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Koninklijke Onderscheiding voor 
dertien Dijk en Waarders

Ook in Dijk en Waard regende het 
dinsdag 26 april lintjes tijdens de 
jaarlijkse Lintjesregen. 
Burgemeester Rehwinkel reikte 
namens de Koning aan dertien 
inwoners van Dijk en Waard een 
Koninklijke Onderscheiding uit. 
Twaalf van hen zijn benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau en 

één inwoner is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De Dijk en Waarders werden verrast in 
De Binding in Zuid-Scharwoude en 
bedankt voor hun verdiensten voor de 
samenleving met een Koninklijke 
Onderscheiding. Burgemeester 
Rehwinkel speldde de lintjes op en 

sprak de gedecoreerden toe. Mevrouw 
drs. J.C.M. Blanker is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
De gedecoreerden die benoemd zijn 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
zijn: de heer J. Neits, mevrouw C.C.M. 
Borst-Wit, mevrouw A.M. de Haan-
Koning, de heer A.G. Pool, mevrouw 
M.H. van Raaphorst-van der Horst, de 

heer J.F. Weel, de heer A.J.G. Wassenaar, 
de heer R.N.G. van Langen, de heer 
W.H.M. Vodde, mevrouw M.H. Wolkers-
Lucke, de heer A.J. de Boer en de heer 
P.C.N. de Nijs. 

Meer informatie over de gedecoreer-
den vindt u op onze website 
www.dijkenwaard.nl/onderscheidingen.

De socialmedia-pagina’s van 
voormalige gemeenten 
Langedijk en Heerhugowaard 
houden in mei op te bestaan. 
Gemeentelijk nieuws vindt u 
voortaan alleen nog op de 
kanalen van Gemeente Dijk en 
Waard. U kunt gemeente 
Dijk en Waard volgen via 
Facebook, Twitter, LinkedIn 
(@gemdijkenwaard) en/of Insta-
gram (@gemeentedijkenwaard).

Dementiemonitor 
mantelzorg
Alzheimer Nederland doet elke 
twee jaar onderzoek naar hoe 
het met u, als mantelzorger van 
iemand met dementie, gaat. Doel 
van dit onderzoek is om de zorg 
en ondersteuning bij dementie 
te verbeteren. De vragenlijst is 
bedoeld voor iedereen die zorg 
biedt aan een naaste met 
dementie, of die nu thuis woont 
of in een zorginstelling. Uw 
mening is erg belangrijk. Vult u 
daarom de enquête in op 
www.dementiemonitor.nl of vraag 
de papieren vragenlijst aan via 
dementiemonitor@
alzheimer-nederland.nl. 

Op Geldfit.nl/jongeren vinden 
jongeren artikelen en een test 
over geld(zaken). Bijvoorbeeld 
over wat je moet regelen als je 
18 jaar bent, belastingaangifte 
doen, verzekeringen afsluiten, 
bijbanen, studiefinanciering en 
bespaartips. Er staat ook een 
team klaar die via de telefoon 
(0800-8115) of chat mee kan 
denken bij vragen of zorgen over 
geld. Gemeente Dijk en Waard is 
aangesloten bij Geldfit, waardoor 
jongeren, als dat nodig is, direct 
in contact gebracht kunnen 
worden met passende hulp.

Socialmediakanalen 
Heerhugowaard en 
Langedijk stoppen

Nieuw platform 
voor jongeren op 
Geldfit

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Ontmoet het college van Dijk en Waard

Gemeente helpt natuur in Schoutenbos een handje 

Een nieuwe gemeente, een nieuw 
college van burgemeester en 
wethouders. Graag stellen zij zich 
voor aan inwoners, ondernemers en 
vertegenwoordigers van organisaties 
uit Dijk en Waard en maken zij kennis 
met u tijdens een Meet & Greet. Deze 
vindt plaats op dinsdag 31 mei in 
De Binding, Bosgroet 2 te Zuid-
Scharwoude. 

In de voormalige gemeente 
Heerhugowaard was er jaarlijks de 
Nieuwjaarsreceptie. Zo een moment 
had de gemeente ook in gedachten bij 
de bijzondere start van de nieuwe 
gemeente. Elkaar in een groot 
gezelschap ontmoeten was op dat 
moment niet mogelijk. Nu is die 
gelegenheid er wel. Tijdens de 
Meet & Greet hoopt het college 
Dijk en Waarders te ontmoeten en met 
hen op een persoonlijke manier 
kennis te maken. 

