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Actie zonnepanelen 
sluit 8 april
Vraag nu nog een offerte aan!

Drie mannen zijn al een paar uur aan de 
slag om het huis en het dak van meneer 
Tuijn klaar te maken voor de plaatsing van 
15 zonnepanelen. De buurman stopt even 
om ook een kijkje te nemen. “Ik stond al op 
het punt om te starten met een aankoop-
traject. Doordat in deze actie ook de btw-
teruggave verzorgd wordt, heb ik het direct 
gedaan,” aldus meneer Tuijn.

Inmiddels hebben meer dan 1.100 inwo-
ners van de gemeente zich aangemeld voor 
een offerte. En terwijl de eerste plaatsing 
al een feit is, zijn de regionale leveranciers 
ook nog druk met de vrijblijvende huisbe-
zoeken bij de geïnteresseerden. 

Milieu verbetert en waarde van huis stijgt
Zelf energie opwekken is een van de maat-
regelen die men kan nemen om beter voor 
het milieu en voor de portemonnee te zor-

gen, en aan de cijfers van deze actie te zien 
wordt Heemskerk steeds groener. Meneer 
Tuijn: “Ik vind het belangrijk voor het mi-
lieu, ik vind het leuk om de mogelijkheden 
qua duurzaamheid te onderzoeken en de 
waarde van mijn huis stijgt direct bij het 
nemen van een maatregel!”

Succesvolle actie
Met de zonnepanelenactie biedt een col-
lectief van regionale zonnepanelenleveran-
ciers bestaande uit Greeny Bros., Solar Sto-
re en Visser Elektrotechniek inwoners de 
mogelijkheid om zonnepanelen in te ko-
pen en te laten installeren tegen een zeer 
gunstige prijs. Wanneer u zich aanmeldt 
maken zij een aanbod op maat, waarbij ge-
heel vrijblijvend en gratis één van de spe-
cialisten bij u langskomt voor vakkun-
dig advies. Tevens kunt u met dit aanbod 
de btw terugvragen bij de belastingdienst. 
Dit wordt binnen deze actie gratis verzorgd 
door een administratiekantoor. Het Duur-
zaam Bouwloket coördineert de actie voor 
de gemeente.

Deelname
U kunt zich tot 8 april 2018 vrijblijvend in-
schrijven via www.duurzaambouwloket.nl/
actieheemskerk. Het actietraject gaat direct 
van start wanneer u zich inschrijft. Ook als 
u in de Beverwijkse Broekpolder woonach-
tig bent, kunt u meedoen aan deze actie. 

Een grote groep ouders in de regio Ken-
nemerland heeft een uitnodiging ontvan-
gen om mee te doen met de Kindermoni-
tor. Dit is een groot onderzoek van GGD 
en JGZ Kennemerland naar de gezond-
heid, leefstijl en welzijn van kinderen van 
0 tot 12 jaar oud. De GGD doet dit onder-
zoek elke vier jaar, in opdracht van de tien 
gemeenten in de regio. 

Wat houdt het onderzoek in 
Ouders kunnen meedoen met het onder-
zoek door een online vragenlijst in te vul-
len. De vragen gaan over gezondheid, be-
weging, voeding, pesten, opvoeding en 
meer. Bijvoorbeeld: zijn er genoeg plekken 
waar uw kind buiten kan spelen? Of: hoe 
vaak eet uw kind fruit? Ook wordt gevraagd 
of ouders zich zorgen maken over de ont-
wikkeling van hun kind, en of ze daarbij 
behoefte hebben aan hulp. Deelname aan 
het onderzoek is vrijwillig. 

Wie worden uitgenodigd 
Niet alle ouders krijgen een brief. De com-

puter heeft een willekeurige selectie ge-
maakt uit het bevolkingsregister van bijna 
43.000 kinderen. Samen vormen zij een 
afspiegeling van de jongste jeugd in de re-
gio Kennemerland. Om een zo betrouw-
baar mogelijk beeld te krijgen van de ge-
zondheidssituatie van de kinderen in de 
regio, is het belangrijk dat zoveel mogelijk 
ouders die een brief krijgen, meedoen met 
het onderzoek. 

Wat gebeurt er met de resultaten 
Gemeenten gebruiken de resultaten van 
het onderzoek voor de invulling van hun 
jeugd- en gezondheidsbeleid. Gemeen-
ten maar ook scholen en andere jeugdor-
ganisaties kunnen met de resultaten be-
ter bepalen of er andere activiteiten of 
voorzieningen nodig zijn. Denk bijvoor-
beeld aan meer speelplekken in de buurt 
of extra opvoedspreekuren. De resultaten 
worden begin 2019 bekend gemaakt via  
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Gezondheid van 0 tot 12 jarigen onder de loep 
Hoe gezond zijn kinderen in Kennemerland? 

