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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

De Nozem en de Non en de gemeente Heemskerk hebben een overeenkomst getekend over 
de huuropzegging. Er is afgesproken dat de exploitanten van de Nozem en de Non – Wim 
Burghout en Ans Kabel -  tot (minimaal) eind juni 2018 hun activiteiten (kunnen) voortzet-
ten. De gang naar de rechter is hiermee gestaakt. De gemeente en Burghout en Kabel zijn 
blij dat zij overeenstemming hebben bereikt.

Gemeente en Nozem en de Non 
tekenen overeenkomst

De gemeente is altijd van mening geweest 
dat de huuropzegging geen afbreuk doet aan 
de waardering die de gemeente heeft voor de 
activiteiten die Burghout en Kabel sinds 2007 
hebben ondernomen in de Nozem en de Non. 
Wim Burghout: “We hebben respect voor de 
inspanningen van de gemeente om tot over-
eenstemming te komen met ons. Als de voor-
waarden voor de verkoop van het pand bekend 
zijn zullen wij ook meedingen met een  verant-
woord aanbod voor de inwoners van Heems-
kerk en omstreken.” 

Sinds 2007 is de Nozem en de Non gehuisvest 

in het pand aan de A. Verherentstraat 1. Het 
besluit van de raad om het Cultuurcentrum 
(voormalige muziekschool) in zijn geheel te 
verhuizen naar het gemeentehuis had directe 
gevolgen voor de Nozem en de Non. De ge-
meente zegde de huur op, omdat het geen taak 
is van de gemeente om panden in eigendom 
te hebben om die commercieel te verhuren. 
Burghout en Kabel  tekenden bezwaar aan te-
gen de huuropzegging. 
Met de nu gesloten overeenkomst staan de ge-
meente en Burghout en Kabel niet langer voor 
de rechter en is het mogelijk om het gebouw 
te verkopen. 

Monumentaal pand A. Verherentstraat 
1 behouden voor Heemskerkers

Het gemeentelijke monument heeft een ge-
schiedenis waardoor veel Heemskerkers zich 
ermee verbonden voelen. Het gebouw is in 1918 
opgeleverd als rooms-katholieke jongensschool 
St. Josephschool. In 1971 werd het gebouw het 
thuishonk voor jongerencentrum Donkey Shot, 
dat in de regio jarenlang een bekende en ge-
liefde uitgaansplek is geweest. Vanaf 2004 is 

het pand in gebruik als podium/horecagelegen-
heid en heeft het als onderkomen gediend voor 
diverse andere maatschappelijk organisaties. 
Inmiddels is in het pand alleen nog de horeca-
gelegenheid Nozem en de Non gehuisvest. Met 
deze manier van verkopen van het pand hoopt 
de gemeente dat het van toegevoegde waarde 
blijft voor de Heemskerkers.

Proef afvalscheiding in Heemskerk

“Afval bestaat eigenlijk niet. Verspil-
ling willen we voorkomen, van afval naar 
grondstoffen!” Dat is het motto van de 
gemeente Heemskerk als het gaat om af-
valscheiding. In Heemskerk valt nog veel 
winst te halen bij afvalscheiding. Door de 
dreigende schaarste aan grondstoffen om 
producten te maken, wordt afval steeds 
meer gezien als een waardevolle grondstof. 
De Rijksoverheid heeft voor 2020 ambiti-
euze doelstellingen geformuleerd voor af-
valscheiding. Dit houdt in dat in 2020 75% 
van het huishoudelijk afval moet worden 
gescheiden. De gemiddelde hoeveelheid 
restafval per inwoner zou dan uitkomen op 
maximaal 100 kg per jaar.

Proef
De gemeente gaat in een aantal wijken be-
ginnen met een proef. Als eerste proef van-
uit het grondstoffenplan 2017-2021, wordt 
een extra rolcontainer voor plastics, blik en 
drankenkartons (PBD) geleverd. De rolcon-
tainers voor restafval en PBD zullen tijdens 
de proef één keer in de vier weken geleegd 
worden. Heemskerk kiest ervoor om PBD 

in te zamelen met een aparte rolcontainer 
aan de deur en niet via een scheidingsin-
stallatie die de herbruikbare grondstoffen 
uit het afval zou moeten halen. Een aparte 
rolcontainer leidt ten opzichte van de 
scheidingsinstallatie uiteindelijk tot meer 
milieuwinst en grotere fi nanciële voorde-
len voor onze inwoners. Daarnaast wil de 
gemeente met de aparte rolcontainer het 
bewustzijn vergroten om verspilling van 
grondstoffen te voorkomen.

