 
 opnieuw bestraat. Fietsers kunnen 
 lopend over het trottoir er langs.
- 3 tot 7 november: A. Mauvelaan, 
 Heerhugowaard. Cirkel in voetpad 
 wordt opnieuw bestraat. Geen 
 hinder.
- 8 tot 10 november: Hasselaarsweg, 
 Heerhugowaard. Voor huisnummer 
 11 en 13 wordt een deel van het 
 voetpad opnieuw bestraat. Geen 
 hinder.

De Klamp, Krusemanlaan-noord
Vanaf 24 oktober starten er werkzaam-
heden aan De Klamp. De aannemer 
begint met de aanleg van de riolering 
en de bouwwegen. De ontsluitingsweg 
van De Klamp wordt op de rotonde 
aangesloten. Met enige hinder kan de 
rotonde gebruikt worden. Daarna 
volgen werkzaamheden voor het 
bouwrijp maken. Dit duurt waarschijn-
lijk tot het einde van het jaar. 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
- Karekiet
 11 en 14 november. Deels bereik-
 baar voor bestemmingsverkeer. 
- Koperwiek
 11 en 14 november. Deels bereik-
 baar voor bestemmingsverkeer. 
- Rustenburgerweg (kruising met de 
 Oostdijk)
 14 november. Afgesloten voor 
 doorgaand verkeer.
- Het Schild (toegangsweg 
 De Vaandel-Zuid)
 14 t/m 16 november. Vervangen  
 bestaande bouwweg door asfaltver-
 harding. Werk wordt in twee delen 
 uitgevoerd om De Vaandel-Zuid  
 bereikbaar te houden voor bouw-
 verkeer.
- Pannekeetweg (inclusief rotonde)
 21 t/m 28 november. Pannekeetweg  
 afgesloten voor doorgaand verkeer.
 Deels bereikbaar voor bestem-
 mingsverkeer.
- Middenweg (tussen Hasselaarsweg 
 en de spoorwegovergang)
 28 november t/m 2 december. 
 Middenweg afgesloten voor door-
 gaand verkeer. Bereikbaar voor  
 bestemmingsverkeer. 

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

Brug Kanaaldijk
De voegovergangen in de brug ter 
hoogte van de Saskevaart gelegen 
in de Kanaaldijk in Koedijk worden 
vervangen. De werkzaamheden 
duren naar verwachting tot 
2 december. De weg is dicht voor 
autoverkeer. Fietsers en voet-
gangers kunnen wel gebruikmaken 
van de brug. 

Lichtmasten Broekhorn en 
Land van Luna niet in werking
In verband met niet leverbare 
onderdelen werken de lichtmasten 
in Broekhorn en het Land van Luna 
in Heerhugowaard momenteel niet. 
De onderdelen zijn in bestelling. De 
werkzaamheden om de lichtmasten 
operationeel te maken staan medio 
december gepland. 

Reiniging kolken
De straat- en trottoirkolken in 
Oudkarspel, Noord- en Zuid-
Scharwoude, Sint Pancras, en Broek 
op Langedijk worden gereinigd. 
De werkzaamheden duren naar 
verwachting tot 18 november. 
Bewoners kunnen lichte overlast 
ondervinden van de reinigings-
wagens.

Terwijl de temperaturen soms meer 
bij de zomer pasten, deden wij op 
Facebook en Instagram een oproep 
aan u om uw leukste Dijk en Waardse 
herfstfoto’s in te sturen. De jury koos 
uit alle inzendingen dit sfeervolle 
plaatje van Mirjam Ooijevaar uit 
Broek op Langedijk als mooiste 
seizoensfoto. Mirjam zette deze 
zwam, waarvan ze denk dat het een 

Ridderzwam (tricholoma) is, op de 
foto bij de Noorderplas in 
Zuid-Scharwoude. Schiet u ook vaak 
mooie kiekjes in Dijk en Waard? Houd 
dan onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/gemDijkenWaard) 
en Instagram 
(@gemeentedijkenwaard) in de gaten 
voor een volgende foto-oproep. 

