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VOORWOORD
Met genoegen presenteren wij u hierbij het verkiezingsprogramma van Lokaal Dijk en Waard, de
lokale partij voor Dijk en Waard! Onze partij is voortgekomen uit een fusie tussen drie lokale politieke partijen, aangevuld met vele mensen uit de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Dijk en Waard
(circa 86.000 inwoners) is per 1 januari de naam van de gemeente waarin Heerhugowaard en
Langedijk opgaan.
Wij hebben het verkiezingsprogramma de naam : Samen op weg naar een prachtig en inclusief
Dijk en Waard meegegeven. En dat is niet voor niets. Immers onze nieuwe gemeente is een mix
van oude kernen en nieuwe wijken. In onze nieuwe gemeente wonen en werken jonge en oudere
inwoners, in Dijk en Waard hoort en moet iedereen zich thuis te voelen.
Het is onze taak om goed op Dijk en Waard te passen, te houden wat goed is in alle kernen en
wijken, te verbeteren waar het beter of anders kan! Samen moeten wij deze taak oppakken.
Om uw en onze wensen vervuld te krijgen hebben wij u nodig, u inwoner van Dijk en Waard. U
bepaalt immers op woensdag 24 november 2021, wanneer de zogenaamde herindelingsverkiezingen plaatsvinden, hoeveel zetels wij halen.
We zijn een onafhankelijke lokale politieke partij die redeneert vanuit het gezond verstand en niet
vanuit Den Haag. Wij redeneren vanuit u, de inwoner van Dijk en Waard. Met een divers team en
strak partijprogramma gaan wij uw belangen vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Dat doen
wij open, eerlijk, luisterend en nuchter. We gaan voor de dorpse identiteit en de kracht van de
stad.
Onze mensen van Lokaal Dijk en Waard zijn net als u misschien wel actief in een van de vele
sportverenigingen of dorpshuizen en wijkcentra die onze gemeente kent. Of zijn net als u ondernemer in deze gemeente. Een ding hebben wij allemaal gemeen namelijk dat wij ons, samen met
u, met hart en ziel willen inzetten voor een prachtig en inclusief Dijk en Waard voor iedereen!
Lokaal Dijk en Waard is er namens u, maar vooral voor u!
Bestuur en fractie Lokaal Dijk en Waard.
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1. WONEN

PASSENDE EN BETAALBARE WONINGEN VOOR IEDERE INWONER
Uit de enquête die Lokaal Dijk en Waard heeft uitgezet onder de inwoners van Dijk en Waard is
Wonen als belangrijkste item naar voren gekomen.

1.1 WONINGTEKORT
Woningbouw heeft voor Lokaal Dijk en Waard de absolute prioriteit. Om het grote tekort aan
woningen terug te dringen dient er meer gebouwd te worden voor alle doelgroepen. Oostrand
Noord Scharwoude, Stationsgebied, De Draai, Westpoort en Westerdel zijn de huidige locaties
waar gebouwd wordt of gaat worden. Dit naast de diverse zogenaamde inbreilocaties. Er dient
onderzocht te worden en bij hogere overheden voor gestreden te worden hoe versneld tot meer
woningbouw gekomen kan worden, ook in de dicht bij de kernen gelegen buitengebieden. Dit betekent ook dat er ingezet wordt op uitbreiding van ambtelijke capaciteit om alle aanvragen voor
bouwinitiatieven versneld te behandelen.

1.2 WONEN VOOR ALLE DOELGROEPEN
Grondgebonden seniorenwoningen vanuit particulier initiatief, waardoor er doorstroming plaatsvindt en woningen voor jongere doelgroepen vrij komen. Naast inbreiden op vrij te spelen
“werklocaties” moet er ook worden gedacht aan het horizontaal en verticaal splitsen van grotere woningen, mits
voldaan wordt aan de parkeernorm. Lokaal Dijk en Waard
wil graag dat de initiatiefnemer tot splitsen van grotere
woningen hiervoor geen leges hoeft te betalen. Bij inbreidingsplekken worden initiatiefnemers verplicht tot tijdige
en passende buurtparticipatie zodat in te breiden woonlocaties niet onnodige vertraging oplopen. Woonvormen
zoals Tinyhouses, Containerwoningen of anderzins nieuwe vormen willen we omarmen en stimuleren.

1.3 SOCIALE HUUR EN KOOP
Voor betaalbare nieuwbouwwoningen (categorie 1, 2 en 3)
moet de woonplicht gelden. Dit voorkomt dat beleggers
op grote schaal woningen opkopen. Bij nieuwbouw wordt
minimaal 30% sociale huur en/of koop gerealiseerd. Dit
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WIST U DAT
In de afgelopen 4 jaar zijn
er ongeveer 2000 woningen bijgebouwd in Dijk en
Waard.
De gemiddelde oppervlakte van een woning in Dijk
en Waard is 118 m2.
79,6% van de woningen in
Dijk en Waard zijn eengezinswoningen.
Het gemiddelde bouwjaar
van een huis in Dijk en
Waard is 1981

wordt tevens in de Woonvisie Dijk en Waard opgenomen. Daarnaast moeten statushouders niet
met voorrang geplaatst worden in sociale huurwoningen, maar moet de gemeente zoeken naar
alternatieve woonvormen voor deze groep. Wanneer het echt niet anders kan, moeten statushouders geplaatst worden in sociale huurwoningen.

1.4 BUITENGEBIED
Om versneld woningbouw te realiseren wordt het gesprek met de provincie stevig gevoerd. Dit
om potentiële locaties in Dijk en Waard versneld te kunnen ontwikkelen. Ook ‘Flexoplossingen’
zijn mogelijkheden om de woningnood aan te pakken. Uitgangspunt is dat er gebouwd word passend bij het karakter van de verschillende locaties.

1.5 LANGER THUIS AKKOORD
Er wordt een Langer Thuis Akkoord afgesloten tussen relevante organisaties en ontwikkelaars
(Wonen, Welzijn, Zorg) in Dijk en Waard. Dit om het belang te onderstrepen om samen te werken
aan de maatschappelijke opgave om voor langer thuiswonende ouderen een passende woonvorm en woningen te realiseren. Inzet hierbij is dat een ieder in haar of zijn vertrouwde wijk of
kern kan blijven wonen.

