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Nieuwe lichting energiecoaches 
aan de slag in Dijk en Waard

www.dijkenwaard.nl

Bekijk onze website voor meer 
informatie en artikelen:

Volg ons op social media:

Zaterdag 31 december sluiten de 
afvalscheidingsstations aan de 
Berrie in Oudkarspel en de Beu-
kenlaan om 12.00 uur. Maandag 
2 januari 2023 gaan de publieks-
balies in De Binding en in het 
gemeentehuis aan de Parelhof in 
Heerhugowaard één uur later dan 
normaal open, dus om 10.00 uur. 
Dit is in verband met een korte 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de 
medewerkers. Onze balies werken 
alleen op afspraak. Een afspraak 
maken kan via www.dijkenwaard.nl.

Gaat u oliebollen bakken voor 
oudejaarsdag? Gooi overgebleven 
olie dan niet in het riool. Gestold 
vet in het riool kan voor grote 
problemen zorgen, zoals verstop-
pingen. Giet de afgekoelde olie-
resten in een plastic fles en lever 
het in bij een recyclecontainer 
( www.frituurvetrecyclehet.nl/
waar-inleveren)  of bij een van 
onze afvalscheidingsstations. 

Gewijzigde 
openingstijden rond 
oud en nieuw

Gooi olie niet in 
het riool

Graag nodigt het gemeentebestuur 
van Dijk en Waard u uit voor de 
nieuwjaarsreceptie van gemeente 
Dijk en Waard. De receptie is op 
dinsdag 10 januari 2023 van 19.30 
tot 22.00 uur in de hal van het 
gemeentehuis aan de Parelhof 1 in 
Heerhugowaard.
We hebben in Dijk en Waard veel 
om trots op te zijn. De stedelijke 
uitstraling en het dorpse karakter. 
Midden in een groene en water-
rijke omgeving. Met een betrokken 
samenleving van nuchtere doeners 
en makers. Tijdens de receptie 
blikken we samen vooruit op het 
nieuwe jaar en spreken we onze 
trots en waardering naar elkaar 
uit. Wij zien u graag op 10 januari!
Laat u ons weten of u komt? En 
met hoeveel personen. Mail naar 
kabinetszaken@dijkenwaard.nl of 
bel met het bestuurssecretariaat 
072 - 204 4950.

Uitnodiging 
nieuwjaarsreceptie

Gemeente Dijk en Waard beschikt 
over een nieuwe lichting energie-
coaches die inwoners geheel 
kosteloos kunnen helpen bij het 
verduurzamen van hun huis. 
Geïnteresseerde inwoners kunnen een 
beroep doen op de energie-
coaches via het Duurzaam Bouwloket. 

Een energiecoach komt bij de mensen 
thuis, bespreekt hun situatie en kijkt 
waar nog energiewinst te halen is. Het 
bezoek en de tips van de energiecoach 
zijn helemaal gratis en voor zowel 
mensen die een woning huren als voor 
huiseigenaren. 

Nieuwe aanvragen
“De gemeente biedt sinds april 2022 

energiecoaches aan. Mede door de 
energiecrisis kregen we enorm veel 
aanvragen voor hulp van energie-
coaches binnen. De vraag was veel 
groter dan het aanbod en er ontstond 
een wachtlijst. Er zijn nu nieuwe 
energiecoaches opgeleid, waardoor we 
meer inwoners kunnen helpen”, aldus 
Mischa de Bruijn, adviseur duurzaam-
heid van gemeente Dijk en Waard. “Met 
de nieuwe energiecoaches kunnen we 
de wachtlijst wegwerken en nieuwe 
aanvragen in behandeling nemen.”

De nieuwe energiecoaches willen 
inwoners met vragen over het verduur-
zamen van hun woning  helpen. Arie 
van Wageningen, één van de nieuwe 
coaches, zegt: “Ik wil graag als energie-

coach aan de slag omdat ik zelf ervaar 
dat mensen vragen hebben over zaken 
als ventileren en isoleren en de moge-
lijkheden om te besparen.”

