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PMS 115CMYK CMYK E5-3 C:0 M:10 Y:80 B:0 / Avery 951 QM Primrose Yellow / (RAL 1021)

PMS Process Yellow CMYK E1-3 C:0 M:0 Y:100 B:0 / Avery Pantone Yellow / (RAL 1016)

PMS Process Cyaan CMYK E232-1 C:100 M:0 Y:0 B:0 / Avery 942 QM Light Blue / (RAL 5012)

PMS 021 CMYK E36-1 C:0 M:60 Y:100 B:0 / Avery 910 QM Dark Orange / (RAL 2009)

PMS 287 CMYK E205-1 C:100 M:70 Y:0 B:10 / Avery 933 QM Midnight Blue / (RAL 5002)

PMS Process Blue CMYK E236-3 C:100 M:10 Y:0 B:10 / Avery 935 QM / (RAL 5015 )

PMS 1665 CMYK E56-1 C:0 M:80 Y:100 B:0 / Avery 980 QM Spanish Orange / (RAL 2001)

PMS Green CMYK E262-1 C:100 M:0 Y:70 B:0 / Avery 970 QM Bottle Green / (RAL 5021)

PMS 3258 CMYK E262-5 C:60 M:0 Y:40 B:0 / Avery 946 QM Caribean Agua / (RAL 5018)

PMS 115 c PMS Process Yellow c PMS Process Cyan c

PMS Orange 021 c PMS 287 c PMS Process Blue c

PMS 1665 c PMS Green c PMS 3258 c

Op donderdag 21 december 2017 hebben wethouder Marieke van Dijk en Xander Kleijne 
(Horeca-ondernemer) in het bijzijn van Ronald de Groot (Koninklijke Horeca Nederland 
(KHN) afdeling Heemskerk) en Ivo Berkhoff (KHN) het nieuwe horecaconvenant onderte-
kend. De politie heeft het convenant eerder deze week al ondertekend. Het vorige horeca-
convenant kwam uit 2006, dus het was tijd om de afspraken opnieuw te bekijken en waar 
nodig aan te passen.

Horecaconvenant Heemskerk 
ondertekend

Wethouder Marieke van Dijk is verheugd dat 
het nieuwe convenant er ligt. “De samen-
werking tussen de gemeenten, de Heems-
kerkse horeca en de politie is prettig. Ik ben 
blij dat we hierdoor goede afspraken hebben 
gemaakt, waardoor Heemskerk een fi jne 
plek is om uit te gaan én te wonen.”

Afspraken
Het horecaconvenant legt de afspraken vast 
over de samenwerking tussen de gemeente, 
de politie en de horeca ondernemers om de 

leefbaarheid in het centrum te bewaken. 
Deelname aan het horecaconvenant is voor 
de gemeente voorwaarde om ruimere ope-
ningstijden toe te staan aan een horecabe-
drijf. De afspraken gaan over hoe om te gaan 
met veiligheid, huis- en gedragsregels voor 
bezoekers, sluitingstijden, de leefomgeving, 
openbare orde en veiligheid in en nabij de 
horecazaken, geluidsoverlast, wapens, ge-
weld en bedreiging, drugsbeleid, de inzet 
van portiers en de alcoholmatiging.

Kerstboomverbranding Heemskerk
Op zaterdagmiddag 6  januari 2018 worden 
er door de brandweer op twee locaties kerst-
bomen verbrand in Heemskerk. Kerstbomen 
kunnen op 6 januari vanaf 15.00 uur worden 
ingeleverd op de brandplaatsen. Je ontvangt bij 
inlevering van een kerstboom een lootje en een 
mandarijn.
Het vuur wordt om 17.05 uur ontstoken. De res-
terende brandende hoopjes worden rond 18.30 

uur geblust en vanaf 18.00 uur kunt u geen 
kerstbomen meer inleveren.
De brandplaatsen zijn: het kermisterrein aan de 
Johannes Poststraat en het stuk groen in plan 
Broekpolder beter bekend als Vlaskamp.

Aan omwonenden van de brandplaatsen wordt 
begrip gevraagd voor de mogelijke overlast van 
de rook van 17.00 uur tot 18.00 uur.

9 januari nieuwjaarsreceptie 
gemeente Heemskerk
Op dinsdag 9 januari 2018 zijn alle inwoners, 
vertegenwoordigers van verenigingen, organi-
saties en instellingen en andere relaties van de 
gemeente Heemskerk van harte welkom tijdens 
de nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden 
in de hal van het gemeentehuis, van 19.30 tot 
22.00 uur. Rond 20.00 uur houdt burgemeester 
Baltus haar nieuwjaarstoespraak en er is ge-

legenheid om elkaar en leden van de raad en 
college de hand te schudden. De avond wordt 
muzikaal omlijst door pianist Jos van Beest.

