
een burgemeester  
voor iedereen 



Profiel van een veelzijdig dorp ... 
Heemskerk is een veelzijdig dorp vol verrassingen. Gelegen aan de Noordzee, 

spelen we al eeuwen een rol van betekenis in de regio. Dat is te zien aan 

de drie middeleeuwse kastelen die het dorp nu nog rijk is. Ooit waren het 

er zes. Het oorspronkelijke agrarische karakter is nog goed te herkennen in 

het duingebied, waar vitale tuinbouwbedrijven de toon aangeven. Rond het 

levendige dorpshart, dat regionale allure heeft, liggen wijken die ieder een 

eigen karakter en sfeer hebben. Heemskerk is uitgegroeid tot een middelgrote 

gemeente van 39.000 inwoners, een ondernemend dorp van harde werkers.
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De Hoogovens en andere industrie in de regio IJmond zorgden in de jaren 
vijftig en zestig voor groeiende werkgelegenheid. Ook Heemskerk bouwde 
wijken bij om nieuwe werknemers te huisvesten. Beverwijk en Heemskerk 
vormen inmiddels één stedelijk gebied. Verschillende woonwijken liggen 
over de gemeentegrens heen, wat een nauwe band geeft tussen beide 
gemeenten. Tata Steel, zoals Hoogovens nu heet, is nog altijd deels in 
Heemskerk gevestigd en belangrijk voor de werkgelegenheid voor inwoners 
van Heemskerk.

De bronzen ezel staat al jaren fier in het dorpscentrum, het is ons lokale 
symbool. Ooit vergeleek een burgemeester ons ermee, zo gaat het verhaal, 
omdat we zijn vernieuwingen niet pikten. Daar kijken we nu anders 
tegenaan, maar het dorpse karakter willen we behouden. We kennen 
elkaar, we zijn makkelijk in contacten en houden het graag gezellig. 
Tijdens de markt, de kermis en in de weekenden is het gemoedelijk druk 
in het dorpshart. Heemskerk is een hechte gemeenschap. Tegelijkertijd zijn 
sommige bewoners meer op andere plaatsen georiënteerd, zoals Beverwijk 
en Amsterdam. 

Een sterk ontwikkeld verenigingsleven met veel vrijwilligers draagt bij 
aan de onderlinge band. Zeker op het gebied van sport is er veel te 
doen. Zo spelen twee voetbalverenigingen ODIN’59 en ADO’20 op hoog 
amateurniveau, is tennis ruim vertegenwoordigd met vier clubs en is de 
paardensport populair. 

Voor mij is de nieuwe  

burgemeester van Heemskerk  

iemand die knopen 

doorhakt, hard is op de  

zaak, maar zacht op de persoon.

... door de jaren heen
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Irma Gerritsen:

Een beetje veel blik, maar ruimschoots  

gecompenseerd door een prachtige natuur, met een  

meer en een watervogelgebied ten noord(west)en van  

de wijk, die uitnodigt tot wandelen en genieten.
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De uitdagingen voor de burgemeester

In Heemskerk zoeken we een vaardige communicator met gevoel voor de politieke verhoudingen. In alles wat 
we van onze burgemeester verwachten, in de samenleving, de regio, op het gebied van openbare orde en 
veiligheid en op het gemeentehuis, springen twee concrete uitdagingen er voor ons uit. 

Ten eerste: een burgemeester zijn voor alle inwoners van Heemskerk.   
We vinden het belangrijk dat bewoners van alle wijken weten dat ze erbij horen en gezien worden, juist 
ook zij die minder vanzelfsprekend in beeld zijn en een lossere binding met de gemeente ervaren. Om de 
verschillende buurten en wijken, die ieder hun eigen karakter hebben, dichter bij elkaar te brengen vervult 
onze burgemeester een scharnierfunctie. Oprechte belangstelling tonen voor alle groepen en in alle wijken 
is daarin de eerste stap, betekenisvol contact opbouwen een tweede. Het gaat dan niet alleen om bijzondere 
gelegenheden, maar ook om aanwezigheid in de praktijk van dag tot dag. Toegankelijk, geïnteresseerd en 
aanspreekbaar op straat, dat is wat onze burgemeester kenmerkt. 

Het verder versterken van de Heemskerkse samenleving vraagt 
een frisse en strategische visie op de onderlinge samenhang: 
welke dwarsverbanden zijn er nog meer te zien en te leggen  
dan de wijken en buurten? De burgemeester denkt  
hierbij in kansen en mogelijkheden, stapt  
eropaf en handelt op een authentieke en  
overtuigende manier. 

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van 

Heemskerk dan zie ik iemand die het dorpse gevoel 

kent, de verbinding zoekt met de inwoners door met 

hen te praten en oogt als een bereikbaar persoon.
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Ten tweede: een teamleider zijn die een goed samenspel tussen college, raad en ambtenaren 
bevordert. 
Wij werken eraan dat college, raad, griffie en ambtelijke organisatie elkaar beter weten te vinden, dat 
de verwachtingen over en weer duidelijker zijn en daarnaar gehandeld wordt. Collegiaal bestuur is het 
uitgangspunt. De burgemeester pakt stevig de regie en bevordert een goede samenwerking door strategisch 
vooruit te kijken. 