Vrijwillig
“De energiecoaches doen hun werk 
vrijwillig vanuit onze organisatie 
Wonen Plus Welzijn. Zij zijn speciaal 
opgeleid door het Duurzaam Bouw-
loket om een gedegen energieadvies 
te kunnen geven”, aldus Linda Strijbis, 
coördinator energiecoaches. “Denk 
bijvoorbeeld aan kleine aanpassingen, 
zoals het gebruik van ledlampen of 
een waterbesparende douchekop”. 

Voor huiseigenaren geven de energie-
coaches ook advies over grotere 

aanpassingen, zoals isolatie en warm-
tepompen. Ontvangt u graag tips en 
advies? Vraag dan een energiecoach 
aan via www.duurzaambouwloket.nl/
dijk-en-waard. Een bezoek aan huis van 
de energiecoach duurt ongeveer één à 
anderhalf uur.

Energiecoach worden
Weet u al veel van energiebesparing of 
zou u het willen leren, zodat u zelf als 
energiecoach aan de slag kan? 
Mail dan naar 
langedijk@wonenpluswelzijn.nl of 
heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl. 
In januari beginnen nieuwe trainingen 
(vier bijeenkomsten) op de maandag-
avond. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar. 

De nieuwe lichting energiecoaches.

Regels rond het afsteken van vuurwerk
Gaat u met oud en nieuw vuurwerk 
afsteken? Houd u voor een veilige 
jaarwisseling dan aan de geldende 
vuurwerkregels.  En denk er ook aan 
om uw vuurwerkafval op te 
ruimen.

In 2022 geldt tijdens oud en nieuw 
geen vuurwerkverbod meer (zoals de 
afgelopen twee jaar). Maar bepaalde 
soorten vuurwerk blijven verboden. 

Siervuurwerk, zoals cakes, fonteinen 
en compounds, mag alleen tussen 
31 december 18.00 uur en 1 januari 

2.00 uur worden afgestoken. Het 
afsteken van illegaal vuurwerk, waar-
onder vuurpijlen, wensballonnen en 
knalvuurwerk, is het hele jaar ver-
boden en strafbaar. Kindvriendelijk 
vuurwerk, zoals sterretjes en trek-
touwtjes, mag het hele jaar door 
afgestoken worden en dus ook met 
oud en nieuw. Ook carbid schieten is 
onder voorwaarden toegestaan. Deze 
voorwaarden kunt u lezen op 
www.dijkenwaard.nl/vuurwerk.

Vuurwerkafval opruimen
Na oud en nieuw ligt er vaak vuur-

werkafval op straat. Om het milieu te 
beschermen is het belangrijk om alle 
vuurwerkresten snel en goed op te 
ruimen. Zo voorkomen we dat schade-
lijke stoffen uitspoelen naar de bodem 
en het oppervlaktewater. 

Vuurwerkresten van goed afgestoken 
vuurwerk horen bij het huishoudelijk 
restafval en mag, mits goed gedoofd, 
in de grijze bak. Pas bij het opruimen 
op met ongebruikt vuurwerk en vuur-
werk dat niet goed is afgegaan. Voor 
de veiligheid moet u dit goed nat 
maken en in een dichtgebonden zak 

stoppen (zodat het vochtig blijft), geef 
het daarna af bij bij het afval-
scheidingsstation. Grote hoeveelheden 
(25 kg of meer) niet-gebruikt vuurwerk 
kunt u bij het politiebureau afgeven. 
Voor vragen kunt u contact op 
opnemen met de gemeente. 

(Foto: Pixabay)
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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

Lever jouw kerstboom in en maak kans op een prijs
Hij schittert waarschijnlijk nog mooi 
in de woonkamer. Maar als de 
feestdagen voorbij zijn, is het tijd 
om de kerstboom weer de deur uit 
te doen. Kinderen kunnen op 
zaterdag 7 januari oude kerstbomen 
inleveren en hiermee kans maken op 
een mooie prijs!