1.6 STARTEN OP DE WONINGMARKT
De startersleningen om (alleenstaande) starters aan passende koopwoningen binnen Dijk en
Waard te helpen worden ingezet. Daarnaast willen we ook dat de gemeente zelf grond opkoopt
om meer starterswoningen te realiseren.

1.7 OPWAARDERING WIJKEN EN BUURTEN
Bij zowel inbreidingslocaties alsook uitbreidingslocaties wordt ingezet op voldoende speelruimte
voor kinderen. Deze speelruimtes kunnen tevens dienen als buurtontmoetingsplekken. Daarbij
kan naast spelen ook gedacht worden aan buurtmoestuinen waar jong en oud elkaar ontmoeten.
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2. VEILIGHEID

IEDEREEN VOELT ZICH VEILIG IN DIJK EN WAARD
Lokaal Dijk en Waard zet zich in voor een (verkeers)veilige gemeente voor iedereen. Iedereen
hoort zich veilig te voelen in onze gemeente, op straat, thuis, op het water en waar dan ook.
Dit betekent dat wijkagenten en (meer) BOA’s zichtbaar en bekend zijn en fungeren als aanspreekpunt in de kernen en wijken van Dijk en Waard. In de begroting van Dijk en Waard moet
desgevraagd meer geld gereserveerd worden voor het aantrekken van meer BOA’s op land en op
water.

2.1 TOEKOMSTBESTENDIG BRANDWEERKORPS
Een toekomstbestendig brandweerkorps is belangrijk zodat de veiligheid van de gemeente is
gewaarborgd. Bij de inzet van de lokale brandweer moet vooral ook preventie meegenomen
worden, zeker in deze participatie maatschappij waarbij inwoners steeds langer zelfstandig thuis
wonen. Maar ook inspectie brandveiligheid van de vele bedrijven die Dijk en Waard kent, zowel
op bedrijventerreinen als daarbuiten.

2.2 ONDERMIJNING
Ondermijning dient te worden voorkomen door inzet op preventie in plaats van repressie.
Meer controles op snelheidsovertredingen, met name op locaties waar bewoners overlast en
gevaar ervaren. Rond scholen en andere plekken waar
veel kinderen samenkomen dient duidelijk te zijn dat dit
om een schoolzone gaat. Dat geldt natuurlijk ook om plek-

WIST U DAT

ken waar veel oudere of kwetsbare inwoners wonen en
zelfstandig aan verkeer deel nemen. Op de 30-kilometer
wegen waar snelheidscontroles niet mogen dienen andere middelen bijvoorbeeld smileys en spaarpalen ingezet te
worden om de inwoner te attenderen op 30 kilometer en
te stimuleren maximaal 30 kilometer/uur te rijden.

2.3 HUISELIJK GEWELD
Er dient ingezet te worden op afname of het liefst niet
meer voorkomen van huiselijk geweld. Inzet op preventie en goede samenwerking tussen de vele instanties en
betrokken organisaties.
Jaarlijks vindt per kern een wijkschouw plaats met bewo-
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Het aantal overlastmeldingen is in 2020 bijna verdubbeld ten opzichte van
2019.
De afgelopen 4 jaar is het
aantal misdrijven per jaar
gestegen.
In Langedijk loopt
sinds 2021 het Ogen en
Oren-project. Dit willen we
in heel Dijk en Waard!

ners en de wijk BOA en de wijkagent.
Gemeente, politie en horeca en betrokken instanties creëren een veilig uitgaansklimaat in Dijk en
Waard. Hierbij wordt ook regionaal afgestemd en uniform beleid daar waar mogelijk ingezet. Ook
bij kleine overtredingen mag harder worden ingegrepen door de BOA’s, maar alleen om escalatie
te voorkomen en preventief te werk te gaan.

2.4 ONVEILIGE SITUATIES
Bij onveilige omgevingen moet het mogelijk worden binnen de wettelijke grenzen en mogelijkheden om cameratoezicht te realiseren. De vrijwilligers inzet van het Ogen en Oren project dient te
worden versterkt en uitgebreid. Uitgegaan wordt dat in iedere wijk of kern in Dijk en Waard straks
een Ogen en Oren Project draait en geïntegreerd is in het veiligheidsbeleid. Daarbij dient de
waarde en nut passend te worden gewaardeerd en gefaciliteerd. Indien er structurele of tijdelijke
overlast is van of door wat dan ook behoort mobiel of blijvend cameratoezicht een middel te zijn
om dit tegen te gaan.

2.5 FIETSERS EN VOETGANGERS
In omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende omgevingsplan staat wat betreft verkeer de
fietser en voetganger op plek 1. Deze groepen moeten zich veilig binnen Dijk en Waard kunnen
verplaatsen.

2.6 VUURWERK
Vuurwerk afsteken tijdens oud en nieuw en eventueel bij gelegenheid buiten oud en nieuw moet
mogelijk blijven. Als dorps- of wijkraden vragen om een centrale afsteekplaats in wijk of kern
dan dient dit onderbouwd te worden door de wens van de inwoners van die wijk of kern. Het
bevoegd gezag kan wel vuurwerkvrije zones aanwijzen daar waar kwetsbare inwoners of dieren
last hebben van vuurwerk of waar de (brand)veiligheid in het geding is zoals nabij veel rietgedekte huizen of boerderijen.
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3. OPENBARE RUIMTE

EEN VEILIGE EN GROENE OPENBARE RUIMTE VOOR IEDERE INWONER
Lokaal Dijk en Waard zet in op groenere wijken, immers in een groene wijk is het fijner wonen, is
meer sociale cohesie door ontmoetingen en spelen kinderen vaker buiten. We willen het onderhoudsniveau van de wijken en kernen versterken. Een mogelijkheid hiertoe is het inzetten van
groenadoptie door de buurt. Zo kunnen inwoners met elkaar zelf het groen onderhouden.