Dijk en Waard in beeld: 
herfstfoto’s

Koninklijke onderscheiding voor 
Co Bout
Co Bout uit Heerhugowaard heeft 
zaterdag 29 oktober uit handen van 
burgemeester Maarten Poorter een 
Koninklijke onderscheiding ontvan-
gen. Hij werd benoemd tot Lid in de 
orde van Oranje Nassau. 
De heer Bout krijgt het lintje onder 
meer voor zijn decennialange inzet 
als vrijwilliger voor de Gerefor-
meerde Kerk Vrijgemaakt De 
Ontmoeting (CGKV) in Broek op 
Langedijk. Naast zijn inspanningen 

voor CGKV was Co Bout in het 
verleden ook onder meer vrijwilliger 
bij de Gereformeerde Kerk en de 
Prof. Dr. S. Greydanusschool in 
Den Helder en was hij als wedstrijd-
leider actief bij Volleybalvereniging 
Harpoen in Sint Maarten. 

Gouden Reiger voor Roel Appers 
Locoburgemeester John Does reikte 
woensdag 2 november een Gouden 
Reiger uit aan Roel Appers. Hij  
ontvangt deze gemeentelijke onder-
scheiding voor zijn jarenlange inzet 

als initiator en organisator van de 
Sinterklaasintocht in Heerhugo-
waard. Daarnaast is Roel Appers ook 
actief (geweest) als vrijwilliger bij 
SVW ’27 en bij activiteiten in de 
Molenwijk. Hij is tevens oud-
gemeenteraadslid en actief voor de 
politieke partij DOP (voormalig HOP). 
Eerder ontving hij al een Koninklijke 
onderscheiding (Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau) voor zijn inzet voor 
de Sinterklaasintocht.

Diamanten bruidspaar
Het echtpaar Luk-Bakker was maan-
dag 17 oktober zestig jaar getrouwd. 
Locoburgemeester Nils Langedijk 
bracht een bezoek aan het echtpaar 
om ze te feliciteren met hun diaman-
ten huwelijk. Corrie werkte bij de 
spoorwegen en werd gehuisvest bij 
de ouders van Jan. Er ontstond een 
vriendschap tussen de twee en 
uiteindelijk zijn ze getrouwd. Het stel 
heeft drie kinderen. 

Jubilea
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Icarushuis plant groene ontmoetingsplaats voor de deur
Bij het Icarushuis in Heerhugowaard zijn 
donderdag 27 oktober letterlijk de 
bloemetjes buiten gezet. Bewoners en 
medewerkers van het huis voor mensen 
met geheugenverlies plantten samen 
met buurtbewoners en leerlingen van 
Vonk (voormalig Clusius College) een 
geurige en kleurige border voor de deur. 

Na een welkomstwoord gaf wethouder 
Annette Groot de ‘Startschop’: Een deel 
van de leerlingen van Vonk gaf een 
workshop ‘knutselen met natuurlijke 
materialen’ aan de bewoners van het 
huis. Een andere groep hielp mee met 

planten van de border. De leerlingen 
zullen ook betrokken zijn bij het 
onderhoud van de nieuwe border.

Bij invulling van de border is gekozen 
voor een combinatie van planten zodat 
er elk seizoen wel iets te zien is. Er 
bloeien planten van het voorjaar tot in 
het najaar. Om de zintuigen extra te 
prikkelen is er gezocht naar uiteen-
lopende kleuren, geuren en bladvormen. 
Zo zijn onder meer de dropplant en de 
vlinderstruik in de border terug te 
vinden. 

Estafette
Deze groene actie maakt onderdeel uit 
van de derde editie van de GroenSpoor 
Plant-estafette. Bij deze estafette 
werken de deelnemende gemeenten 
samen met hun inwoners, scholen, 
bedrijven en verenigingen aan méér 
biodiversiteit en klimaatadaptatie. Naast 
meer biodiversiteit is er ook een mooi 
contact tot stand gebracht tussen de 
bewoners van het Icarushuis, buurt-
bewoners en leerlingen van Vonk. 

In gesprek over De Scheg 
Ruim veertig inwoners, raads-
leden en andere belangstellen-
den bezochten woensdag 26 okto-
ber de inloopbijeenkomst over 
woningbouwlocatie De Scheg in het 
gemeentehuis in Heerhugowaard. 