Traditiegetrouw worden kerstbomen in 
de dorpskernen Sint Pancras, Koedijk, 
Broek op Langedijk, Zuid-Scharwoude, 
Noord-Scharwoude en Oudkarspel op 
locatie ingezameld. 

De kerstbomen kunnen zaterdag 7 
januari tussen 9.00 en 14.00 uur op 
vier verschillende locaties worden 
ingeleverd. Namelijk:
- Oudkarspel: parkeerplaats 
 Oeverzegge (nabij sauna Cantarel),
-  Noord-Scharwoude: de speelweide 
 aan de Louise de Colignystraat,
-  Broek op Langedijk: de busparkeer-
 plaats aan de Voorburggracht 
 (tegenover Winkelcentrum Broeker-
 veiling) en

-  Sint Pancras: Sporthal De Oostwal 
 aan de Magnolialaan.

Een kerstboom = een lot 
Een ingeleverde kerstboom is goed 
voor een lot. Hiermee maken kinderen 
kans op een mooie prijs. Per locatie 
worden er 20 cadeaubonnen ter 
waarde van 10 euro verloot en één 
hoofdprijs: een cadeaubon van 150 
euro. De cadeaubonnen zijn te 
besteden bij Winkelcentrum Broeker-
veiling. De trekking vindt zaterdag 
7 januari na 14.00 uur plaats op de 
betreffende vier locaties. Dus heb jij 
jouw kerstboom in Noord-Scharwoude 
ingeleverd? Dan kun je hier na 
14.00 uur ook de trekking bijwonen 
en kijken of je in de prijzen bent 
gevallen.

Afspraak maken 
Heb je meer dan 40 kerstbomen 
verzameld? Stuur dan een e-mail naar: 
inzamelingkerstbomen@dijkenwaard.nl. 
Er wordt dan contact met je opgeno-
men om een afspraak te maken voor 

het ophalen van de bomen.

Huis-aan-huis-inzameling 
De overige kerstbomen in Heerhugo-
waard worden volgens de afvalkalen-
der vanaf de straatkant ingezameld in 
de week van 9 januari. Op 
mijnafvalwijzer.nl of in de app is het 
afhaalschema te raadplegen. Alle 
kerstbomen worden versnipperd 
en het hout wordt hergebruikt. De 
kerstboom kan niet in de afvalbak met 
groene deksel. De stammen van de 

bomen composteren namelijk niet. Om 
die reden versnipperen we de 
kerstbomen en voeren we ze apart af.

Zelf wegbrengen 
Wie eerder van zijn of haar kerstboom 
af wil, kan deze natuurlijk naar een 
van de afvalscheidingsstations aan de 
Berrie in Oudkarspel of de Beukenlaan 
in Heerhugowaard brengen. Kijk voor 
openingstijden van de afvalschei-
dingsstations op: www.dijkenwaard.nl > 
afval > afvalscheidingsstations

-
  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. 

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 voorzieningen blijven bereikbaar. 
De werkzaamheden duren tot februari 
2023.

De Klamp, Krusemanlaan-noord
Sinds oktober zijn er werkzaamheden 
aan De Klamp in Heerhugowaard. 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 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 december, januari en februari 
worden in de Oostertocht, Planeten-
wijk en de Schildersbuurt in 
Heerhugowaard bestratingswerkzaam-
heden verricht aan de voetpaden. 
Woningen blijven bereikbaar. 

Glasvezelnetwerk 
Op diverse locaties in Heerhugowaard 
en Sint Pancras wordt gewerkt aan de 
aanleg van een glasvezelnetwerk. De 
werkzaamheden kunnen enige hinder 
veroorzaken. Meer info: 
www.dijkenwaard.nl/glasvezel. 
  