De bijeenkomst start om 19.00 uur. 
Vanaf 18.30 uur kunt u alvast 
binnenlopen. Na een kort programma 

is er alle ruimte voor ontmoeting met 
de collegeleden en natuurlijk als 
Dijk en Waarders onderling. 

Rond 21.00 uur eindigt de 
bijeenkomst. 
U bent van harte welkom! 

Gemeente Dijk en Waard wil in het 
Schoutenbos ten noorden van 
Heerhugowaard de biodiversiteit en 
ecologische waarden vergroten. Om 
het bos hierbij een handje te helpen, 
zijn er de afgelopen maanden in het 
natuurgebied diverse aanpassingen 

gedaan. Alles met als doel om zoveel 
mogelijk soorten planten en dieren er 
een leefomgeving te bieden.

In februari is door snoei- en kaponder-
houd meer lichtinval gecreëerd in het 
Schoutenbos, waardoor meer 

diversiteit aan kruiden zal ontstaan 
tussen de bomen. Ook is in maart de 
greppel in het bos, die dienst doet als 
waterberging, plaatselijk verbreed. 
Door verschillende waterhoogtes 
gedurende het seizoen zal hier een 
aparte vegetatie ontstaan. Dit biedt 

onder meer verblijfplaatsen voor 
insecten en vogels. De uitgegraven 
grond uit de greppel is tevens 
ingezaaid met een divers bloemen-
mengsel. 
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Doe mee aan het NK Tegelwippen: 
tegel eruit, groen erin!

Help de bastaardsatijnrups bestrijden

Gemeentenieuws Dijk en Waard is 
een uitgave van de gemeente Dijk 
en Waard, die elke twee weken als 
onderdeel van het Nieuwsblad Dijk 
en Waard verspreid wordt. Aan de 
inhoud van deze pagina’s kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Teksten en coördinatie
Team Communicatie, 
gemeente Dijk en Waard.
E-mail:  
gemeentenieuws@dijkenwaard.nl
Bezorging en opmaak: Rodi Media
Voor klachten over de bezorging: 
tel. 0226-331020.

Postadres: Postbus 390, 
1700 AJ Heerhugowaard
Bezoekadressen: 
Parelhof 1 in Heerhugowaard, 
Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude.
Website: www.dijkenwaard.nl 
Telefoonnummer: 072 575 55 55
Maandag t/m vrijdag: 8.30-17.00 uur
Telefoon Sociaalplein: 072 575 51 81
Maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur
WhatsApp nummer: 06 28520921

Openingstijden: 
Receptie De Binding, Zuid-Scharwoude
Maandag t/m woensdag: 
8.30 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.30 tot 20.00 uur
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur
Receptie Parelhof, Heerhugowaard
Maandag t/m donderdag: 
8.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur
Afvalscheidingsstations
Berrie 8, Oudkarspel en 
Beukenlaan 25, Heerhugowaard
Maandag t/m zaterdag: 
8.00 tot 16.00 uur

Colofon

Werk aan de weg
In deze rubriek worden de actuele 
werkzaamheden en projecten 
gemeld. Voor een uitgebreider 
overzicht van alle lopende 
werkzaamheden kunt u kijken op 
www.dijkenwaard.nl > Werk aan de 
weg. In alle gevallen geldt dat de 
verkeershinder langer kan duren als 
het weer tegenzit of als werkzaam-
heden minder snel gaan dan gepland. 

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

Fietspaden Middenweg 
De fietspaden langs de Middenweg, 
tussen de Reuzenpandasingel en de 
Amstel, worden geasfalteerd. Ook 
worden de trottoirs aangepast. De 
rijweg blijft open voor autoverkeer. 
De werkzaamheden duren tot 8 juni. 

Groot onderhoud elementen 
Er wordt nieuw straatwerk aange-
bracht in verschillende parkeervakken 
en voetpaden. 
2 tot en met 7 mei: Broek op Langedijk 
– Hornweg, Oudkarspel – Kasteel-
straat, Zuid-Scharwoude – Langeweide

Herinrichting Rivierenwijk Zuid 
Heerhugowaard
Tot en met 22 juni 2022 wordt er 
gewerkt aan de bestrating van de 
Donge. Dit gebeurt in delen. Momen-
teel wordt er tot 16 mei gewerkt aan 
het hofje met nummers 37 t/m 6.