De bijeenkomst stond in het teken 
van het voorontwerpbestemmings-
plan De Scheg dat momenteel ter 
visie ligt. Het plan heeft betrekking 
op de bouw van drie woongebou-
wen met maximaal 345 huur- en 
koopwoningen op het terrein tussen 
de spoorlijn en de provinciale weg 
N242, ten zuiden van de Zuid-
tangent.

Tijdens de inloopbijeenkomst gaven 
deskundigen van de gemeente en 
van de ontwikkelende partij BPD 
een toelichting op het plan en op 
de lopende procedure. Ook werden 
vragen van bezoekers beantwoord. 

Ruimte voor vragen en suggesties 
Een aantal jonge bezoekers had 
vooral vragen over de vervolg-
procedure en de bouw van de drie 
woongebouwen. “Ik wacht al jaren 
op een geschikte en betaalbare 
woning. Van mij mag de bouw van 
deze woningen zo snel mogelijk 
beginnen”, aldus een jonge 
inwoonster. 

De bezoekers konden tijdens de 
bijeenkomst ook kennisnemen van 
een aantal tekeningen, zoals een 
impressie van het voorontwerpbe-
stemmingsplan, de eerste studie om 
tot een inrichtingsplan te komen en 
de opzet van de planning van het 
proces. Iedereen kon via tekstkaart-
jes nog suggesties en opmerkingen 
indienen voor de verdere uitwerking 
van het bouwplan. 

Start bouw in 2024
De verwachting is dat het bestem-
mingsplan De Scheg in mei 2023 
door de gemeenteraad kan worden 
vastgesteld. Daarna wordt het bouw-
plan verder uitgewerkt. De bouw 
start waarschijnlijk medio 2024. De 
verkoop van de koopappartementen 
kan waarschijnlijk in het najaar van 
2023 beginnen. 

De Scheg maakt deel uit van de 
bouwlocatie Westpoort-De Scheg. De 
gemeente wil, in samenwerking met 
BPD, van het gebied een aantrek-
kelijke woonlocatie maken. Voor De 
Scheg is nu de bestemmingsplan-
procedure in gang gezet. Dit gebeurt 
binnenkort ook voor Westpoort dat 
ruimte gaat bieden aan circa 420 
huur- en koopwoningen.  

Voor het woningbouwprogramma 
op Westpoort-De Scheg streeft de 
gemeente naar 69 procent betaal-
bare woningen. Dat zijn sociale 
huurwoningen, middelhuurwoningen 
en koopwoningen tot de zogeheten 
NHG-grens.

Meerderheid ondernemers 
stemt voor BIZ Centrumwaard

Bruggenproject Zuid-Scharwoude van start 

Het winkelgebied in Centrumwaard 
krijgt een Bedrijven Investerings-
zone (BIZ). Uit een draagvlak-
meting blijkt dat meer dan drie-
kwart van de ondernemers in het 
gebied voorstander is van een BIZ. 
Wethouder John Does ging vorige 
week met bloemen langs bij de BIZ 
ambassadeurs, de kopgroep van 
ondernemers die het initiatief voor 
de oprichting van een BIZ heeft 
genomen.

Gemeente Dijk en Waard, onder-
nemers en bewoners van Centrum-
waard willen een ‘uitnodigende buurt 
met een uniek bruisend dorps-
centrum’. Een aantrekkelijk en 
compact winkelgebied is daarvoor 
belangrijk. Hier kan een BIZ aan 
bijdragen. In een BIZ betalen alle 
ondernemers mee om met een plan 
samen te werken aan verbeteren van 
het centrum. De BIZ Centrumwaard 
kan bijvoorbeeld een rol spelen bij 
de aankleding van het winkelgebied, 
aanpak van leegstand en gezamen-
lijke acties en evenementen om 
klanten aan Centrumwaard te binden.

Een kopgroep van ondernemers in 
Centrumwaard heeft het initiatief 
genomen om een ondernemers-
vereniging voor het gebied op te 
richten. Vanuit de ondernemers-
vereniging is eerder een peiling 
gehouden naar animo voor een BIZ. 
Een meerderheid van de onder-
nemers bleek toen voorstander om 
zo samen te gaan werken. 