Knotten wilgen
Vanaf 9 januari 2023 tot en met eind 

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

Sinds 1 december werkt gemeente 
Dijk en Waard met Fixi. 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 gratis 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. 

Blijf op de hoogte van uw melding
U kunt iets anoniem melden, maar 
liever houden we u op de hoogte 
van de voortgang van de melding. 
Laat dan uw e-mailadres achter. Ook 
kunt u ervoor kiezen om een account 
aan te maken voor de Fixi-app, dan 
wordt het maken van een melding 
nog eenvoudiger en heeft u al uw 
meldingen en de voortgang hiervan 
bijeen in de app. 

Met de app kunt u ook direct de 
locatie en omschrijving van de 

melding doorgeven en een foto 
uploaden. 

Melding openbare ruimte? Meld het met Fixi

Koos Hassefras 100 jaar 
Woensdag 21 december 2022 was 
het precies een eeuw geleden dat 
Koos Hassefras op de verjaardag van 
zijn moeder werd geboren. Zijn 100e 
verjaardag vierde de inwoner van 
Broek op Langedijk samen met zijn 
kinderen, kleinkinderen en achter-

kleinkinderen. Tijdens het feestje 
werd gememoreerd wat er in de 
afgelopen eeuw allemaal gebeurd is. 
Ook kwam burgemeester Maarten 
Poorter langs om de gloednieuwe 
eeuweling namens de gemeente te 
feliciteren met het behalen van deze 
bijzondere leeftijd.

Jubilea

maart 2023 worden 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 in 
Heerhugowaard worden de voet-
paden opnieuw bestraat. Woningen 
blijven bereikbaar tijdens de werk-
zaamheden. Bij slecht weer kan de 
planning opschuiven.
-  9 en 10 januari Tjaarlingermeer
- 11 tot en met 13 januari 
 Moerbeeklaan
- 16 tot en met 20 januari 
 Tritonlaan

Laanderweg
Van 16 januari tot en met 3 februari 
wordt de bermverharding langs de 
Laanderweg in Heerhugowaard 
hersteld. Deze periode is de 
Laanderweg slecht toegankelijk voor 
doorgaand verkeer. De weg blijft 
bereikbaar voor aanwonenden en 
bestemmingsverkeer.
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Enquête over hondenlosloopgebieden in Broekhorn
Ruim zeventig belangstellenden 
hebben op maandag 12 december 
de inloopbijeenkomst over de 
mogelijke komst van twee nieuwe 
hondenlosloopgebieden in de wijk 
Broekhorn bezocht. Bewoners van 
deze wijk kunnen nog tot dinsdag 
3 januari 2023 deelnemen aan een 
enquête over de twee genoemde 
locaties. 

Hondenbezitters hebben de gemeente 
eerder dit jaar gevraagd om in de wijk 
Broekhorn één of meer locaties aan te 
wijzen waar honden los mogen lopen. 
De gemeente heeft naar aanleiding 
van deze vraag onderzocht welke 
locaties hiervoor in aanmerking 
kunnen komen. Uit het onderzoek 
kwamen twee locaties naar voren: een 
terrein aan de Vrederiksakker en een 
terrein aan de Rens Prinshof. 

Vertegenwoordigers van de gemeente 
hebben tijdens de inloopbijeenkomst 
de locaties toegelicht. Ook konden 
bewoners vragen stellen en/of hun 
opmerkingen op papier kenbaar 
maken. Bewoners van Broekhorn 
kunnen nog tot dinsdag 3 januari 
aanstaande deelnemen aan een 
enquête over de hondenlosloop-
gebieden. Al meer dan 160 bewoners 
hebben de vragenlijst ingevuld. 

Vervolg
De locaties zijn nog niet vastgesteld. 
De gemeente verwerkt begin 2023 de 
resultaten van de enquête en de 
uitkomsten van het overleg met 
bewoners. Vervolgens neemt het 
college van burgemeester en 
wethouders een besluit over de 
hondenlosloopgebieden in Broekhorn. 