Asfaltonderhoud Jan Glijnisweg
Vanaf 25 april wordt asfaltonder-
houd uitgevoerd aan de Jan Glijnis-
weg tussen de Huygendijk en de 
Rusterburgerweg. De weg is 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
5 weken.

Herbestrating fiets- en voetpad 
Van Veenweg
Het fiets- en voetpad op de 
Van Veenweg vanaf de Oostertocht-
pad tot aan de Middenweg wordt 
op gelijke hoogte gebracht. De 
werkzaamheden duren tot ongeveer 
9 mei. 

Herinrichting Spaarne
De Spaarne in Heerhugowaard 
wordt heringericht en is daarom tot 
en met 13 mei vanaf huisnummer 1 
tot de kruising met de Mark 
afgesloten. 

Dijk en Waard doet dit jaar mee 
aan het NK Tegelwippen en gaat de 
strijd aan met andere gemeenten. 
In welke gemeente wippen inwoners 
de meeste tegels uit hun tuin en 
vervangen ze door groen? Het 
NK Tegelwippen duurt tot en met 
31 oktober 2022. 

Gemeente Dijk en Waard daagt u uit 
om zoveel mogelijk tegels uit de eigen 
tuin te verruilen voor groen. Gevel-
tuintjes tellen ook mee. Geef het aantal 
gewipte tegels en een bewijsfoto van 
uw gewipte (gevel)tuin op via 
www.nk-tegelwippen.nl en ze worden 
opgeteld bij de Tegelteller van 
Dijk en Waard. 

Gewipte tegels inleveren
De gewipte tegels kunnen inwoners 
gratis inleveren bij een van de afval-
scheidingsstations aan de Berrie 
(Oudkarspel) en de Beukenlaan 
(Heerhugowaard), geopend van 

maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 
16.00 uur. De eerste 250 inwoners 
ontvangen een zakje bloemzaad.
De gemeente geeft zelf het goede 
voorbeeld aan de Langeweide in 
Zuid-Scharwoude. Hier worden tegels 
vervangen door groen. Wethouder 
Annette Groot: “Elk stapje in de richting 
van een groene gemeente helpt ons 
klimaat. Met het NK Tegelwippen 
maken we Dijk en Waard tegel voor 
tegel een stukje groener. Dit vraagt iets 
van gemeente en inwoners samen. 
Helpt u Dijk en Waard mee naar de 
overwinning?”

Klimaatverandering
De wedstrijd NK Tegelwippen heeft als 
doel voorbereid te zijn op klimaat-
verandering. Dit merken we steeds 
vaker door langere periodes met 
extreme hitte, periodes van droogte of 
juist hevige regenbuien waardoor de 
straten onderlopen. Het vervangen van 
tegels door groen helpt. Groen werkt 

verkoelend en geeft schaduw, terwijl 
tegels juist extra opwarmen. Groen kan 
meer water opnemen en vasthouden 
bij hevige regenval. Daardoor kan de 
riolering het water beter verwerken bij 
een hoosbui. Daarnaast heeft een 
groenere omgeving een positief effect 
op de mentale gezondheid van 

inwoners en draagt bij aan meer 
biodiversiteit. 
Aanpassen aan de klimaatverandering 
vraagt een samenwerking tussen 
gemeente en inwoners. De voor- en 
achtertuinen zijn voor een groot deel 
versteend. Iedere groene stap die een 
inwoner zet helpt.

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 bastaardsatijnrups rukt op in 
Nederland. In onze gemeente is de 
rups onlangs aangetroffen bij de 
ingang van de Berrie op industrie-
terrein Breekland. We houden goed in 
de gaten of deze rups zich ook elders 
in Dijk en Waard nestelt. Hierbij 
hebben wij uw hulp nodig. 

Bent u de rups tegengekomen bij u in 
de buurt? Maak op afstand een foto 
van het nest en geef de locatie door 
via www.dijkenwaard.nl/melding. Wij 
komen dan langs voor een inspectie. 
Waar mogelijk laten we de aanpak van 

de rups over aan hun natuurlijke 
vijanden als pimpel- en koolmezen. Als 
er gevaar dreigt voor de mens en 
beplanting ondernemen wij actie en 
verwijderen wij de rupsen.

