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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

Kippenpootje, klokhuis, uienschil en eierdopje… Bij het zien van deze beplakte containers is met-
een duidelijk wat er in hoort. Vandaag starten gemeente Heemskerk, Velsen, Beverwijk en HVC 
met een proef: De  ondergrondse gft-containers worden extra opvallend gemaakt door nieuwe stic-
kers die laten zien wat er in de container hoort. Dit is onderdeel van de campagne die ervoor moet 
zorgen dat er echt alleen gft en etensresten in deze containers worden weggegooid. Want alleen 
dan kan er biogas en compost van worden gemaakt. Zo wordt voorkomen dat de gemeenten moeten 
betalen voor afgekeurde ladingen gft en etensresten doordat er teveel ander afval tussen zit. 

Proef met extra opvallende 
ondergrondse gft-container

Zo’n 45 van de in totaal 269 ondergrondse containers 
krijgen een nieuwe look met een brede groene rand 
onderaan, duidelijk leesbare tekst en afbeeldingen 
van diverse soorten groente-, fruit- en tuinafval 
(gft). “Deze proef moet uitwijzen of de verandering 
van het uiterlijk van de ondergrondse container de 
inwoners meer duidelijkheid geeft over wat er in 
hoort. Uit analyse moet blijken of het leidt tot een 
‘schone’ lading gft en etensresten. De proef geeft ons 
inzicht of dit een middel is om succesvol de afkeur te 
verminderen.” aldus wethouder Frank Frowijn van 
Heemskerk.

Afvalcoaches
De proef met de bestickerde containers maakt on-
derdeel uit van een campagne om het gft en etens-
resten goed te scheiden en in de juiste ondergrondse 
container weg te gooien. Sinds december gaan ook 
HVC-afvalcoaches de wijk in om met inwoners te 

praten over het belang van afval scheiden en in het 
bijzonder over gft en etensresten. Wethouder Frank 
Frowijn was afgelopen maandag op pad met de af-
valcoaches en hielp mee om de eerste gft-container 
in Heemskerk een nieuwe look te geven. De totale 
campagne duurt nog tot en met begin maart. 

Waarom deze campagne?
Uit sorteeranalyses blijkt dat inwoners van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen regelmatig restafval in 
de gft-container weggooien. Dit zorgt ervoor dat er 
geen biogas en compost kan worden gemaakt uit het 
gft van deze container. Het gft is dan teveel vervuild 
door ander afval. Uiteindelijk moet de inhoud van 
de container dan worden afgekeurd en alsnog wor-
den verbrand. Dat is natuurlijk jammer, niet duur-
zaam en kost de gemeente bovendien geld. Genoeg 
argumenten dus om afval in de juiste container te 
gooien.   

Warmetruiendag: 
de grootste klimaatactie van Nederland 
Trek vrijdag 2 februari een warme trui aan, want in heel Nederland wordt de thermostaat minimaal 
een graad lager gezet. Die vrijdag is het namelijk Warmetruiendag en gaan we de energieverspilling 
te lijf. Doe ook mee, zet de verwarming lager en bespaar zo’n 6% CO2 met elke graad minder op de 
thermostaat. Wilt u meer weten over de Warmetruiendag, ga dan naar www.warmetruiendag.nl.

Met regelmaat worden binnen de gemeente 
handelshoeveelheden drugs in woningen of an-
dere panden aangetroffen. Meestal gaat het om 
een hennepkwekerij. Het telen en verhandelen 
van hennep (en het fabriceren en verhandelen 
van andere drugs) is verboden. Hennep is een 
softdrug en staat op lijst II van de Opiumwet. De 
aanwezigheid van een hennepplantage zorgt on-
der meer voor brandgevaar door kortsluiting en 
lekkage. De schade die door de hennepteelt aan 
woningen en andere panden wordt veroorzaakt, 
is bovendien vaak groot.
Verder komt het voor dat criminelen die zich be-

zighouden met illegale hennepteelt onderling 
geweld gebruiken. Dit kan ook risico’s opleveren 
voor omwonenden. In de nieuwe “Beleidsregel 
handhaving Wet Damocles 2018” staat hoe de ge-
meente Heemskerk omgaat met drugsvondsten. 
In 2014 waren twee aparte beleidsregels vast-
gesteld. De ene gold voor hennepkwekerijen. De 
andere voor andersoortige drugsvondsten. In de 
nieuwe beleidsregel zijn beiden samengevoegd 
en aangescherpt.
De beleidsregel heeft zowel betrekking op wonin-
gen (ook woonwagens, woonschepen en woonke-
ten) als op loodsen, schuren of bedrijfsruimten.

Handhaving van hennepkwekerijen
De gemeente Heemskerk heeft een beleidsregel vastgesteld voor de handhaving van hennepkwekerijen en 
de fabricage van andere soorten drugs en de handel daarin. De politie treft regelmatig hennepkwekerijen of 
drugsvondsten aan in woningen of andere panden. De burgemeester heeft de bevoegdheid om in het belang 
van de openbare orde die woningen of panden te sluiten. Daarom is in de beleidsregel vastgelegd hoe de 
gemeente omgaat met het vinden van hennepkwekerijen of andere drugs in woningen en andere panden. 

Een rotonde adopteren in Heemskerk? 
Er zijn nog drie locaties beschikbaar

Als u geïnteresseerd bent in adoptie, kiest u een 
beschikbare rotonde en stuurt u een ontwerp naar 
de gemeente. De gemeente controleert het ont-
werp op richtlijnen van onder andere verkeers-
veiligheid. Na goedkeuring mag u het ontwerp uit 
(laten) voeren, twee borden (70x70 cm) waarop u 
uw naam kunt promoten plaatsen en is de rotonde 
voor minimaal twee jaar van u. Elk lokaal bedrijf 
mag een adoptie aanvragen.

