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Gladheid Meld Systeem in de weg 
helpt bij gladheidsbestrijding

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Naast deze tweewekelijkse 
Gemeentenieuws-pagina’s in de 
krant, geven wij in de tussen-
liggende weken de digitale 
nieuwsbrief Dijk en Waard Digitaal 
uit. Hierin staat het laatste nieuws 
over de gemeente. Ontvangt u 
deze digitale nieuwsbrief nog 
niet? Meld u dan aan als abonnee 
via www.dijkenwaard.nl/
aanmelden-gemeentenieuws.

U kunt ook via WhatsApp vragen 
stellen over de producten en 
diensten van de gemeente. Het 
WhatsApp-nummer is 
06 28520921 en is alleen bedoeld 
voor WhatsApp-berichten. Het is 
niet mogelijk om naar dit nummer 
te bellen of een sms te sturen. De 
gemeente probeert uiterlijk 
binnen één werkdag de 
WhatsApp-berichten te 
beantwoorden tijdens de uren 
waarop de gemeente geopend is.  

Ontvang gemeente-
nieuws in uw inbox

Stel uw vraag via 
Whatsapp

Wilt u op de hoogte blijven van 
het scheiden van afval, weten welk 
afval in welke afvalbak hoort en 
een herinnering ontvangen als u 
uw afvalbak aan de weg moet 
zetten? Ga dan naar de AfvalWijzer 
op www.mijnafvalwijzer.nl of 
download de AfvalWijzer-app. De 
AfvalWijzer voor 2023 is hier 
beschikbaar.  Als u uw postcode en 
huisnummer (of die van de straat 
waar u de bak neerzet) invult, 
krijgt u een overzicht van de 
(eerstvolgende) ophaalmomenten 
voor uw adres. Er is een mogelijk-
heid om een jaaroverzicht zelf te 
printen. Ook kunt u via de 
AfvalWijzer-app notificaties per 
afvalsoort aanzetten. Zo blijft u op 
de hoogte van de meest actuele 
informatie, zoals wijzigingen rond 
feestdagen of bij extreme 
weersomstandigheden.

AfvalWijzer 2023 
online 

Speculeren over waar en wanneer 
het glad wordt bij sneeuw en vorst, 
is gelukkig niet meer nodig in Dijk 
en Waard. Half november is er in de 
gemeente een Gladheid Meld 
Systeem geplaatst. Dit systeem, met 
sensoren in de weg, helpt de 
medewerkers van de gemeente om zo 
snel mogelijk te kunnen handelen bij 
gladheid. Als de weersomstandig-
heden erom vragen zijn we als 
gemeente voorbereid op gladheid bij 
vorst en sneeuw.

Op vijf locaties verspreid over Dijk en 
Waard bevinden zich meetpunten in 
en rondom het wegdek. “Deze 
sensoren meten onder meer hoe koud 
de weg is,” legt Ramon Wolkorte, 

toezichthouder grondstoffen en een 
van de gladheidscoördinatoren bij de 
gemeente, uit. “Door de sensoren
hebben wij als gladheidscoördina-
toren actuele informatie over de 
temperatuur van het wegdek en 
tevens de vochtigheid, luchttempera-
tuur en de eventuele aanwezigheid 
van dooimiddel. Deze informatie helpt 
ons om te beslissen waar en wanneer 
we onze strooiwagens inzetten.”

Op de hoogte blijven
Naast de sensoren beschikken de 
gladheidscoördinatoren ook over 
andere informatiebronnen die helpen 
bij die beslissing. “Zo staan we in de 
wintermaanden in verbinding met 
externe weerbureaus. Deze bureaus 

kunnen aan de hand van verschillende 
weermodellen een voorspelling 
geven.” 
Door notificaties in te stellen blijven 
de coördinatoren op de hoogte van 
veranderende weerssituaties. Ook 
houden zij inzicht in het verloop van 
de strooiacties. “Zo kunnen we met de 
juiste informatie, middelen en op het 
juiste moment de beslissing maken 
om te bestrijden. Dit komt niet alleen 
de veiligheid voor de inwoners ten 
goede, maar zorgt ook voor efficiënter 
gebruik van onze middelen en tijd.”

