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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Informatie over de themabijeenkomst met beide raden over het programma Langedijk Ontwikkelt
met Water en gelieerde ontwikkelingen, op 9 september.
Inleiding
Wij hebben de afgelopen periode samen met het bestuur van Langedijk gewerkt aan het conceptmasterplan voor het stationsgebied en deze inhoudelijk verrijkt vanuit een perspectief van één
gemeente Dijk & Waard. Op 10 juni werd in een themabijeenkomst met uw raad en de raad van
Langedijk het concept-Masterplan Stationsgebied Dijk en Waard vervolgens toegelicht.
Kort daarop besloot u over een Heerhugowaards bestedingsplan voor activiteiten in en om het
aan het stationsgebied grenzende Oosterdelgebied en het Museum Broekerveiling. In uw
vergadering hebben raadsleden toen nadrukkelijk aangegeven interesse te hebben in het
Langedijkse programma ‘Langedijk Ontwikkelt met Water’. Daarom hebben de samenwerkende
projectwethouders van Heerhugowaard én Langedijk u toegezegd u uit te nodigen voor een
presentatie over Langedijk Ontwikkelt met Water en de ontwikkelingen die in Langedijk spelen.
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Kernboodschap
Analoog aan het informeren van de raad van Langedijk over het masterplan voor het
stationsgebied, wordt de raad van Heerhugowaard geinformeerd over ‘Langedijk Ontwikkelt met
Water’ en gelieerde ontwikkelingen. Ook zal dan de aanpak voor de gezamenlijk te ontwikkelen
strategie en visie voor de Kanaalzone (‘Grenzeloos Dijk & Waard’) aan beide raden toegelicht
worden.

Een presentatie en interactie met elkaar
De Langedijkse projectwethouders en de projectleider van Langedijk Ontwikkelt met Water zullen een
presentatie aan beide raden geven. Dat zal in een Zoom-webinar met moderator plaats vinden. Aan
bod komen:

-

De programmamatische aanpak van Langedijk Ontwikkelt met Water
Actualiteiten in de projecten en activiteiten die vallen onder dit programma.

-

Het Museum Broekerveiling

-

Het Oosterdel-gebied.

-

De samenwerking aan een strategie en visie voor de kanaalzone: de grenzeloze
verbinding tussen Heerhugowaardse en Langedijkse projecten en activiteiten.

De griffies zullen u daags voor de bijeenkomst de inloggegevens toesturen. Wij stellen voor om
een kwartier voor aanvang alvast in te loggen. Voor assistentie bij het gebruik van Zoom kunt u
zich wenden tot de griffie of de ambtelijk gebiedsontwikkelaar (p.rentinck@heerhugowaard.nl en
06 538 842 02).
Consequenties
N.v.t.

Communicatie
Eerder besprak u samen met de raad van Langedijk het masterplan voor het stationsgebied. Het is het
‘Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard’ geworden. 9 september krijgt u nog meer sprekende
voorbeelden van inhoudelijke opgaven voor onze nieuwe gemeente, die we nú al samen aan gaan.
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Vervolg
Communicatie met en tussen beide raden over de veelheid aan genoemde projecten en activiteiten is
belangrijk. Tegelijkertijd laten we ook zien samen met stakeholders in ons verbindende grensgebied
nu al aan tastbare ‘Dijk & Waard-projecten’ te gaan werken
Daarbij geldt dat u binnenkort het Masterplan Stationsgebied Dijk & Waard ter vaststelling voorgelegd
krijgt. Die procedure, inclusief een laatste participatie-/informatiestap wordt momenteel uitgewerkt.
Deze procedurele stappen, met inachtneming van recent opnieuw gewijzigde Corona-maatregelen,
worden in september met u gedeeld.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,

A.S. Meijer

A.B. Blase

