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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

Nieuwbouw Debora Bakelaan 
komt dichterbij

Het voorstel is om na de sloop van de vier 
fl ats drie woontorens terug te plaatsen met 
in totaal 192 sociale huurwoningen, zodat de 
woningen beschikbaar blijven voor de laagste 
inkomensgroepen. Niet alleen de fl ats wor-
den vervangen, ook de hele omgeving krijgt 
een opknapbeurt. Belangrijk element daarin 
is de reconstructie van de Tolweg in een ver-
keersveilige variant, als een zogenoemde 
‘Parkweg’. Zo zijn er kansen om meer veilige 
verbindingen aan te leggen tussen de woon-
wijk Slotheerenbuurt en het park Assumburg, 
met een beter zicht op en een veilige toegang 
tot Slot Assumburg.

Overeenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst staan 
de onderwerpen waarover de gemeente en 
WOONopMAAT afspraken met elkaar maken 
om tot realisatie van dit ambitieuze project 
te komen. Met het aangaan van de samen-

werkingsovereenkomst kiezen de gemeente 
en WOONopMAAT voor sloop en nieuwbouw, 
omdat dit de kwaliteit van de woningen en 
de leefomgeving aanzienlijk kan verbeteren. 
Een stedenbouwkundige verkenning is even-
eens een onderdeel van de overeenkomst. 
De gemeente en WOONopMAAT hebben in 
samenwerking met vertegenwoordigers van 
de huidige bewoners en omwonenden van de 
te slopen fl ats de stedenbouwkundige visie 
opgesteld. Ook de fi nanciële haalbaarheid is 
beoordeeld. De Raad van Commissarissen van 
WOONopMAAT (op 11 december) en de ge-
meenteraad van Heemskerk (op 21 december) 
nemen over het aangaan van de samenwer-
kingsovereenkomst en de bijbehorende ste-
debouwkundige visie nog een besluit. Daarna 
kan de samenwerkingsovereenkomst worden 
ondertekend. In januari 2018 staat vervolgens 
het verdere ontwerp- en ontwikkeltraject in 
de planning.

Al een aantal jaren wordt in de gemeente Heemskerk natuurvriendelijk gemaaid. Dit be-
tekent niet overal tegelijk maaien en minder frequent. Hierdoor verhogen wij de biodi-
versiteit in Heemskerk en helpen wij de insecten, waaronder de wilde bijen. Insecten zijn 
niet alleen belangrijk voor ons maar ook voor vogels, amfi bieën  en kleine zoogdieren. Ze 
dienen als voedselbron. Door het natuurvriendelijk groenbeheer krijgt de natuur meer kans 
zich te ontwikkelen. Bloemrijke vegetaties ontstaan door pas na de bloei en verspreiding 
van zaden te maaien, of door pas na de bloei schapen toe te laten tot bepaalde percelen. 

Het Consultatiebureau in Heemskerk deelt 
sinds een jaar oefenbekers en waterbidons 
uit aan kinderen tussen de 0-4 jaar. Was het 
een aantal jaar geleden nog heel normaal 
om sapjes of limonade aan je baby of peuter 
te geven, tegenwoordig adviseert het con-
sultatiebureau ouders om hun kinderen zo 
vroeg mogelijk water te leren drinken. En het 
blijkt dat de kinderen water lekker vinden en 
al veel beter én eerder zelf uit een bekertje 
kunnen drinken. Met de oefenbekers kunnen 
de kleintjes oefenen en knoeien met water 
is niet erg. 

Tijdens het laatste consult op het consulta-
tiebureau krijgen de oudere peuters een wa-
terbidon cadeau. Ook bij deze groep slaat het 
water drinken erg aan, terwijl sommige kin-
deren al jaren zoete drankjes gewend zijn. 

Zoete drankjes bevatten veel calorieën. Door 
meer water te drinken krijgen kinderen hier 
veel minder van binnen. En omdat ze min-
der zoet krijgen, leren ze ook beter andere 
smaakjes te waarderen en gezonder te eten. 
Water drinken is bovendien niet slecht voor 
de (nog doorkomende) tandjes.

