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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

Het is belangrijk dat  iedereen mee kan doen in de samenleving van Heemskerk. Dit geldt zeker ook 
voor gehandicapten, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, jongeren die met zorgen rondlopen 
of mensen die moeilijk aan het werk komen. Zij hebben vaak zelf ook ervaringen, initiatieven en 
ideeën die hen verder helpen, maar worden niet altijd goed gehoord. De participatieraad onder-
steunt hen daarbij. Wil jij ervoor zorgen dat zij goed gehoord worden? Meld je dan nu aan voor de 
participatieraad. 

Leden gezocht voor participatieraad

Vanaf 1 april 2018 starten in Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen de participatieraden. Groepen van 7 tot 12 
vrijwilligers die, ondersteund door professionals uit 
de gemeente, zelf aan de slag gaan. Samen manie-
ren bedenken om in contact te komen met de men-
sen om wie het gaat.  Luisteren naar hun ideeën en 
initiatieven mogelijk maken.

Als lid van de participatieraad is jouw kennis en er-

varing belangrijk, maar je voelt je vooral betrokken 
bij sociale vraagstukken. Zo kunnen we met elkaar 
het samenleven in onze gemeente verbeteren.   

Heb je belangstelling om deel te nemen aan de par-
ticipatieraad? Meld je dan voor 1 maart 2018 aan via 
sollicitaties@heemskerk.nl. 
Meer informatie kun je lezen op de website van de 
gemeente Heemskerk. 

Ook de gemeente Heemskerk heeft zich aange-
sloten bij de Statiegeldalliantie, dankzij een mo-
tie van D66 die eind december 2017 raadsbreed 
is aangenomen. ‘Heemskerk is voorstander van 
het uitbreiden van statiegeld naar kleine fl esjes 
en blikjes. Meer recycling van PET en aluminium 
dienen de grote ambitie op het gebied van circu-
laire economie. Door effi ciënt gebruik van grond-
stoffen wordt minder CO2 uitgestoten en worden 
minder waardevolle grondstoffen verbrand.’

De vraag van al die partners aan de regering is de-
zelfde: “Voer in 2018 statiegeld op alle plastic fl es-
jes en blikjes in.” De druk op het kabinet-Rutte en 
de Tweede-Kamerleden om te beslissen om sta-
tiegeld uit te breiden wordt zo steeds groter. Op 
15 maart houdt de Tweede Kamer een Algemeen 
Overleg over statiegeld. 
Kijk voor meer informatie en voor de lijst met 
deelnemende organisaties op www.statiegeldal-
liantie.org. 

Heemskerk aangesloten 
bij de Statiegeldalliantie 
Al 72 Nederlandse gemeenten zijn nu partner van de Statiegeldalliantie. Zij vragen aan het kabinet Rutte 
om statiegeld dit jaar uit te breiden naar blikjes en kleine plastic fl esjes. En het draagvlak voor statiegeld 
groeit razendsnel verder. De Statiegeldalliantie ging van start eind november. De teller van het totale aantal 
organisaties, bedrijven en gemeenten die aansloten bij het Nederlands-Belgische initiatief staat nu op een 
indrukwekkende 216 partners. 

Collectieve actie zonnepanelen van start

Ook is het voor kopers mogelijk om met dit aanbod 
de btw terug te vragen bij de belastingdienst. Dit 
wordt binnen deze actie gratis verzorgd door een 
administratiekantoor.

Installateurs
De deelnemende installateurs zijn Greeny Bros., 
Solar Store en Visser Elektrotechniek. Zij bieden u 
alle drie dezelfde lage prijs voor installatie van de 
panelen. Wanneer u zich aanmeldt, komt geheel 
vrijblijvend en gratis één van de specialisten bij 
u langs voor vakkundig advies. Daarna maken zij 
een aanbod op maat.

Deelname
U kunt zich tot 8 april 2018 inschrijven via www.
duurzaambouwloket.nl/actieheemskerk. Op deze 
pagina vindt u ook meer informatie over het ver-
loop het actietraject, dat gelijk van start gaat wan-
neer u zich inschrijft. 

Bewonersavonden
Wilt u meer weten? Of heeft u nog vragen? U bent 
u van harte welkom op de bewonersavonden waar 
onafhankelijk loket Duurzaam Bouwloket u van 
meer informatie zal voorzien:
-   Dinsdag 13 februari om 20.00 uur 
 Locatie: Gemeentehuis Heemskerk, 
 Maerten van Heemskerckstraat 1
-  Donderdag 15 februari om 20.00 uur
 Locatie: Kerk Apostolisch Genootschap, 
 Jean Monnetstraat 1 
-   Woensdag 21 februari om 20.00 uur
 Locatie: Basisschool de Bareel, Waddenlaan 1

Op www.duurzaambouwloket.nl/actieheemskerk
kunt u zich inschrijven voor de avonden. 

