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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 komende weken gaat Marit op onderzoek 
in de wereld van ‘plastic scheiden’.  Marit 
werkt sinds kort bij HVC.  Omdat Marit de 
nodige vragen heeft over het scheiden van 
plastic, gaat ze de komende weken met een 
camera op pad om antwoorden te zoeken. U 
kunt haar belevenissen volgen via Facebook. 
HVC plaatst korte fi lmpjes, vlogs, waarin Ma-
rit op bezoek gaat bij verschillende bedrijven 
die zich bezig houden met de recycling van 
plastic. En ze zoekt ook uit wat er juist niet 
bij plastic, blik en drinkpakken mag. Want als 
je weet hoe het zit, wordt het vanzelf logisch. 
Logisch toch?

Gemeenten willen meer 
betrokkenheid inwoners 
bij sociale vraagstukken
Gemeenten zijn verplicht gebruikers van 
voorzieningen op het gebied van de Wmo 
(Wet maatschappelijke ondersteuning), 
Jeugdwet en Participatiewet in de gelegen-
heid te stellen gevraagd en ongevraagd ad-
vies te leveren. De IJmondgemeenten zien 
participatie als méér dan een wettelijke ver-
plichting. Het betekent ook goed luisteren 
naar ervaringen van inwoners en openstaan 
voor initiatieven en vraagstukken van alle 
inwoners. We willen inwoners eerder (niet 
pas als er al een plan ligt) en anders (niet al-
leen via overleg met adviesraden) betrekken. 
We gaan daarmee verder dan de wet van ons 
vraagt. Omdat het belangrijk is om zoveel 
mogelijk inwoners te bereiken die zich in 
willen zetten voor een sociale IJmond. Jong, 
oud, mondig of minder mondig, kwetsbaar 
of krachtig: we zoeken naar vormen waarbij 
iedereen kan participeren.

Participatie vroegtijdig organiseren en 
dicht bij inwoners
Gemeentelijke medewerkers en leden van 
de bestaande adviesraden van de gemeen-
ten zijn op pad gegaan om nieuwe vormen 
van participatie te vinden. In 2016 is een 
gezamenlijk stappenplan opgesteld. Resul-
taat van deze zoektocht is een gezamenlijk 
opgesteld plan dat deze week in alle col-
legevergaderingen is besproken en vastge-
steld. De gemeenten en de adviesraden zijn 
het samen eens geworden over een nieuwe 
werkwijze voor participatie op het gebied 
van sociale vraagstukken. De ambitie is om 
vanaf het tweede kwartaal 2018 het nieuwe 
model in werking te laten gaan. De colleges 
gaan dit plan nu voorleggen aan de gemeen-
teraden. 

Een participatieraad in elke gemeente
Op dit moment zijn in de gemeenten Wmo-

raden en Cliëntenraden Werk & Inkomen ac-
tief. Zij adviseren over plannen die aan hen 
worden voorgelegd. Dat wordt dus anders. 
In elke gemeente wordt een lokale partici-
patieraad actief. De lokale participatieraden 
adviseren de gemeenten over het beter, 
eerder en breder betrekken van cliënten en 
geïnteresseerde inwoners bij de planvor-
ming. De bedoeling is om afhankelijk van 
het onderwerp, de meest passende vorm van 
participatie te organiseren. Dat kan in tijde-
lijke samenwerkingsvormen, thematafels of 
digitale raadpleging. Er moet met fl exibele 
vormen gewerkt worden, er is niet één ef-
fectieve vorm die op alle vraagstukken past. 

Regionaal
Omdat bepaalde vraagstukken regionaal 
geregeld worden, is het voorstel om ook 
een regionale participatieraad in te stel-
len. Taak van de regionale participatieraad 
is het stimuleren en bewaken van slimme 
samenwerking voor regionale onderwerpen 
en ontwikkelingen. Het gaat bijvoorbeeld 
om vraagstukken op gebied van inkoop van 
jeugdhulp, beschermd wonen, volkshuis-
vesting, doelgroepenvervoer of de arbeids-
marktregio.

Samen verantwoordelijk
Samen verantwoordelijkheid nemen voor 
het samenleven in onze gemeenten. Dat 
is wat we willen bereiken als het gaat om 
participatie bij sociale vraagstukken in de 
IJmond. 

Uiteindelijk zien we een samenleving in 
de IJmond voor ons waar inwoners zich 
gehoord weten. Waar de gemeente goede 
ideeën en initiatieven van inwoners voor 
een socialere IJmond mede mogelijk maakt. 
Waar iedereen meetelt.

22 november centrale balie 
in de ochtend dicht
Op woensdag 22 november zijn de balies in het gemeentehuis gesloten tussen 09.00 en 11.00 
uur, in verband met een personeelsbijeenkomst. U kunt op dat moment niet terecht voor het 
aanvragen van een paspoort et cetera. Na 11.00 uur zijn de balies weer open en is het moge-
lijk om (op afspraak) langs te komen.

Telefonisch (14 0251) is de gemeente wel de hele dag bereikbaar.

Een gemêleerd gezelschap sport 12 weken 
én volgt  workshops. Het doel is via bewegen 
werkfi t te worden. Heliomare, Sportservice 
Kennemerland en MEE & de Wering werken 
hierbij samen.
Deelnemer Ayman vertelt: “Het project helpt 
mij te ontdekken wie ik ben, wat ik wil en 
waar ik dat kan vinden”. Drie jaar geleden 
is hij uit Syrië gevlucht en in Heemskerk be-
land. Thuis zitten vindt hij maar niks en hij 
oefent graag met het Nederlands spreken. 
Ayman: “Van huis uit heb ik mee gekre-
gen dat een gezonde geest in een gezond 
lichaam hoort, daar voel ik me goed bij en 
daar werken wij ook aan in dit project. Dit 
biedt mij kansen.”
Dat Ayman de Nederlandse taal nog niet 
vloeiend spreekt wist hij al. Hij heeft nu 
ontdekt dat hij graag in een team sport!  
“Door de gezellige en veilige sfeer, worden 
mijn barrières doorbroken. Ik durf meer en 
maak meer contact. Buiten de training heb 
ik meer zelfvertrouwen, want ik leer de taal 
sneller en beter”. Ik hoop dat dit zelfvertrou-
wen blijft groeien. Dan maak ik contact met 

nieuwe mensen, waarmee ik goed samen 
kan werken. Zodat ik goed voor mijn gezin 
thuis in Heemskerk kan zorgen.”
Voor meer informatie over dit project kunt 
u terecht bij Marije Postuma, mpostuma@
meenwh.nl.
 

Adopteer een rotonde in Heemskerk
Altijd al een eigen rotonde willen hebben? 
De gemeente biedt tien rotondes aan ter 
adoptie. De adoptie houdt in dat een lokaal 
bedrijf het middelste gedeelte onderhoudt 
(laat onderhouden) en in ruil daarvoor mo-
gen er twee naamborden op de rotonde wor-
den geplaatst.
Als u geïnteresseerd bent in adoptie, kiest u 
een beschikbare rotonde en stuurt u een ont-
werp naar de gemeente. De gemeente con-
troleert het ontwerp op richtlijnen van onder 
andere verkeersveiligheid. 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 ver-
sterken en de naamsbekendheid te vergroten. 

Bent u geïnteresseerd?
Ga voor meer informatie en voor de beschik-
bare rotondes naar de website www.heems-
kerk.nl.

Bewegend naar Werk!

Marit zoekt het uit – 
alles over plastic


