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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

In 2018 kunnen woningkopers van nieuwbouw- en bestaande woningen extra lenen voor het ener-
giezuinig maken van hun woning. Voor het fi nancieren van energiebesparende maatregelen mogen 
woningkopers van een bestaande woning maximaal 6 procent meer lenen op de getaxeerde waarde 
van de woning. Bij de aanschaf van een woning van 200.000 euro mag dus tot 12.000 euro extra worden 
geleend voor bijvoorbeeld het isoleren van de woning of het plaatsen van zonnepanelen.

Hogere hypotheek voor 
woningkopers die gaan verduurzamen

Voor woningkopers van een nieuwbouwwoning 
geldt dat zij € 25.000,- extra kunnen lenen voor 
het energiezuinig maken van hun woning. Mits 
het een energieneutrale woning wordt. Dit houdt 
in dat het woninggebonden energieverbruik 
(ruimteverwarming, koeling en warm tapwater) 
gegarandeerd gedekt wordt door energie dat zelf 
wordt opgewekt. De energie-index (EI) of  ener-
gieprestatiecoëffi ciënt (EPC) van de woning moet 
onder de 0 vallen. 

Gratis en onafhankelijk advies
Heeft u een woning op het oog, of heeft u net een 
woning gekocht? Neem dan eens contact op met 
het Duurzaam Bouwloket van [gemeentenaam 
toevoegen] . Zij kunnen u vertellen welke mo-
gelijkheden er zijn om de woning energiezuinig 
en duurzaam te maken. Stel uw vraag aan een 
adviseur door te mailen naar info@duurzaam-

bouwloket.nl of te bellen naar 072 – 743 39 56. 
Neem ook eens een kijkje op de website www.
duurzaambouwloket.nl, hier vindt u meer infor-
matie over de mogelijke maatregelen, fi nancie-
ringsmogelijkheden en betrouwbare uitvoerende 
bedrijven.

Check of er subsidie aanwezig!
Voordat u aan de slag gaat met uw woning is het 
altijd handig om te checken welke subsidies er 
beschikbaar zijn. Ga naar www.duurzaambouw-
loket.nl/subsidieregelingen en doe de energie-
subsidie check!

Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente 
Heemskerk ingezet om woningbezitters te voor-
zien van gratis en onafhankelijk advies over het 
verduurzamen van de woning. Zij helpen u van A 
tot Z verder.

Cultuurhuis Heemskerk brengt kleur
Met het doorknippen van het lint door de leden 
van het college is het Cultuurhuis Heemskerk 
offi cieel geopend. Een groot aantal Heemsker-
kers nam afgelopen zaterdag een kijkje in het 
nieuwe onderkomen van het Cultuurhuis in het 
gemeentehuis. “Er is een prachtige plek gecre-
eerd  waar de bibliotheek en het Cultuurhuis 
op een functionele manier in elkaar overgaan 
en elkaar kunnen versterken. Vanaf deze plek 
wordt muziekonderwijs gegeven en worden cul-
turele activiteiten op scholen en evenementen in 
Heemskerk georganiseerd. Cultuur is het cement 
van de samenleving en geeft Heemskerk kleur”, 
aldus wethouder Aad Schoorl. Net als de andere 
collegeleden is hij trots op wat er tot nu toe is 
bereikt. En hij is blij om te horen en te zien hoe 
positief en enthousiast de reacties zijn van leer-
lingen, winkeliers, organisaties, het onderwijs en 
inwoners over datgene wat het Cultuurhuis voor 
onze gemeente reeds doet en nog gaat doen. 

Het Cultuurhuis is in augustus 2016 gestart en dat 
is een vliegende start geweest. Het Cultuurhuis 

is met haar enthousiaste medewerkers  in heel 
Heemskerk actief.              
                                              
Een indrukwekkende lijst van initiatieven is ont-
plooid zoals workshops op scholen, activiteiten 
na school en diverse evenementen in Heems-
kerk. Er worden ook projecten met maatschappe-
lijke partners ontwikkeld om nieuwe doelgroe-
pen te bereiken; bijvoorbeeld ouderen, jongeren 
en anderstaligen. Volgens Mirjam du Cloo, direc-
teur van het Cultuurhuis, is cultuur een verrijking 
van het leven. “Het is mooi dat wij als organisa-
tie daar een steentje aan kunnen bijdragen. Wat 
wij voor ogen hebben met het cultuurhuis is een 
inspirerende en levendige plek, waar mensen 
elkaar ontmoeten en nieuwe samenwerkingen 
kunnen groeien. Voor het cultuurnetwerk in 
Heemskerk willen wij de culturele huiskamer 
zijn! Dat doen wij in een passend onderkomen 
welke heel zichtbaar is en een goede uitstraling 
heeft.” 
De optredens die afgelopen zaterdag te bewon-
deren waren beloven in ieder geval veel goeds.