Dankzij steun uit het Coronafonds 
van de gemeente konden de 
initiatiefnemers het afgelopen jaar al 
laten zien wat er allemaal bereikt 
kan worden met een BIZ. Tijdens de 
afgelopen kerstperiode was er 
sfeerverlichting, er zijn in de zomer 
kleurige bloemen in het winkel-
gebied opgehangen en de site 
www.centrumwaard.nl is helemaal 
vernieuwd. Op deze ontwikkelingen 
werd positief gereageerd door 
inwoners en ondernemers. 

Draagvlakmeting
Via een wettelijke draagvlakmeting 
is officieel gestemd over de BIZ 
Centrumwaard. Van de 101 stem-
gerechtigde ondernemers reageer-
den er 89. Van deze 89 zijn er 
70 ondernemers (78,65 procent) vóór 
de BIZ en 19 tegen. Met dit percen-
tage wordt de wettelijke eis van 
minimaal 2/3 vóór-stemmen 
ruimschoots gehaald. “Er is veel 
enthousiasme bij de ondernemers”, 
zegt ondernemersvoorzitter Jeroen 
Rood. ”Nu kunnen we samenwerken 
aan Centrumwaard. We hebben er zin 
in!” 

De gemeente zal voor de BIZ jaarlijks 
een bijdrage innen bij de onder-
nemers. Dit bedrag wordt bepaald 
aan de hand van de WOZ-waarde van 
de panden. De BIZ Centrumwaard zal 
vijf jaar lopen. Daarna wordt gekeken 
of de wens er is om het te verlengen. 

Gemeente Dijk en Waard laat in 
Zuid-Scharwoude tussen de Achter-
burggracht en Machinesloot vier 
zogeheten landdammen met 
duikers vervangen door bruggen. 
Wethouder Annette Groot, gedepu-
teerde Cees Loggen en directeur Ron 
Oudeman van uitvoerder K_Dekker 
bouw & Infra BV geven dinsdag 
15 november samen het officiële 
startsein voor dit project. Het project 
gaat ongeveer een jaar duren. 

Met de komst van de vier nieuwe 
bruggen ontstaat er een extra vaar-
route van 1,5 kilometer voor kleinere 

pleziervaartuigen. De bruggen zorgen 
ook voor een betere doorstroming van 
het water, dit is gunstig voor de 
waterkwaliteit. 

De vier bruggen komen op de vol-
gende plekken: 
1. Sportlaan-Kastanjelaan (dam wordt 
brug voor auto’s, fietsers en voetgan-
gers).
2. Lindenlaan (dam wordt brug voor 
fietsers en voetgangers). 
3. Wilgenlaan-Kastanjelaan (dam 
wordt brug voor voetgangers). 
4. Wilgenlaan (dam wordt brug voor 
auto’s, fietsers en voetgangers).  

In de eerste fase van het project wor-
den bruggen 3 en 4 gerealiseerd. 

‘Langedijk ontwikkelt met water’
Het plan maakt deel uit van het 
project ‘Langedijk ontwikkelt met 
water’. Dit project is een samenwer-
king tussen de gemeente, Stichting 
Langedijk Waterrijk en het Ontwik-
kelingsbedrijf Noord-Holland Noord. 
De gemeente heeft van Provincie 
Noord-Holland een financiële bijdrage 
gekregen voor het uitbreiden en 
verbeteren van vaarroutes in onder 
andere Zuid-Scharwoude. 
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Terugblik: politieke avond van dinsdag 25 oktober en 
raadsvergadering van dinsdag 1 november
Helaas is de politieke avond in werk-
café De Binding eerder gestopt. We 
zenden uit via beeld en geluid. Zo is de 
vergadering écht openbaar. Dinsdag 25 
oktober kregen we het beeld niet naar 
buiten gestreamd. Daarom is de verga-
dering na een paar minuten gestopt. 

In de raadzaal op de Parelhof gingen 
de fracties met elkaar in gesprek over 
het asielbeleid en de crisisopvang. Het 
onderwerp is door VVD, SDW en CDA 
op de agenda van de raad gezet. Net 
als in uw straat, op het schoolplein of 
op een verjaardag, zijn er ook in de 
raad verschillende standpunten. Kijk 
vooral de avond terug als u benieuwd 
bent naar het volledige gesprek. Praat 
het college in de regio over dit onder-
werp, dan is nu bekend hoe de fracties 
erover denken. 

