
Samenvatting koffietafelgesprekken Onze kijk op Dijk en Waard 
 
Onderstaande is een samenvatting van de koffietafelgesprekken die op 17, 18, 21, 22, en 24 juni en 2 
en 7 juli 2021 plaatsvonden tussen inwoners en raadsleden. Bij de gesprekken waren 23 inwoners 
aanwezig en 7 raadsleden. 
 

 
Kansen: 

- Activiteiten om jongeren – en ook volwassenen – te laten meedoen. Jongerenwerk bindt bijv. 
jeugd aan een Jeugdcentrum door ze wat te laten toevoegen. Dit kan ook werken voor 
andere inwoners. Jongeren willen meedoen en kunnen aanjagen. Stimuleer om actief te 
worden. 

- De politiek is al heel erg bezig met het samenvoegen van de gemeenten, nu is het belangrijk 
om  ook met de maatschappij in gesprek te gaan. 

- Vaker de wens aan raadsleden om meer naar buiten te gaan. Geldt ook voor bestuurders en 
ambtenaren. 

- Er zijn veel visies, zorg ook voor uitvoeringsplannen bij de vaststelling ervan. 
- Wijkgesprekken, dicht bij de inwoners.  
- Betrokkenheid (o.a. in verenigingsleven) is belangrijk, ook als verbindend element. Met name 

voor jongeren. Hier zie je ook wel verschil tussen Heerhugowaard (minder betrokken) en 
Langedijk (meer betrokken).  

- In het verlengde van betrokkenheid ligt verantwoordelijkheid voor het verder brengen van 
initiatieven op buurtniveau (inclusief budget). Bijvoorbeeld voor kleine problemen zoals 
fietsenstalling, bomen, banken. 

- Bekendheid geven aan wat er al is waar het gaat over cultuur, ontmoeting, etc. 
- Heb meer oog voor de wensen van jongeren. Er zijn 100 speeltuintjes voor kinderen en maar 

2 hangplekken voor jongeren. 
- Biedt ruime aan initiatieven, neem de initiatiefnemer serieus. 
- Voorzieningenniveau is goed. Deze zijn redelijk op orde. Wel zijn er zorgen over het 

voortbestaan. Her en der zijn best mogelijkheden om te clusteren (5 kernen en 3 
tennisverenigingen). 

 
 
Raakvlakken: 

- “Raakvlakken in beide gemeenten zijn Water en Groen en er is een uitgebreid aanbod van 
voorzieningen en verenigingen”. 

- “Het is een logisch samengaan van deze 2 gemeenten, rivaliteit zit veel meer richting 
Alkmaar dan onderling tussen Heerhugowaard en Langedijk”. 

- De netwerken van veel inwoners van Langedijk en Heerhugowaard zijn al gemixt. Vooral via 
de sport liggen hier al verbindingen en kan dit nog versterkt worden. 

- Wat verbindt is een benauwde weg en het agrarische verleden. Het kanaal is een natuurlijke 
grens. 

 
 
Zorgen – verschillen: 

- Afstand en fysieke barrière tussen beide gemeenten. 
- “De politiek in beide gemeenten is wel verschillend: meer behoudend in Langedijk, meer  

ondernemerschap in Heerhugowaard. (Conserveren t.o.v. proberen)”. 
 
 
 
 



Identiteit: 
- “De inwoners lijken op elkaar qua instelling: dorps, nuchter, verbonden in buurtschappen, 

aanwezigheid van veel sportclubs en bloeiend verenigingsleven”. 
- “Samensmelten zonder kernwaarden te verliezen. Laat de verschillen tussen de verschillende 

dorpen maar bestaan”. 
- Dorpen hebben een sterker oplossend vermogen. 
- Charme wordt gevonden in het behoud van de lokale kleur van de kernen. Een Koedijker 

voelt zich een Koedijker. D&W bestaat uit mooie kernen met een eigen identiteit.  
- Gemeente is veranderd qua type inwoners. Vooral recente decennia is de gemeente meer 

multicultureel geworden. 
- Waar je geboren wordt verander je niet, dat je ergens bij hoort/wilt horen moet groeien. 

Gemeenten zouden elkaars kwaliteiten meer kunnen benutten of meer aandacht aan geven 
en crossovers maken. Het is als een huwelijk, je moet ook van elkaar blijven genieten. 

- Een gemeente wordt ook gevormd door ontmoeting, of dat nu cultuur of sport is. Dit vormt 
je identiteit. 

- Heerhugowaard is wel een stad waar de demografie al 40 jaar verandert. De vraag is wat de 
identiteit eigenlijk is als de bevolking snel verandert? 

- Identiteit moet je laten gaan, niet sturen of roeren, dit moet zich zelf ontwikkelen. 
- Benadruk ook de verschillen, geen eenheidsworst maken. Dan hebben mensen ook dingen te 

kiezen. O.a. Winkelcentrum Broekerveiling op zondag gesloten. 
- Elke kern toch een andere identiteit of sfeer dat is ook de kracht van Dijk en Waard. 
- Heel veel gaat organisch.  
- ‘Maar een goede basis behoedt ons nageslacht voor een kater’ (gedicht H. Raat). 
- De eerste gemeenschappelijk regeling in NL tussen overheden was in Langedijk in 1919 voor 

de gasfabriek. 
- Meneer uit Koedijk woont straks in de vierde gemeente, maar is nooit verhuisd. Nog steeds is 

Koedijk Koedijk en het dorp een dorp. 


