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“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’

Begin deze maand werd in Heemskerk de uitvoeringsa-
genda lokaal volksgezondheidsbeleid vastgesteld. Wat is 
eigenlijk de rol van de gemeente als het gaat over gezond-
heid? We vragen het wethouder Cees Beentjes.

De gemeente heeft een wettelijke rol op het gebied van 
volksgezondheid. Waar artsen zich binnen de gezond-
heidszorg bezighouden met individuele patiënten,  is het 
kenmerk van volksgezondheidszorg dat het gaat om de 
hele bevolking of specifieke groepen daaruit. Volksgezond-
heid gaat niet over onderzoeken en behandelen, maar over 
het voorkomen dat mensen ziek worden. Over preventie 
dus. De wet Publieke gezondheid vertelt precies waar de 
gemeenten voor moeten zorgen. Veel van de gemeentelij-
ke taken worden uitgevoerd door de GGD. 
Een goed voorbeeld van een taak die de GGD uitvoert, is 
de jeugdgezondheidszorg. Het consultatiebureau en de 
schoolarts dus. Die houden zich bezig met een specifieke 
groep, om ervoor te zorgen dat kinderen gezond opgroeien.

Preventie is dus heel belangrijk. Voorkomen is beter dan 
genezen. Dat is iets waar inwoners in de eerste plaats zelf 
iets aan kunnen doen, door een verstandige leefstijl, dus 
niet roken, gezond eten, genoeg bewegen. Dit past heel 
goed bij ons beleid om mensen aan te spreken op hun ver-
antwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Maar we weten dat 
dat niet voor iedereen even makkelijk  is. En dan moet je 

als gemeente voor ondersteuning zorgen. Dat is een heel 
belangrijke taak van de gemeente, zeker sinds mensen zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Niet 
alleen kwetsbare ouderen, maar ook mensen met andere 
problemen (bijvoorbeeld psychiatrische problemen).  Dat 

vraagt veel van mensen zelf, en van hun familie en buurt-
bewoners op wie een beroep wordt gedaan om voor deze 
mensen te zorgen. Ook daar hebben we als gemeente een 
wettelijke taak. Denk aan de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) .

Belangrijk is dus het gedrag van mensen. Het is best moei-
lijk om dat als gemeente te beïnvloeden, maar toch kun-
nen we veel doen. Om te beginnen is het belangrijk om te 
weten hoe het is gesteld met de gezondheid van onze in-
woners. Dat doen we door iedere vier jaar bewoners  te 
vragen naar hoe gezond ze zich voelen.  Omdat we hier let-
terlijk onder de rook van Tata wonen, hebben we aan de 
Gezondheidsmonitor van 2016 voor de IJmondgemeenten 
speciaal vragen toegevoegd, die te maken hebben met de 
luchtkwaliteit. Dat hebben we in 2012 voor het eerst ge-
daan. De laatste jaren wordt de lucht schoner en  is er min-
der uitstoot van fijnstof door industrie, maar mensen ma-
ken zich toch bezorgd. Het is moeilijk voor gemeenten om 
daar iets aan te veranderen, maar we houden wel vinger 
aan de pols. Bewoners kunnen trouwens ook zelf iets doen 
aan de luchtkwaliteit. Mensen met een openhaard of vuur-
korf kunnen bijvoorbeeld zorgen dat ze alleen droog, on-
behandeld hout stoken en niet stoken bij windstil of mis-
tig weer.
Overigens zijn we net begonnen met  de Kindermonitor, 
dat is het onderzoek waarin we ouders vragen naar de ge-

zondheid van hun kinderen, en dat is dit keer extra inte-
ressant omdat we drie jaar geleden JOGG-gemeente zijn 
geworden. We hopen dat het onderzoek het resultaat laat 
zien van onze inspanningen voor jongeren op gezond ge-
wicht, waar de afkorting JOGG voor staat. 

Laten we ook niet vergeten dat gezondheid niet vanzelf-
sprekend is. Je kunt er niets aan doen als je bijvoorbeeld 
een chronische ziekte hebt of met een beperking geboren 
bent.  Het is dus niet altijd ‘eigen schuld, dikke bult’. Iets 
wat mij in dit verband zorgen baart, zijn de gezondheids-
verschillen tussen mensen met een hoger en lager inko-
men. Onderzoek wijst uit dat mensen met een laag inko-
men eerder dood gaan dan mensen met een hoog inkomen. 
Dat heeft te maken met leefstijl, maar ook omdat je wel iets 
anders aan je hoofd hebt als je geldzorgen hebt. In het ka-
der van het programma Gezond in… lopen er nu acht pro-
jecten om daar iets aan te doen.  Het mooie is dat bewoners 
en  organisaties daar nauw met elkaar aan samenwerken. 
Dat is wat mij betreft ook de sleutel voor succes: bewoners 
betrekken bij wat we doen én samenwerken  met verschil-
lende partijen. Krachten  bundelen dus. De uitvoeringsa-
genda bevat een groot aantal projecten en programma’s 
waar we de komende tijd mee verder gaan. Een van de 
speerpunten is nog meer samenwerken met zorgaanbie-
ders, zoals huisartsen, onder het motto ‘alleen ga je snel-
ler, samen kom je verder’.” 