Pekelwater
Gemeente Dijk en Waard bestrijdt 
gladheid trouwens niet met het 
traditionele zout, maar met pekel-

water. Dit is een oplossing van zout en 
water, waardoor er minder zout nodig 
is. “Een ander voordeel van pekelwater 
is dat het zich optimaal hecht op het 
wegdek, beter dan zout. Zout moet 
eerst door het verkeer in de weg 
gereden worden, pekelwater heeft 
meteen een dooiend effect,” legt 
Ramon uit. “Stel je gooit zout direct op 
je besneeuwde tuinpad, dan is het 
effect nihil. Los je het zout op in water 
en sproei je dit over het pad, dan 
smelt de sneeuw,” schetst hij als 
voorbeeld.

Het Team gladheidsbestrijding van de 
gemeente is te volgen op Twitter 
(@gladheidDenW). Hier worden ook 
actuele strooiacties gemeld.

Dijk en Waard toost op het 
nieuwe jaar
De nieuwjaarsreceptie van gemeente 
Dijk en Waard werd drukbezocht. Ruim 
150 mensen kwamen dinsdagavond 
10 januari bijeen in de hal van het 
gemeentehuis in Heerhugowaard om 
te toosten op het nieuwe jaar.

Burgemeester Maarten Poorter hield de 
traditionele nieuwjaarsspeech waarin 
hij zijn trots en waardering 
uitsprak voor Dijk en Waard en haar 
inwoners en ondernemers. Hij blikte 
terug op het afgelopen jaar en keek hij 
vooruit naar 2023. De speech kunt u 
teruglezen op www.dijkenwaard.nl > 
Nieuws. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn de 
ambtsketens van voormalig gemeenten 
Langedijk en Heerhugowaard officieel 
overhandigd aan historische vereni-
gingen. De laatst gebruikte ambtsketen 
van Langedijk en de twee laatst 
gebruikte ambtsketens van Heerhugo-
waard zijn in bruikleen gegeven aan 
respectievelijk Stichting Langedijker 
Verleden en Stichting Den Huygen 
Dijck. De ambtsketen van Langedijk zal 
tentoongesteld worden in Het Regthuis 
en de ambtsketens van Heerhugowaard 
in Poldermuseum Het Oude Gemaal  
Op deze manier wordt de historische 
waarde van de ambtsketens bewaard.

Ook stond burgemeester Poorter stil bij 
het eenjarig bestaan van gemeente 
Dijk en Waard. Dit werd gevierd met 
taart. Natuurlijk was er tijdens de 

receptie ook genoeg gelegenheid om 
elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen 
en te ontmoeten.

De strooiploeg van Dijk en Waard

Foto: AG Heeremans Photography
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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

Winterse taferelen domineren inzendingen 
Dijk en Waard in Beeld

Het Sociaalplein blijft open

Wij riepen u op uw mooiste foto van 
de sfeervolle decembermaand met 
ons te delen voor de rubriek 
Dijk en Waard in Beeld. Bij de 
inzendingen zaten veel mooie 
plaatjes van het winterse weer van 
halverwege december. 

De jury koos uit alle inzendingen deze 
sportieve foto van Marion Bleeker, 
gemaakt in het Geestmerambacht. 
Marion: “Elke woensdagochtend 
sporten er vanuit de organisatie 
Gezond Oud zo’ n twaalf tot vijftien 
mensen in het Geestmerambacht. 

Weer of geen weer, zon of regen: het 
gaat altijd door, onder de bezielende 
leiding van Marga. Op 14 december 
vroor het en zag het Geestmeram-
bacht er prachtig uit.  En hebben we 
extra fijn gesport!” 

Schiet u ook vaak mooie foto’s in 
Dijk en Waard? Houd dan onze 
Facebookpagina (www.facebook.com/
gemDijkenWaard) en Instagram 
(@gemeentedijkenwaard) in de gaten 
voor een volgende foto-oproep.

De proef met de opening van het 
fysiek Sociaalplein in de hal van het 
gemeentehuis aan de Parelhof in 
Heerhugowaard loopt ook in de eerste 

maanden van 2023 door. Heeft u een 
vraag op het gebied van zorg, Wmo, 
financiën of jeugd? Dan kunt u elke 
werkdag tussen 14.00 en 17.00 uur 

zonder afspraak bij de medewerkers 
van Het Sociaalplein aanschuiven. 
In de eerste helft van 2023 wordt de 
openstelling van het fysiek Sociaal-

plein geëvalueerd en wordt er 
besloten of Het Sociaalplein open 
blijft en zo ja in welke vorm.

