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Energiekosten accommodaties
in 2022 ruim drie ton hoger
Roel van Leeuwen

Heerhugowaard # De
stijging
van de energietarieven heeft ook
grote gevolgen voor de gemeente
Heerhugowaard. De energiekosten voor de gemeentelijke sportaccommodaties zullen in 2022
met maar liefst 304.000 euro toenemen.
Voor de elektrische bootjes bij het Poldermuseum is een walstroomvoorziening nodig.
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Na de elektrische komt er
oplaadpunt bij Poldermuseum
Heerhugowaard # De stichting Den Huygen Dijck ontvangt een subsidie van 7.440
euro van de gemeente Heerhugowaard. Met behulp van dit
geld kan er een stroomvoorziening aan de walkant komen bij
het gemaal Huygendijk. Deze
voorziening is nodig voor het
toeristische initiatief ’Cultureel
Varen’.
Er is nu nog geen oplaadpunt
nabij het gemaal Huygendijk.
Het punt is een van de pleisterplaatsen in de vaarroute tussen
het Poldermuseum, Museum
BroekerVeiling en Alkmaar. En
aangezien er met elektrische
sloepen wordt gevaren, was
een stroomaansluiting aan de
walkant noodzakelijk.

Omdat een laadkabel over de
weg geen optie was, moet er
een speciale constructie komen
nabij het gemaal.
Het college gaat akkoord met
de subsidieaanvraag omdat het
gebruik van elektrische boten
past in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. En zowel
de provincie als de gemeenten
Heerhugowaard en Alkmaar
hebben eerder al subsidie verstrekt voor de aanvraag van de
elektrische boten voor het ’Cultureel Varen’.
Ook de verhuur van elektrische boten bij het Poldermuseum wordt gezien als een mooie
toevoeging aan het recreatieve
aanbod van de nieuwe gemeente Dijk en Waard.

Een tegenvaller dus voor de nieuwe
gemeente Dijk en Waard die op 1 januari van start gaat. Het gaat om het
energiecontract van Heerhugowaard Sport N.V. dat is afgesloten
voor de gemeentelijke sportaccommodaties Waardergolf, Deimoshal
en sporthal De Draai.
In het verleden is hiervoor een
contract met zeer lage tarieven afgesloten. Het contract loopt nog door

Een luchtopname van sportcomplex De Waardergolf.

tot einde 2022, maar de ’vaste’ energieprijzen in het contract lopen dit
jaar al af.
Het college van burgemeester en
wethouders heeft besloten om de tarieven voor 1 jaar vast te zetten. Hier-
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door stijgen de kosten met 304.000
euro. De verwachting is dat de tarieven in de loop van volgend jaar weer
gaan dalen. Vandaar dat de gemeente er nu niet voor kiest om ze voor
langere termijn vast te zetten.

woners positief ontvangen.
Vanwege het nieuwe vuurwerkverbod hebben deze partijen dit jaar dat verzoek herhaald in een brief aan de kerken. Jasper John (CDA): ,,Het luiden van de klokken door alle
kerken is een mooi teken van
verbondenheid en hoop in deze
tijd.’’ Fred Ruiten (ChristenUnie)
vult aan:,, In deze tijd zoeken
we naar alternatieve rituelen,
die wel mogelijk zijn. Misschien
groeit er hiermee een nieuwe
traditie!’’

Horizon wil oud schoolgebouw
blijven gebruiken
Heerhugowaard # De opleiding Sociaal Werk van het Horizon College mag gebruik blijven maken van het voormalige
schoolgebouw aan Sara de Bronovoland in Heerhugowaard.
Vanuit deze plek trekken de
studenten de wijk in.
Het voormalige schoolgebouw was het afgelopen jaar in
gebruik voor het project Paviljoen Dijk en Waard. Mede op
initiatief van het paviljoen is
het Horizon College een project
gestart in de Stad van de Zon en
dan met name in Wijkcentrum
De Zon. De studenten willen samen met bewoners in de wijk
verschillende activiteiten beginnen.
Voor een aantal onderwijs-

concepten zou het gebouw aan
Sara de Bronovoland echter beter passen dan het wijkcentrum. Vandaar dat het Horizon
College de gemeente heeft gevraagd om deze locatie te kunnen blijven gebruiken en per
schooljaar samen met de gemeente te kijken of verlenging
mogelijk is. Het gebouw - waarvan een deel wordt verhuurd
aan Villa Kakelbont (kinderopvang en buitenschoolse opvang) - is zo gebouwd dat er gemakkelijk woningen in kunnen
worden gerealiseerd. Een projectteam doet momenteel onderzoek naar herontwikkeling.
De gemeente verwacht dat deze ontwikkeling nog wat tijd zal
vragen.