Aanslag gemeentelijke belastingen op de mat

Bij de aanslag hoort een bijsluiter. Deze geeft informatie over tarieven, bezwaar, betaling en kwijtschel-
ding. Ook op de website van de gemeente Heemskerk, www.heemskerk.nl wordt uitleg gegeven over de 
aanslag en de waardevaststelling van uw woning. 
 
Bezwaar maken: Digitaal via www.heemskerk.nl
Bezwaar maken is mogelijk. Bij voorkeur doet u dat digitaal. In de toelichting bij de aanslag en op de 
website staat precies vermeld hoe dat in z’n werk gaat. Wel is het belangrijk om eerst het taxatieverslag 
te raadplegen en goed te onderbouwen waarom de waarde onjuist is bepaald.
Door met DigiD te werken wordt een aantal persoonsgegevens automatisch ingevuld en kan het be-
zwaar digitaal getekend worden.

Eind februari valt de aanslag gemeentelijke belastingen voor het jaar 2018 op de mat. Op dit 
aanslagbiljet kunnen zowel WOZ-beschikkingen (waardering onroerende zaken) als aanslagen 
onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffi ng, afvalstoffenheffi ng en hondenbelasting voor-
komen. Niet iedereen betaalt al deze genoemde belastingen. 

Leden gezocht voor participatieraad

Vanaf 1 april 2018 starten in Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen de participatieraden. Groepen van 7 tot 
12 vrijwilligers die, ondersteund door professio-
nals uit de gemeente, zelf aan de slag gaan. Samen 
manieren bedenken om in contact te komen met 
de mensen om wie het gaat.  Luisteren naar hun 
ideeën en initiatieven mogelijk maken.

Als lid van de participatieraad is jouw kennis en 
ervaring belangrijk, maar je voelt je vooral betrok-
ken bij sociale vraagstukken. Zo kunnen we met 
elkaar het samenleven in onze gemeente verbe-
teren.   

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de 
participatieraad? Meld je dan voor 1 maart 2018 

aan via sollicitaties@heemskerk.nl. Meer infor-
matie kun je lezen op de website van de gemeente 
Heemskerk. 

Het is belangrijk dat  iedereen mee kan doen in de samenleving van Heemskerk. Dit geldt ze-
ker ook voor gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren die met zorgen 
rondlopen of mensen die moeilijk aan het werk komen. Zij hebben vaak zelf ook ervaringen, 
initiatieven en ideeën die hen verder helpen, maar worden niet altijd goed gehoord. De partici-
patieraad ondersteunt hen daarbij. Wil jij ervoor zorgen dat zij goed gehoord worden? Meld je 
dan nu aan voor de participatieraad. 

Resultaten Burgeronderzoek bekend

Het onderzoek was voornamelijk gericht op hoe 
inwoners hun leefomgeving, welzijn en zorg erva-
ren. Ook is onderzocht of de gemeenten voldoende 
aansluiten bij de leefwereld van de inwoners. Zij 
konden de gemeenten een waardering geven op 
onderwerpen als dienstverlening, communicatie 
en de betrokkenheid bij buurtinitiatieven.

De resultaten zijn onderling min of meer gelijk. 
In vergelijking met de landelijke resultaten zijn 
er uitschieters naar boven en naar beneden. In 
die vergelijking scoort Heemskerk overal gemid-
deld tot goed. Alle IJmondgemeenten scoren ten 

opzichte van andere gemeenten laag op de score 
van het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan. Met 
behulp van de resultaten gaan de gemeenten, sa-
men met iedereen die daarbij een rol wil spelen, 
aan de slag om het wonen en leven nog prettiger 
te maken.

In totaal hebben 5110 mensen verdeeld over 28 
wijken in de IJmondgemeenten de enquête beant-
woord. Dit gebeurde zowel online als schriftelijk. 
De uitkomsten van het burgeronderzoek zijn terug 
te vinden op waarstaatjegemeente.nl en op www.
h eemskerk.nl.

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2017 een Regionaal Burgeronderzoek 
(Burgerpeiling) uitgevoerd. De uitkomsten van deze peiling kunnen zowel vergeleken worden 
met de IJmondgemeenten onderling als ook met andere gemeenten in Nederland. Om deze ver-
gelijkingen te kunnen maken is er gewerkt met een landelijke vragenlijst waaraan een paar 
extra vragen zijn toegevoegd. 