Een aantal standpunten op een rij:
“Ik ben trots op onze nuchtere en 
positieve grondhouding”, start 
Veronique Wanst van VVD het gesprek. 
´Toen het AZC kwam. Maar ook toen 
Oekraïners een veilige plek zochten. 
Want we hebben onze verantwoorde-
lijkheid. Maar wat de VVD betreft 
hebben we die verantwoordelijk nu 
ruimschoots genomen. En is het de tijd 
aan andere gemeenten.´ 

Willem Jan Mandersloot van SDW: “Als 
dwang nodig is, zegt het veel over het 
draagvlak. We zijn ruimhartig als het 
gaat om opvang. Maar er is niet tegen 
op te bouwen. Als de draaglast de 
draagkracht gaat overstijgen, 
verdwijnt het draagvlak.” 

Jasper John van CDA: “Mensen die hier 
naartoe komen hebben het thuis 
niet goed. Het gaat om solidariteit 
naar onze eigen inwoners. We lopen 
steeds meer tegen onze eigen grenzen 
aan. Het gaat ook over solidariteit 
met andere gemeenten. We willen 
leefbare opvang, niet voor even in 
sportscholen. Maar zoals we dat 
hebben gedaan in het AZC en het 
Transferium.”

Dennis Koopman van BVNL Dijk en 
Waard: “De balans is zoek. Er is geen 
limiet. Het wordt tijd dat de gemeente 
het woningtekort voor eigen inwoners 
gaat oplossen. Die moeten we ook 
helpen in bijvoorbeeld de energie-
crisis. Onze eigen burgers komen 
hierdoor in de problemen.”

Perry Stet, fractievertegenwoordiger 
D66: “Er zijn gemeenten die niemand 
opvangen. Daar kunnen we van alles 
van vinden, maar hebben we geen 
invloed op. Wel hoe het in onze eigen 
regio gaat. Wat opvalt is dat tijdelijke 
locaties wel erg tijdelijk zijn. We doen 
aan crisislocatie-pingpong. Dat is 
kortzichtig en voor niemand leuk. 
We moeten samenwerken met de 
gemeenten in de buurt en op zoek 
naar een efficiënte oplossing voor 
twee of drie jaar.”

Jan Kramer van DOP: “Als Dijk en Waard 
doen we veel. Als het nodig is, dan 
vangen we mensen op. We laten geen 
kinderen, moeders en vaders 
in de regen staan. En het is even 
geleden. Maar na de Eerste Wereld-

oorlog vingen 7 miljoen Nederlanders 
1 miljoen mensen op.”

“Door te spreken over cijfers raak je 
soms de werkelijkheid uit het oog”, 
zegt Lea van der Zee van Lokaal Dijk 
en Waard. “We kijken liever naar wat 
we wel kunnen doen. We zijn een grote 
gemeente, met dus veel draagkracht. 
Daar zijn we trots op. Zorg voor een 
regionale aanpak. ´Wij doen al genoeg´, 
is niet wat je mee wilt geven aan 
andere gemeenten. We hebben nog 
meer op te pakken samen.” 

“Vreemdelingen heet je welkom en 
geef je onderdak”, vindt Trijntje 
Johanne Visser van CU. “Ze hebben veel 
meegemaakt. En zeg je dan ‘je bent 
niet welkom’? Dat wil je zelf ook niet 
horen, als je ooit moet vluchten. We 
zien dat het lastig is, maar we moeten 
onze ogen niet sluiten. En ja, sociale 
huurwoningen zijn schaars. Daar 
heeft het college wat in te halen. Wij 
willen ook niet elke vier weken 
verhuizen.”

Soledad van Eijk van GroenLinks: “Als 
wij met onze ervaring op een verant-
woorde, sociale en veilige manier 
kunnen uitbreiden, dan is dat een 
conclusie. We willen een structurele 
oplossing. Er is nog steeds een crisis. 
Dan moet je je verantwoordelijkheid 
nemen, ook als anderen dat niet doen. 
Als je zegt: ‘statushouders zitten in 
onze woningen’, dan heb je daar iets te 
doen. In de huidige plannen zie ik niet 
het aantal sociale huurwoningen 
dat dit gaat oplossen.”

