
Gemeentenieuws
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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 markante witte stolpboerderij aan de Zuidermaatweg 3 wordt vervangen door een-
zelfde witte stolpboerderij zodat het dorpsgezicht behouden blijft voor Heemskerk. Het 
college heeft besloten om in principe mee te werken aan de plannen voor vervangende 
nieuwbouw en uitbreiding van dit gemeentelijk monument.

Facebook
De avond is een vervolg van een online en-
quête op Facebook. In een korte peiling vroeg 
de gemeente aan jongeren hoe zij mee willen 
praten en denken over de taken van de ge-
meente. Een deel gaf aan mee te willen doen 
aan participatiebijeenkomsten. Zestien jon-
geren, gemiddelde leeftijd rond de negentien 
jaar, waren deze avond aanwezig.

Armoedebeleid
Armoede in Heemskerk is een groter probleem 
dan jongeren vaak denken. De gemeente heeft 
diverse regelingen voor mensen die weinig 

te besteden hebben, maar niet iedereen is 
daarvan op de hoogte. De jongeren gaven sug-
gesties als: maak de regelingen bekender via 
social media of uitlegvideo’s of gebruik andere 
organisaties voor voorlichting. Het meeste 
werd geopperd dat de informatie over de rege-
lingen/toeslagen toegankelijker en laagdrem-
peliger moet zijn.
De bijeenkomst was zeer geslaagd. De ge-
meente heeft veel input verzameld en de 
groep jongeren wil in het vervolg over andere 
onderwerpen ook meedenken. In het nieuwe 
jaar plant de gemeente een nieuwe bijeen-
komst. 

Heemskerkse jongeren denken 
mee over aanpak armoede

Dorpsgezicht witte stolpboerderij 
Zuidermaatweg blijft behouden

De stolpboerderij bij het kasteel in park 
Assumburg is in slechte staat: Monumen-
tenwacht bevestigt dit. Het ontwerp van de 
nieuwbouw is tijdens het ontwikkelproces 
besproken met verschillende organisaties die 
zich bezighouden met behoud van monumen-
ten. In samenwerking met de Erfgoedcommis-

sie, de Heemsstichting en Stichting Vrienden 
van de Stolp is er een goed afgewogen besluit 
genomen en komt er eenzelfde witte stolp-
boerderij terug op deze in het oog springende 
plek in Heemskerk. De formele aanvraag voor 
de nieuwbouw moet nog worden ingediend.

Vorige week  woensdag hield de gemeente Heemskerk een bijeenkomst jongerenparticipatie. Het 
doel: jongeren laten meepraten en denken over de aanpak van armoede in de gemeente. Wethou-
der Cees Beentjes opende de avond en benadrukte het belang van betrokkenheid van jongeren in 
beleid. Hij vindt dat de gemeente het beleid niet alleen achter een bureau moet bedenken. 

De Gezondheidsraad 
Door Heemskerkers voor Heemskerkers
De Gezondheidsraad bestaat uit inwoners van Heemskerk die een gezond en gelukkig leven 
willen. De raad komt één keer per maand bij elkaar. Deelnemen aan de Gezondheidsraad 
betekent dat je  automatisch raadslid bent. Deze leden zijn met gezondheid bezig, wisselen  
ideeën uit en geven elkaar  een steun in de rug. Anderen denken met je mee en dat stimu-
leert  dingen op te pakken.

Wanneer er vragen zijn waar de Gezondheids-
raad geen antwoord op weet, kunnen we des-
kundigen uitnodigen, bijvoorbeeld een sport-
coach, diëtiste, sociaal werker of huisarts. We 
organiseren één keer per maand een workshop.

RTV IJmond heeft een reportage gemaakt over 
de Gezondheidsraad die te zien is op Youtube, 
www.youtube.com/watch?v=ywQEhMNUdgY. 
De Gezondheidsraad kan meer leden gebrui-
ken. Hoe meer leden, hoe meer ideeën.