-
  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 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. 
Omleidingen staan aangegeven.  

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

De Klamp, Krusemanlaan-noord
Sinds oktober zijn er werkzaamheden 
aan De Klamp. De ontsluitingsweg van 
De Klamp wordt op de rotonde 
aangesloten. Met enige hinder kan de 
rotonde gebruikt worden. Vanaf 
januari wordt begonnen met de bouw 
van woningen. De wijk zal naar 
verwachting rond de zomer van 2023 
geheel klaar zijn.

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

Oostertocht, Planetenwijk, 
Schildersbuurt
In januari en februari worden in de 
Oostertocht, Planetenwijk en de 
Schildersbuurt bestratingswerkzaam-
heden verricht aan de voetpaden. 
Woningen blijven bereikbaar. 

Uitslag loterij kerstbomeninzameling

Knotten wilgen
Tot en met eind maart 2023 wor-
den de knotwilgen in Dijk en Waard 
geknot. Kijk voor meer informatie 
op www.dijkenwaard.nl > Wonen en 
leven > Groen. 

Groot onderhoud elementen
Op een aantal plaatsen worden de 
voetpaden opnieuw bestraat. 
Woningen blijven bereikbaar 
tijdens de werkzaamheden. 
-  Moerbeeklaan 16 tot en met 
 18 januari
-  Tritonlaan 19 tot en met 
 25 januari
-  Honthorstlaan 23 tot en met 
 27 januari
-  Westtangent (tussen Robijn-
 Koraal) 26 januari tot en met 
 1 februari

Laanderweg
Van 16 januari tot en met 3 februari 
wordt de bermverharding langs de 
Laanderweg hersteld. Deze periode 
is de Laanderweg slecht toeganke-
lijk voor doorgaand verkeer. De weg 
blijft bereikbaar voor aanwonenden 
en bestemmingsverkeer.

Veel inwoners zamelden zaterdag 
7 januari fanatiek kerstbomen 
in en maakten hiermee kans 
op mooie prijzen. De kerstbomen 
konden van 9.00 tot 14.00 uur op 
vier verschillende locaties worden 
ingeleverd. Elke ingeleverde 
kerstboom was goed voor een lot 
waarmee een mooie prijs te winnen 
was. Na afloop vond op de 
inleverlocaties de trekking plaats. 

Veel prijswinnaars hebben zaterdag 
hun prijs al in ontvangst genomen. 
Helaas kon niet iedereen hierbij 

aanwezig zijn. Heeft u een van onder-
staande lotnummers? Dan bent u ook 
in de prijzen gevallen. Maak via 
072 575 55 55 een afspraak om 
alsnog uw prijs, een cadeaubon te 
besteden bij Winkelcentrum 
Broekerveiling, op te halen. 

Groen: 351, 342, 341, 335
Oranje: 328, 169, 118, 98, 64
Blauw: 292, 196, 195, 174, 131, 103, 
102, 16
Wit: 109, 18 
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Praktijkscholen in Stationsgebied leiden ondernemers van de toekomst op
Het Stationsgebied moet een 
aantrekkelijke omgeving zijn om te 
wonen, te werken, maar ook om te 
studeren. Op loopafstand van het 
station zijn diverse (praktijk)scholen 
te vinden, waar veel jongeren leren 
en werken. Een voorbeeld daarvan is 
het fieldlab Bed & Business van ROC 
Horizon College en de Campus Bouw 
& Techniek in samenwerking met 
ESPEQ.

“We zijn trots op de resultaten die we 
met ons fieldlab Bed & Business 
hebben bereikt”, vertelt Wiebe Terpstra, 
sectordirecteur van ROC Horizon 
College. “Het is een concept dat 
onderwijs en ondernemen bij elkaar 
brengt. Onze studenten doen praktijk-
ervaring op en bedrijven maken 
kennis met ons onderwijsaanbod en 
met de mensen die wij opleiden. Mede 
dankzij deze werkwijze hebben we als 
school een sterke relatie met het 
bedrijfsleven opgebouwd.” 

