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Openingstijden gemeentehuis rond de paasdagen

Heemskerk handhaaft op illegale bouwwerken 
en privégebruik van gemeentegrond
Het college heeft het Uitvoeringsprogram-
ma Integrale Handhaving 2018 vastge-
steld. Hierin is onder meer vastgelegd dat 
ook komend jaar de handhaving van over-
tredingen van de Drank- en Horecawet, de 
Wet kinderopvang, de Wet Damocles en 
brandveiligheidsvoorschriften weer priori-
teit heeft. Want het gaat hier om de veilig-
heid en gezondheid van burgers.

Het uitvoeringsprogramma sluit aan op de 
Beleidsnota Integrale Handhaving 2015-
2018. In die nota is een lijst gemaakt van 
handhavingsprojecten en prioriteiten voor 
de komende vier jaar. Naast de al genoem-
de prioriteiten is ook de handhaving van il-
legale bouwwerken en privégebruik van 
gemeentegrond op en om woonwagencen-
tra hoog op de agenda gezet. De start van 
dit project werd eerder al gemaakt aan de 
Jan van Kuikweg en de Elzenhof. In 2018 
worden De Velst en De Oosterstreng on-
derzocht. De bewoners krijgen persoonlijk 
een brief wanneer het onderzoek daar van 
start gaat. Als er overtredingen zijn, gaat de 
gemeente handhaven.

Bouwregels
De gemeente handhaaft bovendien sinds 
een aantal jaar projectmatig per wijk op 
bouwregels. Ook dit jaar gaat de gemeente 

weer een aantal wijken onderzoeken. In elk 
geval komen een deel van het centrum en 
de wijken De Kleine Hoevens, Beierlust en 
Sandenburg aan de beurt. Ook daar wordt 
handhavend opgetreden wanneer er sprake 
is van overtredingen. 

Jaarverslag
Ook het Jaarverslag Integrale Handhaving 
2017 is vastgesteld. Hierin is onder ande-
re opgenomen dat er in 2017 twee onder-
zoeksopdrachten van het Rijk zijn ontvan-
gen (door alle gemeenten) waar veel tijd in 
is gestoken. Omdat ook veel tijd is gesto-
ken in de projecten die hier boven al staan, 
is daarom minder tijd over geweest voor de 
handhaving van individuele overtredingen. 
Met betrekking tot horeca en kinderopvang 
is gebleken dat de horeca ondernemers, de 
houders van kindcentra en de gastouders 
in Heemskerk zich goed houden aan de re-
gelgeving. 

Wel worden er met enige regelmaat drugs-
vondsten gedaan in woningen en ande-
re gebouwen. In 2017 heeft de gemeente 
daarom een aantal panden gesloten om de 
rust in de omgeving terug te brengen. Wie 
het uitvoeringsprogramma of het jaarver-
slag wil lezen, kan terecht op www.heems-
kerk.nl.

Het college heeft ingestemd met een beeld-
kwaliteitsplan voor de Oosterweg. Dit 
beeldkwaliteitsplan geeft handvatten om 
het mooie karakteristieke landschap aan 
de Oosterweg te behouden. Het plan is ge-
maakt door bureau MOOI Noord-Holland, 
in samenspraak met bewoners en raadsle-
den. In drie bijeenkomsten met omwonen-
den en een rondwandeling met raadsleden 
zijn de ideeën, wensen en inhoud voor het 
beeldkwaliteitsplan verzameld.

Aanleiding voor het maken van een beeld-
kwaliteitsplan voor de Oosterweg is het ver-
zoek van manege de Schimmelkroft om te 
verhuizen van de Kerkweg naar een spe-
cifieke locatie aan de Oosterweg. De ge-
meenteraad zal uiteindelijke een definitief 
besluit moeten nemen over de verhuizing 
van de manege. Als extra onderbouwing 
voor het nemen van dit besluit heeft het 
college een beeldkwaliteitsplan laten op-
stellen. 

Beeldkwaliteitsplan
In het beeldkwaliteitsplan zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen een vijftiental richtlijnen 
geformuleerd. Deze richtlijnen zijn gericht 
op het behoud van het karakteristieke en 
historische landschap van de Oosterweg. 
Het beeldkwaliteitsplan geeft onder ande-
re aan dat toekomstige ontwikkelingen het 
huidige zicht op landgoed Marquette van-
af de Oosterweg niet zouden mogen aan-
tasten. Ook zou de openheid en karakter 
van het historisch weidelandschap behou-
den moeten blijven. Duinrellen en andere 
waterlopen versterken het karakteristieke 
landschap, zo staat verder in het beeldkwa-
liteitsplan. De Oosterweg zelf moet bijvoor-
beeld haar landelijke uitstraling houden. 

Manege
Manege de Schimmelkroft wil verhuizen, 
omdat de huidige locatie aan de Kerkweg 
geen ruimte meer biedt om aan de richt-
lijnen van de paardensector voor dieren-
welzijn te voldoen. De paarden en pony’s 
moeten meerdere uren per dag vrij kun-
nen bewegen en dat kan niet op deze plek. 
Daardoor is het dierenwelzijn niet gewaar-
borgd en dreigt de manege niet langer als 
vijfsterren ruitersportcentrum te kunnen 
blijven bestaan. Verplaatsen naar de Oos-
terweg is voor de manege de beste optie en 
biedt vervolgens de Schimmelkroft, als ei-
genaar van de grond aan de Kerkweg, de 
mogelijkheid om de grond te verkopen ten 
behoeve van woningbouw.