Bij grotere thema’s wordt de raad vroegtijdig gevraagd wat hij belangrijk vindt. Het college komt niet met 
kant en klare voorstellen, maar de raad geeft aan de voorkant kaders mee en zet onderwerpen op de agenda. 
De burgemeester coacht hierin het college en de raad zonder inhoudelijk te sturen. 

De burgemeester weet aan welke knoppen gedraaid moet worden zodat alle radertjes in de bestuurlijke 
machine de goede kant op gaan draaien en weet eenieder daarin mee te nemen. Dat vraagt geduld en een 
streng en rechtvaardig optreden, zodat op de gewenste situatie wordt gekoerst. Politieke sensitiviteit en 
analytisch vermogen zijn cruciaal om tijdig de gevolgen van een beslissing in te kunnen schatten en 
de verhoudingen goed te houden. De burgemeester zegt waar het op staat en durft te benoemen wat  
aandacht vraagt. 
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Joke Kranendonk, bestuur Historische Kring Heemskerk  

en Stichting 4 en 5 mei Heemskerk:

Ons hart van het dorp heeft een stads gevoel, rust, ruimte, 

gezelligheid en alle tijd om te genieten.
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Belangrijke taken voor de burgemeester
De nieuwe burgemeester van Heemskerk is iemand waar de regio niet 

omheen kan en die voor de Heemskerkers altijd een luisterend oor heeft.
Openbare orde en veiligheid is een primaire taak voor de burgemeester. Wij verwachten hierin een continu 
alerte houding. Zichtbaarheid en een goede afstemming met buurgemeenten is hierin erg belangrijk. Door de 
aard en ernst van incidenten adequaat in te schatten, en daarop te handelen, kan erger worden voorkomen. 
De burgemeester weet wat er te doen staat, treedt doortastend op en straalt rust en vertrouwen uit.

Binnen de samenwerkingsverbanden laat de burgemeester stevig van zich horen, om de belangen van 
Heemskerk en de regio als geheel te behartigen. Het bewaken en bevorderen van de goede relaties is hierbij 
essentieel. 

De burgemeester bewaakt de bestuurlijke integriteit en heeft hierin een voorbeeldfunctie. Door dit onderwerp 
regelmatig te agenderen blijft het onder de aandacht. 

Dit zeggen de inwoners van 
Heemskerk
Onze inwoners zijn uitgenodigd 
om aan te geven wat zij zoeken in 
hun nieuwe burgemeester. 
Zij willen het liefst een 
burgemeester die zichtbaar is. 
Iemand die aanwezig is in de 
wijken, weet wat er speelt en 
zich inzet voor alle inwoners. 
Gelijkwaardigheid is een thema 
dat volgens inwoners bijzondere 
aandacht verdient. De voorkeur 
gaat daarbij uit naar een 
burgemeester die gericht is op 
de toekomst, de gebaande paden 
durft te verlaten en toch de rust 
weet te bewaren. 

Meer informatie over de  
inwonersconsultatie is terug te vinden op  
https://www.heemskerk.nl/over-heemskerk/
nieuweburgemeester
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Buitenwijk met de ‘broek’ aan.

Jan Schouws:

In Heemskerk, van oorsprong een tuindersdorp, 

klopt het hart ook buiten het centrum.
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Sarah:

Leuke mensen, iedereen helpt elkaar 

bijvoorbeeld met taallessen. Belangrijk 

zijn speelplekken voor de kinderen.
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Een stevige persoonlijkheid

In Heemskerk zoeken we een stevige persoonlijkheid met bestuurlijke ervaring, die beschikt over uitstekende 
contactuele eigenschappen en een goed afgestelde politieke antenne. De burgemeester die wij zoeken:
• Kiest bewust voor Heemskerk en is bereid langere tijd aan ons verbonden te blijven.
• Is een alerte aanpakker, die weet wat er moet gebeuren. 
• Heeft gevoel voor politieke verhoudingen, en overziet het hele speelveld. 
• Is een soepele netwerker. 
• Is een goede en onderhoudende spreker bij gelegenheden. 
• Kan helder en strak optreden als voorzitter van de raad. 
• Treedt op als een inspirerende coach voor het college. 
• Is graag onder mensen, benaderbaar en authentiek. 
• Kan goed luisteren en communiceert in begrijpelijke taal. 
• Denkt strategisch en heeft oog voor dwarsverbanden. 
• Heeft een positieve grondhouding en straalt rust en vertrouwen uit. 
• Heeft humor.
• Voldoet vanzelfsprekend aan de basiscondities voor het burgemeesterschap:  

integer, herkenbaar, onafhankelijk, verbindend en stressbestendig. 

Leerling van groep 8:

‘Ik wil een burgemeester die veel grapjes maakt, maar ook 

serieus is en die veel voor kinderen doet’ 
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Geert Renirie:

Wonen in de wakerakkers is en blijft bijzonder. Het is geen 

recht toe recht aan wijk. Een mooie combinatie van wonen, 

spelen voor de kinderen en jongelui, groen, water en dieren.  

Of zoals een buurmeisje laatst zei: het is hier ‘cool’ wonen.
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‘Een buitenwijk met de broek aan’ aldus bewoners van de Broekpolder.

“Een wijk waar men actief en ondernemend is waarbij creativiteit en 

verbinding plaats vindt met een eigen karakter, dat op zichzelf staat maar ook 

graag bij het geheel hoort. Een wijk waar we trots op zijn”.
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We verwachten dat onze nieuwe burgemeester op korte termijn in Heemskerk komt wonen.  
Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een extern assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 
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