Wat gaan we de komende tijd doen?
Gezondheidsraad: woensdag van 10.00 tot 11.30 
uur op 10 januari, 14 februari en 14 maart.
Workshop  Voeding als medicijn: op 17 januari. 
Korte cursus Gezonde voeding hoeft niet duur 
te zijn: op 31 januari en 21 februari.
Buiten spelen voor volwassenen: elke  woens-
dag van 9.00 tot 10.00 uur met Chelsey Edwards. 

Geïnteresseerd?
Neem contact op met hveen@socius-md.nl, 
088 – 88 76 900,
Socius-md, www.groepenvansocius.nl

Foto: Leo Tillmans.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Heemskerk

Het gemeentebestuur van de gemeente Heemskerk 
nodigt graag alle inwoners, vertegenwoordigers van 
bedrijven, verenigingen en maatschappelijke 
instellingen uit voor de nieuwjaarsreceptie op

dinsdag 9 januari 2018, tussen 19.30 en 22.00 uur
in de hal van het gemeentehuis, 
Maerten van Heemskerckplein 1 in Heemskerk.

Iedereen is van harte welkom.

Op maandag 8 januari is het gemeentehuis in 
verband met de nieuwjaarsontmoeting van de 
medewerkers geopend vanaf 10.30 uur. 
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Heemskerk sluit aan bij 
regionaal inkoopbureau RIJK

Veel gemeenten uit de regio hebben hun 
kennis, kunde en ervaring op het gebied van 
inkoop en aanbesteding gebundeld bij Stich-
ting RIJK. Wet en regelgeving op dit gebied 
wordt steeds complexer. Uit onderzoek blijkt 
dat het voor Heemskerk met het oog op de 
toekomst van belang is om aan te sluiten. 
Nu regelt een eigen inkoopadviseur de on-

dersteuning van de gemeente. Door aan te 
sluiten bij Stichting RIJK is de continuïteit 
gewaarborgd en het afbreukrisico gemini-
maliseerd. Omdat de kosten voor aansluiting 
bij Stichting RIJK hoger zijn dan een eigen 
inkoopadviseur in dienst hebben is budget 
nodig. Vanaf 1 januari 2018 is Heemskerk 
aangesloten bij Stichting RIJK.

De gemeenteraad van Heemskerk heeft budget beschikbaar gesteld voor aansluiting bij 
Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK). Het budget is nodig om 
de kosten van de aansluiting te dekken. Wethouder Marieke van Dijk en Jacomijn de Meij, 
Regiomanager van Stichting RIJK, ondertekenden op maandag 18 december 2017 het con-
tract.

Werkzoekende 50-plussers 
krijgen ondersteuning in IJmond

Containers plastic, blik en drink-
pakken weg rond oud en nieuw
Om vuurwerkschade te voorkomen worden uit veiligheid bovengrondse containers voor 
plastic, blik en drinkpakken van vrijdag 29 december 2017 tot en met maandag 1 januari 2018 
tijdelijk verwijderd. Op dinsdag 2 januari worden de containers weer teruggeplaatst.

Openingstijden gemeentehuis 
rond de feestdagen

De IJmondgemeenten gaan een pilot uitvoeren om werkzoekende 50-plussers te helpen 
bij het vinden van werk.  Ouderen die langdurig werkloos zijn komen maar moeilijk aan 
het werk. De pilot richt zich op ondersteuning van ouderen die werk zoeken, op werk-
gevers die personeel zoeken en op een optimale match tussen werkgevers en werkzoe-
kenden.

De pilot is tot stand gekomen nadat in de ra-
den van Beverwijk en Heemskerk een motie 
was aangenomen om mee te doen aan expe-
rimenten om de uitstroom van werkzoeken-
den in de bijstand te bevorderen.

