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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
In deze raadsinformatiebrief nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom de gevolgen van de
coronacrisis in Heerhugowaard in week 26.
Inleiding
Ook in Heerhugowaard zijn de versoepelingen van de coronamaatregelen tot nu toe gelukkig
goed verlopen. Ook de cijfers van besmettingen en opnames op de intensive care in onze regio
laten een positief beeld zien.
Het kabinet heeft aangekondigd dat er op 1 juli weer versoepelende maatregelen in kunnen
gaan, mits de situatie dat toelaat. Aanstaande woensdag wordt in een persconferentie
aangegeven of o.a. sportscholen, sportkantines en sauna’s weer open mogen. Mogelijk volgt er
ook een versoepeling voor het binnensporten, waardoor bijvoorbeeld bowlingcentra weer open
zouden mogen.
In deze brief gaan wij in op een aantal ontwikkelingen in Heerhugowaard en landelijke
ontwikkelingen die relevant zijn voor Heerhugowaard.
Kernboodschap
Camping Dijk en Waard
Het college heeft besloten vanuit het steunfonds Duurzaam Sociaal Economisch programma
Corona het initiatief ‘Camping Dijk en Waard’ te ondersteunen. De initiatiefnemers richten een
stichting op van waaruit ze aan de slag gaan om coalities in de samenleving te smeden en
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activiteiten uit te rollen. De hele lokale gemeenschap van Langedijk – Heerhugowaard is deze
zomer, van 1 juli – 31 augustus, eigenaar van deze camping. Maatschappelijke organisaties,
verenigingen en ondernemers worden actief betrokken. De bedoeling is dat initiatieven en het
campinggevoel organisch tot stand komen. Communicatie en promotie (bijvoorbeeld ‘Koop lokaal’
en ‘In de zomervakantie zijn we open’) vindt plaats vanuit de stichting, met een hoofdreceptie en
mogelijk enkele andere hotspots bij maatschappelijke partners.
In 2021 kan er, in aanloop naar de fusie van Heerhugowaard en Langedijk, een vervolg worden
gegeven aan dit initiatief. Het initiatief krijgt steun vanuit het fonds voor een bedrag van €
100.000,-.
Grote Prijs Trinitascollege
De Grote Prijs van het Trinitascollege kan dit jaar toch, in een aangepaste vorm, doorgaan. De
door de gemeente gesubsidieerde muzikale talentenshow in theater Cool zal op zo’n manier
gehouden worden dat deze online goed te volgen is. Daarnaast zijn er 70 extra plekken
beschikbaar in de zaal, waardoor iedere artiest 2 personen mee kan nemen op vrijdag 3 of
zaterdag 4 juli. Mits de versoepelingen van de maatregelen dit toelaten uiteraard.
Jeugd aan zet
Cultuurverbinder Jasmijn van Vliet (Cool) is samen met het jongerenwerk, buurtsportcoaches en
jongerenplatform Tjekkin een plan aan het voorbereiden met en voor de jongeren van
gemeente Heerhugowaard om in te dienen bij het landelijke programma Jeugd aan zet. Het
programma Jeugd aan zet is een kans voor gemeenten om participatie en ontmoeting te
stimuleren en voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar om hun talenten te ontwikkelen. Gemeenten
met maximaal 60.000 inwoners kunnen deelnemen aan het programma, voor 1 juli kan een plan
ingediend worden. Gemeenten mogen maximaal één deelproject organiseren voor een bedrag
van 10.000 euro. Meer informatie via:
https://www.doemeemetmdt.nl/nieuws/jeugd-aan-zet-jongeren-in-kleinere-gemeenten-zettenzich-in-voor-een-ander
Belevingsonderzoek corona
In april legde de GGD Hollands Noorden een vragenlijst voor over corona aan inwoners van
Noord-Holland Noord. De vragenlijst werd meer dan 4.000 keer ingevuld. Om te onderzoeken of
de beleving inmiddels is veranderd, is er een nieuwe vragenlijst uitgezet. Deze vragenlijst kan
worden ingevuld en gedeeld via https://ggdhollandsnoorden.research.net/r/coronabeleving.
Update dnoDoen
DnoDoen voert voor de gemeenten in de regio Alkmaar een belangrijk deel van de
maatschappelijke opvang uit. DnoDoen is bezig met het omschakelen naar regulier face-to-facecontact tussen begeleiders en cliënten. DnoDoen heeft tot op heden geen gevallen van corona
meegemaakt in haar vestigingen
Voor zieke cliënten van de nachtopvang is de crisisopvang in Heiloo van 24 bedden nog
operationeel. Er zijn geen ziektegevallen gemeld de laatste weken, maar dnoDoen blijft
beschikbaar voor opschalen van zorg zodra dat nodig zou zijn. DnoDoen is in overleg met de
gemeente Alkmaar bezig met een versnelde doorstroom van vijf cliënten, zodat de opvang in een
hotel omlaag kan worden gebracht, zonder dat er mensen geweigerd hoeven te worden aan de
deur van de nachtopvang.
Voor zieke opgenomen cliënten in de groepsopvang van alle locaties van dnoDoen heeft
dnoDoen drie woningen klaar staan in Alkmaar voor thuisisolatie. Voor mensen die een tijdelijk
huisverbod hebben gekregen zijn in Hoorn nog steeds vier crisiskamers ingericht.
Communicatie
Met de campagne #onzeruimte vragen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk aandacht
voor het werk van de medewerkers die rechtstreeks contact hebben met inwoners, zoals
medewerkers van de gemeentewerf, de afdeling burgerzaken en het klantencontactcentrum.
Wachttijden kunnen wat langer zijn dan gebruikelijk, hier wordt begrip voor gevraagd.
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Vervolg
Tot het reces ontvangt u wekelijks een raadsinformatiebrief over de gevolgen van de coronacrisis
in Heerhugowaard. In het reces volgt alleen een raadsinformatiebrief over dit onderwerp als daar
aanleiding voor is. Na het reces zal gekeken worden en met u in het presidium worden
besproken welke frequentie van informatievoorziening recht doet aan de situatie zoals die er dan
uitziet.
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