Ondernemerschap
Bed & Business is gehuisvest in een 
voormalig kantoorgebouw op het 
bedrijvenstrip Beveland. Het hoofd-
gebouw van ROC Horizon College 
staat aan de Umbriëllaan. Dat is op 
een steenworp afstand van het station. 
In Heerhugowaard telt de school meer 
dan 4.000 studenten die samen ruim 
70 verschillende opleidingen volgen.
Terpstra: “Veel studenten vinden na de 
opleiding hun weg in de regio. Alleen 
Dijk en Waard telt al bijna 7.000 
bedrijven en ruim 33.000 banen. In 
deze regio is ondernemerschap 
onderdeel van de cultuur. Met alle 
ontwikkelingen binnen de gemeente, 
zoals de woningbouw en de 
herontwikkeling van het Stations-
gebied, blijft de vraag naar personeel 
groeien. Het Horizon College speelt 
hier graag op in.”

Inspirerende plek 
Bed & Business bestaat uit een 
studentenaccommodatie, conferentie-

faciliteiten en een Centrum voor 
Ondernemerschap. Studenten van de 
opleidingen Horeca en Facilitaire 
Dienstverlening zorgen voor de 
exploitatie van het gebouw, onder 
begeleiding van docenten. 
Terpstra: “Met verlenging van de 
vergunning, die we onlangs van de 
gemeente hebben gekregen, breiden 

we het fieldlab verder uit. We gaan 
ook het gebouw en het buitenterrein 
aantrekkelijker maken. Dit is goed 
voor onze studenten en voor onze 
samenwerking met het bedrijfsleven.”

Bouw & Techniek
Een ander succesnummer is de Cam-
pus Bouw & Techniek. Op deze locatie, 

recht tegenover het onderkomen van 
Bed & Business aan de Dudokweg, 
worden jongeren klaargestoomd voor 
een baan in de bouw- en houtsector. 

Lees het volledige interview op 
www.dijkenwaard.nl/stationsgebied > 
Nieuws. 

Algemene inloopavond Stationsgebied
Op maandag 6 februari is er weer 
een algemene inloopavond over het 
Stationsgebied. Met informatie over 
de spooronderdoorgang en de 
inrichting Zuidtangent. Daarnaast 

zijn er updates te melden over de 
Klimaatrobuuste polder, de aanleg 
van het nieuwe gemaal langs de 
N242, het verwijderen van het derde 
spoor door ProRail en de woning-

bouwplannen. De exacte locatie en 
tijd wordt binnenkort bekend 
gemaakt via de gemeentelijke 
communicatiekanalen. 

Goedkoper rijbewijs na deelname 
Alcohol Verkeer Cursus 

Help burenruzies voorkomen, word 
buurtbemiddelaar

Bouw woonappartementen Deimoslaan gestart

Jongeren in gemeente Dijk en Waard 
tussen 16 en 23 jaar die bezig zijn 
met het halen van hun rijbewijs 
kunnen in 2023 weer deelnemen 
aan de Alcohol Verkeer Cursus. Na 
het succesvol afronden van deze 
cursus van Brijder Jeugd en 
Preventie ontvangen zij een 
certificaat waarmee ze, na aanvraag, 
hun rijbewijs voor slechts 20 euro 
kunnen ophalen bij de gemeente. 
Normaal kost dit 44,65 euro. 

De cursus van één avond wordt 
gegeven om jongeren bewust te 
maken van de gevolgen en risico’s 
van het rijden onder invloed van 
alcohol en/of drugs. Ook wordt 
tijdens de cursus aandacht besteed 
aan de risico’s van het gebruik van de 

smartphone tijdens het rijden. Een 
cursusavond duurt van 19.00 tot 
20.30 uur.

Aanmelden
Jongeren kunnen zich aanmelden 
door een mail met hun naam, 
geboortedatum, adres en de auto-
rijschool waar ze ingeschreven staan 
te sturen naar verkeerscursus@
brijder.nl o.v.v. Verkeerscursus Dijk en 
Waard. De cursus wordt gegeven op 
25 januari, 22 februari, 22 maart, 
9 april, 17 mei, 21 juni, 20  september, 
18 oktober, 22 november en 
21 december. De deelnemers horen 
ruim van tevoren of de cursus online 
of offline georganiseerd wordt en 
hoe ze zich kunnen voorbereiden. 