3.1 MELDINGEN VANUIT DE INWONERS
Het doen van meldingen door inwoners over gevaarlijke of overlast gevende situaties in de
woonomgeving moet laagdrempelig (telefoon, mail, Facebook, Whatsappje) zijn. Hierbij kan ook
gedacht worden aan de Buiten Beter-app. Er moet snel naar de melder teruggekoppeld worden
wat er met en aan de melding is gedaan. Bij plekken waar groen voor gevaarlijke overlast zorgt,
zoals bij kruispunten, voetpaden en speelplaatsen, dient het groen te worden vervangen door
laagblijvende planten of struiken. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook extra maaibeurten een oplossing.

3.2 ZWERFVUIL AANPAKKEN
Zwerfvuil vormt een grote ergernis bij bewoners. Dit moet tegengegaan worden door een bewustwordingscampagne, het regelmatig schoonvegen van de straten en daar waar mogelijk
aanpakken van de vervuiler(s). In alle wijken zijn voldoende openbare afvalbakken beschikbaar,
voor onder andere hondenpoep en straatafval.

3.3 INRICHTING VAN DE BUURT EN SPEELPLEKKEN
Bewoners worden betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt. Dit geldt
ook voor het inrichten van speelplekken of ontmoetingsplekken met bijvoorbeeld straatmeubilair.
Inzet is hierbij een passende en gebruiksvriendelijke openbare ruimte voor iedere inwoner in iedere wijk of kern. Speelplaatsen en straatmeubilair dienen daarbij schoon en veilig te zijn. Daarnaast wordt bij de inrichting van speelplekken rekening gehouden met kleine kinderen maar ook
met de oudere jeugd. De speelplekken moeten voor een grotere leeftijdsgroep uitdagend zijn.

3.4 WEGEN EN PADEN
Wegen worden bij (her)inrichting voetgangers- en fietsersvriendelijk ingericht. Het moet geen
probleem zijn om met rollator, rolstoel, kinderwagen van de voetgangerspaden en stroken gebruik te maken. Wegen en kruispunten worden ook zo ingericht dat duidelijk is hoe de voorrangsregels zijn. Ook moet duidelijk door de inrichting zijn wat voor categorie weg het is: gebiedsont-
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sluitingsweg of erftoegangsweg. Dit geldt ook voor de snelheid die toegestaan is op de wegen.

3.5 PARKEREN
In vele huidige wijken in Dijk en Waard is een meer of minder ernstig parkeerplaatsen tekort. Er
dient een goed en helder parkeerbeleid te komen voor Dijk en Waard, zodat parkeren geen vertragende / belemmerende factor is voor het realiseren van woningen. Geïnventariseerd dient te
worden hoe ernstig het tekort is en hoe dit opgelost kan worden. Indien echt niet anders op te
lossen is, zou openbaar groen opgeofferd kunnen worden, waarbij de insteek is dat dit bijvoorbeeld zogenaamde grasparkeerplaatsen worden.

3.6 DOORVAARBAARHEID
Langedijk Ontwikkelt met Water (LOMW) wordt ‘Dijk en Waard Ontwikkelt met Water’ en dient
verder uitgewerkt en uitgevoerd te worden. Te allen tijde dient er balans te zijn bij het gebruik van
het tussen woongenot, rust, vertier, veiligheid en recreatief gebruik o.a. door meer inzet van Boa’s
op het water. Voor het voormalig Heerhugowaardse deel van Dijk en Waard dient een doorvaarbaarheidsvisie opgesteld te worden.
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4. DIENSTVERLENING
DE INWONER STAAT CENTRAAL

Dienstverlening is belangrijk voor inwoners. Het is een van de weinige keren dat u als inwoner te
maken krijgt met de gemeente. Lokaal Dijk en Waard wil ervoor zorgen dat uw beleving optimaal
is.

4.1 DIENSTVERLENING EN POLITIEK
Het bestuur hoort dicht bij de inwoners te staan. Daarom kiezen wij voor uitgebreide inwonersparticipatie in brede zin van het woord. Ook dienen inwoners makkelijk de loketten van WMO en
dienstverlening (inkijken plannen en verkrijgen documenten ) en de frontoffices te kunnen bereiken. Dit betekent dat zowel het huidige gemeentehuis van Heerhugowaard als het Huis van de
Gemeente in Langedijk (de Binding) ruimschoots geopende loketten kent. Het recent ingezette
systeem om documenten thuis te bezorgen wordt verder uitgebreid. Inwoners worden daarop
geattendeerd, er wordt goed over gecommuniceerd. Daarnaast worden inwoners via huis aan
huisbladen maar zeker ook via sociale media geïnformeerd over wat er in de gemeente speelt,
waar de raad over vergadert en wat de rechten van inwoners zijn hierbij.

4.2 UW INBRENG
Uw inbreng is ontzettend belangrijk. Inwoners kunnen in de oriënterende fase in een commissie- of forumbehandeling plaatsnemen aan de (digitale) vergadertafel. Bij grote onderwerpen in
een wijk of kern vergadert de commissie in een buurtcentrum, dorpshuis, zaaltje nabij de locatie
waar het onderwerp speelt. Zo wordt het inwoners en meedenkers en belanghebbenden makkelijk gemaakt om bij het onderwerp of hun onderwerp betrokken te zijn en inbreng te leveren.

4.3 GEMEENTEGRENZEN EN BRG
Inwoners dienen geen last te hebben van gemeentegrenzen, dus bij meldingen openbare ruimte,
ook al valt die ruimte niet binnen Dijk en Waard of omgekeerd, wordt de melding afgehandeld en
worden inwoners niet van kastje naar muur gestuurd. De gemeente moet faciliterend en vraaggericht werken. De Basisregistratie personen (BRP) dient zo ingericht te worden dat bij officiële
stukken de dorpsnamen genoemd worden en niet de gemeentenaam.