Ondersteuning
Om de oudere werkzoekende te ondersteu-
nen is maatwerk nodig. Dit kan zich richten 
op omscholing, bijscholing, ondersteuning 
bij sollicitatie, eerste contacten leggen bij 
werkgevers en het aansluiten en onderhou-
den van netwerken, bijvoorbeeld op sociale 
media. De ondersteuning van de werkge-

vers richt zich op het zo makkelijk mogelijk 
maken voor een werkgever om een oudere 
werknemer aan te nemen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan detachering, waarbij de 
gemeente bijdraagt aan de kosten. Verder 
is het vooral belangrijk dat de oudere werk-
nemer zichtbaar wordt voor werkgevers; dit 
kan bijvoorbeeld door het organiseren van 
vacaturecafés, banenmarkten, inspiratie-
dagen en door tijd te steken in het eerste 
contact tussen werkgever en werkzoekende, 
waardoor de leeftijd niet doorslaggevend is 
voor het aannemen of afwijzen van een kan-
didaat. De pilot duurt twee jaar.

In december en januari gelden gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis. Op maan-
dag 25 (eerste kerstdag) en dinsdag 26 december 2016 (tweede kerstdag) zijn het gemeente-
huis en de bibliotheek gesloten. Dit geldt ook voor maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag). 

Maandag 8 januari 2018 gaat het gemeentehuis om 10.30 uur open in verband met de nieuw-
jaarsreceptie voor het personeel.

Massale opkomst

FNV-manifestatie bij Tata Steel
Velsen-Noord - Duizenden-
medewerkers van Tata Steel 
zijn woensdagochtend naar 
Velsen-Noord gekomen om 
te protesteren tegen de voor-
genomen fusie met Thyssen-
Krupp. Door de samenvoe-
ging dreigen in Nederland 
2000 banen verloren te gaan.

FNV-bestuurder Aad in ’t 
Veld: ,,De fusietrein dendert 
door en de medezeggen-
schap en de vakbonden wor-
den er compleet buiten ge-
houden. Wij eisen inspraak 
en een garantie voor de hui-
dige en toekomstige werkge-
legenheid in IJmuiden. Zon-
der garanties komt er geen 
fusie. Deze manifestatie is 
het begin. Hardere acties en 
stakingen volgen hierna.’’
In Duitsland heeft Thyssen-
Krupp inmiddels in de on-
derhandelingen met Duitse 
vakbonden gesproken over 
werkgelegenheidsgaranties. 
In Nederland zijn over de fu-
sie nog helemaal geen ge-
sprekken met de FNV of de 
medezeggenschap gevoerd. 
Tata Steel heeft ook nog 
steeds geen informatie aan 
de vakbond verstrekt.

De FNV eist volledige hel-
derheid over de toekomst-
plannen, voordat de definitie-
ve overeenkomst tussen Tata 
en Thyssen wordt getekend. 
Ook accepteert de FNV geen 
afbouw van 2000 arbeids-
plaatsen bij Tata Steel Europa 
en moet er een werkgelegen-
heidsgarantie komen voor de 
komende tien jaar voor alle 
Nederlandse vestigingen.
De FNV strijdt voor het be-
houd van de kracht van het 
Nederlandse staalbedrijf. In ’t 
Veld: ,,We willen de garantie 
dat er geïnvesteerd blijft wor-
den, bijvoorbeeld in de Hoog-
ovens. Ook moet Tata Steel 
IJmuiden een geïntegreerd 
staalbedrijf blijven, dus geen 
outsourcing van werkgele-
genheid naar lagelonenlan-
den en geen verplaatsing 
van afdeling of werkpakket-
ten. En Tata Steel Nederland 
moet baas in eigen huis blij-
ven, zodat zij zelfstandig kun-
nen beslissen over de winst 
die in Nederland gemaakt 
wordt. Dat is niet alleen in 
het belang van de medewer-
kers van Tata Steel in IJmui-
den, maar van heel Neder-
land.’’ (foto: Leo Tillmans)


