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Gevraagde beslissing(en)

1. Te kiezen voor variant 1:
a. Stel aan inwoners voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard te noemen
b. Laat een licht consultatieproces via social media en huis-en-huis bladen uitvoeren om
te onderzoeken of inwoners van Langedijk en Heerhugowaard zich wel of niet kunnen
vinden in de naam
c. De naam te verwerken in het herindelingsadvies
Of
2. Te kiezen voor variant 2:
a. Een peiling te laten uitvoeren onder de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard
over de naam van de nieuwe gemeente
b. De uitkomst van de peiling via de fusieraad Langedijk-Heerhugowaard voor te leggen
aan de Raad ter vaststelling van de naam van de nieuwe gemeente
c. Die naam te verwerken in het herindelingsadvies
d. De volgende namen in de peiling voor te leggen:
I.
Dijk en Waard
II.
Heerhugowaard
III.
Langedijk
IV.
Langedijk & Heerhugowaard
V.
Scharwouderland
VI.
Waard en Langedijk
Inleiding

Op 8 oktober 2019 hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard het
herindelingsontwerp vastgesteld. Daarmee is een belangrijke stap gezet op weg naar de
samenvoeging van de twee gemeenten tot één nieuwe gemeente. De raden stellen in het eerste
kwartaal van 2020 het herindelingsadvies vast, waarna de provincie Noord-Holland dit, vergezeld
van haar eigen advies, aan de minister aanbiedt. Die maakt een wetsvoorstel dat door de
Tweede en Eerste Kamer moet worden geaccordeerd. Dit proces leidt ertoe dat op 1 januari
2022 de nieuwe gemeente een feit kan zijn.
De naam van de nieuwe gemeente wordt met het herindelingsadvies vastgesteld door de
gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard. Indien de raden geen eensluidend besluit
nemen over de naam krijgt de nieuwe gemeente in het wetsvoorstel de naam van de grootste
samen te voegen gemeente.
De colleges stellen voor om de raden, na consultatie van inwoners, een naam te laten
vaststellen.
Beoogd resultaat

Het voorstel moet leiden tot een naam voor de nieuwe gemeente die ontstaat door de
samenvoeging van Langedijk en Heerhugowaard.

Argumenten

Naamgeving variant 1
De naam Dijk en Waard is naar voren gekomen bij een eerder gehouden peiling door het NoordHollands Dagblad (NHD) en kan daarmee beschouwd worden als publieksfavoriet. Ook kent
deze naam een historische waarde: vroeger bestond een muziekschool Dijk en Waard, voor
zowel leerlingen uit Langedijk als Heerhugowaard.
Door de naam Dijk en Waard via een lichte consultatie voor te leggen aan de inwoners krijgen zij
de mogelijkheid hun mening over deze naam kenbaar te maken
Naamgeving variant 2
Bij de selectie van voor te leggen namen hebben de colleges van Langedijk en Heerhugowaard
zich laten leiden door historische verbondenheid en herkenbaarheid. Daartoe is ook advies
ingewonnen bij de adviescommissie aardrijkskundige namen van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundige Genootschap (KNAG). De namen Heerhugowaard, Langedijk, Langedijk &
Heerhugowaard en Waard en Langedijk spreken in dit opzicht voor zichzelf. De naam Dijk en
Waard is ook herkenbaar en is uit een eerder gehouden peiling door het NHD naar voren
gekomen. De naam Scharwouderland, heeft een historische verbinding met beide gemeenten;
Scharwoude komt als naam (Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude, Noordscharwouderpolderweg) op dit moment in beide gemeenten voor.
Rol inwoners
Bij variant 1 worden inwoners gevraagd naar wat zij vinden van de naam Dijk en Waard. Dit kan
door te reageren op berichten via social media maar ook door te reageren op een oproep die in
huis-aan-huis bladen zal worden gedaan.
In de peiling van variant 2 wordt de inwoners gevraagd de voorgestelde zes namen te waarderen
(zie bijlage 1). Door de opties voor namen van de nieuwe gemeente in variant 2 aan de inwoners
van Langedijk en Heerhugowaard voor te leggen krijgen zij de mogelijkheid om invloed te hebben
op de uiteindelijk vast te stellen naam
De consultatie/peiling van respectievelijk variant 1 en variant 2 levert de beide gemeenteraden
inzicht in het draagvlak voor een uiteindelijk door beide raden vast te stellen naam.
Kanttekeningen
Geen
Communicatie