4.4 KERNENBELEID
Het kernenbeleid wordt verder uitgewerkt en geïmplementeerd in alle kernen en wijken. Dit
wordt voortvarend opgepakt. Uitgangspunt is dat er korte lijnen zijn tussen onze inwoners en
de gemeente. Om dit waar te maken stelt de gemeente voor iedere kern/wijk een ‘wijkmanager’.
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In samenwerking met zo’n wijkmanager kunnen dorpsraden / wijkraden een ‘burgerbegroting’
opstellen, om zelf zaken op te pakken en te realiseren.

4.5 OPVOLGING MOTIE TWEEDE KAMER
Lokaal Dijk en Waard geeft gehoor aan de motie van de Tweede Kamer (11 februari 2021), waarin
de regering:
‘Na voltooiing van het herindelingsproces de provincie Noord-Holland te verzoeken met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras
en Koedijk te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of Koedijk een grenscorrectie, zodat
ze tot de gemeente Alkmaar kunnen behoren, een duurzame oplossing is en of dit kan rekenen
op draagvlak van de inwoners van Sint Pancras en Koedijk, en de Kamer binnen twee jaar te
informeren over de voortgang’.

Het is belangrijk de regionale samenwerking te versterken en uit te breiden. De omvang van Dijk
en Waard maakt dat er verantwoordelijkheid genomen kan en moet worden op belangrijke regionale thema’s, zoals wonen, economie, mobiliteit, werkgelegenheid etc.
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5. VERKEER EN MOBILITEIT
VEILIG VAN A NAAR B VERPLAATSEN

Bereikbaarheid is iets wat ons allemaal dagelijks bezighoud. Of we nou een ommetje maken rond
het Park van Luna of naar ons werk gaan over de N242: iedereen is er mee bezig. Dit maakt dat
Lokaal Dijk en Waard wil dat het hoog op de agenda komt te staan van de nieuwe gemeenteraad.
Heerhugowaard en Langedijk hebben al een voorschot genomen op dit onderwerp door een Mobiliteitsvisie vast te stellen, maar er is nog werk aan de winkel.

5.1 GOED BEREIKBAAR
Lokaal Dijk en Waard wilt dat de gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en inwoners.
Zo willen wij dat de N242 wordt verbreed om goede doorstroming te bewerkstelligen. Daarnaast
moet er kritisch worden gekeken naar de kruispunten op de provinciale wegen. Deze moeten veiliger en makkelijker begaanbaar zijn. Hierover moet Dijk en Waard in gesprek met de provincie.
Ook de gemeentelijke wegen moeten beter doorstromen. De files op bijvoorbeeld de Oosttangent
zijn een doorn in het oog voor de vele forenzen die binnen onze gemeenten wonen. We willen
de aankomende 4 jaar onderzoeken hoe we dit kunnen verbeteren en de resultaten van het
onderzoek ook direct toepassen in de praktijk. Daarnaast moet de onderdoorgang bij de spoorwegovergang nabij het station er echt komen deze periode.

5.2 ELEKTRISCH RIJDEN
Elektrisch rijden is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Lokaal Dijk en Waard wil meer oplaadpunten, waaronder een snellaadstation. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers moeten de
oplaad-mogelijkheden uitgebreid worden.

5.3 GOEDE ONTSLUITING INDUSTRIEGEBIEDEN
Industriegebieden moeten goed ontsloten worden. Verkeer mag de bedrijfsactiviteiten niet belemmeren. Zo moeten industriegebieden zoals Breekland, de Zandhorst en de Zuiderdel goed
bereikbaar zijn voor het bedrijfsverkeer vanaf de provinciale wegen.

5.4 OPENBAAR VERVOER
Voor veel mensen is het openbaar vervoer ook een belangrijk onderdeel in hun leven. Lokaal Dijk
en Waard wil dat Dijk en Waard zelf een buslijn gaat opzetten. Dit is deels ook in de Mobiliteitsvisie
meegenomen. We moeten als grote gemeente de sturing op het openbaar vervoer vasthouden
en versterken. De interne busverbindingen moeten langs alle kernen in Dijk en Waard gaan en
regelmatig rijden. De bustijden moeten daarnaast ook aansluiten op de tijden van de trein.
De Hugohopper (misschien wel Dijk en Waardhopper) blijkt een succes te zijn voor de minder mobiele inwoner. Dit houden we in stand en verbeteren we waar het nodig is.
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6. DUURZAAMEID, MILIEU EN ENERGIE
HOE BEREIKEN WE EEN HOGE PLEK OP DE LANDELIJKE DUURZAAMHEIDSMETER?
In de gemeente Dijk en Waard krijgen milieu en duurzaamheid een prominente plaats in de beleidsontwikkeling voor een permanente beheersing van milieu- en klimaatproblemen. Lokaal Dijk
en Waard kiest voor zonne-energie, isoleren van woningen, fabrieks-en kantoorpanden en het
stimuleren van bouwen van 0 op de meter woningen. Uiteraard hebben gemeentelijke gebouwen, in brede zin van het woord, een voorbeeldfunctie waar het gaat om duurzaamheid. Aan de
hand van een uitvoeringsprogramma wordt duidelijk hoe de ambitie - om in 2030 – 2035 een
energieneutrale gemeente te zijn – moet worden gerealiseerd. De haalbaarheid en betaalbaarheid is hierbij belangrijk. Met andere woorden er mag geen energie armoede ontstaan. Met betaalbaarheid bedoelen wij dat het binnen de begroting wordt opgelost en dat de lasten niet bij de
inwoners komen te liggen.

6.1 AANBESTEDINGEN
Bij aanbestedingen is het belangrijk dat de gemeente goed kijkt wie de aanbieder is en hoe duurzaam deze is. Waar mogelijk willen wij dat de gemeente bedrijven die hogere duurzaamheidsscore hebben voorrang krijgen tijdens de aanbestedingsprocedure. Wel moet onderzocht worden of
dit kan in relatie tot het Europese aanbestedingsbeleid.