Voor nieuwbouw van zowel woningen als 
utiliteitsgebouwen in de gemeente Heems-
kerk geldt aardgasvrij als nieuwe voorwaar-
de. Dat heeft het college op dinsdag 20 
maart 2018 besloten. Hiermee geeft het 
college invulling aan de motie ‘Gasloze 
wijken’ van de raad (29 juni 2017). Met het 
besluit sorteert de gemeente voor op de af-
spraken uit het Energieakkoord om te ko-
men tot een volledig duurzame energie-
voorziening van woningen in 2050.

Energietransitie
De gemeente Heemskerk heeft te maken 
met een energietransitie. In 2050 mag 
aardgas in Nederland niet meer gebruikt 
worden als verwarmingsbron voor wonin-
gen en andere gebouwen. Aardgasvrije 
nieuwbouw kan gezien worden als de eer-
ste stap in deze energietransitie. Maar deze 
beslaat ook de bestaande bouw. In aanslui-
ting op de unaniem aangenomen motie 
‘Lokale energieopslag en –opwekking’ van 
de raad (9 november 2017) is de gemeen-
te bezig om een energietransitieplan op te 
stellen om de transitie in goede banen te 
leiden. Het plan zal voor besluitvorming 
worden aangeboden aan de raad.

Volledig duurzaam
Volledig duurzame energievoorziening be-
tekent niet alleen aardgasvrij, maar vraagt 
ook om het minimaliseren van het ener-
gieverbruik. Voor het bouwen van aardgas-
vrije woningen en utiliteitsgebouwen kun 
je denken aan de all-electric technieken, 
zoals zonnepanelen, warmtepompen en 
zonneboilers. Maar ook de aansluiting van 
een wijk op een warmtenet met industrië-
le restwarmte kan een oplossing zijn. Daar-
naast is het belangrijk om goede isolerende 
maatregelen toe te passen, HR++ glas en 

bijvoorbeeld ledverlichting. Dit geldt ook 
voor het verbouwen van bestaande wonin-
gen. Een forse opgave voor de markt, die 
hiermee wordt uitgedaagd om energieleve-
rende woningen te realiseren. 

Samenwerken als basis
“Deze energietransitie kunnen wij als ge-
meente niet alleen realiseren. Structu-
reel met elkaar samenwerken is binnen 
deze ambitie belangrijk. Daarom horen we 
graag welke initiatieven er leven bij inwo-
ners, het bedrijfsleven, instellingen en ver-
enigingen, om te kijken hoe we elkaar kun-
nen versterken”, aldus wethouder milieu 
Frank Frowijn. Op korte termijn worden er 
bijeenkomsten georganiseerd om initiatie-
ven met elkaar te delen. 

Het ondersteunen van duurzame initiatie-
ven ligt eveneens in het verlengde van de 
motie ‘Lokale energieopslag- en opwek-
king’. Hierin geeft de raad aan dat inwo-
ners en bedrijven in het voorjaar via een 
bijeenkomst actief worden gestimuleerd 
om haalbare duurzame initiatieven te ont-
plooien. Via het energietransitieplan wordt 
onderzocht op welke wijze de gemeente 
dergelijke initiatieven financieel kan on-
dersteunen.

Heemskerk gaat  
aardgasvrij bouwen

Mantelzorgers kunnen in de gemeente 
Heemskerk hulp bij het huishouden krij-
gen. Deze voorziening is bedoeld om inwo-
ners die mantelzorg verlenen te ontlasten. 
De gemeente heeft een algemene voorzie-
ning hiervoor gemaakt. Dat betekent dat 
een mantelzorger geen indicatie nodig 
heeft om huishoudelijke hulp op het eigen 
woonadres te krijgen.

In de gemeente is een steeds groter wor-
dende groep mantelzorgers. Een deel van 
deze groep is of raakt overbelast door de 
zorgtaken voor een naaste. Om deze groep 
te helpen zijn er verschillende manieren 
van ondersteuning ontwikkeld. Hulp bij 

de huishouding is één van de mogelijkhe-
den. Wethouder Cees Beentjes: “Mantel-
zorgers zijn onmisbaar in onze samenle-
ving. Daarom is het belangrijk dat we als 
gemeente de juiste hulp en ondersteuning 
bieden aan mensen die – vaak langdurig – 
voor een naaste zorgen.”
Mantelzorgers die meer willen weten over 
deze ondersteuning en over de voorwaar-
den voor huishoudelijke hulp kunnen con-
tact opnemen met MaatjeZ, Centrum voor 
mantelzorg. Dit is de organisatie die de 
mantelzorgondersteuning regelt in de ge-
meente Heemskerk, telefoonnummer  
088 – 995 77 88.

Huishoudelijke hulp 
voor mantelzorgers