Start
De bewoners van de laagbouwwoningen in 
de wijk Zuidbroek Oosterwijk ontvangen 
begin 2018 een brief waarin de start van de 
proef wordt aangekondigd en een datum 
genoemd wordt wanneer de derde rolcon-
tainer verwacht kan worden. De bewoners 
zullen goed worden voorgelicht. Ook wor-
den zogenaamde afvalcoaches ingezet die 
de bewoners gaan helpen. De resultaten 
vanuit de proef worden zorgvuldig onder-
zocht. Pas als de uitkomsten positief zijn 
wordt de maatregel verder in Heemskerk 
ingevoerd.

In de wijk Zuidbroek Oosterwijk start een proef om de afvalscheiding te verbeteren. Als 
Heemskerk het afval beter scheidt is dat goed voor het milieu en kan ook de afvalstof-
fenheffi ng omlaag zodat Heemskerkers meer geld overhouden. In Zuidbroek Oosterwijk 
krijgen de bewoners bij wijze van deze proef een rolcontainer waarmee plastics, blik 
en drankenkartons (PBD) ingezameld kunnen worden aan huis. Op de proef volgt een 
gedegen evaluatie waarna zorgvuldig wordt bezien welke volgende stappen kunnen 
worden gezet.

Om inwoners beter te informeren over 
welk afval in welke container thuis hoort, 
start de gemeente samen met de HVC een 
campagne hierover. Als onderdeel hiervan 
gaan HVC-afvalcoaches de komende weken 
de wijk in om met inwoners te praten over 
het belang van afval scheiden en in het bij-
zonder over gft en etensresten. Na het ge-
sprek met de afvalcoach krijgt de inwoner 
een handige snijplank die eraan herinnert 
de snijresten apart te houden en een rolle-
tje biozakjes om het gft eenvoudig naar de 
ondergrondse container te brengen.

Afvalcoaches in de wijk
Deze week zijn de afvalcoaches op vrijdag 
in Heemskerk. Wethouder Frank Frowijn 
loopt in de komende weken een middag 
mee mee met de afvalcoaches om de erva-
ringen en vragen van inwoners te horen. 

Te vaak ander afval in 
gft-container in Heemskerk
Uit sorteeranalyses blijkt dat inwoners van Heemskerk regelmatig restafval in de gft-con-
tainer weggooien. Dit zorgt ervoor dat er geen biogas en compost kan worden gemaakt uit 
het gft van deze container. Het groente-, fruit- en tuinafval (gft) is dan teveel vervuild door 
ander afval. Uiteindelijk moet de inhoud van de container dan alsnog worden verbrand. 
Dat is natuurlijk jammer, niet duurzaam en kost de gemeente bovendien geld. Genoeg argu-
menten dus om afval in de juiste container te gooien.   

Het college wil het pand aan de Anthonie Verherentstraat 1 op dezelfde manier verkopen als 
de Kerklaan 1. Het pand wordt onder voorwaarden verkocht, waardoor  niet het hoogste bod, 
maar het beste plan voor het pand leidend is voor de verkoop. Hierdoor kan de voormalige 
rooms-katholieke jongensschool St. Josephschool behouden blijven voor Heemskerkers.

Wethouder Van Dijk bezoekt 
Grand Café van Ruysdael
Vorige week donderdag bracht wethouder Ma-
rieke van Dijk een bedrijfsbezoek aan Grand 
Café Van Ruysdael. Michiel de Gooijer en Vin-
cent Meurs zijn de eigenaren. Zij zijn de drijven-
de kracht(en) achter deze horecavestiging die zij 
in 2013 overnamen. De reden van overname had 
mede te maken met de goede ligging en locatie 
in het centrum en het voordeel van gratis par-
keren in de directe nabijheid. Tijdens het werk-
bezoek laten de heren weten continue bezig te 
zijn met het zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
binnen het horecawezen. Bijvoorbeeld op het 
gebied van  digitalisering voor het automatisch 
reserveren, het afhalen van eten en voor in de 
keuken. 
Tijdens het werkbezoek laten de Gooijer en 
Meurs de veelzijdigheid van het bedrijf zien. Het 
bedrijf is een erkend leerbedrijf voor het MBO 
en HBO opleidingen, zoals Leerling Kok, Facili-
tair Management en Toerisme en Recreatie.


