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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

Toekomstperspectief Noord-Hollandse 
Kust ondertekend 
Verdere afspraken om de kust sterk en 
aantrekkelijk te houden
Wethouder Marieke van Dijk heeft samen met 
de in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse 
Kust verenigde partijen op 22 februari een con-
venant ondertekend als vervolgstap in de uitwer-
king van het Toekomstperspectief Kust. 
De bestuurders van de provincie, Noord-Holland-
se kustgemeenten, natuurorganisaties, water-
beheerders, drinkwaterbedrijven en  onderne-
mersorganisaties zijn het er over eens dat de kust 
veilig moet zijn en op orde. Zij streven naar een 
goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de 
kust zo een kwaliteitsimpuls geven. 

Toekomstperspectief en strandzonering
De partijen stellen dat de kust grote natuur- en 
landschapswaarden heeft, waarden die we moe-
ten beschermen. Daarnaast moet de kust eco-
nomisch sterk en aantrekkelijk blijven. Daarom 
hebben zij een gezamenlijk Toekomstperspectief 
en een strandzonering opgesteld met afspraken 
waar op het strand wel en niet nog gebouwd 
mag worden en waar de natuur voorrang krijgt. 
Daarnaast is in een samenwerkingsagenda afge-
sproken hoe zij het Toekomstperspectief samen 
verder uitwerken. 

Verkoop St. Joseph (Kerklaan 1) van start

Ondanks het feit dat de gemeente zelf geen be-
stemming meer heeft voor het pand, wil zij dat 
het gebouw duurzaam in stand wordt gehouden. 
Een toekomstige bestemming moet daarom zowel 
in functie als uitstraling een toegevoegde waarde 
opleveren voor Heemskerk als geheel. Daarom is 
besloten om St. Joseph te verkopen. Het gekozen 
verkoopproces is erop gericht om uiteindelijk het 
plan met de meest aantrekkelijke invulling van het 
pand te kiezen.

Verkoopprocedure
Geïnteresseerden hebben tot 11 mei 2018 de moge-
lijkheid om zich aan te melden als gegadigde. Uit 
alle aanmeldingen worden door de beoordelings-
commissie vervolgens minimaal drie en maximaal 
vijf gegadigden geselecteerd die worden uitge-
nodigd tot inschrijving. Deze commissie bestaat 
uit zowel experts als omwonenden/inwoners van 

gemeente Heemskerk. In de gunningsfase wordt 
aan de   inschrijvers verzocht om een compleet 
ondernemersplan met sluitende business case op 
te stellen. De gemeente is van plan om in oktober 
2018 over te gaan tot gunning. 

Emotionele waarde
Voor veel Heemskerkers heeft het St. Joseph ge-
bouw een emotionele waarde. Het pand is in 1940 
in gebruik genomen als verpleeginrichting en later 
vergroot met een kraamzorgafdeling. Er zijn veel 
Heemskerkers geboren of zij hebben er hun oude 
dag doorgebracht. Daarna is het jarenlang het on-
derkomen van muziekonderwijs en andere cultu-
rele activiteiten geweest. Kortom: een gebouw met 
een ziel. Geïnteresseerd in de herontwikkeling van 
St. Joseph? Bekijk dan alle informatie over het ge-
bouw en de verkoop onder voorwaarden op www.
verkoopkerklaan1heemskerk.nl.

Op donderdag 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de verkoopvoorwaarden 
van het St. Joseph gebouw aan de Kerklaan 1. Bij de verkoop van het monumentale gebouw aan 
de Kerklaan 1 is een van de voorwaarden dat het pand van een toegevoegde waarde moet op-
leveren voor Heemskerk als geheel. Op de website www.verkoopkerklaan1heemskerk.nl zijn de 
verkoopinformatie en -voorwaarden zijn te lezen. Geïnteresseerden hebben tot 11 mei 2018 de 
mogelijkheid om zich aan te melden als gegadigde.