Bestemming agrarisch/glastuinbouw
Van oudsher mag het perceel aan de Oos-
terweg, waar de manege zich zou willen 

vestigen, volgens het bestemmingsplan 
worden bebouwd met 90% kassen. Daar-
mee zou  het zicht vanaf de Oosterweg op 
landgoed Marquette volledig worden ont-
nomen. 

Twee opties
De raad heeft twee opties om het karakte-
ristieke en historische landschap aan de 
Oosterweg te waarborgen. De eerste optie 
betreft het onmogelijk maken van de  bouw 
van kassen. Dit kost de gemeente echter 
400.000 euro aan zogenaamde planscha-
de. Dat is veel geld. Bovendien is er dan 
nog geen garantie dat het landschappelijke 
karakter met zichtlijnen behouden blijft. 
Zo heeft de eigenaar van de grond binnen 
de landelijke regelgeving bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om vergunningsvrij te bou-
wen en kan  niet worden afgedwongen dat 
de gronden alleen worden gebruikt als wei-
degrond.
De tweede optie is het toestaan dat de ma-
nege onder strikte voorwaarden mag wor-
den verplaatst. De manege zou dan dus-
danig in het landschap moeten worden 
ingepast dat het landschappelijke karakter 
en de zichtlijnen op landgoed Marquette 
behouden blijven. Specifiek materiaal- en 
kleurgebruik zal de manege een landelij-
ke en agrarische uitstraling moeten geven. 
Ook zal de manege een heel groot deel van 
het perceel gaan gebruiken als weidegrond 
voor de paarden. Hiermee neem je de on-
zekerheid over de invulling van deze histo-
rische plek weg.

Manege verplaatsen goede optie volgens 
college
Door de manege te verplaatsen naar de 
Oosterweg blijft er gemeentelijke controle 
op wat er wel en niet gebouwd wordt op het 
desbetreffende perceel. Het bouwen van 
kassen is op deze plek dan niet meer moge-
lijk. En door een goede ruimtelijke inpas-
sing kan het zicht op landgoed Marquet-
te worden gewaarborgd. Bovendien heeft 
de manege uitloopweiden nodig waardoor 
het open weidelandschap zoals dat in het 
beeldkwaliteitsplan wordt genoemd voor 
de toekomst gegarandeerd kan worden.

Behoud karakteristieke landschap 
aan de Oosterweg

Verkiezingsuitslag gemeenteraad 21 maart 2018

In verband met de paasdagen zijn de balies in het gemeentehuis van Heemskerk van vrij-
dag 30 maart (Goede Vrijdag) tot en met maandag 2 april (tweede paasdag) gesloten voor 
publiek. Dit geldt ook voor de telefonische bereikbaarheid.

Cultuurhuis Heemskerk en de bibliotheek zijn alleen gesloten op tweede paasdag. 

De afhandeling van meldingen over pro-
blemen in de openbare ruimte gaan sinds 
kort volledig digitaal in Heemskerk. Als er 
via de website een melding van een gat in 
de weg, een storing in de straatverlichting 
of overhangend groen binnenkomt, gaat 
deze direct naar het meldingssysteem van 
de medewerkers van de gemeentelijke bui-
tendienst. De verantwoordelijk medewer-
ker gaat ter plaatse kijken en onderneemt 
actie om het probleem te verhelpen. Als de 
melding is afgehandeld, ontvangt de mel-
der – indien gewenst – hiervan automa-
tisch bericht per e-mail.

Op 11 december 2017 heeft de gemeente 
Heemskerk een nieuwe website. Met de 
vernieuwde site probeert de gemeente in-
woners zo snel mogelijk te informeren of 
naar passende online dienstverlening te 
leiden. Een melding van een probleem in 
de openbare ruimte kan direct via www.
heemskerk.nl/buurtmelding. De onli-
ne melding wordt automatisch doorgeleid 
naar de verantwoordelijke medewerker en 

die gaat ermee aan de slag.
Het is uiteraard ook mogelijk om telefo-
nisch een melding te maken via het alge-
mene telefoonnummer 14 0251.

Melding over de buurt? De gemeente 
houdt u digitaal op de hoogte!

Tijdens Pasen haalt HVC geen afval bij u op. Ook de afvalbrengstations zijn geslo-
ten. Wanneer uw bak op tweede paasdag zou worden geleegd, wordt uw afval op 
een andere dag opgehaald. Kijk op de HVC app of op de digitale afvalkalender via  
www.hvcgroep.nl wanneer dit is.

Opkomst en statistieken gemeenteraadsverkiezingen 2018 
Aantal kiesgerechtigden: 31.594
Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 15.914
Aantal blanco stemmen: 122
Aantal ongeldige stemmen: 82
Percentage opkomst: 51,02%
Aantal te verdelen zetels: 25

Verkiezingsuitslag 
Lijst  Partij  Aantal stemmen  Percentage  Aantal zetels 

 1  CDA  2.542  15,97%  4 
 2  Heemskerk Lokaal  3.166  19,89%  5 
 3  Liberaal Heemskerk  2.618  16,45%  4 
 4  Democraten 66 (D66)  1.736  10,91%  3 
 5  Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)  1.372  8,62%  2 
 6  GROENLINKS  1.936  12,17%  3 
 7  VVD  2.131  13,39%  4 
 8  ChristenUnie  413  2,60%  o 