Bastaardsatijnrupsen zijn te 
herkennen aan een donkere kleur met 
twee of meer rode stippen op de rug. 
Hun nesten hangen veelal in een 
heester of boom. Kom niet te dicht in 
de buurt en raak de rups vooral niet 
aan, want de haartjes kunnen 
huidirritaties en gezondheidsklachten 
veroorzaken. 

Wethouder Annette Groot vervangt de tegels alvast door groen aan de Langeweide in Zuid-Scharwoude

(Foto: Wikimedia)
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Registreer uw boot

Zaaien doet zoemen aan Bijloort

Steeds meer mensen recreëren op de 
wateren in Dijk en Waard. De laatste 
jaren zijn er steeds meer klachten 
over het gedrag van waterrecreanten 
en gevaarlijke situaties op het water. 
Om varen voor mens, dier en natuur 
plezierig te houden, loopt er een pilot 
bootregistratie in Dijk en  Waard. 

Voor wie
Pleziervaartuigen die varen in open-
bare wateren gelegen binnen het 
Rijk der Duizend Eilanden dienen te 
beschikken over een gratis sticker met 
een uniek registratienummer. Het land-
schapreservaat Oosterdel valt hier niet 
onder, het gaat om het woongebied: de 
eilanden en de Noorderplas. In overleg 
met inwoners is gekozen voor dit 
gebied omdat hier veel overlast wordt 
ervaren. Vaartuigen met een landelijke 
registratie (Y-nummer) zijn uitgesloten. 

Ook niet-gemotoriseerde vaartuigen, 
elektrisch aangedreven vaartuigen en 
vaartuigen geregistreerd bij Federatie 
Varend Erfgoed Nederland zijn 
uitgesloten van de registratieplicht. 

Handhaving
Boa’s van de gemeente zijn op het 
water aanwezig om te handhaven. Ze 
nemen de registratieplicht mee in hun 
rondes. Het registratienummer helpt 
om de eigenaar van het vaartuig te 
achterhalen, zodat de boa’s het gesprek 
aan kunnen gaan met overtreders. De 
bootregistratie geeft ook informatie 
over het aantal boten in de gemeente, 
de kenmerken daarvan en de wijze van 
stalling. Dit geeft ons aanvullende 
informatie om in de toekomst nog 
plezieriger en veiliger gebruik van het 
water mogelijk te maken voor iedereen. 

Boot registreren
Bootregistratie is opgenomen in de 
Algemene Plaatselijke Verordening en 
is daarmee een verplichting. De 
registratieplicht is in eerste instantie 
een pilot die loopt tot en met 
31 december 2022. Registratie is gratis 
en kan gedaan worden via het 
registratieformulier op 
www.dijkenwaard.nl > Wonen en leven > 
Leefomgeving > Varen en Zwemmen > 
Bootregistratie. Na registratie wordt de 
bootsticker met uniek registratie-
nummer verstuurd. U ontvangt voor 
beide zijden van de boot een sticker. 
Registratiesticker niet geplakt? Dan 
riskeert u een dwangsom van 150 euro. 
Mensen die niet uit de buurt komen 
maar wel graag een dagje willen varen 
in het Rijk der Duizend Eilanden 
kunnen voordat ze het gebied invaren 
een aanvraag doen via bovenge-

noemde webpagina. Zij ontvangen een 
bevestigingsmail welke ze kunnen 
overleggen bij controle. Bij een 

volgend bezoek is een sticker wel 
verplicht.

Aan de Bijloort in de wijk Westerdel 
in Broek op Langedijk zijn vrijdag 
22 april, op de Nationale Zaaidag, 
zaden voor een kleurrijke bloemen-
strook ingezaaid. Deze zaaiactie is 
een mooi voorbeeld van hoe 
inwoners, gemeente en de Bijenstich-
ting samenwerken om de bijenstand 
in Dijk en Waard te vergroten en zo 
de biodiversiteit in de gemeente een 
handje te helpen. 

Helaas worden veel insecten met uit-
sterven bedreigd. Dat is alarmerend 

omdat insecten de belangrijkste 
voedselbron zijn voor vogels, kikkers 
en diverse andere diersoorten. Boven-
dien zijn wilde bijen noodzakelijk voor 
de bestuiving van planten en gewas-
sen: zonder een gezonde bijenstand 
geen geslaagde oogst. 