Frans en Annelies van Breugel runnen twee kleinschalige zorginstellingen

’Het voordeel is dat wij de
mensen goed kennen’
Geen overbodige rompslomp en veel aandacht
voor de bewoners. Dat
typeert de kleinschalige
zorginstellingen De
Leeuwenhof in Heerhugowaard en Huize De
Volle Aandacht in Sint
Pancras die beide worden gerund door Annelies en Frans van Breugel.

Roel van Leeuwen

r.van.leeuwen@mediahuis.nl

Luiden de kerkklokken ook
nu weer het nieuwe jaar in?
Dijk en Waard # Het CDA en
de ChristenUnie van de nieuwe
gemeente Dijk en Waard willen
dat op oudejaarsdag om 24 uur
de kerkklokken weer gaan luiden.
Door het vuurwerkverbod is
het ook dit jaar niet mogelijk
om op de traditionele manier
het nieuwe jaar in te luiden. Vorig jaar hebben het CDA en de
ChristenUnie daarom aan de
kerken gevraagd om op deze
manier het nieuwe jaar in te
luiden. Dat werd door veel in-
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Het desolate BSV-terrein aan de Oudtburghweg, waar 152 appartementen moeten komen.
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Helft van 1500 woningen
wordt sociaal in Bergen
Henk-Jan den Ouden

Bergen # De gemeente Bergen
gaat de komende jaren bijna 1500
huizen bouwen. Daarvan moet
de helft sociaal (koop en huur)
zijn.
Dat staat in een nota die in de gemeenteraad is behandeld. De plannen zijn over het algemeen concreet,
de locaties zijn bekend, maar wanneer de huizen precies worden gebouwd staat nog niet voor elke locatie vast.
Van de plannen is ongeveer de
helft zo concreet, dat er precieze
aantallen genoemd zijn. De grootste
plannen daarvan zijn Delversduin
bij Egmond aan den Hoef (waar juist
de helft van de 162 woningen in de
vrije sector wordt gebouwd) en de
BSV-locatie aan de oostkant van het
dorp met 152 appartementen, waarvan de helft in de sociale en de andere helft in de middencategorie.

Scholen
Verder zijn er heel veel kleine concrete plannen in de bebouwde kom
van de diverse dorpen met enkele
tientallen woningen, zoals de Sint

Bouwplannen in
Bergen, Groet
en Egmond
Adelbertuskerk in Egmond aan den
Hoef en de locaties van diverse gesloten scholen en vertrekkende of
vertrokken bedrijven. Daar komen
over het algemeen appartementen
in de sociale of middencategorie.
Plannen voor telkens 150 woningen zijn er aan de noordkant van Egmond-Binnen (Sint Adelbert) en aan
de zuidkant van dat dorp, aan de
oostkant van Egmond aan den Hoef
en aan de oostkant van Groet. Een
kleiner plan van 50 woningen staat
genoteerd voor de noordkant van
Egmond aan den Hoef. In die wijkjes is steeds het voornemen om de
helft van de woningen sociaal te
bouwen, een kwart in de middencategrorie en een kwart ’vrij’.
Helemaal ’vrij’ zijn bijvoorbeeld
de 36 woningen die gepland staan
bij de nieuwe Adli aan de Bergerweg. Ook in de plannen voor het

centrum van Bergen zijn relatief
veel duurdere woningen opgenomen.
Wie alle plannen optelt, komt aan
1476 woningen, waarvan de helft sociaal, iets minder dan een kwart
middencategrotie en iets meer dan
een kwart ’vrij’.

Huurwoningen
In de gemeenteraad gingen nog
stemmen op om te zakken naar 40
procent sociaal, een voorstel van
Alexandra Otto van D66. ,,We hebben wat in te halen, maar 50 procent
is niet passend’’, vond zij. D66 wil
meer sturen op huurwoningen in de
middencategorie. Ze werd gesteund
door de VVD en het CDA. De PvdA
vindt die 50 procent juist goed,
meldde raadslid Peter van Huissteden. ,,50 procent alleen sociale huur
is wat ons betreft ook goed.’’ Wethouder Klaas Valkering benadrukte
dat het bij die 50 procent zowel om
sociale huur als koop gaat. ,,En als
het aan het college lag, ging dat percentage nog iets verder omhoog.’’
D66 trok het voorstel in. De gemeenteraad gaat zich later nog buigen over de nieuwbouwplannen
zelf.

