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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

Heliomare Heemskerk en sport-
zaal De Velst offi cieel geopend
Met een spectaculaire voorstelling ‘De 
eerste steen’ en speeches van Jan Wel-
mers (Raad van Bestuur Heliomare), Joke 
Geldhof (gedeputeerde Provincie Noord-
Holland) en Frank Frowijn (wethouder ge-
meente Heemskerk) werden op donderdag 
2 november het nieuwe kind- en jeugdcen-
trum Heliomare in Heemskerk en de mul-

tifunctionele sportzaal ‘De Velst’ offi cieel 
geopend. 
In de voorstelling dansten leerlingen van 
Heliomare, brachten twee jonge illusionis-
ten een magische show en werd er een mi-
nicrimi vertoond rond Einstein en de eerste 
steen, gespeeld en gemaakt door leerlingen 
en personeel van Heliomare. 

Hoe ervaart u de veiligheid en 
leefbaarheid in uw buurt?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van 
dit onderzoek bij het vormgeven en evalu-
eren van haar veiligheidsbeleid. Voor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek is het 
van belang dat zoveel mogelijk burgers die 
benaderd worden, meedoen aan het onder-
zoek. 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd. Deelname aan 
het onderzoek kan via internet of schrifte-
lijk. In de loop der jaren is het onderzoek 
al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten 
uitgevoerd. De resultaten worden in maart 
2018 verwacht.

Bovenste rij Pascale, Sharon, Irene, Deciree en Hannah. Middelste rij: Jackie, Anita, Margrete 
en Frederieke. Vooraan: Marjolein. Op de foto ontbreken Mark, Gerard, Priscilla, Ineke, Ezgi 
en stagiairs Joey, Sam en Ruben

Een selecte groep inwoners in Heemskerk heeft per post een uitnodiging van I&O Research 
ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek 
naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie 
bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veilig-
heid in uw buurt. De selectie groep is willekeurig gekozen voor het onderzoek.

Pand A. Verherentstraat 1 blijft ook 
behouden voor de Heemskerkers

De huidige exploitanten van Nozem en de 
Non aan de A. Verherentstraat 1 blijven 
voorlopig in het pand. De juridische proce-
dure rond de huuropzegging van het pand 
loopt namelijk nog steeds. De rechter heeft 
op 12 juli 2017 een uitspraak gedaan over de 
opzegging van de huurovereenkomst van 
dit pand met de huidige exploitanten door 
de gemeente. Dit vonnis was in het voor-
deel van de gemeente. Daarna konden ex-
ploitanten in beroep gaan tegen het vonnis 
maar daarvan hebben ze geen gebruikge-
maakt. Dit betekent dat de huuropzegging 
onherroepelijk is. 

De exploitanten hadden een wettelijke ont-
ruimingsbescherming tot 1 november 2017 
en hebben een verzoek ingediend bij de 
rechtbank om nog langer, tot eind augus-
tus 2018, in het pand te mogen blijven. Zo-
lang de juridische procedure loopt, kan de 
gemeente geen uitspraak doen over deze 
zaak. 

Het pand één-op-één verkopen aan de hui-
dige exploitanten  is niet mogelijk, omdat 

de gemeente zich moet houden aan de al-
gemene beginselen van behoorlijk bestuur 
en panden algemeen te koop aan moet bie-
den. Iedereen moet een bod kunnen doen; 
we mogen niemand uitsluiten. De huidige 
exploitanten kunnen uiteraard wel meebie-
den als het pand in de verkoop komt. 

De huuropzegging doet geen afbreuk aan 
de waardering die de gemeente heeft voor 
de activiteiten die de huidige exploitanten 
van de Nozem en de Non sinds 2007 hebben 
ontplooid in dit pand. Het pand gaat in de 
verkoop omdat het geen taak is van de ge-
meente om panden in eigendom te hebben 
om die commercieel te verhuren. De rech-
ter heeft bevestigd dat het om een geldige 
huuropzegging ging. Als het Cultuurcen-
trum Heemskerk is verhuisd (gepland voor 
1 januari 2018) vinden er geen maatschap-
pelijke activiteiten meer in het pand plaats, 
zoals de gemeente dat in 2007 bij het slui-
ten van de huurovereenkomst had bedoeld. 
In feite verhuurt de gemeente dan een pand 
aan een commerciële horeca-exploitant. En 
dat is geen taak voor de gemeente. 

Het college wil de raad voorstellen om het pand aan de A. Verherentstraat, waarin momenteel 
de Nozem en de Non is gevestigd, op dezelfde wijze te verkopen als Kerklaan 1 (voormalige 
muziekschool), dus onder bepaalde voorwaarden. Het pand kan dan behouden blijven voor de 
Heemskerkers. Het pand gaat dan namelijk niet perse naar de hoogste bieder, maar naar de 
bieder met het beste plan. Dit plan moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Er kan daarbij 
worden gedacht aan  bijvoorbeeld het openbaar toegankelijk zijn voor publiek, maatschap-
pelijke activiteiten ontplooien, etc. Dat moet nog worden uitgewerkt. Daarna zal de gemeen-
teraad zich hierover moeten uitspreken. Ook de weging van deze criteria moet nog worden 
bepaald om de plannen die worden ingediend ten opzichte van elkaar te kunnen beoordelen. 
De huidige exploitanten, die hebben aangegeven het pand te willen kopen, kunnen dan uiter-
aard meedingen. Als zij met het beste plan komen, dan kunnen zij het pand kopen en hun 
onderneming voortzetten.

Gezond uit de bijstand 
(of andere uitkering) 
Fit4u2 is een laagdrempelig fi tness- en ge-
zondheidscentrum en is gevestigd in de wijk 
Zuidbroek-Oosterwijk. Hier is 2 november 
het project ‘Gezond uit de bijstand’ gestart. 
De deelnemers hebben om verschillende 
redenen momenteel geen werk, zijn het 
bankhangen zat en willen graag weer actief 
deelnemen aan de maatschappij. Een van de 
deelnemers: “Wat fi jn dat wij een doel krij-
gen aangereikt om weer onder de mensen te 
komen, met mensen die in hetzelfde schuitje 
zitten, dat wij tips en adviezen krijgen en dat 
je met elkaar dingen kan delen met betrek-
king tot fi nanciën en hoe je de dagen actie-
ver kan indelen. Iedere donderdagochtend 
worden wij eerst van 11 tot 12 uur aan het 

werk gezet met een leuke groepsles en dan 
drinken wij nog een kopje koffi e of thee na.” 
De sfeer bij Fit4u2 is warm, het team helpt 
graag mensen die het fi nancieel minder heb-
ben om op een sportieve manier weer deel 
te kunnen nemen aan de maatschappij. Sa-
men met de gemeente, het Sociaal Team van 
Welschap en de andere projecten van GIDS 
wil Fit4u2 de doelgroep die fi nancieel (door 
uitkering) nauwelijks kan rondkomen weer 
een kans geven in de maatschappij. Dus ben 
je het bankhangen zat, wil je weer onder de 
mensen komen en heb je hulp nodig je doel 
te bereiken? Doe dan mee op donderdagoch-
tend van 11 tot 12 uur. Aanmelden kan via 
info@fi t4u2.nl of 0251-233783.
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