
Wethouder Marieke van Dijk en Ellen van Tongeren en Ceriel Swart namens De Trompet.
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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 gemeente Heemskerk gaat het gebouw Kerklaan 1 (St. Joseph, voormalige muziekschool) onder 
voorwaarden verkopen. Het uitgangspunt is dat er voor het beste plan (en niet de hoogste prijs) wordt 
gekozen. Wil jij deel uitmaken van de selectiecommissie? Voor deze commissie zijn we op zoek naar een 
omwonende / inwoner. Naast omwonende(n)/inwoner(s) bestaat de commissie uit een aantal experts. 

Kies jij het beste plan voor Kerklaan 1?

Onder leiding van de projectleider(s) beoordeelt 
de commissie alle plannen die worden inge-
diend met behulp van een leidraad. Het gebouw 
wordt verkocht aan de indiener van het plan dat 
het beste voldoet aan de voorwaarden die zijn 
vastgesteld. Als lid van de commissie moet je re-
kenen op twee bijeenkomsten en wat leeswerk. 

Lijkt het je leuk om mee te helpen het beste plan 
voor dit monumentale en historische pand te kie-
zen? Meld je dan uiterlijk 28 februari 2018 aan bij 
Yvonne Hakze (projectleider) hakze@heemsk erk.
nl. Kandidaten die  banden hebben met een indie-
ner van een plan zijn uitgesloten van deelname 
aan de selectiecommissie. 

Initiatief De Hulstenaar 
goed voorbeeld energietransitie

Gemeente Heemskerk heeft te maken met een 
energietransitie. In 2050 mag aardgas in Ne-
derland niet meer gebruikt worden als verwar-
mingsbron voor woningen en andere gebouwen. 
Duurzame energietechnieken gaan aardgas 
vervangen en woningen dienen goed te wor-
den geïsoleerd. Om deze enorme  uitdaging aan 
te gaan is de gemeente bezig met een energie-
transitieplan. In dit plan wordt beschreven welke 
stappen moeten worden doorlopen om de doel-
stelling te behalen. De gemeente kan de energie-
transitie niet alleen realiseren. De gemeente wil 
daarom samenwerken met  inwoners, bedrijven, 
instellingen en verenigingen en doet een oproep 
om met duurzame initiatieven te komen.

Voor deze oproep had HTV De Hulstenaar het 
duurzame initiatief al bij de gemeente aange-
meld. Het initiatief omvat onder meer de nieuw-
bouw van een energiezuinig clubgebouw in 2013 
en de toepassing van LED-verlichting voor de 
tennisbanen in 2017. Hiermee is een gasbespa-
ring van 50% behaald. En door de LED-verlich-
ting wordt 4800 kwh per jaar bespaard.  Wethou-

der Frowijn is erg enthousiast over het initiatief. 
“De tennisvereniging heeft haar nek uitgestoken 
en wil graag een voorbeeld voor andere ver-
enigingen zijn. De Hulstenaar vertelt andere 
verenigingen actief over de verduurzaming van 
de accommodatie en geeft tips over het vervan-
gen van de verlichting door LED. En dat blijft ze 
doen.  Het college heeft dan ook uit waardering 
een eenmalige bijdrage van € 5.000 aan HTV 
De Hulstenaar toegekend voor de uitgevoerde 
maatregelen. Laat dergelijke initiatieven maar 
komen”, aldus de wethouder. 

Het ondersteunen van duurzame initiatieven ligt 
in het verlengde van de unaniem aangenomen 
motie Lokale energieopslag- en opwekking van 
de gemeenteraad op 9 november 2017. Hierin 
geeft de raad aan dat inwoners en bedrijven in 
het voorjaar via een bijeenkomst actief worden 
gestimuleerd om haalbare duurzame initiatie-
ven te ontplooien. Via het energietransitieplan 
wordt onderzocht op welke wijze de gemeente 
dergelijke initiatieven fi nancieel kan ondersteu-
nen.     

Het college heeft aan tennisvereniging HTV De Hulstenaar een eenmalige bijdrage toegekend 
van € 5.000 voor de verduurzaming van de accommodatie. Het initiatief van de tennisvereni-
ging past uitstekend in het energietransitieplan dat de gemeente Heemskerk voor ogen heeft. 
Daarnaast ligt het ondersteunen van duurzame initiatieven in het verlengde van de unaniem 
aangenomen motie Lokale energieopslag- en opwekking van de gemeenteraad.