Kunstproject Ronduit Uitgesproken in 
gemeentehuis Parelhof
In het gemeentehuis aan de 
Parelhof in Heerhugowaard zijn tot 
en met 9 februari 2023 de portret-
ten en verhalen van het kunst-
project Ronduit Uitgesproken te 
zien. Met dit project vraagt 
kunstenaar Marieke Warmelink 
aandacht voor gendergelijkheid in 
Nederland. De tentoonstelling reist 
sinds september door Noord-
Holland. 

De zichtbaarheid van vrouwen zorgt 
voor herkenning en erkenning van 
hun bestaan en de rol die zij spelen 
in onze samenleving. Gendergelijk-
heid is een illusie in Nederland, 
geeft Marieke aan. Traditionele en 
stereotype denkbeelden en de maat-
schappelijke rolverdeling bepalen in 
Nederland nog steeds de norm. De 
kunstenaar wil met haar project dit 
patroon doorbreken door positieve 
beeldvorming over vrouwen te 
benadrukken. 

22 portretten
Voor Ronduit Uitgesproken koos de 
kunstenaar 22 vrouwen uit 
Noord-Holland, waaronder een 
inwoonster van Noord-Scharwoude, 
die door hun positie bijdragen aan 

een positieve verandering in de 
maatschappij. In 22 weken 
schilderde Marieke elke week van 
elke vrouw een portret en schreef 
daar een inspirerende verhaal bij. 

Onderzoek naar Langedijk-West 
als mogelijke woningbouwlocatie

Samenwerking om eilandenrijk Oosterdel 
toekomstbestendig te maken

Langedijk-West ten westen van 
Zuid- en Noord-Scharwoude, is in 
beeld voor mogelijke woningbouw. 
Deze locatie biedt mogelijkheden 
om uitvoering te geven aan de 
ambitie van de gemeente om 
voldoende, betaalbare nieuwe 
woningen te bouwen in Dijk en 
Waard. Gemeente en provincie 
zoeken ook naar locaties voor 
tijdelijke huisvesting passend 
binnen het dorpse karakter.

In het collegeprogramma ‘Gezonde 
groei’ is de ambitie opgenomen dat 
er de komende 10 jaar goede, betaal-
bare woningen worden gebouwd in 
Dijk en Waard. Hiermee wordt inge-
speeld op de huidige woningnood.

Wethouder Nils Langedijk: “Om die 
ambitie waar te maken, is goede 
samenwerking met de provincie 
essentieel. Ik ben blij dat de 
provincie ook perspectief ziet op 
ontwikkeling van deze locatie. Het 
biedt kansen voor woningbouw, maar 
ook leefbaarheid, verkeersveiligheid, 
duurzaamheid en werkgelegenheid.”

Dorpse schaal
De locatie Langedijk-West gaat 
globaal om het gebied tussen de 
Veertweg, Pieter Zeemanweg en 
Westelijke Randweg en is ruim 
200 hectare groot. Het gebied is nu 
in gebruik als agrarische grond. Een 
door de gemeente op te stellen 
gebiedsvisie dient uit te wijzen in 
welke mate en in welke delen 
woningbouw kan plaatsvinden. 

Ruimtelijke visie
In de eerste helft van 2023 wil 
gemeente Dijk en Waard samen met 
de provincie, het waterschap, 
regiogemeenten en een aantal 
grondeigenaren werken aan een 
ruimtelijke visie op Langedijk-West. 
Het is de bedoeling dat de 
gemeenteraad van Dijk en Waard in 
juni/juli 2023 de visie krijgt voor-
gelegd. Bij de verdere uitwerking van 
de visie zal vervolgens nadrukkelijk 
aandacht zijn voor de participatie 
met inwoners en andere 
stakeholders.

Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg, 
Museum BroekerVeiling, Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier 
(HHNK) en gemeente Dijk en Waard 
hebben de samenwerkingsovereen-
komst Toekomstbestendig Oosterdel 
ondertekend. 