Gelukkig kunnen we samen iets doen 
om de biodiversiteit te helpen. Zo 
maaien we als gemeente sommige 
bermen of delen ervan (bijvoorbeeld 
rondom bomen of palen) bewust niet. 
Vooral insecten zoals vlinders en bijen 

hebben hier baat bij. Diverse bermen 
in Dijk en Waard worden ook milieu-
vriendelijk beheerd door er enkele 
keren per jaar een schaapskudde als 
maaiers in te zetten. De schapen 
verspreiden zaden en insecten over 
grote afstanden. 

U kunt zelf ook meehelpen de 
biodiversiteit in uw directe leefomge-
ving te verbeteren. Kies bijvoorbeeld 
voor minder stenen en meer 
(biologische) beplanting in de tuin.

Word vrijwillige buurtbemiddelaar in Dijk en Waard
Op een buurtbemiddelaar wordt 
een beroep gedaan om buren in een 
escalatie weer in contact met elkaar 
te brengen. Er is geen sprake van 
‘het probleem even oplossen’, maar 
het is een uitdaging om de betrok-
kenen zelf in te laten zien waar 
en waarom het dreigt mis te gaan. 
Buurtbemiddelaars Perry Boots en 
Ruben Prins vertellen hoe zij er toe 
zijn gekomen om de stap naar de 
driedaagse basistraining te maken. 

 “Het is ten eerste belangrijk dat je 
persoonlijke belangstelling al een 
beetje in die bemiddelende richting 
gaat.” Bij beide mannen is dat het 
geval. Hun opleiding en dagelijkse 
werkzaamheden bestrijken al een 
groot deel van het herkennen en 
begeleiden van conflictsituaties. 
Als hr-manager en/of mediator. ‘Het 
bemiddelen zit in hun bloed’ zou je 
kunnen zeggen. 

Samenspraak
“Het gaat erom dat je door middel 
van hoor en wederhoor een vastgelo-
pen onderlinge verstandhouding kan 
benoemen”, zegt Ruben. “De vinger op 
de zere plek proberen te leggen. Dat 
kan uitsluitend in samenspraak. Ik zit 
dan ook als buurman aan tafel. In de 
onderzoekstand weliswaar, maar ik 
probeer me in beide partijen te ver-
plaatsen. De meeste ruzies ontstaan 
voordat er met elkaar gesproken is. 
Dus dat is voor ons, als bemiddelaar, 
stap 1. Praten en luisteren. We lossen 

het conflict niet op, maar maken het 
bespreekbaar.  Ook is het belangrijk 
dat we altijd met twee bemiddelaars 
zijn.” 
Perry: “Op die manier kan je ook 
elkaar in de gaten houden. Zo blijf je 
alert dat er geen vermoeden van 
partijdigheid ontstaat. Recentelijk 
ben ik zelf werkzaam in de begelei-
ding van werk en rouw. Dan ga ik in 
gesprek met werkgevers en werkne-
mers en merk ook hier dat er altijd 
onduidelijkheid is over hoe de een of 
de ander er mee omgaat. Dat heeft 
niet alleen effect op je werk, maar 
ook op de onderlinge verstand-
houding.”

Emoties
Zowel Ruben als Perry ervaren regel-
matig dat er achter een overhangen-
de tak een heel verhaal schuilgaat. 
“Dan blijkt er een veel diepere 
achtergrond te zijn, die vaak niet 
eens iets met de betreffende buren 
heeft te maken. Emoties lopen soms 
hoog op en dan is het aan ons om 
daar rust in te brengen en overzicht 
te houden. De kunst is ook om het bij 
de mensen zelf te houden. Zodat er 
een oplossing komt waar beide 
partijen naar toe groeien en waar-
mee ze akkoord gaan.”