Waarom adopteren?
De gemeente laat de rotondes adopteren, om zo 
bij te dragen aan een mooi verzorgde openbare 
ruimte. Het lokale bedrijf houdt het onderhoud 
verplicht bij. Voor het lokale bedrijf is het een 
kans om de reputatie te versterken en de naams-

bekendheid te vergroten.

Bent u geïnteresseerd?
Geef uw optie door aan de gemeente via post@
heemskerk.nl. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met mevr. D. Kruisdijk.

Beschikbare locaties:
1. Rotonde Maerelaan – Professor ten 
 Doesschatestraat.
2. Rotonde Communicatieweg T54.
3. Rotonde Jan Ligthartstraat – Breedslaglaan 
(Op deze rotonde staan kleine aardbeienslof-
fen, als verwijzing naar het tuindersverleden van 
Heemskerk. Deze dienen te blijven staan op de 
rotonde).

Altijd al een eigen rotonde willen hebben? De gemeente bood vorig jaar tien rotondes aan ter 
adoptie. De oproep bereikte een hoop mensen en in een korte periode zijn zeven van de tien 
rotondes in optie genomen of gesponsord. De gemeente heeft nog drie rotondes beschikbaar. De 
adoptie houdt in dat een lokaal bedrijf het middelste gedeelte onderhoudt (laat onderhouden) 
en in ruil daarvoor mag je twee naamborden op de rotonde plaatsen.

Wethouder Frank Frowijn samen met de afvalcoach in gesprek met een bewoner.

De Historische Kring Heemskerk (HKH) heeft een nieuw onderkomen. De stichting betrekt de ruimte 
in de Mariaschool aan de A. Verherentstraat, de voormalige locatie van de Kunstuitleen, nadat deze 
ruimte is opgeknapt,. Deze herhuisvesting van de HKH is in goed overleg en in samenwerking tus-
sen de gemeente en de HKH tot stand gekomen.

Nieuw onderkomen voor de 
Historische Kring Heemskerk

De HKH maakt nu nog gebruik van de tweede ver-
dieping van het gebouw aan de Kerklaan 1 (voor-
malige muziekschool). Na de besluitvorming over 
de verhuizing van het Cultuurcentrum Heems-
kerk van Kerklaan 1 naar het bibliotheekgebouw 
in het gemeentehuis, met daarbij de verkoop van 
Kerklaan 1,  heeft de gemeente aangegeven om zich 
te willen inspannen om de HKH te herhuisvesten. 

Eisen en wensen
De gemeente en de HKH hebben gezamenlijk een 
groot aantal locaties verkend en afgezet tegen de 
functionele eisen en wensen die in goed overleg 
door beide partijen zijn opgesteld. Uiteindelijk 
blijkt dat de vrijgekomen ruimte 7 in de Maria-
school voor beide partijen de meest geschikte lo-
catie is om de HKH te herhuisvesten. Daarnaast 
wordt nog gezocht naar een externe berging ten 
behoeve van het archief van de HKH.

Toewijzingscriteria
De ruimte 7 in de Mariaschool was tot september 
2017 in gebruik als kunstuitleen. Stichting Kunstuit-
leen Heemskerk heeft in april 2017 de huur van de 
ruimte opgezegd en op 4 september is deze opgele-
verd aan de gemeente. Het college heeft de ruimte 

toegewezen aan de HKH op basis van toewijzings-
criteria. In zijn belangenafweging heeft het college 
gekeken naar de mate waarin het aanbod van de 
HKH bijdraagt aan sociaal-maatschappelijke doe-
len en valt binnen het door de raad of het college 
vastgesteld beleid. 

“Een nieuw thuis”
Henk Engel, voorzitter van de Historische Kring 
Heemskerk: “Ik ben blij dat wij nu een goede op-
lossing hebben gevonden voor de huisvesting van 
de HKH. Natuurlijk verlaten wij met weemoed de 
vertrouwde plek aan de Kerklaan. Maar wij zul-
len ons op de mooie historische plek in de Mari-
aschool ook thuis gaan voelen! Een nieuw thuis 
van waaruit wij de geschiedenis van Heemskerk in 
kaart blijven brengen en levend houden. Ook door 
op verschillende manieren naar buiten te blijven 
treden met verhalen, lezingen, fi lms en- exposities. 
Daarvoor willen wij onder meer gebruikmaken van 
de mogelijkheden in het Cultuurcentrum Heems-
kerk, de bibliotheek en het gemeentehuis. Maar 
ook van andere mogelijkheden in Heemskerk. In 
de Mariaschool krijgen wij een historische plek, 
een basis van waaruit we hier positief aan kunnen 
blijven werken!”

Inspiratiebijeenkomst sport en bewegen
Denkt u met ons mee? Woensdagavond 14 februari organiseert de gemeente Heemskerk een inspiratie-
bijeenkomst over de toekomst van sport en bewegen in Heemskerk. We nodigen u van harte uit om met 
ons mee te denken over hoe die toekomst er uit ziet en wat de speerpunten zijn.
De bijeenkomst is in de raadzaal van het gemeentehuis Heemskerk, van 19.30 – 21.30 uur.
Aanmelden (maximaal 2 à 3 personen per vereniging) kan bij: Marja Pronk, m.pronk@heemskerk.nl.