De partijen spreken af om samen te 
werken aan het behoud van de 
cultuurhistorische tuinbouwakkers, 
ontwikkeling van natuurwaarden en 
gezond helder water, en de beleef-
baarheid van het gebied voor 
inwoners en bezoekers. De samen-
werkende partijen gaan met een 
adviesbureau aan de slag om te 
komen tot een aanpak.

De aanpak is erop gericht om het 
Oosterdelgebied toekomstbestendig 

te maken. De cultuurhistorische 
waarden dreigen op de lange termijn 
verloren te gaan. Ongeveer dertig 
procent van de eilandoevers is 
beschadigd door oeverafkalving. 

Balans essentieel 
Wethouder Nils Langedijk: “Het 
Oosterdelgebied is het groene hart 
van onze mooie gemeente, grenzend 
aan het Stationsgebied. Het Oosterdel 
is verbonden met het DNA van onze 
gemeenschap en is daarmee een 
belangrijke, maar kwetsbare, 
cultuurhistorische drager. In de visie 
Kanaalpark hebben we de verbinding 
gelegd tussen de nieuwe, toekomstige 
ontwikkelingen en behoud van deze 
unieke parel van Dijk en Waard. Daarin 
is de balans tussen natuur, cultuur-
historie en recreatie essentieel.”

De beschadiging van de eilanden in 
het Oosterdel zou onder andere wor-
den veroorzaakt door rivierkreeften en 
woelratten. Natuurlijke vijanden van 
deze diersoorten, zoals de snoek, 
blauwe reiger en fuut, zouden gebaat 
zijn bij helder water. Door verbetering 
van de waterkwaliteit kan er gezond 
helder water en meer biodiversiteit 
ontstaan. Vanuit de Europese Kader-
richtlijn Water zijn doelstellingen voor 
gezond helder water gesteld.
Tuinders, huurders van Veldzorg en 
pachters van Staatsbosbeheer worden 
gevraagd om mee te denken aan 
kansrijke oplossingen. Ook inwoners 
en ondernemers worden op gepaste 
wijze bij het onderzoek betrokken.
Lees meer op www.dijkenwaard.nl > 
Nieuws. 

Wat vindt u van de pilot 
bootregistratie? 
In het vaarseizoen van 2021 heeft 
voormalig gemeente Langedijk een 
verplichte bootregistratie ingesteld 
voor pleziervaartuigen die varen op 
de wateren binnen het woongebied 
Rijk der Duizend Eilanden en de 
Noorderplas. Bij het instellen van de 
bootregistratie is afgesproken deze 
na het vaarseizoen 2022 te 

evalueren. De gemeente wil met een 
vragenlijst graag van u weten wat 
uw ervaringen met de bootregistratie 
tot nu toe zijn.  U kunt de vragenlijst 
vinden op www.dijkenwaard.nl/varen. 
Op deze pagina vindt u ook meer 
informatie over de pilot bootregistra-
tie en de vaarregels.

Marieke Warmelink tussen de vrouwenportretten in haar studio. 
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Spreek mee, spreek in of zet iets op 
de agenda van de raad

Terugblik

Agenda
Standpunten delen tijdens de politieke avond op dinsdag 17 januari 
Op twee locaties, werkcafé De Binding en raadzaal Parelhof, bent u vanaf 20.00 uur welkom en kunt u mee- of inspreken. De 
agenda voor deze avond vindt u vanaf vrijdag 6 januari op www.dijkenwaard.nl/raad.

Spreek mee over de woonvisie op woensdag 18 januari
Wilt u iets zeggen over wonen in Dijk en Waard? Schuif dan aan en spreek mee met de raad over de woonzorgvisie en 
woonvisie. Het programma wordt binnenkort bekend. Kijk voor meer informatie over meespreken op 
www.dijkenwaard.nl/raad. 

