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Verbinden door de Verbinding

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 20 april 2020 behandelend
agenda punt 12 met als onderwerp Project Verbinding
Constaterende dat:
Er in de zomer van 2020 door de werkzaamheden van Camping Dijk en Waard er een nieuwe
manier van samenwerking is ontstaan, tussen inwoners, verenigingen, instellingen en de
gemeenten.
De gemeente Langedijk de inwoners met de Initiatievencampagne wil stimuleren tot het
maken van plannen die de leefbaarheid verhogen.
Dit proces een positieve invloed heeft op de participatie van onze inwoners in Heerhugowaard en
Langedijk, het toekomstige Dijk en Waard.
De gemeente Dijk en Waard een gemeente is die gevormd gaat worden uit alle Kernen,
Buurtschappen en Wijken.
Overwegende dat:
Het belangrijk is dat we deze participatie vorm doorzetten omdat we een versterking en nog betere
samenwerking willen voor alle inwoners, instellingen, verenigingen in de nieuwe gemeente Dijk en
Waard.
Deze nieuwe aanpak zorgt voor een verdere verbinding en een positief effect geeft binnen de
samenleving.
Een vervolg initiatief deze samenwerking verder verbreedt en versterkt en we dit samen met de
gemeente Langedijk willen oppakken en uitvoeren.
In het kader van de nakende fusie en de verbinding tussen beide gemeenten de
Initiatieven campagne een mooi middel is om zowel de inwoners van Heerhugowaard te en de
inwoners van Langedijk te stimuleren
De gemeente Dijk en Waard op 1 Januari één gemeente met één begroting wordt.
Spreekt uit:
Het vervolgproject “de Verbinding” uit te laten voeren door de Stichting Camping Dijk en Waard.
Dit Project te zien als een integratie mogelijkheid voor alle inwoners van de nieuwe gemeente
Dijk en Waard.
Het college en de raad van Langedijk op te roepen de Initiatievencampagne te laten gelden
Voor heel de toekomstige gemeente Dijk en Waard.

Draagt/Verzoekt het College op:
1. Het project te zien als één project voor de gemeente Dijk en Waard
En om deze reden het project te richten op zowel alle inwoners, ondernemers ,
verenigingen en maatschappelijke organisaties in de toekomstige gemeente Dijk & Waard
2. Verzoekt het college de resultaten per tranche ook met de raad te delen, schriftelijk of via
een korte presentatie.

Senioren Dijk & Waard
Joke van Ruitenbeek