Ook bewoners van het Beverwijkse deel van 
Broekpolder kunnen gebruikmaken van deze actie.

Beter voor het milieu én voor uw portemonnee zorgen door zelf energie op te wekken? Het kan. 
In de gemeente Heemskerk gaat een bijzondere zonnepanelenactie van start. Een collectief van 
regionale zonnepanelenleveranciers biedt inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen in te ko-
pen en te laten installeren tegen een zeer gunstige prijs. 

Geïnteresseerd in gemeentelijke 
bekendmakingen? 
Meld u aan voor de nieuwsbrief!
Op eind 2017 is de vernieuwde website www.
heemskerk.nl gelanceerd. Net als op de oude site is 
het mogelijk om actief op de hoogte te blijven van 
de publicaties over vergunningen, ontheffi ngen, 
verkeersbesluiten en regelgeving. Via webmas-
ter@heemskerk.nl kunt u aangeven wekelijks de 
nieuwsbrief te ontvangen met alle bekendmakin-
gen van de afgelopen week. Op www.heemskerk.
nl/bekendmakingen staat het volledige overzicht 
met de uitgebreide inhoud van alle publicaties.

Bekendmakingen digitaal
De rijksoverheid verplicht gemeenten en andere 

overheden om informatie steeds meer centraal 
beschikbaar te maken op de landelijke website 
Overheid.nl. Alle lokale regels (verordeningen en 
beleidsregels) van de gemeente Heemskerk zijn 
inmiddels op deze website te vinden. Voor de offi -
ciële publicaties wordt dit ook verplicht. Om inwo-
ners zo goed mogelijk op te hoogte te houden van 
veranderingen in de omgeving is er een wekelijkse 
nieuwsbrief met de gemeentelijke bekendmakin-
gen. Bent u geïnteresseerd in deze publicaties? 
Stuur dan een e-mail naar webmaster@heems-
kerk.nl en meld u aan voor de wekelijkse nieuws-
brief.

Ezelsmutsje voor baby’s in Heemskerk
Ben jij of ken jij iemand die binnenkort een baby 
verwacht in Heemskerk? Dan ligt er een schattig 
ezelsmutsje te wachten! Ouders waarvan hun kind 
is geboren in Heemskerk, krijgen tijdens de ge-
boorteaangifte in onze gemeente dit mutsje mee. 

Claire Looyen uit Rhenen heeft deze lieve mutsjes 
zelf met de hand gehaakt.
*  De mutsjes zijn niet te koop, ouders krijgen het 
 mutsje alleen mee tijdens de geboorteaangifte 
 in Heemskerk, zolang de voorraad strekt.

Komende jaren ruimte 
voor honderden nieuwe woningen

Buiten stedelijk gebied mogen alleen woningen 
worden gebouwd als dit in overeenstemming is 
met de gemaakte afspraken binnen de regio. Om 
dit te regelen heeft de provincie de Provinciale 
Verordening Ruimte aangepast. 

Heemskerk
Voor Heemskerk is een aantal grotere en kleine 
locaties in beeld. Zo is het mogelijk om na ver-
plaatsing van sportverenigingen naar het Tolhek, 
te bouwen op de vrijgekomen sportlocaties. Ook 
het stationsgebied is in beeld als locatie voor 
woningbouw. Er is aandacht voor diversiteit in 
de nieuwbouw, zodat starters, doorstromers, ou-

deren maar zeker ook huurders bediend kunnen 
worden. Naast de voorbereiding of uitvoering van 
veel kleinere woningbouwplannen worden op 
dit moment op de voormalige raadhuislocatie 115 
appartementen gebouwd in een mix van koop en 
huur in de vrije sector. Ook de bouw van het plan 
Simon van Haerlemstraat is inmiddels gestart. In 
dit plan worden ook huurwoningen in de vrije sec-
tor gebouwd en koopwoningen.
Al met al zal  de komende jaren een mix van wo-
ningen worden gerealiseerd voor starters, oude-
ren, mensen die een stap in hun wooncarrière wil-
len maken en voor huurders in zowel in de sociale 
huur als in de vrije sector.  

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond kunnen tot 2040 ongeveer 22.350 woningen worden 
gebouwd binnen het bestaande stedelijk gebied. In Heemskerk spant het college zich in om tot 
2021 ongeveer 350 woningen te bouwen en in de jaren daarna nog eens 600. De provincie heeft 
besloten dat er niet onnodig nieuw stedelijk gebied mag ontstaan ten koste van landelijk ge-
bied. Daarom moet zoveel mogelijk gebouwd worden binnen stedelijk gebied.




