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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

Petra Jansen is leefstijlcoach voor de GGD. Wanneer de jeugdverpleegkundige bij het ge-
zondheidsonderzoek overgewicht signaleert, kan begeleiding van de leefstijlcoach een op-
lossing zijn om het overgewicht te verminderen. Niet door afvallen, maar door een andere 
leefstijl. Hoe dat werkt?

Wethouder Aad Schoorl: “De ontwikkelingen 
van internet gaan voort en onze website was 
nodig aan vernieuwing toe. We merkten dat 
meer dan de helft van onze bezoekers de site 
via smartphone of tablet bekijkt. Om ervoor 
te zorgen dat de informatie op alle apparaten 
goed te benaderen is, is de nieuwe website 
schaalbaar gemaakt. Dit wil zeggen dat de site 
zich aanpast naar de grootte van het scherm. 
Daarnaast zijn de teksten fl ink onder handen 
genomen om de bezoeker duidelijk te infor-
meren en snel naar onze (digitale) dienstver-
lening te leiden. Benieuwd? De nieuwe web-
site kunt u bekijken via www.heemskerk.nl.”

Toptaken 
De indeling van de nieuwe website is veran-

derd. De meest gevraagde onderwerpen, ook 
wel toptaken genoemd, (zoals paspoort, rijbe-
wijs, uitkering) staan prominent op de home-
page. De bezoeker wordt in kortere en makke-
lijkere stappen geleid naar de gewenste actie: 
afspraak maken, formulier invullen, informa-
tie lezen etc. De pagina’s die niet of nauwelijks 
werden bezocht, zijn offl ine gehaald waardoor 
alleen de kern overblijft en de bezoeker snel-
ler de informatie vindt.

Feedback
Wilt u de gemeente laten weten wat u van de 
nieuwe website vindt? Of heeft u een vraag 
over de nieuwe site? Dan kunt u contact opne-
men via webmaster@heemskerk.nl.

Nieuwe website voor 
gemeente Heemskerk

Spelenderwijs gezond

“Spelenderwijs gezond gedrag aanleren, dat 
is wat ik als leefstijlcoach doe”, vertelt Petra 
Jansen enthousiast. “Kinderen kunnen bij mij 
terecht als de begeleiding van de GGD niet ge-
noeg is. Een leefstijlcoach heeft tijd om met 
kind èn ouders  aan de slag te gaan. Want voor 
een gezonde leefstijl van kinderen zijn ook  de 
ouders nodig. Een paar kleine veranderingen, 
wat doorzettingsvermogen, humor en geduld. 
Meer is het niet! En het allerbelangrijkste 
waar ik aan werk is het zelfvertrouwen van  
de kinderen, waardoor ze lekkerder in hun vel 
gaan zitten. Daar doe ik het voor!” 

De leefstijlcoach helpt kinderen doelen te 
stellen. Petra: “Door kleine stapjes te ma-

ken op weg naar gezonde voeding en gedrag 
gaat het bijna vanzelf. Tijdens de begeleiding  
schakel ik vaak een beweegcoach van Sport-
service Kennemerland in om kinderen te hel-
pen bij het zoeken naar beweegactiviteiten 
die ze leuk vinden en vol kunnen houden.” 

Petra Jansen begeleidt dit schooljaar 15 gezin-
nen. Deze gezinnen komen via de jeugdver-
pleegkundige bij haar. Interesse? Meld je aan 
via www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezond-
heidszorg of kijk op www.petra-jansen.eu
Voor een persoonlijk advies van de beweeg-
coach van Team sportservice kijk op: https://
jouw.teamsportservice.nl/kennemerland/
voor-jou/kinderen/ of bel: 0251-254740.

De gemeente Heemskerk heeft een nieuwe website. De vormgeving is vernieuwd, de site is 
schaalbaar voor tablets en smartphones én de onderwerpen waar de meeste bezoekers voor 
komen, zijn prominent(er) aanwezig en toegankelijker. Verder is veel informatie herschreven 
om de leesbaarheid te verhogen.