6.2 ENERGIEOPWEKKING
We vinden dat windmolens niet nabij bebouwing geplaatst
mogen gaan worden. Lokaal Dijk en Waard zet liever in op

WIST U DAT

zonne-energie dan op windenergie. In het algemeen moet
het plaatsen van energiebronnen in de openbare ruimte naar constructieve oplossingen gezocht worden. We
willen niet alleen gebruik maken van bestaande bekende
energiebronnen maar ook kijken naar nieuwe duurzame
initiatieven. Duurzaamheid valt of staat bij draagvlak onder
de inwoners, voorlichting en communicatie spelen hierin
een belangrijke rol. Er moet onderzocht worden tot opwekking van duurzame energie in de vorm van aardwarmte.
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In Dijk en Waard is in 2019
414 Terrajoule hernieuwbare energie opgewekt.
De CO2-uitstoot was in
2019 389.800 ton. Dat is
ruim minder dan in 2021.
Toen was het 494.00 ton.
Het totale energieverbruik
in Dijk en Waard was in
2019 5.950 Terrajoule.

6.3 WONINGEN DUURZAAM
Voor het verduurzamen van woningen moet extra subsidie beschikbaar komen. Hierbij moet ook
ingezet worden op geld via de hogere overheden. Daarnaast moet bij de landelijk opgelegde
ambitie om huizen van het gas af te halen een aparte subsidie beschikbaar komen voor huiseigenaren.

6.4 GRONDSTOFFENBELEID
Grondstoffenbeleid en het scheiden van grondstoffen bij de bron zijn belangrijk om te voldoen
aan de opdracht om meer afval te scheiden. Dit mede om de kosten te drukken van het ophalen
en verwerken van afval. Ook hier spelen faciliteren en informeren een belangrijke rol. Bekeken
moet worden of in bepaalde periodes bepaalde kleur bakken vaker geleegd zouden moeten worden.

6.5 NATUUR
Dijk en Waard kent een rijke en diverse natuur. Om binnenstedelijk te kunnen genieten van groen,
hebben we de prachtige ‘t Waarderhout. Dit willen we promoten en behouden. Dijk en Waard kent
daarnaast ook speciale natuurgebieden. Bijvoorbeeld het Oosterdelgebied, een Landschapsreservaat met een sterk cultuurhistorisch karakter. In het gebied kunnen beperkt activiteiten
plaatsvinden, dit dient altijd in samenspraak met stichting Veldzorg maar vooral ook met omwonenden besproken te worden. Het Oosterdelgebied wordt bedreigd door een invasieve exoot,
beter bekend als de Amerikaanse rivierkreeft. Lokaal Dijk en Waard wil het Oosterdelgebied behouden. Hiervoor moet Dijk en Waard met een reddingsplan komen met concrete actiepunten
om deze exoot de verdrijven.

6.6 KLEIMEER EN RECREATIE
De Kleimeer nabij Geestmerambacht is een zeer waardevol rust en natuurgebied voor diverse
flora en fauna. Daarom moet dit gebied slechts zeer beperkt toegankelijk blijven en dient recreatie hier achterwege te blijven. Maar natuur is er ook voor het welbevinden van de inwoners en
bezoekers. Daar waar mogelijk moet op het grondgebied van Dijk en Waard wandelroutes gecreëerd worden en gefaciliteerd met picknickplekken en rustplaatsen voor de wandelaar. De diverse
natuurverenigingen die actief zijn in Dijk en Waard zijn goede gesprekspartners bij het bepalen
waar wel en waar niet. Om het Geestmerambacht gratis te houden, is Lokaal Dijk en Waard bereid
om meer te investeren en de gemeentelijke bijdrage te verhogen.
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7. SOCIAAL DOMEIN

LOKAAL DIJK EN WAARD STAAT ER VOOR DAT INWONERS EIGEN KRACHT GEBRUIKEN DAAR
WAAR KAN EN ONDERSTEUNING VANUIT GEMEENTE KRIJGEN DAAR WAAR MOET
Binnen de begroting van Dijk en Waard neemt het sociaal domein een zeer grote ruimte in. Derhalve moet er ingezet worden of efficiënte en doelmatige zorg aan onze kwetsbare inwoners.
Belangrijk hierbij is dat er duidelijk gecommuniceerd wordt naar inwoners waar men het (telefonisch of digitale) loket in de gemeente kan vinden. Wij zetten in op een fysiek loket voor alle inwoners goed bereikbaar. Minimaal de huidige twee loketten in Dijk en Waard zijn dagelijks geopend,
ook na 1-1-2022. Ook vinden er spreekuren plaats in wijkcentra en dorpshuizen.

7.1 MANTELZORG
Bij de hulpvraag of aanvraag naar zorg vindt spoedig een gesprek plaats bij de hulpvrager thuis
aan de keukentafel waardoor de inwoner slechts één keer zijn of haar verhaal hoeft te doen. In
de huidige samenleving wordt een groot beroep gedaan op de naasten van de inwoners. Daarom
hebben we in Dijk en Waard een grote waardering voor die mantelzorgers, waarbij het niet uitmaakt of de mantelzorger in of buiten Dijk en Waard woont, zolang degene die mantelzorg nodig
heeft in Dijk en Waard woont. De gemeente hoort de mantelzorger van de mantelzorger te zijn!
Mantelzorg dient dan ook passend gewaardeerd en gerespecteerd te worden.

7.2 REGELGEVING
Onnodige regelgeving en herkeuringen dienen te worden voorkomen. Mensen met een zorgvraag
stellen die vraag vaak al te laat, neem ze serieus, help ze. Dijk en Waard zet daarom ook volop in
op preventie. Vroegsignalering en snelle actie hierop voorkomt de inzet van zwaardere en duurdere zorg.

7.3 DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE
De komende jaren zal het aantal met dementie gediagnosticeerde inwoners nog groeien. Dijk en
Waard is een dementievriendelijke gemeente om deze groeiende groep inwoners en hun naasten
hier fijn te laten wonen en leven.