De peiling wordt onder de aandacht gebracht via de gebruikelijke kanalen en via de speciale
fusiewebsite. Bij variant 2 wordt aan de inwoners gevraagd hoe zij tegenover de namen staan:
positief, neutraal, negatief. Inwoners krijgen de mogelijkheid om digitaal of schriftelijk aan de
peiling mee te doen.
Participatie (Interactief werken)

Financiën

De kosten van de consultatie/peiling worden ten laste gebracht van de gereserveerde budgetten
voor de fusie.
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Vervolgstappen

Bij variant 1 wordt een lichte consultatie uitgevoerd. Bij variant 2 wordt de peiling opgezet en
uitgevoerd zodat de raden tijdig het voorstel voor de naam van de nieuwe gemeente krijgen
voorgelegd.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1: peiling bij variant 2

Bijlagen ter informatie

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
L.A.M. (Leontien) Kompier
burgemeester
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Raadsbesluit
Agendanummer
Onderwerp

:
:

voorstel proces naamgeving nieuwe gemeente

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2019;

gelet op: Wet Arhi;
b e s l u i t:

Te kiezen voor variant 1:
a. Stel aan inwoners voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard te noemen
b. Laat een licht consultatieproces via social media en huis-en-huis bladen uitvoeren om
te onderzoeken of inwoners van Langedijk en Heerhugowaard zich wel of niet kunnen
vinden in de naam
c. De naam te verwerken in het herindelingsadvies
Of
Te kiezen voor variant 2:
e. Een peiling te laten uitvoeren onder de inwoners van Langedijk en Heerhugowaard
over de naam van de nieuwe gemeente
f. De uitkomst van de peiling via de fusieraad Langedijk-Heerhugowaard voor te leggen
aan de Raad ter vaststelling van de naam van de nieuwe gemeente
g. Die naam te verwerken in het herindelingsadvies
h. De volgende namen in de peiling voor te leggen:
I.
Dijk en Waard
II.
Heerhugowaard
III.
Langedijk
IV.
Langedijk & Heerhugowaard
V.
Scharwouderland
VI.
Waard en Langedijk

Vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2019.

de raadsgriffier

R. Vennik
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de voorzitter

L.A.M. Kompier
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Bijlage 1 bij het raadsvoorstel naamgeving: peiling bij variant 2
Om tot een uiteindelijke naam voor de gemeente te komen kunnen de inwoners alle voorgelegde
namen waarderen naar positief/neutraal/negatief.
Criterium voor een naam is in dit geval niet de meeste stemmen, maar de naam die het minst
vaak als negatief wordt beoordeeld. Hiermee is de acceptatiegraad van een naam te bepalen.
Mochten namen vervolgens in gelijke mate negatief worden beoordeeld, dan kan de verhouding
neutraal/negatief worden gebruikt om een keuze te maken.
Het voordeel van deze manier van peilen ten opzichte van “meeste stemmen gelden” is dat aan
twee voorwaarden wordt voldaan:
• Polarisatie wordt vermeden doordat de naam die het minst de inwoners verdeelt wordt gekozen.
• Zoveel mogelijk inwoners worden betrokken doordat iedereen in principe mee mag doen. Er
hoeft geen weging te worden toegepast die inwoners het gevoel kan geven dat zij buitenspel
worden gezet.
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