“De jeugdartsen, – verpleegkundigen, ou-
ders en kinderen zijn allemaal erg enthou-
siast over het waterdrinkproject. Het lijkt 
erop dat de jonge kinderen van Heemskerk 

al een gezonder gewicht hebben. Daarbij 
vinden kinderen het leuk iets te krijgen en 
vindt het consultatiebureau het leuk om iets 
te geven. Als wij de beker een enkele keer 
vergeten mee te geven, dan wordt er zelfs 
om gevraagd. En dat is een goed teken!”, al-
dus Esther Vromans, jeugdverpleegkundige 
Jeugdgezondheidszorg Kennemerland, Con-
sultatiebureau Heemskerk.

Speeddate mantelzorgers en vrijwilligers
Nu aanmelden voor Themacafé 14 december

(Leren) water drinken

Natuurvriendelijk maaien 
helpt wilde bijen

Wilde bijen
Bijen kunnen gezien worden als ecologische 
kwaliteitsmeters. In graslandjes die regel-
matig worden gemaaid zijn weinig wilde 
bijen te zien. Dit komt door de steeds optre-
dende onderbreking van de stuifmeelvoor-
ziening na de maaibeurten. De bijen kunnen 
dan geen voedsel vinden. Het kort maaien 
en het hanteren van  de bladblazer verwoest 
het micro milieu van de bijen.
Bijen zijn op stuifmeel aangewezen en be-
stuiven andere planten hiermee. In het 
stuifmeel zit het genetisch materiaal van de 
planten. Door dit over te brengen op andere 
planten ontstaat een variatie in het gene-
tisch materiaal. Hierdoor kunnen planten 
zich beter aan wisselende omstandigheden 
aanpassen. Ze zijn minder kwetsbaar.  

Stochastisch maaien
Door het gazon in de herfst intensief te 
maaien vinden bijen geen schuilplaats voor 

de winter. Daarom maaien wij ‘stochastisch’ 
oftewel wij laten hier en daar stroken gras 
bewust staan (onder andere aan de Wad-
denlaan maar ook op andere locaties).
Wij maaien dus niet eenvormig overal kort. 
In stukken niet gemaaid gras vinden bijen en 
andere insecten namelijk beschutting. 
Niet iedereen vindt het mooi als er plukken 
gras blijven staan, wij zijn dit niet gewend. 
Regelmatig krijgt de gemeente dan ook de 
vraag of wij soms iets vergeten zijn ? 

Geef natuur een kans
Als overheid hebben wij een voorbeeldfunc-
tie en de gemeente Heemskerk vindt het 
behoud van wilde bijen en andere insecten 
belangrijk. Door natuurvriendelijk groenbe-
heer veranderen graslandjes in hooilandjes 
en komen natuurlijke, glooiende oevers in 
de plaats van harde beschoeiing. De natuur 
krijgt zo weer een kans dicht bij ons huis en 
dat zien wij graag. U toch ook?

Langzaam maar zeker lijkt de vervanging van de fl ats aan de Debora Bakelaan door nieuw-
bouw dichterbij te komen. Het managementteam van WOONopMAAT en het college van de 
gemeente Heemskerk stellen respectievelijk de Raad van Commissarissen en de gemeen-
teraad voor een samenwerkingsovereenkomst te sluiten die de herstructurering van de 
fl ats aan de Debora Bakelaan, het omliggende openbare gebied én de reconstructie van de 
Tolweg mogelijk maken. 

Steeds vaker hebben mantelzorgers, vrijwilligers en professionals met elkaar te maken. 
Maar hoe kan die samenwerking verbeteren? Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen hun 
verhaal aan elkaar en aan professionals vertellen bij het Themacafé van We(l)doen. Dat 
vindt plaats op donderdag 14 december in De Schuilhoek, Van Bronckhorststraat 1, Heems-
kerk. De toegang is gratis.

Bij het Themacafé krijgt iedere deelnemer 
een paar keer de gelegenheid om met een 
ander te praten. Tijdens zo’n speeddate kun-
nen wij van elkaar leren hoe het is om een 
mantelzorger te zijn of wat vrijwilligerswerk 
inhoudt. Mantelzorgers en vrijwilligers uit 
Beverwijk en Heemskerk zijn van harte wel-

kom. Het Themacafé start met een lunch om 
12.00 uur en eindigt om 15.30 uur. De toegang 
is gratis. Aanmelden kan digitaal via: https://
weldoenijmond.nl/14-december/ of  bel met 
(0251) 300 333. Professionals zijn welkom, 
maar mantelzorgers en vrijwilligers hebben 
voorrang. Het aantal plaatsen is beperkt. 