Ruzies of problemen tussen buren 
kunnen hoog oplopen en de 
leefbaarheid in een buurt aantasten. 
Getrainde, vrijwillige buurtbemid-
delaars worden ingezet als buren er 
samen niet uitkomen. Buurtbemid-
deling Dijk en Waard is op zoek naar 
nieuwe buurtbemiddelaars. Op 
dinsdag 17 januari organiseren ze 

een informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden. 

Heeft u interesse in het verhaal achter 
de klacht of het probleem? Ziet u het 
als een uitdaging om mensen die een 
conflict hebben weer met elkaar in 
gesprek te brengen? Werkt u graag in 
duoverband?  Meld u dan aan voor de 

informatiebijeenkomst op dinsdag-
avond 17 januari om 19.45 uur in de 
Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord-
Scharwoude. Aanmelden kan 
telefonisch via het servicepunt van 
Wonen Plus Welzijn 0226 - 31 80 50 of 
mail naar e.vanvugt@wonenpluswelzijn.nl 
onder vermelding van 
‘informatieavond Buurtbemiddeling’. 

De transformatie van De Frans naar 
een aantrekkelijk en toekomstbesten-
dig woon- en werkgebied moet nog 
nader worden ingevuld. Maar 
tegelijkertijd zijn er al veranderingen 
zichtbaar. Initiatiefnemers, instel-
lingen, de gemeente en straks ook de 
inwoners wisselen met elkaar ideeën 

uit over vernieuwing en inrichting 
van De Frans. Er is een enorme vraag 
naar woningen. Wethouder 
Nils Langedijk gaf in november het 
officiële startsein voor de bouw van 
twee identieke appartementen-
gebouwen aan de Deimoslaan. 

De bouw verloopt voorspoedig. In de 
twee gebouwen worden in totaal 
82 huurwoningen met 2, 3 of 4 kamers 
gerealiseerd. Het gaat om 22 sociale 
huurwoningen en 60 vrije sector 
huurwoningen. De bouwlocatie grenst 
aan de Westtangent en ligt op een 
steenworp afstand van het station. 
In het ontwerp is veel aandacht 
besteed aan de woonkwaliteit in en 
rondom het gebouw. Zo komt tussen 
de gebouwen een gemeenschappe-
lijke buitenruimte. De woningen 
worden optimaal geïsoleerd en 
worden voorzien van energiezuinige 
installaties. Het project is in samen-
werking met ontwikkelaar Richard 
Groen van Groen & Groen Vastgoed 
tot stand gekomen. De gebouwen zijn 
ontworpen door architecten van 
Studio S3 en worden gerealiseerd 
door Bot Bouw. De woningen worden 
in 2024 opgeleverd.

interview

Melding openbare ruimte? 
Meld het met Fixi
Ziet u iets buiten dat niet in orde 
is? Zoals een kapotte lantaarnpaal, 
afval op straat of een volle afval-
bak? Of ervaart u overlast, 
bijvoorbeeld door geluid of door 
fout geparkeerde auto’s? Doe dan 
een melding via Fixi, zodat de 
gemeente het kan herstellen of 
verbeteren.

Met Fixi kunt u eenvoudig en snel 
een melding maken over de 
openbare ruimte. Meldingen kunnen 
gedaan worden via de Fixi-app, via 
www.dijkenwaard.nl/melding of direct 
via de website van Fixi op 
www.fixi.nl/dijkenwaard. De Fixi-app 
is beschikbaar in de App Store en 
Google Play Store. Op de website van 
Fixi ziet u een kaart van de 
gemeente waarop alle meldingen in 
de gemeente te zien zijn. U kunt uw 

melding natuurlijk ook nog 
telefonisch doorgeven via 
072 575 5555. 
U kunt anoniem melden, maar liever 
houden we u op de hoogte van de 
voortgang van de melding. Laat dan 
uw e-mailadres achter. 

Impressie van de nieuwbouw aan de Deimoslaan
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Agenda

Politieke avond op dinsdag 17 januari
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 dat op de agenda staat? Spreek dan mee bij een 
beeldvormend onderwerp. Of spreek vijf minuten in bij een oordeelsvormend onderwerp. Kijk voor meer informatie op 
www.dijkenwaard.nl/raad.  