Verzending Mantelzorgwaarde-
ring loopt door in januari 2018

Voor het derde jaar op rij organiseren de 
gemeenten Heemskerk en  Beverwijk de 
mantelzorgwaardering. Het werk van man-
telzorgers is onbetaalbaar. Mantelzorg is er 
in alle soorten en maten. Dat kan variëren 
van een paar uurtjes tot zeven dagen in de 
week. Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld (jon-
ge) kinderen, die zorgen voor een gehandi-
capte ouder of senioren die zorgen voor hun 
partner. Maar ook buren, die boodschappen 
doen en vervoer naar doktersafspraken re-
gelen. Je bent mantelzorger als je dit doet 
zonder vergoeding en meer dan vier uur in 
de week en langer dan drie maanden. De ge-
meente wil niemand vergeten en hoopt dat 
nóg meer mantelzorgers zich (liefst digitaal) 
gaan aanmelden

We(l)doen
In oktober/november zijn in Heemskerk en 
Beverwijk huis-aan-huis brieven bezorgd 
met informatie over het mantelzorgcadeau. 
De belangstelling voor de cadeaubonnen 
is groot. De medewerkers en vrijwilligers 
van MaatjeZ/We(l)doen zijn volop bezig 
met het verwerken van de aanvragen. Zij 
kunnen desgewenst  ook  informatie geven 
over praktische zaken zoals vergoedingen 
en toeslagen. Ze weten ook de weg naar 
ondersteuning als de zorg misschien zwaar 
wordt. De consulenten van MaatjeZ/We(l)
doen kunnen mantelzorgers helpen om hun 
belangrijke werk vol te houden. Want ook al 
zorg je met liefde voor een ander, soms is 
een beetje ondersteuning zeer welkom.

De belangstelling voor de mantelzorgwaardering is groot. Mantelzorgers kunnen nog tot 
en met 31 december 2017 de mantelzorgwaardering aanvragen. Voor volwassenen is dit een 
VVV-bon. Jonge mantelzorgers tot 24 jaar krijgen een bol.com-bon. 
Vanaf deze week wordt er gestart met het verzenden van de VVV-bonnen. Omdat er veel 
aanvragen binnenkomen, loopt de verzending door in januari 2018. 

Heemskerk beboet ontbreken 
VOG bij kinderopvang

Om dit te kunnen doen heeft het  college de 
nieuwe “Beleidsregel handhaving Wet kin-
deropvang” vastgesteld. Hierin is vastgelegd 
hoe de gemeente optreedt als gastouders, 
kinderdagverblijven en andere opvangvoor-
zieningen zich niet aan alle regels houden. 
De belangrijkste beleidswijziging is dat de ge-
meente een bestuurlijke boete gaat opleggen 
als de vereiste Verklaring omtrent het gedrag 
ontbreekt. 

Voordat een VOG wordt afgegeven, doet jus-
titie onderzoek naar de achtergrond van de 
aanvrager. Deze VOG is het bewijs dat de aan-
vrager geen strafbare feiten op zijn of haar 
naam heeft staan die een belemmering vor-
men bij het werken in de kinderopvang. Als 
mensen geen VOG kunnen overleggen is het 

onzeker of zij zich schuldig hebben gemaakt 
aan strafbare feiten en kunnen zij een bedrei-
ging vormen voor de veiligheid van kinderen.

Controle
Het komt regelmatig voor dat iemand tijdens 
een controle geen VOG blijkt te hebben. Als die 
persoon dan op aanwijzen van de gemeente 
alsnog een VOG aanvroeg, werd die altijd af-
gegeven. De veiligheid van de kinderen bleek 
dus niet in gevaar te zijn geweest. Om te sti-
muleren dat mensen zonder tussenkomst van 
de gemeente de VOG tijdig aanvragen, gaat de 
gemeente nu strenger handhaven door boe-
tes op te leggen. De wijziging gaat in over een 
maand. De betrokken instanties krijgen over 
deze beleidswijziging een brief.

De gemeente Heemskerk gaat voortaan een boete uitdelen als medewerkers in de kinder-
opvang geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Volgens de wet moet iedereen die 
in de kinderopvang werkt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overleggen. Dit 
geldt ook voor stagiaires, vrijwilligers en gastouders. 
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Evenement voor zzp’ers over 
geldzaken en samenwerken

Programma
Tijdens het zzp-event geeft Femke Hogema, oprichter van Profi t First Nederland, tips voor 
het maken van winst, verzorgt superbrainstormer Erik Peekel een megabrainstom en kunnen 
bezoekers diverse workshops volgen over o.a. geldzaken, crowdfunding, aanbestedingen en 
het Business Model. Verder is er een informatiemarkt en volop gelegenheid om te netwerken 
met andere zzp’ers.

