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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

Eind december 2017 heeft de gemeenteraad de verordening vastgesteld om een bedrij-
veninvesteringszone (BIZ) op bedrijventerrein De Trompet te realiseren. Als de eigenaren 
van het bedrijventerrein voor de BIZ stemmen, gaan zij samen investeren in het bedrijven-
terrein. De verordening maakt het mogelijk om BIZ-belasting te heffen in het afgebakende 
gebied. Het geld is voor en door ondernemers bijeengebracht en kan worden besteed aan 
de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van de bedrijfspanden in dat afge-
bakende gebied betalen mee. 

Raad geeft startsein voor 
instellen BIZ

De BIZ vereniging De Trompet heeft het initia-
tief genomen voor het instellen van een Bedrij-
veninvesteringszone (BIZ) voor een periode 
van vijf jaar op bedrijventerrein De Trompet. 
Een BIZ is een gebied waarbinnen de onder-
nemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit 
van hun bedrijfsomgeving. Alle eigenaren van 
de bedrijfspanden in dat afgebakende gebied 
betalen mee.

Om dit mogelijk te maken heeft de raad een 
BIZ-verordening vastgesteld. De volgende stap 
is het houden van een formele draagvlakme-
ting onder de ondernemers in het afgebakende 
gebied. Als tenminste de helft van de onder-
nemers een geldige stem uitbrengt, daarvan 
stemt twee derde voor, en de voorstemmers 
meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan 

de tegenstemmers dan wordt de BIZ in 2018 
ingesteld. 

Formele draagvlakmeting
Op dinsdag 23 januari 2018 is van 16.30 tot 19.00 
uur een startbijeenkomst én de nieuwjaars-
borrel aan De Trompet 1800 te Heemskerk. Dit 
is de start van de formele draagvlakmeting BIZ 
De Trompet. Tijdens deze bijeenkomst kunnen 
de aanwezige eigenaren meteen hun stem uit-
brengen. Eigenaren die niet aanwezig kunnen 
zijn, worden per e-mail benaderd door bureau 
Parktrust met het verzoek hun stem uit te bren-
gen. Stemmen kan tot uiterlijk vrijdag 9 febru-
ari 2018 om 12.30 uur. De voorlopige uitslag van 
de formele draagvlakmeting wordt op dinsdag 
13 februari 2018 bekendgemaakt door wethou-
der Marieke van Dijk.

Nieuwjaarsreceptie goed bezocht
Zo’n 150  inwoners en vertegenwoordigers uit 
het bedrijfsleven, van instellingen, vrijwilli-
gersorganisaties en uit de politiek, niet alleen 
uit onze gemeente, maar ook uit de buurge-
meenten bezochten afgelopen dinsdagavond 

de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. 
Burgemeester Mieke Baltus hield een nieuw-
jaarstoespraak. 
Wilt u deze toespraak nalezen, ga dan naar de 
website www.heemskerk.nl.

De nieuwe gemeentegids is uit

Ophaalpunten
De gemeentegids is tot en 
met 28 februari 2018 op te 
halen bij de volgende loca-
ties:
Verpleeghuis Heemswijk, 
Heemswijk 1, Verpleeghuis 
Meerstate, Mozartstraat 91, 
Woonzorgcentrum Sint Ag-
nes, Zamenhof 65, Woon-
zorgcentrum Waterrijck, Les-
sestraat 8, Woonzorgcentrum 
Westerheem, Westerheem 
90, Gezondheidscentrum 
Broekpolder, Steenhouwers-
kwartier 29, Buurtcentrum 
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 Heemskerck-
plein 1 is de gids het gehele 
jaar verkrijgbaar, zolang de 
voorraad strekt.

Bent u niet in staat om de 
gemeentegids op te halen 
op één van bovenstaande 
adressen, dan  kunt u bellen 
met het Klantcontactcentrum 
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. 
Voor het eerst worden de gidsen niet huis-aan-huis verspreid in Heemskerk, maar kan 
de gids worden opgehaald bij ophaalpunten in Heemskerk. Omdat de gids ook digitaal 
en als ebook wordt aangeboden via de website, www.heemskerk.nl, verwacht de ge-
meente dat er minder behoefte is aan een papieren versie. Daarnaast belanden er, door 
te kiezen voor deze vorm van verspreiding, minder gidsen bij het oud papier. En dat is 
beter voor ons milieu. 

De gemeente Heemskerk is al langer bezig 
om de exploitatie van gymzalen, sportvel-
den en gemeentelijke sportaccommodaties 
bij één regionale organisatie onder te bren-
gen, om zo effi ciënt mogelijk te werken en 
kosten te besparen. De nieuwe regels van-
uit Europa dwingen de gemeente om snel-
ler dan gepland hiermee verder te gaan. 
Eén van de noodzakelijke stappen die de 
gemeente gaat nemen is de huurcontracten 
met sportstichtingen onder de loep te ne-
men. Vanaf nu worden huurcontracten niet 
meer automatisch verlengd en ook wordt 
de huurperiode die wordt afgesproken kor-

ter. Zo wordt het huurcontract met stich-
ting zwembad de Waterakkers niet meer 
stilzwijgend met vijf jaar verlengd, zoals 
voorheen het geval zou zijn geweest. Het 
huurcontract wordt op tijd opgezegd, zodat 
er voldoende tijd is om samen met stichting 
de beste oplossing te vinden om de gevol-
gen van de nieuwe Europese regels op te 
vangen. 
De gemeente begrijpt dat het zoeken naar 
oplossingen ook tot onzekerheid voor 
sportstichtingen leidt en wil de periode 
van onzekerheid dan ook zo kort mogelijk 
laten duren.

Gemeente moet door Europese 
regels btw-vrijstelling sport 
aanpassen
Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet het Rijk de btw-sportvrijstelling 
in Nederland aanpassen. Deze aanpassing moet met ingang van 1 januari 2019 zijn gere-
geld. Voor de gemeenten betekent dit dat zij samen met sportstichtingen een oplossing 
moeten zoeken om de fi nanciële gevolgen op te vangen. De aanpassing betekent namelijk 
dat sportstichtingen en gemeenten geen recht meer hebben op aftrek van voorbelasting 
van de btw.
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