Bij21-0340
Kan het presidium akkoord gaan met het voorstel onderstaande toelichtingen te
presenteren op 29 juni aanstaande?
Toelichting op ontwikkelingen volgende fase Centrumwaard op 29 juni 2021.
Aanvang: 20.00 uur
 We hebben het proces en de planning voor de volgende fase doorgenomen met de
wethouders
 De wethouders willen graag dat wij de raad tussentijds informeren
 Er volgt een RIB
 Gezien de strakke planning, het zomerreces en de doelstelling om het masterplan van
centrumwaard in de raad van oktober te laten vaststellen is het wenselijk om de raad
tussentijds te informeren
 Het proces wat we doorlopen is echt vernieuwend. Het gaat d.m.v. democratische
vernieuwing. De bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied zijn aan zet.
De gemeente begeleit het proces.
 De werkgroep DIP is betrokken en daarom is het goed om de hele raad tussentijds op de
hoogte te houden.
 De presentatie zal ongeveer vijftien minuten duren en daar is er gelegeheid tot het stellen
van vragen.

Presentatie Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 voor Cool kunst en cultuur op 29 juni 2021.
Heel graag presenteren wij aan de gemeenteraden en of de fracties van politieke partijen van
zowel Heerhugowaard als Langedijk ons Meerjarenbeleidsplan 2022-2025.
Het plan schetst onze nieuwe visie op kunst- en cultuurparticipatie in de gemeente Dijk en
Waard.
We formuleerden voor de komende jaren hoofddoelen en maatstaven, zodat we Dijk en Waard
optimaal kunnen bedienen. We grepen de coronacrisis aan als een moment van bezinning en zijn
er klaar voor. Het meerjarenbeleidsplan laat tevens zien hoe de resultaten van ons zelfonderzoek
aansluiten bij het landelijk cultuurbeleid. Het schetst de visie van waaruit we werken, benoemt
naast doelen ook ambities, kansen en aandachtspunten. Het laat zien wie we zijn, willen blijven
en willen worden. En het toont de concrete vertaling hiervan in programmering en organisatie.
We zijn trots op wat we samen hebben uitgewerkt en nodigen u uit van het resultaat kennis te
nemen. Na overleg met de griffie van Heerhugowaard zou op 29 juni a.s. een gelegenheid
kunnen zijn. Tijdens de presentatie nemen we u in circa twintig minuten mee in het plan op
hoofdlijnen. Uiteraard is er na afloop de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Met vriendelijke groet, mede namens de Raad van Toezicht en alle medewerkers van Cool
Lineke Kortekaas
Directeur-bestuurder

Bespreking Sociaal Domein op 14 juni 2021. Aanvang-: 20.00 uur.

zie volgende bladzijde

De visie sociaal domein is een visie voor de gemeente Dijk en Waard. Deze visie is opgesteld in
opdracht van beide colleges. In het voortraject is met vele relevante partijen gesproken,
waaronder de gemeenteraden zelf. Er hebben gezamenlijke BOT-overleggen plaatsgevonden op
19 januari en op 25 maart.
Wij stellen u voor de politieke bespreking van deze visie in een gezamenlijke vergadering te
doen. Deze suggestie is ook al tijdens het BOT-overleg op 25 maart gedaan. Dan kan er
gezamenlijk gedebatteerd worden over hoe er over deze visie besloten wordt. Het is aan de
fracties van politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in beide gemeenteraden om onderling af
te stemmen of zij een gezamenlijke woordvoerder kiezen of dit apart doen. De wethouders
Fintelman en Reijven zullen de beantwoording van de vragen gezamenlijk verzorgen.
De besluitvorming zal in de afzonderlijke raadsvergaderingen van Langedijk (29 juni) en
Heerhugowaard (6 juli) plaatsvinden, waarbij het wenselijk is dat de visie en het raadsvoorstel
gelijkluidend worden vastgesteld om zo voortvarend met de uitwerking van de visie van start te
kunnen gaan. Het raadsvoorstel en de visie zullen in week 20 of uiterlijk week 21 aan beide
gemeenteraden gestuurd worden.
Rol raad in Onze Kijk
Zoals u weet werken we aan Onze kijk op Dijk en Waard, de strategische visie voor onze nieuwe
gemeente. U ontving hiervoor op 21 april een RIB. Op 19 april is in het fusiepresidium
aangekondigd dat er een interactieve middag komt voor u als raadsleden.
Op 29 april is het expliciet in het het Nieuws van de Dag aangekondigd: “Tot slot wordt er een
interactieve middag gepland eind juni, om met u over dit onderwerp in gesprek te gaan en úw
visie op wie we zijn, onze toekomstbeelden voor Dijk en Waard en de samenwerking met de
samenleving te geven. Deze bijeenkomst is gepland op vrijdag 25 juni en vindt plaats in de
middag. De exacte invulling is nog niet bekend, maar we trekken er in ieder geval met elkaar op
uit. Op informele, ontspannen, inspirerende en actieve wijze praten we over wie we zijn, wat we
van de toekomst verwachten en hoe we daar samen aan werken, ‘Onze kijk op Dijk en Waard’.
We nemen u mee in wat er al gedaan is en horen graag uw mening als raadslid, fractie en/of
toekomstig inwoner van Dijk en Waard.
Reserveert u nu alvast in uw agenda vrijdag 25 juni van 13.30 – 17.00 uur (exacte tijden volgen
nog). Doet u mee?
Presentatie plan Tangentlocatie in het Stadshart
In het BOT overleg op 10 mei jl. heeft wethouder Stam gepolst bij de raad of hij, in het kader van
‘hoe nemen wij de raad mee bij grote projecten’, geïnformeerd wil worden over het plan
Tangentlocatie in het Stadshart. Een plan waar ca. 200 woningen op een relatief klein oppervlak
worden gerealiseerd en waar goed zichtbaar wordt welke uitdagingen (parkeren, leefbaarheid,
etc.) er komen kijken bij een dergelijke ontwikkeling.
De aanwezigen hebben aangegeven dit graag te willen. Het plan is eind juni gereed om te
presenteren (29 juni a.s. wordt het in de stuurgroep behandeld).
In verband met de strakke planning om te komen tot een indiening omgevingsvergunning en de
participatie met omwonenden die ook nog moet plaatsvinden, zou de presentatie vóór het
zomerreces moeten plaatsvinden. De presentatie zal inclusief gelegenheid tot vragen stellen
maximaal 1 à 1,5 uur duren.
De griffie stelt voor deze bijeenkomst te plannen op woensdag 30 juni aanstaande om 20.00
uur.
Sessie iBewustzijn: op 3/6 van 16.45 – 17.45 uur of op 31/5 of 1/6 van 19.30 – 20.30 uur?
Presentatie voor beide raden op 28 juni om 20.00 uur: S.v.z. met betrekking tot de
gemeentegrens overstijgende ‘Gebiedsvisie Grenzeloos Dijk en Waard’ en de Visie Westdijk en
havens Broekhorn en Broek op Langedijk