Bevlogenheid
Waarom zij besloten dit als vrijwilli-
gerswerk te kiezen? Ruben: “Zakelijk 
merkte ik als mediator de positieve 
resultaten. Ik beloofde mezelf dat ook 

op een andere, vrijwillige manier aan 
de maatschappij terug te geven.”
Perry: “In mijn werk ervaar ik tijdens 
ad-interim-klussen op management-
niveau dat je veel voor mensen kunt 
betekenen. En de bevlogenheid van 
de trainer gaf de doorslag. Door te 
luisteren en door te vragen laten we 
buren met elkaar in gesprek gaan 
en vervolgens vatten we samen wat 
buur 1 en buur 2 verteld hebben. Zo 
kan je huidige maar ook eventueel 

toekomstige punten samen bespre-
ken wat tot erkenning kan leiden.”                                           

Word ook buurtbemiddelaar
Wonen Plus Welzijn is voor gemeente 
Dijk en Waard, regio Langedijk, nog 
op zoek naar vrijwillige buurtbemid-
delaars. Lijkt deze functie u wel wat? 
Kom dan naar de informatiebijeen-
komst op dinsdag 10 mei om 
19.45 uur in de Anbouw, Dorpsstraat 
610 Noord-Scharwoude. Meld u aan 

via 0226 –318050 of 
langedijk@wonenpluswelzijn.nl.  

Ook inwoners van Heerhugowaard 
kunnen gebruikmaken van buurt-
bemiddeling. Zij kunnen daarvoor 
terecht bij de Bemiddelingskamer. 
Meer informatie: 
www.dijkenwaard.nl > Wonen en leven 
> Wonen > Buurtbemiddeling.

Tekst: Harriët van Domselaar  

Ruben Prins en Perry Boots lossen het conflict tussen buren niet op, maar maken het bespreekbaar
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Vooruitblik politieke avonden 10 en 11 mei 2022
DINSDAG 10 MEI
Gesprekstafel Verankeren 30% sociale huur 
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 19.30-20.25 uur 
Op verzoek van GroenLinks wordt een ingezonden brief van de regionale woningbouwcorporaties besproken. De brief is 
aan de raad gericht en gaat over het borgen van het aandeel sociale woningbouw in nieuw te bouwen woningen. Aan dit 
gesprek nemen ook vertegenwoordigers van regionale woningbouwcorporaties deel.

Discussietafel Renovatie sluis Broek op Langedijk 
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd: 19.30-20.00 uur
De raad wordt gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van de sluis in 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.

Discussietafel Masterplan Havenplein BOL
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 20.30-20.50 uur
De raad wordt om toestemming gevraagd de extra kapitaallasten van dit Masterplan in de begroting te verwerken. Het 
Masterplan Havenplein BOL zelf is al eerder behandeld in de raad van Langedijk. Nu gaat het om de kapitaallasten van 
het Masterplan die vanaf 2025 in de begroting moeten worden gevoegd. 

Discussietafel Centrumwaard Masterplan Fase 2
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 20.05-21.05 uur
Het Masterplan fase 2 is een verdere uitwerking van de gebiedsvisie en een concretisering van de onderwerpen die in 
Masterplan fase 1 nog niet waren uitgewerkt. Het Masterplan fase 2 geeft kaders waarmee vastgoedeigenaren 
desgewenst concrete plannen kunnen maken voor aanpassing of herontwikkeling van hun pand. 

Discussietafel Motie wijziging bestemmingsplan achter Bovenweg 1 Sint Pancras
Locatie: De Binding Noord-Scharwoude tijd 20.55-21.15 uur
Op initiatief van de fracties ChristenUnie en Lokaal Dijk en Waard wordt deze motie aan de raad voorgelegd. Beide 
fracties vragen het college om mee te werken aan de wijziging van de bestemming achter het perceel Bovenweg 1 om zo 
de herontwikkeling aan de Domeynen te Sint Pancras achter Bovenweg 1 mogelijk te maken. 

Discussietafel Motie Energietoeslag 
Locatie: gemeentehuis Dijk en Waard Parelhof tijd 21.10-21.45 uur
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.