Tafel in raadzaal Parelhof, dinsdag 17 januari vanaf 20.00 uur
Spreek mee over: evaluatiecriteria Armoedebeleid
De raad wordt door de gemeente meegenomen in de gekozen evaluatiecriteria en doelen van het Armoedebeleid. 
Binnenkort start de pilot Armoedebeleid. De raad vindt dat deze goed geëvalueerd moet worden. Daarom willen VVD, 
CDA, D66 en BVNL duidelijke afspraken over hoe en op welke punten de pilot wordt geëvalueerd. Door deze van 
tevoren vast te stellen, is vanaf de start van de pilot duidelijk wat we willen weten en meten. Wilt u hier ook iets over 
zeggen? Spreek mee. Meld u hiervoor aan via griffie@dijkenwaard.nl. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Kijk of 
luister mee via de livestream.

Spreek mee over: duurzaamheid
De raad wordt door de gemeente bijgepraat over duurzaamheid. Wat wordt er gedaan om de klimaatdoelen te halen 
en CO2-uitstoot terug te dringen? En hoe gaan we om met drukte op het energienet en energie-armoede? Wilt u hier 
ook iets over zeggen? Spreek mee. Meld u hiervoor aan via griffie@dijkenwaard.nl. Wilt u meer over dit onderwerp 
weten? Kijk of luister mee via de livestream.

Tafel in werkcafé De Binding, dinsdag 17 januari vanaf 20.00 uur
Deze tafel gaat niet door. Er is alleen een tafel in raadzaal Parelhof. Daar bent u van harte welkom. 

Extra avond op woensdag 18 januari  
In de raadzaal, vanaf 20.00 uur
Spreek mee over: woonvisie en woonzorgvisie 
De raad wordt bijgepraat over het woondossier door RIGO Research en Advies. Het gaat over de huidige situatie op de 
woningmarkt, mogelijke ontwikkelingen en de ruimte om te sturen. Dit wordt gebruikt voor de woonvisie die gemaakt 
wordt. Ook wordt de raad bijgepraat over wonen met zorg door Adviesbureau Companen. Het gaat over de 
woonzorgbehoefte voor ouderen en andere kwetsbare mensen, nu en in de toekomst. De raad kan over beide 
onderwerpen input en aandachtspunten meegeven. Wilt u hier ook iets over zeggen? Spreek mee. Meld u hiervoor aan 
via griffie@dijkenwaard.nl. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Kijk of luister mee via de livestream.

Raadsvergadering op dinsdag 24 januari  
Zo werkt het: op deze avond neemt de raad besluiten. De agenda voor deze avond hangt voor een groot deel af van of 
er een besluit kan worden genomen over de onderwerpen die tijdens de politieke avond op dinsdag 17 januari zijn 
besproken. Kijk voor meer informatie op www.dijkenwaard.nl/raad.

In de raadzaal, vanaf 20.00 uur
Hamerstuk: gemeentelijke onderscheidingen
Bij het ontstaan van een nieuwe gemeente horen nieuwe gemeentelijke onderscheidingen. De Langedijkse 
erepenningen en de Heerhugowaardse reigers worden vervangen door nog te ontwerpen onderscheidingen voor de 
gehele gemeente Dijk en Waard. Voor deze nieuwe onderscheidingen wordt een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, 
waarbij mensen hun ontwerp kunnen insturen. De raad wordt gevraagd deze verordening vast te stellen. 

Hamerstuk: doorvoeren Wet gemeenschappelijke regelingen
Bij een gemeenschappelijke regeling werken bijvoorbeeld gemeenten samen om iets te doen. Denk aan: Cocensus 
voor de belastingen en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor de brandveiligheid. In 2022 zijn er wijzigingen 
doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De bedoeling van deze wetswijzing is dat gemeenteraden 
meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Een deel is verplicht om door te voeren. Voor andere is 
het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat 
raden die aan de regeling deelnemen dezelfde keuzes maken. De raad wordt gevraagd het plan van aanpak voor de 
wijzigingen vast te stellen, in het eerste halfjaar inbreng voor het kaders te leveren via regionale bijeenkomsten en 
het geld voor dit traject op te nemen. 