Ondergrondse containers op slot: 
alleen nog voor bewoners

Al enige tijd heeft Heemskerk te maken met een 
toename van afvaldumpingen, vaak rond onder-
grondse containers. Dit geeft veel overlast. Een 
van de oorzaken van de afvaldumpingen is dat 
de ondergrondse containers niet alleen door 
bewoners zelf, maar ook door bedrijven wor-
den gebruikt, en daardoor snel vol raken. Door 
de containers alleen nog toegankelijk te maken 
voor de bewoners voor wie de container bedoeld 

is, wil de gemeente een einde maken aan het af-
valtoerisme

Brief HVC
De bewoners die gebruik maken van een on-
dergrondse container voor restafval krijgen een 
brief van de HVC waarin het nieuwe systeem 
wordt uitgelegd en de datum staat wanneer de 
ondergrondse containers op slot gaan.

De ondergrondse containers voor restafval gaan op slot, zodat alleen nog de bewoners voor 
wie de container bedoeld is, hun afval kwijt kunnen. Met dit systeem voor toegangscontrole 
wil de gemeente de afvalscheiding aanzienlijk verbeteren en de beschikbaarheid van de onder-
grondse containers voor restafval verbeteren.

Zonnepanelenactie gemeente Heemskerk 
direct groot succes 
Niet bij de bewonersavonden aanwezig geweest? 
Vraag alsnog een offerte op!

Op de bewonersavonden heeft Duurzaam Bouw-
loket inwoners van de gemeente meer verteld over 
terugverdientijden, optimale dak-ligging, btw-
teruggave en de voordelen van deze inkoopactie. 

Regionale aanbieders
Met deze actie biedt een collectief van regionale 
zonnepanelenleveranciers Greeny Bros., Solar 
Store en Visser Elektrotechniek inwoners de mo-
gelijkheid om zonnepanelen in te kopen en te 
laten installeren tegen een zeer gunstige prijs. 
Wanneer u zich aanmeldt, maken zij een aanbod 
op maat, waarbij geheel vrijblijvend en gratis één 

van de specialisten bij u langskomt voor vakkundig 
advies. Tevens kunt u met dit aanbod de btw te-
rugvragen bij de belastingdienst. Dit wordt binnen 
deze actie gratis verzorgd door een administratie-
kantoor. 

Deelname
U kunt zich tot 8 april 2018 vrijblijvend inschrijven 
via www.duurzaambouwloket.nl/actieheemskerk. 
Het actietraject gaat direct van start wanneer u 
zich inschrijft. Ook als u in de Beverwijkse Broek-
polder woonachtig bent, kunt u meedoen aan deze 
actie. 

Zelf energie opwekken is een van de maatregelen die u kunt nemen om beter voor het milieu 
en voor uw portemonnee te zorgen. Na zeer drukbezochte bewonersavonden, waar ruim 700 
bezoekers aanwezig waren, hebben in totaal ruim 800 inwoners een offerte voor de aanschaf 
van zonnepanelen opgevraagd.

Conversatiegroep Magda Ramirez 
op bezoek in gemeentehuis
Donderdagmorgen 22 februari heeft wethouder Aad Schoorl in de raadzaal van het gemeente-
huis uitleg gegeven over lokale politiek en de gemeenteraadsverkiezingen aan de conversatie-
groep  van Magda Ramirez uit het Spectrum. De conversatiegroep bestaat uit allochtone mannen 
en vrouwen die in Heemskerk wonen. Deze bijeenkomst is georganiseerd als onderdeel van het 
integratieproces van de leden van de conversatiegroep en hen te leren inzien wat het belang 
van politiek en stemmen is.

De leden van de conversatiegroep hadden zich 
goed voorbereid door de verkiezingskrant van Pro-
demos te lezen en hadden allerlei actuele vragen 
voor de wethouder. De bijeenkomst werd door de 
deelnemers als erg prettig ervaren en bijzonder 
dat er tijd en ruimte was om op deze manier met 

hen te spreken. Ook gaf een van de leden van de 
conversatiegroep terug dat integreren twee kan-
ten uit werkt; wij moeten wat doen om te integre-
ren en het is belangrijk dat de samenleving ook de 
ruimte biedt om deel te nemen.

Onthulling informatiebord 
kasteel Oud Haerlem
Met trots presenteren wij het nieuwe informatiebord kasteel Oud Haerlem op de twee locaties: 
Zuidermaatweg en Hofl aan, in de bocht van de rotonde. Oud Haerlem is een archeologisch mo-
nument. De resten van het voormalige kasteel liggen 400 meter van Slot Assumburg vandaan. 