7.4 TIJDIGE SIGNALERING
Er is een zeer goede samenwerking tussen (jeugd)zorg, onderwijs, sport en cultuur, zodat tijdig
wordt gesignaleerd dat er zorg nodig is en hulp kan worden geboden aan kinderen en jongeren
die dat nodig hebben. Op IKC’s en middelbare scholen houden de consulenten van WMO laagdrempelige spreekuren voor ouders en leerlingen. Kinderen en jongeren die een zwaardere vorm
van zorg nodig hebben ontvangen deze zo snel mogelijk. Een goede samenwerking in de regio
en eventueel daarbuiten is hiervoor van groot belang.
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Welzijnswerk voor zowel ouderen als ook jeugdwerk voor jongeren wordt per wijk of kern aangeboden. Bereikbaarheid speelt hierin een essentiële rol. Iedere inwoner, jong of oud, moet makkelijk een door de welzijnswerk aangeboden activiteit kunnen bereiken. Dit mede om eenzaamheid
onder jongeren en ouderen te bestrijden en te voorkomen.

7.5 VRIJWILLIGERS
Dijk en Waard kent van oudsher een groot aantal vrijwilligers. Zij vormen de ruggengraat van onze
Dijk en Waardse samenleving. Vrijwilligers moeten omarmd worden, het moet hen niet moeilijk
gemaakt worden om vrijwilliger te zijn. Omgekeerd is voor het doen van vrijwilligerswerk voor veel
inwoners een welkome dagbesteding. Het geeft hen structuur en brengt hen in contact met andere inwoners. Bovendien geeft het inwoners het gevoel belangrijk te zijn, ze tellen mee.

7.6 BIJSTANDSGERECHTIGDEN
Vrijwilligerswerk is geen oplossing voor bijstandsgerechtigden. Lokaal Dijk en Waard vindt niet dat
bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren. Niet iedereen is psychisch en fysiek
altijd in staat om deze tegenprestatie te leveren. Lokaal Dijk en Waard wil bijstandsgerechtigden
begeleiden naar betaald werk om hen zo goed mogelijk te laten participeren in de samenleving.
Zo willen we bereiken dat onze kwetsbare inwoners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.
Ook in Dijk en Waard wonen inwoners die op of onder de armoedegrens leven. Er moet ingezet
blijven worden op preventie en het laten mee doen van deze inwoners in de maatschappij.

7.7 SCHULDHULPVERLENING
De Meedoenpas of Hugopas moet breed bekend gemaakt worden onder die inwonersgroepen,
onderbesteding moet worden voorkomen. Daarnaast moet de pas breed ingezet kunnen worden.
Van sport tot aan onderwijs. Wanneer inwoners te veel schulden hebben moet laagdrempelig
schuldhulpverlening aangeboden worden. Preventie is hierbij belangrijk, zeker in dit post Corona
tijdperk.

7.8 BASISINKOMEN
Basisinkomen kan als experiment ingezet worden. Dit mag geen aanzuigende werking hebben
op het “gaan wonen” in Dijk en Waard. Het experiment moet ingezet worden op inwoners die al
langer in Dijk en Waard woonachtig zijn.

7.9 VOEDSELBANKEN
De Voedselbanken spelen een belangrijke rol bij die inwoners die zelfs geen eten meer kunnen
kopen en hiervan afhankelijk zijn. In Dijk en Waard worden de Voedselbanken gewaardeerd en
gefaciliteerd.
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8. ONDERWIJS

GOED ONDERWIJS IS ESSENTIEEL VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE
JONGE DIJK EN WAARDERS
Onderwijs is de basis van de toekomst van onze jongere inwoners. Er wordt ingezet op IKC-vorming in alle wijken en kernen, waardoor een integraal aanbod is voor de 0 – 12 jarigen. Daar waar
mogelijk kan ook ingezet worden op een IKOC, een integraal kind en ouderencentrum. In de wijk
Broekhorn moet geïnventariseerd worden of er plek en voldoende leerlingenaanbod is voor een
eigen IKC eventueel gecombineerd met een wijk- of buurtcentrum. In Sint Pancras is voldoende
leerlingenaanbod voor een tweede IKC in het noorden van het dorp op of rond huidige locatie
Baken, dit dient voortvarend opgepakt te worden. IKC zuid in Sint Pancras dient snel gerealiseerd
te worden (locatie Sperwer).

“Er moet een goede verbinding zijn tussen sociaal domein en onderwijs.”
8.1 BASISONDERWIJS
Met alle aanbieders van basisonderwijs en opvang in onze gemeente Dijk en Waard wordt gelijkwaardig omgegaan wat betreft huisvesting van 0 – 12 jarigen. Wij willen investeren in kwaliteit
en duurzaamheid van de gebouwen. Daarnaast moeten schoolpleinen vergroend worden. Eveneens moet de schoolmoestuin gestimuleerd en mogelijk gefaciliteerd worden eventueel in combinatie met een buurtmoestuin.

8.2 MIDDELBAAR ONDERWIJS
Ook kent Dijk en Waard een aantal middelbare scholen, die

WIST U DAT

ook uit de regio leerlingen aantrekken. Regionale afstemming is een voorwaarde om in de regio goed en breed
middelbaar onderwijs aan te bieden. Een goede monitoring van te verwachten leerlingenaanbod moet voorkomen
dat er huisvestingstekort of overschot ontstaat bij middelbare scholen.

8.3 MBO
De MBO vestiging in Dijk en Waard en de regio moet inzetten op het gediplomeerd verlaten van de leerlingen.
Een diploma op minimaal MBO niveau is de basis voor de
toekomst van onze inwoners.
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In Dijk en Waard zijn er 26
vestigingen van het reguliere basisonderwijs.
Per vestiging zijn er ongeveer 300 leerlingen.
In Dijk en Waard zijn er
4913 leerlingen in het
voortgezet onderwijs.
De gemiddelde score op
de centrale eindtoets
(CET) is 533,4.

8.4 LEERPLICHT
Leerplicht dient regionaal op minimaal het huidige niveau gehandhaafd te worden. Hiertoe dienen lokaal en regionaal voldoende leerplichtambtenaren aangesteld te worden. De benchmark
hiervoor is de landelijke norm in een gemeente van vergelijkbare omvang.
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9. SPORT EN VERENIGINGEN
VERENIGINGEN STAAN AAN DE BASIS VAN DE SAMENLEVING

Dijk en Waard kent van oudsher een actief verenigingsleven. Op dit moment is er verschil in subsidiering en facilitering tussen de oude gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Dit moet snel
geharmoniseerd worden, waarbij krachtige verenigingen het uitgangspunt moet zijn.
Hierbij moeten alle verenigingen in Dijk en Waard meegenomen worden. Dit om een transparant
“sportveld” te creëren met eenduidige subsidies en benadering van de accommodaties. Dit zowel
op financieel als juridisch gebied.