In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst van 
personeel is het gemeentehuis op maandag 8 
januari 2017 open vanaf 10.30 uur. Dit geldt ook 
voor de telefonische bereikbaarheid.

De nieuwe gemeentegids is uit

Voor het eerst worden de gidsen niet huis-
aan-huis verspreid in Heemskerk, maar 
kan de gids worden opgehaald bij ophaal-
punten in Heemskerk. Omdat de gids ook 
digitaal en als ebook wordt aangeboden 
via de website, www.heemskerk.nl, ver-
wacht de gemeente dat er minder behoefte 
is aan een papieren versie. Daarnaast be-
landen er, door te kiezen voor deze vorm 
van verspreiding, minder gidsen bij het 
oud papier. En dat is beter voor ons milieu. 

Ophaalpunten
De gemeentegids is tot en met 28 februari 
2018 op te halen bij de volgende locaties:
Verpleeghuis Heemswijk, Heemswijk 1, 
Verpleeghuis Meerstate, Mozartstraat 91, 
Woonzorgcentrum Sint Agnes, Zamenhof 
65, Woonzorgcentrum Waterrijck, Lesse-
straat 8, Woonzorgcentrum Westerheem, 
Westerheem 90, Gezondheidscentrum Broek-
polder, Steenhouwerskwartier 29, Buurt-
centrum d’Evelaer, Luttik Cie 35, Ont-
moetingscentrum De Stut, Maasstraat 3, 
Buurtcentrum De Schuilhoek, Van Bronck-
horststraat 1, Buurtcentrum Het Spectrum, 
Lauraplein 1.

In het gemeentehuis aan het Maerten 
van Heemskerckplein 1 is de gids het ge-
hele jaar verkrijgbaar, zolang de voorraad 
strekt.

Bent u niet in staat om de gemeentegids op 

te halen op één van bovenstaande adres-
sen, dan  kunt u bellen met het Klantcon-
tactcentrum van de gemeente Heemskerk 
14 0251 of aanvragen via de website. De 
gids wordt dan per post bij u afgeleverd. 

De nieuwe gemeentegids is uit. Dit is een uitgave van FMR Producties/LokaalTotaal. 
In de gids van 2017-2018 staat informatie over het gemeentebestuur en tal van instel-
lingen, organisaties en verenigingen. Ook bevat de gids de calamiteitengids, een katern 
over Burgerkracht en over Sociaal Heemskerk met informatie over de Sociale Teams en 
BUUV.

Inzameling kerstbomen 
Op zaterdag 13 januari rijdt HVC een kerstbo-
menronde in Heemskerk. Op de website van de 
gemeente Heemskerk of van HVC kunt u zien 
aan welke straten de bomen kunnen worden 
neergezet. Doet u dat vóór 08.00 uur om de 
ronde niet te missen.

HVC zorgt ervoor dat de ingezamelde bomen op 
een verantwoorde manier worden verwerkt tot 
compost. Voor eventuele vragen kunt u terecht 
bij de klantenservice van HVC via 0800-0700 of 
via klantenservice@hvcgroep.nl.

Beide partijen kiezen voor sloop en nieuw-
bouw, omdat dit de kwaliteit van de wo-
ningen en de leefomgeving aanzienlijk kan 
verbeteren. Een stedenbouwkundige visie 
vormt onderdeel van de overeenkomst.

Het voorstel is om na de sloop van de vier 
fl ats drie woontorens terug te bouwen met 
in totaal 192 sociale huurwoningen, zodat 
de woningen beschikbaar blijven voor de 
laagste inkomensgroepen. Niet alleen de 
fl ats worden vervangen, ook de hele om-
geving krijgt een opknapbeurt. Belangrijk 
element daarin is de reconstructie van 
de Tolweg in een verkeersveilige variant, 
als een zogenoemde ‘Parkweg’. Zo zijn er 
kansen om meer veilige verbindingen aan 
te leggen tussen de woonwijk Slotheeren-
buurt en het park Assumburg, met een be-
ter zicht op en een veilige toegang tot Slot 
Assumburg.

WOONopMAAT en gemeente 
Heemskerk tekenen voor 
nieuwbouw Debora Bakelaan
Op vrijdag 22 december 2017 hebben WOONopMAAT en de gemeente Heemskerk de samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend die de herstructurering van de fl ats aan de Debora Bakelaan, het 
omliggende openbare gebied én de reconstructie van de Tolweg mogelijk maken. In de samen-
werkingsovereenkomst staan de onderwerpen waarover de gemeente en WOONopMAAT afspra-
ken met elkaar maken om tot realisatie van dit ambitieuze project te komen.