Naïma Ajouaau van PvdA, kwam toen 
ze jong was naar Heerhugowaard. 
“Mijn vader werkte bij de Hoogovens. 
Ik heb een mooie jeugd gehad hier. Er 
was geen inburgering. Wel een buurt-
huis. Roepen om landelijke oplos-
singen is niet voldoende. Gemeenten 
moeten meehelpen. Hoe gaan we om 
met de mensen die er zijn? Integratie 
leer je niet op een inburgeringscursus. 
Maar waar je woont en waar je in de 
klas zit.”

Pauline Bovenkerk – van Oosterom is 
benoemd tot fractievertegenwoor-
diger van GroenLinks. Dit gebeurde 
tijdens de raadsvergadering van 
1 november. Pauline ondersteunt de 
raadsleden van GroenLinks. En kan 
bijvoorbeeld deelnemen aan de 
politieke avond. 

Carmen Bosscher en Dennis Koopman 
gaan verder in de raad met fractie 
BVNL Dijk & Waard. Rob Lute blijft in 
de fractie Forum voor Democratie. 

Verder zijn alle hamerstukken en 
bespreekstukken tijdens de raadsver-
gadering aangenomen. Dat wil zeggen:
• De aanbesteding voor de volgende 
grote zichtbare fase van het stations-
gebied kan van start. De raad is 
akkoord met het krediet dat nodig is 
voor deze fase. 
• Het geld dat mogelijk vrijkomt bij 
de primeurfondsregeling wordt 
gebruikt voor de motie sociale 
woningbouw. Zo blijft het voor 
bereikbare woningen.
• Afwijkingen in de najaarsrapportage 
2022 zijn vastgesteld. In deze rappor-
tage geeft het college een 
actuele financiële tussenstand aan de 
raad. De afwijkingen worden verwerkt 
in de begroting van 2022. 
• De werkgeverscommissie van de 
raad wordt voor 5 maanden een 
bijzondere commissie. Zij hebben de 
komende tijd extra werk. Nu krijgen ze 
vergoeding van € 120 per maand, 
zodat ze bijvoorbeeld vrij kunnen 
vragen van hun werk. 

Agenda
Raadsvergadering op dinsdag 8 november van 15.00 tot 22.00 uur
Besluitvorming over: begroting 2023, moties en amendementen

Tijdens deze vergadering wordt de concept-begroting besproken. Een concept, omdat de raad de begroting tijdens deze 
avond wel of niet vaststelt. Stelt de raad de begroting vast? Dan krijgt het college toestemming om aan de slag te 
gaan met de begroting en het geld uit te geven in 2023. Door het jaar heen controleert de raad het college hierop. 

Elke fractie heeft zeven minuten de tijd om aan te geven wat zij van de begroting vinden. In totaal zijn er twaalf 
fracties. Willen zij de begroting nog wijzigen? Dan kunnen ze dit doen met moties en amendementen. Die moeten dan 
wel door een meerderheid worden aangenomen. Een motie is vooral een oproep aan het college om iets op te pakken. 
Een amendement is bindend en vraagt om een wijziging van de begroting. 

De raad heeft zo’n honderd vragen gesteld over de begroting. Dit kunnen hele specifieke vragen zijn over bepaalde 
bedragen, maar ook vragen om meer duidelijkheid over een keuze te krijgen. Aan de hand van deze vragen is de begro-
ting op een paar punten nog aangepast. Benieuwd naar de vragen en antwoorden? Kijk dan op www.dijkenwaard.nl/
raad in de kalender, bij de agenda van de raadsvergadering op dinsdag 8 november. Ga naar punt 4 en open het 
document: Beantwoording technische vragen begroting 2023.

Kom. Of kijk via de livestream. Deze duurt dus van 15.00 tot 22.00 uur. Rond 18.00 uur wordt de vergadering even 
geschorst. Tip: de vergadering is ook prima om alleen te horen. Dus zet de vergadering bijvoorbeeld aan op uw 
telefoon, terwijl u iets anders doet. 

Meer over de raad 
• Zoekt u contact met een raadslid? Kijk dan op www.dijkenwaard.nl/raad
• De agenda en vergaderstukken staan 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
• Volg de gemeenteraad Dijk en Waard op Facebook, Twitter of LinkedIn.