9.1 PREVENTIE
Sportverenigingen hebben ook een signalerende en preventieve functie binnen het sociaal domein. Verenigingen moeten op een verantwoorde manier hiermee verweven zijn.

9.2 SPORTGEMEENTE
Dijk en Waard zet koers naar een echte sportgemeente. Hierbij een breed aanbod aan sport-, spel
en bewegingsmogelijkheden en krachtige samenwerkende verenigingen. Ingezet wordt op het
verhogen van het aantal inwoners wat aan beweging doet, georganiseerd dan wel ongeorganiseerd, ieder naar zijn eigen kunnen en vermogen. Sporten moet ook voor bewoners met lagere
inkomens goed toegankelijk zijn via Meedoen pas voor contributie, maar ook voor sportattributen.
Ten behoeve van het ongeorganiseerd sporten wordt de openbare ruimte zo ingericht dat het
sport- en beweegvriendelijk wordt of blijft.

9.3 BREEDTESPORT
Het sportaanbod moet blijvend afgestemd worden op de vergrijzing en ontgroening die landelijk en dus ook in Dijk en Waard plaatsvindt. Dat vraagt om een ander passend sportaanbod
zowel binnen de verenigingen alsook buiten de huidige verenigingen om. We zetten dus in op
breedtesport voor jong en oud, man en vrouw, minder sportief of meer sportief. Ook voor de
zogenaamde G-sporters worden verenigingen ingericht, zodat ook deze groep inwoners volop
mee kunnen doen. Topsport vinden we belangrijk, maar we realiseren ons dat we dit regionaal of
landelijk moeten faciliteren.

9.4 VRIJWILLIGERSINZET
Ondanks dat er een grote vrijwilligersinzet is in Dijk en Waard, kennen de meeste verenigingen
een tekort aan vrijwilligers. De gemeente Dijk en Waard gaat samen met de verenigingen kijken
hoe dit tekort aan vrijwilligers opgepakt kan worden, hoe er nieuwe vrijwilligers geworven kunnen
worden.
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9.5 ZWEMMEN
Lokaal Dijk en Waard wil dat de huidige drie zwembaden binnen de gemeente Dijk en Waard blijven bestaan. Zowel de lagere scholen alsook de middelbare scholen maken volop gebruik van de
zogenaamde ‘natte” gymlessen in deze zwembaden.
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10. CULTUUR

WE KOESTEREN HET RIJKE CULTUURVERLEDEN WAT DIJK EN WAARD
KENT EN KENMERKT
In de gemeente Dijk en Waard is cultuur voor iedereen. Cultuur zorgt voor verbinding, creativiteit en is voor veel mensen een belangrijke vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding. In
de gemeente Dijk en Waard wordt het rijke cultuuraanbod van activiteiten, evenementen in de
verschillende kernen van Dijk en Waard gekoesterd. Denk hierbij aan de vele Kermissen, Zuurkoolcup, Nazomerfeesten, Sinterklaasintochten, Koningsdag, Waardcup, Heerhugowaard a live en
Kunstroute. Zeker ook muziekfestivals horen volop de ruimte te krijgen. Met Mixstream, Liquicity
en Indian Summer kent Dijk en Waard een aantal bekende festivals. Dijk en Waard kent ook een
aantal particuliere cultuuraanbieders, Lokaal Dijk en Waard omarmt deze initiatieven.

10.1 CULTUURAANBOD
Cultuuraanbod dient afgestemd te worden op bredere doelgroepen. Ouderen amuseren zich
met een andere vorm van cultuur dan jongeren veelal doen. Hier is dan ook een rol weggelegd
voor de cultuurverbinder voor jongeren. Wat Lokaal Dijk en Waard betreft dient er ook voor andere doelgroepen een cultuurverbinder te komen. Ook zou er een agenda moeten komen met
het cultuuraanbod in de gemeente, van professioneel aanbod tot de amateurkunst. Onze vele
muziekkorpsen en toneelverenigingen dienen gefaciliteerd te worden, hierbij moet nadrukkelijk
gestreefd worden dat ze elkaar versterken.

10.2 BIBLIOTHEEK
Op dit moment zijn er in Dijk en Waard twee vestigingen van een bibliotheek. Beide locaties
dienen geopend te blijven voor de toekomst. De vele rollen die de bibliotheek heeft in de samenleving moeten behouden en zelfs uitgebreid en versterkt worden. De investeringen in de
Bibliotheek in Dijk en Waard worden gelijkgetrokken met het uitgavepatroon zoals de voormalige
gemeente Heerhugowaard die kent tot op heden.

10.3 THEATERS
De Theaters in Dijk en Waard moeten volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Cool heeft
hierbij een andere allure dan theater De Binding. Voor ieder theater moet een passende oplossing gevonden worden, waarbij ingezet wordt dat inwoners een passend cultuuraanbod kunnen
ontvangen. Op cultuur en cultuurbeoefening mag niet bezuinigd worden.
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10.4 ORGANISEREN KLEINE EVENEMENTEN
Voor het organiseren van kleine of kleinere evenementen zonder veiligheidsrisico’s moet de regelgeving versoepeld worden. Kleine evenementen zijn voor het welzijn van inwoners heel belangrijk en geven kleur aan het leven van de inwoners.

10.5 MUSEA
De twee grote musea die Dijk en Waard rijks is zijn het Poldermuseum en Museum Broekerveiling.
Beide musea vertellen de verhalen van de rijke geschiedenis die onze gemeente Dijk en Waard
kent en zijn daardoor belangrijke cultuurdragers van Dijk en Waard. Samen met de musea in de
regio moeten zij zich versterken en daarmee zowel voor lokale als ook regionale inwoners een
belangrijke rol spelen. Daarnaast hebben zij een economische waarde via het toerisme. Hierbij
moet Stichting Toeristische Promotie Dijk en Waard (i.o) betrokken worden.