Hamerstuk: intrekken oude gemeentelijke voorschriften
Bij een fusie is de regel dat de gemeentelijke voorschriften van de voormalige gemeenten nog twee jaar rechtskracht 
hebben. Dat is dus tot 1 januari 2024. Voor die tijd moeten voorschriften worden geharmoniseerd of ze vervallen. Het 
is nu al bekend dat een aantal regelingen kunnen worden ingetrokken, omdat er geen nieuwe regelingen komen of 
omdat er al een nieuwe regeling is. Ook stelt het college aan de raad voor om een aantal regelingen in te trekken. 

Motie vreemd aan de orde van de dag: duurzame bekers voor koffie en thee
In december stond deze motie ook op de agenda. Toen kreeg de motie 17 stemmen voor en 17 stemmen tegen. En 
moet er dus nog een keer gestemd worden. ChristenUnie en VVD roepen het college op om duurzame bekers voor 
koffie en thee in het gemeentehuis te gebruiken. Zo gaan we zuinig om met grondstoffen, maken we de afvalberg niet 
groter en geven we het goede voorbeeld. 

Meer over de raad 
Zoekt u contact met een raadslid? Wilt u dat de raad ergens over praat? Wilt u 
iets op de agenda zetten van de raad? Of iets zeggen bij een onderwerp dat nu 
op de agenda staat? Kijk op www.dijkenwaard.nl/raad

Maak kennis met Kees Tesselaar
fractievoorzitter DOP

Maak kennis met Joke Visser
raadslid Senioren Dijk en Waard

“Ik ben raadslid geworden, omdat ik 
streef naar een mooier Dijk en Waard. 
Daar wil ik me graag voor inzetten. 
Dat wil ik bijvoorbeeld doen door voor 
verenigingen mooiere accommodaties 
te realiseren. En om voor voldoende 
woningen te zorgen in Dijk en Waard. 
Zodat later ook mijn kinderen hier 
kunnen blijven wonen.” 

“Als lokale partij maken we ons sterk 
voor onze inwoners. We hebben 
mensen in onze fractie die zowel links 
als rechts georiënteerd zijn. Zo hebben 
we binnen de fractie stevige 
discussies, waardoor we evenwichtige 
besluiten maken.”

“Politiek zit feitelijk in mijn DNA. Als 
zesjarig jongetje werd de HOP 
opgericht aan onze keukentafel. Sinds 
mijn achttiende ben ik lid van de 
partij. En sinds kort ben ik ook actief 
als raadslid. Dat werd mede getriggerd 
door het hertenkamp. Die ik samen 
met inwoners heb kunnen behouden 
op dezelfde locatie. Oftewel: meer 
groen in de wijk.” 

“Pak Google Maps eens. En zoom in op 
Dijk en Waard. Dan zie je hoe groen 
onze gemeente eigenlijk is. Daar ben 
ik echt trots op. Als je hier woont 
besef je dat niet altijd.” 

“Ik sta hier naar mijn mening op 
het mooiste stukje van 
Noord-Scharwoude. Met senioren 
grondgebonden woningen en 
appartementen met voorzieningen 
dichtbij: aan het water, in het groen. 
Ik zou graag meer van dit soort 
locaties in onze gemeente willen.”

“In 2015 ben ik via Wonen Plus 
Welzijn een ronde tafel begonnen 
voor dames. Het middel is: 
handwerken. Het doel: een veilige en 
warme omgeving creëren, voor de toch 
vaak alleenstaande en eenzame 
ouderen. Via deze doet- en ontmoet-
groep heb ik geleerd hoe belangrijk 
het is om voor de oudere mens een 
luisterend oor te zijn. Vaak hebben ze 

geen of een klein netwerk en zijn ze 
niet digitaal. In deze maatschappij 
moeten we allemaal zelfredzaam zijn. 
Dus is het zo belangrijk om hier een 
ondersteunde rol in te kunnen 
hebben.”

“Daarnaast vind ik het heel belangrijk 
dat er warme ontmoetingsplekken 
zijn. En niet alleen voor de ouderen. 
Ook voor de jongeren. Dat is heel 
nodig.”

“Omzien naar elkaar. Dat is belangrijk 
in deze maatschappij, waar we
allemaal zelfredzaam moeten zijn. Een 
klein gebaar maakt soms een groot 
verschil. En dat is waar ik me graag 
voor wil inzetten.” 