Vergadering gemeenteraad Dijk en Waard   
Van 21.45 tot 23.00 uur, gemeentehuis Dijk en Waard

Agenda
1. Opening en mededelingen 
2. Benoemen en beëdigen M. Jüngbacker als fractievertegenwoordiger voor SDW
3. Vaststellen agenda
4. Kwartiertje Dijk en Waard (politieke vragen/actualiteiten)
5. Vaststellen besluitenlijsten politieke avond (tafels en raadvergadering) 12 april 2022
6. Vaststellen lijst met ingekomen stukken
7. Hamerstukken
  a  Benoemen W. Boer tot tafelvoorzitter  
  b  6e wijziging Gemeenschappelijke regeling RHCA (GR RHCA)
  c  Voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling Westpoort-De Scheg
8. Overige hamer/debatstukken afhankelijk van uitkomsten tafels
  a  Kredietaanvraag renovatie sluis BOL
9. Moties vreemd aan de orde van de dag
10. Ontslag griffier R. Vennik
11. Sluiting

WOENSDAG 11 MEI
Gesprekstafel Stand van Zaken invoering visie Sociaal Domein
Locatie: Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 19.30-20.25 uur
De tafel is bedoeld om de gemeenteraad te informeren over welke ontwikkelingen er zijn in het Sociaal Domein, en de 
stand van zaken rondom de realisatie van de visie op het Sociaal Domein. Ook zal het gesprek gaan over de 
informatievoorziening aan de raad vanuit het Sociaal Domein. 

Gesprekstafel Gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht 
Locatie: Gemeentehuis Dijk en Waard, Parelhof tijd 20.30-21.30 uur
Aan deze gesprekstafel worden raadsleden geïnformeerd over de gemeenschappelijk regeling Recreatieschap Geestmer-
ambacht. 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 geïn-
formeerd over het proces tot nu toe, de stappen die nog genomen gaan worden en de rol van de gemeenteraad daarin.

Agenda Uitleg over politieke avond

Wat doet de raad

De raad van Dijk en Waard vergadert 
volgens een nieuw vergadermodel: 
een maal per twee weken is er een 
politieke avond. Dat model gaat 
de raad binnenkort evalueren. De 
griffie krijgt wel eens vragen over 
dit model. Deze week staan we bij 
enkele vragen stil.

Waarom hebben jullie het over tafels? 
Het zijn toch gewoon vergaderingen?
De gedachte is dat een tafel meer 
uitnodigt tot uitwisseling en gesprek. 
Een commissie- of forumvergadering 
klinkt nogal formeel. Uiteraard is 
alleen een andere naam niet 
voldoende. Het vraagt van raads-
leden, collegeleden en inwoners ook 
een andere opstelling. Dus meer 
samenspraak en meespraak en meer 
debat en discussie tussen raadsleden 
onderling. Oefening baart kunst.

Waarom zijn de raadsvergaderingen 
zo kort?
Het gesprek aan een tafel is het 

belangrijkste. Daar wordt informatie 
uitgewisseld, opvattingen gedeeld 
een mening gevormd dan wel uitge-
sproken. Door vooraf per onderwerp 
tijd, plaats en duur bekend te maken 
weet u als geïnteresseerde of belang-
hebbende wanneer uw onderwerp 
aan bod komt. 
Tijdens de raadsvergadering wordt 
dan alleen nog het besluit genomen 
en soms een motie (een opdracht aan 
het college of de raad zelf) of amen-
dement (een voorstel om een besluit 
te wijzigen) besproken. Het is immers 
niet de bedoeling om de discussie 
nog eens dunnetjes over te doen. Dat 
is zonde van de tijd.

Kan ik wel inspreken als inwoner?
Of dat kan, staat per agendapunt 
aangegeven. Streven is wel om die 
ruimte in een vroeg stadium te bie-
den, zodat de gemeenteraad ook echt 
iets kan met uw inbreng. Hieronder 
staat waar u inspreektips kunt vinden 
op de site van de gemeenteraad.

De gemeenteraad heeft een 
eigen startpagina op de website 
van de gemeente: 
www.dijkenwaard.nl > 
gemeentebestuur > wat doet de 
gemeenteraad.
Daar is meer (achtergrond)informatie 
over het reilen en zeilen van de raad 

te vinden. Zo vindt u er onder meer 
de agenda en vergaderstukken van 
de raadsvergaderingen. En onder het 
kopje ‘Praat met de raad’ staat een 
video met tips die mensen die willen 
inspreken kunnen gebruiken bij hun 
voorbereiding. 

De complete agenda van deze raadsvergadering met de bijbehorende stukken 
vindt u op de website van de gemeenteraad: www.dijkenwaard.nl, klik op 
gemeentebestuur. Ook kunt u daar de raadsvergadering live volgen of ach-
teraf 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 mail aan griffie@dijkenwaard.nl. Doe dit 
bij voorkeur 48 uur voor aanvang van de politieke avond.