10.6 CULTUURHISTORIE
De (voormalige) gemeentes Heerhugowaard en Langedijk kennen een nota cultuurhistorie. Beide
nota’s moeten tot één document herschreven worden. Hierbij dient aandacht te zijn voor de fouten die de huidige nota’s cultuurhistorie kennen.
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11. FINANCIËN

WE PASSEN OP DE GEMEENTEFINANCIËN ZOALS WE DAT OOK MET
ONS EIGEN HUISHOUDBOEKJE DOEN
Dijk en Waard is ontstaan uit de ambitie om van twee gemeentes tot één sterke gemeente te komen. Ook financieel moet dit terug zijn te zien. Er ligt een gezonde meerjarenbegroting. We moeten streven naar een financieel duurzame gemeente.

11.1 BEGRIJPBARE BEGROTING
Voor inwoners moet het duidelijk zijn hoe die begroting er uit ziet. Desnoods naar voorbeeld van
andere gemeentes in een stripverhaal. Dit geldt ook voor kadernota’s, tussentijdse rapportages,
jaarstukken. Inwoners en bestuurders hebben er recht op om te zien waar hun geld voor wordt
gebruikt en ingezet.

11.2 NIEUWE TAKEN
Alles wat Den Haag ons oplegt aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden moet voorzien zijn
van een zak geld vanuit Den Haag wat de extra kosten dekt.

11.3 GEMEENTELIJKE LASTEN
Voor de inwoners en ondernemers moeten de gemeentelijke lasten niet hoger worden dan ze
nu zijn. Uiteraard dienen rioolrechten, afvalstoffenheffing en OZB geharmoniseerd te worden.
Onderzocht dient te worden of peildatum 1 januari voor gemeentelijke lasten gedurende het
inningsjaar variabel is. Dit naar Beverwijks model waarbij als een huishouden van meer- naar
1-persoonshuishouden gaat of vice versa gedurende een heffingsjaar er een verrekening plaatsvindt.

WIST U DAT
De gemiddelde woonlasten per eenpersoonshuishouden zijn
ongeveer €760. De woonlasten per meerpersoonshuishoudens
zijn ongeveer €833.
Het OZB-tarief is in de afgelopen 4 jaar gedaald in Dijk en Waard.
In Dijk en Waard is de gemiddelde afvalstoffenheffing per eenpersoonshuishouden ongeveer €226. Per meerpersoonshuishouden is dit €299.
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12. ECONOMIE

EEN GEZOND ECONOMISCH KLIMAAT TREKT ONDERNEMEN AAN
De gemeente Dijk en Waard is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich hier te vestigen.

12.1 VESTIGINGSKLIMAAT
Dit stimuleert de werkgelegenheid in de gemeente. Lokaal Dijk en Waard wil de bereikbaarheid
van de gehele gemeente en daarmee ook die van de bedrijventerreinen en werklocaties goed
houden. In 2035 heeft Dijk en Waard een circulaire economie met een gezond vestigingsklimaat.
Inwoners en detailhandel moeten elkaar goed kunnen vinden. De detailhandel moet voldoende ruimte krijgen om zich te vestigen en te handhaven. Hierbij gaan we uit van concentratie in
wijken en kernen. Perifere leegkomende detailhandel zou dan ingezet kunnen worden voor transformatie naar woningen. Parkeren moet in voormalig Langedijk gratis blijven, in Heerhugowaard
centrum waard eveneens. Middenwaard dient lagere parkeertarieven te hebben dan vergelijkbare
winkelcentra in de omliggende gemeentes.

12.2 ARBEIDSMIGRANTEN
We willen niet meer geld steken in het huisvesten van arbeidsmigranten. Voor de huidige huisvesting moet er wel goed beleid worden geformuleerd om voor een veilige omgeving te zorgen.
Het huidige beleidskader van Heerhugowaard is een goede basis.

12.3 ONDERNEMERSVERENIGINGEN
De thans drie ondernemersverenigingen zijn structurele gesprekspartners voor de gemeente. Zij
worden betrokken in een voor de gehele gemeente op te stellen nieuwe Economische Visie.

12.4 LAND- EN TUINBOUW
Een andere belangrijke economische pijler is van oudsher de land- en tuinbouw in onze gemeente Dijk en Waard. Door regelgeving vanuit Brussel en Den Haag komt er heel veel af op deze
ondernemers. Dit brengt veel onzekerheid mee voor deze groep. De LTO is hierin de gesprekspartner van de gemeente. Zij vertegenwoordigen die ondernemersgroep. Bij het opstellen van
bestemmingsplannen of straks omgevingsplan houden we rekening met nieuwe inkomstenbronnen van deze agrarische groep. We streven naar een duurzame landbouweconomie. De land- en
tuinbouwers zijn de architecten van de buitengebieden. Daarom willen wij de landbouwgrond
zoveel mogelijk behouden, waarbij natuurvriendelijk ‘boeren’ voorop staat. Daarnaast willen wij
de agrariërs zoveel mogelijk ondersteunen bij alle nieuwe regelgeving vanuit Den Haag.
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12.5 TOERISME
Toerisme is in toenemende mate een economische pijler. Om meer toeristen te trekken wordt
gekeken hoe meer camperplaatsen te ontwikkelen en kleinschalig kamperen (bij de boer). Dijk
en Waard blijft aangesloten op alle wandelknooppunten, fietsknooppunten en vaarknooppunten.
Hierbij wordt het bezoek aan onze parels musea, landschap, historische kernen in heel Dijk en
Waard gestimuleerd.
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BEDANKT VOOR HET LEZEN
info@lokaaldijkenwaard.nl | 0637609345 | https://www.lokaaldijkenwaard.nl

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026
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Programma als vastgesteld door de leden
op 28 oktober 2021 te Zuid-Scharwoude
www.lokaaldijkenwaard.nl