Metropoolregio Amsterdam tekent voor 
hoogwaardig fi etsroutenetwerk

Voorlopige uitslag: ondernemers 
voor instellen BIZ De Trompet

Een BIZ is een gebied waarbinnen de onderne-
mers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van 
hun bedrijfsomgeving. Door het instellen van een 
BIZ komen collectieve investeringen makkelijker 
van de grond, worden de lasten evenwichtiger 
verdeeld en levert een positieve bijdrage aan het 
lokale ondernemersklimaat. Alle eigenaren van de 
bedrijfspanden in het gebied betalen mee. 

Formele draagvlakmeting
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoe-

ring van de formele draagvlakmeting. Alle eigena-
ren van een pand in het beoogde gebied mochten 
een stem uitbrengen. Uiteindelijk heeft ruim twee-
derde van de ondernemers ‘voor’ gestemd. Ook de 
tweede voorwaarde voor het instellen van een BIZ 
is behaald: de voorstemmers vertegenwoordigen 
meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.
De formele draagvlakmeting was het sluitstuk van 
het initiatief van gezamenlijke ondernemers, de 
Vereniging van Eigenaren De Trompet en bureau 
Parktrust om de BIZ te realiseren.

De ondernemers van bedrijventerrein De Trompet hebben zich uitgesproken voor het instellen 
van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Op dinsdagmiddag 13 februari 2018 maakte wethou-
der Marieke van Dijk de voorlopige uitslag van de formele draagvlakmeting bekend. De opkomst 
was 77,9% en daarvan heeft ruim tweederde van de ondernemers vóór een BIZ gestemd. Wet-
houder van Dijk: “Het is mooi om te zien dat zoveel ondernemers de moeite hebben genomen 
om te stemmen en hun steun hebben uitgesproken.” Het college moet de voorlopige uitslag 
vaststellen en bekendmaken om de BIZ De Trompet per 1 januari 2018 offi cieel in te stellen.

Eén samenhangend en hoogwaardig fi etsroutenetwerk, waarop fi etsers vlot tussen de stedelijke 
kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fi etsen. Mét aandacht voor beleving, 
bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid. Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metro-
poolregio Amsterdam (MRA), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en 
gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders 
willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben.

Op 7 februari hebben de Vervoerregio Amster-
dam, provincies Noord-Holland en Flevoland, ge-
meenten van de Metropoolregio Amsterdam en 
 Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend 
om dit fi etsnetwerk volledig te gaan realiseren. 
Voor Heemskerk ondertekende wethouder Frank 
Frowijn de verklaring. Met het programma ‘Me-
tropolitane Fietsroutes’ tonen de partijen in de 
Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van stede-
lijke gebieden en het tussenliggende vrije land-
schap te verbeteren. 

In 2025 fi etsen over de metropolitane fi etsroutes
Er komt één aantrekkelijk netwerk van fi etsrou-
tes waarop fi etsers voor zowel werk als recre-
atie vlot van stad naar stad en van stad naar het 
dichtbije vrije landschap kunnen fi etsen. Doordat 
het huidige netwerk in kaart is gebracht is een 
goed beeld ontstaan van de kwaliteit van de hui-
dige routes en de investeringen die nodig zijn om 
de ambitie te realiseren. Het vernieuwde fi ets-
netwerk - de metropolitane fi etsroutes - wordt in 
stappen gerealiseerd. 

Verbouwing bibliotheek voor 
Cultuurcentrum binnen budget

Het totale beschikbare budget was acht ton. Voor 
dit bedrag is er veel gerealiseerd. Een uitdaging 
was de geluidsisolatie van de lokalen van het Cul-
tuurcentrum. Dubbeldikke tot drie dubbeldikke 
wanden waren nodig om voor de juiste akoestiek 
en geluidsisolatie te zorgen. Ook in de bibliotheek 
waren fl inke ingrepen nodig om de inrichting aan 

te passen aan de nieuwe indeling. Wethouder 
Aad Schoorl: ”Ik ben trots op het eindresultaat 
en het feit dat we dit binnen het gestelde budget 
hebben kunnen doen. Mede dankzij de soms cre-
atieve oplossingen en prettige samenwerking met 
de leveranciers is de verbouwing op alle fronten 
geslaagd”.

De verbouwing van de bibliotheek om het Cultuurcentrum een plek te geven is afgerond; de of-
fi ciële opening is op 17 februari. Niet alleen het resultaat mag er zijn, ook fi nancieel gezien is de 
operatie geslaagd en binnen het gestelde budget gebleven.