De raad neemt besluiten tijdens de raadsvergadering op dinsdag 
24 januari 
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, een week eerder, zijn besproken.

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

Extra raadsvergadering 
voor nieuw coalitieakkoord 
op maandag 19 december
Tijdens een raadsvergadering neemt 
de raad besluiten op raadsvoorstellen. 
Soms worden er ook moties en 
amendementen aangenomen bij een 
raadsvoorstel. Een motie is vooral een 
oproep aan het college om iets op te 
pakken. Een amendement is bindend 
en vraagt om een wijziging in het 
voorstel. 

‘Samen de handen uit de mouwen 
voor een mooi, sociaal en duurzaam 
Dijk en Waard.’ Daarmee begint het 
nieuwe coalitieakkoord. DOP, Lokaal 
Dijk en Waard, Senioren Dijk en Waard, 
GroenLinks, PvdA en ChristenUnie 
presenteerden dit op maandag 
19 december. In een coalitieakkoord 
staat wat het college wil doen en wil 
bereiken de komende periode. De 
gekozen politieke partijen bepalen de 
inhoud van het coalitieakkoord. 

Tijdens de raadsvergadering ging de 
raad in gesprek over het akkoord. 
Uiteindelijk zorgde dit ervoor dat er 
negen amendementen van het CDA 
werden aangenomen. Deze gaan onder 
andere over: sterke verenigingen, meer 
ruimte voor sport, samenwerken loont, 
betaalbare zorg. Met een amendement 
kan de raad een voorstel wijzigen. 
Stemt de meerderheid van de raad 
voor het amendement? Dan wordt het 
oorspronkelijke voorstel gewijzigd. 

Het coalitieakkoord is uiteindelijk 
vastgesteld. Voor stemden: DOP, LDW, 
SDW, GL, PvdA, CU en CDA. Tegen het 
coalitieakkoord stemden: VVD en D66. 
BVNL, ADW, FvD onthielden zich van 
stemming over de amendementen en 
het coalitieakkoord. 

Tip: luister of kijk de presentatie van 
het coalitieakkoord 
terug. Zo weet u in een 
half uur wat het 
college de komende 
periode wil bereiken. 

In de agenda leest u welke besluiten 
er die avond zijn genomen en waar de 
amendementen over gaan. 

Raadsvergadering op 
dinsdag 20 december
Besluit over: tegemoetkomen 
kosten kinderopvang op basis 
van een sociaal medische 
indicatie
Dit voorstel is vastgesteld. Verschillen-
de eerdere verordeningen over dit 
onderwerp zijn ingetrokken. Dit 
betekent dat ouders die door sociale, 
psychische of medische omstandig-
heden niet of onvoldoende in staat 
zijn om op hun kind te passen, geen 
recht hebben op de regeling vanuit 
het Rijk en geen mogelijkheden zien 
voor andere opvang worden 
tegemoetgekomen in de kosten voor 
kinderopvang. 

Besluit over: harmonisatie 
parkeerverordening
Dit voorstel is vastgesteld. De parkeer-
verordening van 2007 voor Heerhugo-
waard is ingetrokken. Zo zijn er voor 
dit onderwerp dezelfde regels in heel 
Dijk en Waard. 

Besluit over: slotwijziging
Dit voorstel is vastgesteld. Dit 
betekent dat de begroting van 2022 
wordt bijgesteld met de bedragen in 
deze slotwijziging. En zoals de naam 
het al zegt: dit is het laatste moment 
om bedragen in de begroting bij te 
stellen. Een amendement van BVNL 
om € 168.000 dat over is uit het 
steunfonds Corona te gebruiken voor 
ondernemers kreeg 1 stem voor en 
33 tegen. 

Besluit over: Algemene 
Plaatselijke Verordeing
Dit voorstel is vastgesteld. Elk jaar 
worden er wijzigingen in de 
gemeentelijke regels op het gebied 
van openbare orde en veiligheid 
voorgesteld. In deze laatste versie zijn 
onder andere regels opgenomen voor 
deelvoertuigen en bedelen. 