Sint Pancras # Hij deed jarenlang
de administratie voor een transportbedrijf en zij was al vele jaren werkzaam bij zorginstellingen voor
mensen met dementie. Totdat de
voormalige kaasboerderij van zijn
ouders in Heerhugowaard beschikbaar kwam en Frans en Annelies van
Breugel het roer omgooiden en voor
zichzelf begonnen.
Dat was in 2017. De vader van
Frans was overleden. Even werd gespeeld met de gedachte om in de
boerderij een bed & breakfast te beginnen, maar Annelies heeft altijd
met hart en ziel met mensen met dementie gewerkt en dus werd besloten om de boerderij verbouwen ten
behoeve van de zorg. Er kwamen
twaalf kamers in. Sindsdien wonen
er twee woongroepen met elk hun
eigen huiskamer en keuken.
Een jaar later kwam Huize De Volle Aandacht in Sint Pancras op hun
pad. Magenta Zorg besloot uit dat
project te stappen en initiatiefnemer Piet Groot zocht een nieuwe
partij die de zorgverlening op zich
wilde nemen. „Bij De Leeuwenhof
ging het voorspoedig en uiteindelijk besloten wij dat we dit er wel bij
konden doen”, zegt Frans. In Sint
Pancras zijn er negen kamers. Sinds
dit jaar zijn Frans en Annelies ook
de eigenaren van Huize De Volle
Aandacht.
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Annelies in gesprek met bewoner Joop.
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Ik weet hoe ik
ze kan prikkelen
en kan bereiken

Vrijwilliger

Bij de twee woonhuizen werken
in totaal 45 medewerkers.
Annelies benadrukt dat er
vooral behoefte is aan extra
vrijwilligers. „Die kunnen we
altijd gebruiken. Zij kunnen
spelletjes doen of een
wandeling maken met
bewoners.” Voor meer
informatie:
www.deleeuwenhof.nl

Prikkelen
Op de dag van het interview is het
feest in Sint Pancras. Bewoner Joop
is jarig en zijn dochter heeft taart
meegebracht. Annelies snijdt de
taart aan en verdeelt deze over de
andere bewoners. „Dit is een doelgroep die mij ligt”, zegt Annelies.
,,Ik weet hoe ik ze kan prikkelen en
kan bereiken. Ze zeggen weleens dat
het een gave is.”
Vaak zet ze humor in als middel
om de mensen te bereiken. „Ik zeg
weleens tegen een bewoner: ’u heeft
twee verschillende schoenen aan’.
Dan zie je ze kijken. En dan zeg ik:
’een linker en een rechter’. Dan moeten ze vaak hard lachen. Medicatie
geven gaat ook makkelijker als je er
op een creatieve manier mee omgaat. Het is bij deze mensen steeds
zoeken naar waar hun beleving is en
op welk level ze zitten.”
Ze kan nu werken op een wijze
waarop ze dat altijd voor ogen heeft

Frans en Annelies van Breugel zijn sinds dit jaar eigenaar van Huize de Volle
Aandacht in Sint Pancras.
FOTO JJFOTO.NL / JAN JONG

gehad. „Wij hebben hier en in De
Leeuwenhof veel aandacht voor de
bewoners. Eigenlijk verdienen alle
mensen dat. Wij hebben weinig
overhead. Ik heb ook in een verpleeghuis gewerkt waar ik, als er iets
geregeld moest worden door de
technische dienst, eerst drie briefjes
moest invullen. En omdat ik zelf

meewerk, weet ik precies wat er
speelt.”
Op het gebied van de zorg voor
mensen met dementie is er de afgelopen jaren wel het een en ander veranderd. „Vroeger ging het vooral om
het lichamelijke welzijn van de clienten”, zegt Annelies. „Maar het
mentale welbevinden is gelukkig
veel belangrijker geworden. Ook
hebben de mensen meer regie over
hun eigen leven gekregen.” Zo kunnen bewoners besluiten dat ze naar
buiten gaan. „Daar proberen we
mee om te gaan. Soms loopt een client vooruit en houd je het vanaf een
afstandje in de gaten. Het voordeel

is dat wij de mensen goed kennen.
Vaak is een rondje om voldoende en
heb je vervolgens een hele andere
bewoner terug in het huis. Dat heeft
ook invloed op de rest van de bewoners.”
In Sint Pancras is de keuken net
verbouwd. Ook is er een nieuwe
vloer gelegd en is het terras aangepakt. Bij De Leeuwenhof worden
momenteel de voorzieningen uitgebreid. Op de plek van een oude
schuur komt een nieuw gebouw
waarin twee kamers komen voor
kortdurende zorg ofwel respijtzorg.
„Hierdoor kunnen we mantelzorgers ontlasten. Zij kunnen dan op

vakantie gaan.”, zegt Frans. „Er komen ook twee ruimtes voor dagbesteding. Voor onze eigen bewoners,
maar ook voor bewoners van De Volle Aandacht en voor mensen van
buitenaf. Er zullen allerlei verschillende activiteiten worden aangeboden, afhankelijk van wat de bewoners willen. En er komt ook een biljart te staan.”

