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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De naam van de nieuwe gemeente die uit de peiling naar voren is gekomen: Dijk en Waard.
Inleiding
Op 30 oktober hebben beide raden na een fusieraad een besluit genomen over het
naamgevingsproces voor de naam van de nieuwe gemeente. In een eerste ronde werden
inwoners gevraagd een naam in te zenden. Een naamcommissie heeft uit de longlist die dat
opleverde een selectie van zes namen gemaakt (deze longlist is beschikbaar voor wie dit wil
inzien). In een tweede ronde is de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard met een enquête
gevraagd welke naam hun voorkeur heeft voor de nieuwe gemeente. De enquête sloot op 16
januari. De door de inwoners gekozen naam wordt gepubliceerd. Deze naam wordt opgenomen
in het herindelingsadvies waarover de gemeenteraden nog een definitief besluit nemen in maart.
Kernboodschap
Uit de bewonersenquête is naar voren gekomen dat de inwoners van Langedijk en
Heerhugowaard kiezen voor de naam Dijk en Waard. Er zijn in totaal 11.639 stemmen ingediend.
Daarvan waren 8.053 stemmen geldig, 1.472 keer werd de online vragenlijst geopend maar werd
niets ingevuld, 2.114 keer werd een onvolledige stem uitgebracht. Van de geldige stemmen zijn
748 stemmen ingediend via stemkaarten op diverse locaties en antwoordcouponnen in de lokale
huis-aan-huisbladen. De naam Dijk en Waard heeft de meeste positieve stemmen en de minste
negatieve stemmen gekregen (zie alle informatie over de inwonersraadpleging in de bijlage). De
gekozen naam wordt op 22 januari met een persbericht bekend gemaakt met daarbij de uitleg
over het vervolg van de naamprocedure.
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Vervolg
Op vrijdag 14 februari kunt u het herindelingsadvies verwachten waarin ook de door inwoners
gekozen naam Dijk en Waard is vermeld. Wanneer op 11 maart het herindelingsadvies door de
raden wordt vastgesteld, kan de naam op een feestelijke manier bekrachtigd worden.
Bijlage(n)
Inwonersraadpleging
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