Besluit over: programma stedelijk 
water en riolering
Dit voorstel is vastgesteld. In dit pro-
gramma staat hoe aan de zorgplicht 
voor een goed riool wordt gedaan en 
hoe wordt geanticipeerd op klimaat-
verandering. 

Besluit over: 
belastingverordeningen 
Dit voorstel is vastgesteld. Elk jaar 
worden deze tarieven vastgesteld. Zo 
weet u wat u volgend jaar moet 
betalen voor een paspoort, het 
parkeren van uw auto, het ophalen van 
uw afval of de onroerende 
zaakbelasting. 

Besluit over: nota parkeernormen
Dit voorstel is vastgesteld. Hier staat 
in hoeveel plek er bij nieuwbouw 
moet zijn voor geparkeerde auto’s en 
fietsen. De raad ging in gesprek over 
dit onderwerp. VVD wilde wijzigingen 
in dit voorstel voor deelfietsen, 
fietsparkeerruimte en termijnen 
reductie factoren. Deze amendemen-
ten haalden geen meerderheid. 

Ook stonden er drie moties ‘vreemd 
aan de orde van de dag’ op de agenda. 
Vreemd, omdat ze niet over een onder-
werp op de agenda gaan. 

In januari gaat de raad weer in 
gesprek over duurzame bekers voor 
koffie en thee in het gemeentehuis. 
Deze motie kreeg 17 stemmen voor en 
17 stemmen tegen. ChristenUnie en 
VVD roepen het college op om op 
deze manier zuinig om te gaan met 
grondstoffen, de afvalberg niet groter 
te maken en het voorbeeld te geven. 

In januari komt het college met meer 
informatie over Cyan. Onder andere 
vanuit de Omgevingsdienst. Dan komt 
het onderwerp terug in de raad. En tot 
die tijd wordt er niet gehandhaafd. Die 
toezegging van de wethouder kregen 
de mensen in de zaal die voor dit 
onderwerp aanwezig waren. CDA en 
D66 roepen het college op om toe te 

Ook in 2023 staat er weer een hoop 
op de agenda waar u iets van merkt 
in uw dagelijks leven. Blijf daarom 
op de hoogte over waar de raad over 
praat. En spreek mee of spreek in. 

Ziet u iets dat anders kan? Maakt u 
zich zorgen over iets? Heeft u een idee 
waar meer mensen iets aan hebben?  
Zorg dan dat de raad erover praat. En 
zet het op de agenda van de raad. 

Op dinsdag 17 januari is er weer 
politieke avond. En op woensdag 
18 januari een beeldvormende avond 
over de woonvisie. Op zo’n avond kunt 
u meespreken. Binnenkort meer over 
de onderwerpen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.dijkenwaard.nl/raad.

werken naar een formele vergunning 
voor Cyan Circulair op het Nijverheids-
plein. En anders met een andere 
locatie te komen. Zij vinden circulaire 
ambachtcentra belangrijk om in de 
toekomst volledig circulair te zijn, het 
minimabeleid en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

De raad draagt zichzelf op om aan het 
begin van 2023 een manier te ontwik-
kelen om de leiding te nemen voor 
een aantal thema’s die de raad van 
groot belang vindt. De raad gaat hier-
voor in gesprek met inwoners en het 
maatschappelijk middenveld. Op die 
manier is de motie van CDA, VVD, D66, 
BVNL, ADW en FVD aangenomen.

Fred Ruiten is in de raadsvergadering van dinsdag 20 december benoemd tot wethouder. Fred 

zat in de raad als fractievoorzitter van de ChristenUnie. Daarmee kwam er een lege stoel in de 

raadzaal. Maar niet lang. Joris Koning is diezelfde avond toegelaten tot de raad, als raadslid voor de 

ChristenUnie. 