Aanmelden
Het zzp-event heeft een doorlopend programma. Informatie over het programma staat op 
www.kvk.nl/zzpvelsen. Geïnteresseerden kunnen zich via deze website aanmelden. De toe-
gang is gratis.

Speciaal voor zzp’ers organiseert de Kamer van Koophandel, samen met de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen, Purmerend en Zaanstad, op maandag 18 december het zzp-event ‘Succesvol 
ZZP’en’. Van 17.30 tot 22.00 uur kunnen ondernemers presentaties bijwonen, workshops volgen, de 
informatiemarkt bezoeken en netwerken met collega-ondernemers. Het zzp-event vindt plaats bij 
Tata Steel in Velsen Noord.

Geld vinden gemakkelijker voor vereni-
gingen en organisaties in de IJmond 
Verenigingen, organisaties en inwoneriniti-
atieven in de IJmond kunnen vanaf 2018 ge-
makkelijker op zoek naar geld voor hun acti-
viteiten en projecten. Via de websites van de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
kunnen zij straks rechtstreeks de landelijke 
database van Vindsubsidies.nl raadplegen, 
met daarin de informatie over alle beschik-
bare particuliere, landelijke, provinciale en 
regionale fondsen en regelingen.

Regelmatig kloppen maatschappelijke orga-
nisaties zoals verenigingen, buurthuizen of 
inwonerinitiatieven voor ondersteuning aan 
bij de gemeente als zij op zoek zijn naar al-
ternatieve fi nanciering voor hun activiteiten, 
projecten of investeringen. Niet alleen met 
het doel om meer geld binnen te krijgen, maar 
ook om minder afhankelijk te worden van ge-
meentelijke subsidie.

De IJmondgemeenten hebben besloten in zee 
te gaan met Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf heeft 
een landelijke database ontwikkeld waarin 
niet alleen (vrijwel) alle fondsen en regelin-

gen zijn opgenomen, maar waarin deze ook 
direct door organisaties en verenigingen digi-
taal zijn te raadplegen en te gebruiken. Deze 
database, het digitale fondsenloket, krijgt een 
directe link via de website van de gemeenten, 
waardoor het voor organisaties en vereni-
gingen eenduidig en eenvoudig te bereiken 
is. Ook het direct indienen van aanvragen bij 
fondsen is via het digitale loket mogelijk.

Het researchteam van Vindsubsidies actu-
aliseert dagelijks de zeer gedetailleerde re-
gelingenbeschrijvingen in de database van 
het fondsenloket. Daarnaast verzorgt zij een 
dagelijkse nieuwsvoorziening met het be-
langrijkste Europese, nationale, en regionale 
subsidienieuws.

Begin 2018 wordt het fondsenloket openge-
steld. Daarover zal uitgebreid worden bericht.  
De gemeenten volgen het gebruik nauwkeu-
rig en zullen ook de raadplegers vragen naar 
hun ervaringen. Op basis daarvan nemen de 
gemeenten eind 2018 een besluit over even-
tuele voortzetting van de deelname.

De BeestenBende 
van start in Heemskerk

Als BeestenBende-lid help je mee om de die-
ren in je buurt te beschermen tegen zwerfaf-
val.  Samen met een team van schoolvriend-
jes en minstens één begeleider, doe je je 
best om je eigen buurt schoon en leefbaar te 
houden, voor mensen én dieren. In de loop 
van het schooljaar maken de actieve leden 
allerlei avonturen en evenementen mee, om 
hen te bedanken voor hun goede werk. 

De BeestenBende in Heemskerk begint 
alvast met tientallen kinderen van basis-
scholen De Vlinder, De Otterkolken en De 
Leonardus. En natuurlijk kunnen ook alle 
andere kinderen uit Heemskerk in de leeftijd 
van 6 tot en met 12 jaar lid worden van De 
BeestenBende.
Kijk voor meer informatie op www.mijn-
beestenbende.nl.

Ook Heemskerk heeft vanaf nu De BeestenBende – ‘het leukste leefbaarheidsproject van 
Nederland’. Om dat te vieren heeft wethouder Frank Frowijn op vorige week de milieube-
wuste kinderen en hun ouders verwelkomd bij restaurant het Dorrup. De BeestenBenders 
is in stijl van start gegaan: met hun eerste speurtocht naar zwerfafval.