Op vrijdag 9 maart is de regionale fietsroute ‘Langs bui-
tenplaatsen en kastelen’ officieel gelanceerd. De wet-
houders Toerisme & Recreatie van de gemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen hebben de fietsroute al 
fietsend geopend.

De fietsroute is tot stand gekomen door samenwerking tus-
sen de drie IJmond-gemeenten. In het voorjaar  van 2017 
werden al verschillende wandelroutes door de IJmond in 
gebruik genomen, en nu is het de beurt aan een regionale 
fietsroute. De route is 50 km lang en voert via fietsknoop-
punten langs verschillende buitenplaatsen, landgoederen 
en kastelen in de IJmond. Dat juist deze fietsroute tot stand 
is gekomen, is geen toeval. Het past namelijk goed in het 
Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Erfgoed verbindt 
en daar is deze fietsroute een prachtig voorbeeld van. 

Folders van deze fietsroute zijn gratis verkrijgbaar bij de 
drie gemeentehuizen, de bibliotheken van de IJmond-
gemeenten, TIP Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in 
IJmuiden. Ook is het mogelijk om de fietsroute vanaf de ge-
meentelijke websites te downloaden. 

Het college heeft het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OV-knooppunten aan de Kennemerlijn’ 
vastgesteld net als de provincie Noord-Holland en de andere gemeenten langs de Kennemerlijn. De provincie Noord-
Holland en gedeputeerde Geldhof in het bijzonder heeft op een uitstekende wijze deze Corridordialoog gefaciliteerd. 
In het rapport wordt beschreven hoe gemeenten, provincie en ProRail en NS gezamenlijk aan de slag gaan met de sta-
tionsomgevingen langs de Kennemerlijn. Een greep uit de plannen om de stationsgebieden te verbeteren: nieuwe wo-
ningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations, meer fietsenstallingen, betere Park&Ride faci-
liteiten, heldere bewegwijzering en goede verbindingen naar woonwijken en natuurgebieden. 

Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn 

In de week van maandag 19 maart  wordt gestart met het 
vervangen van de verkeerslichten bij de oversteek Jan 
van Kuikweg / Jan Ligthartstraat en Plesmanweg / Van 
Riemsdijklaan in Beverwijk. De verkeerslichten zijn oud 
en moeten worden vervangen.  

Maandag 19 maart  worden de werkzaamheden gelijktij-
dig gestart in zowel Heemskerk als in Beverwijk. In ver-
band met de werkzaamheden wordt de Plesmanweg op 
22 maart tijdelijk afgesloten vanaf 21.00 uur. Met afzettin-
gen, borden en verkeersregelaars wordt dit in goede ba-
nen geleid.

Tijdens de werkzaamheden in Heemskerk wordt een deel 
van de rijbaan van de Jan Ligthartstraat  tijdelijk  afgeslo-
ten. Verkeersregelaars ter plaatse regelen de doorstroom 
van het verkeer.  

Naar verwachting gaan de werkzaamheden één week du-
ren. Mogelijk kan de planning aangepast worden i.v.m. de 
weersomstandigheden.

Beide projecten worden mogelijk gemaakt door de Provin-
cie Noord-Holland. 

Verkeerslichten vervangen

Afgelopen vrijdag werd het nieuwe radioprogramma ‘De Vi-
nyl Vrijplaats’ van NH Radio live vanuit grand café - restau-
rant De Kas aan het Nielenplein uitgezonden. DJ Aart van 
Eldik presenteert het programma, waarin het mogelijk is om 
een plaatje aan te vragen of je eigen favoriete nummer op 
vinyl mee te nemen. Wethouders Marieke van Dijk (toeris-
me) en Aad Schoorl (recreatie) namen hun eigen plaat mee 
en werden live geïnterviewd. Wethouder Van Dijk koos voor 
I’m gonna love you too van Blondie. Wethouder Schoorl had 
‘Shining star’ van Earth Wind & Fire meegenomen.

Heemskerkse ambitie
Deze provinciale ambitie tot de ontwikkeling van knoop-
punten van openbaar vervoer sluit naadloos aan op de 
Heemskerkse ambitie om het Heemskerkse stationsgebied 
te herontwikkelen. Heemskerk wil immers de bereikbaar-
heid, de herkenbaarheid, de veiligheid en de attractiviteit 
van het stationsgebied verbeteren. De herontwikkeling 
van het Heemskerkse stationsgebied sluit ook naadloos 
aan op de mobiliteitsvisie, de ambitie tot verbetering van 
de luchtkwaliteit  en de Heemskerkse woningbouwopga-
ve. Het college spant zich in om tot 2021 ongeveer 350 wo-
ningen te bouwen en in de jaren daarna nog eens 600. De 
stationsomgeving is één van de locaties die in beeld is 
voor woningbouw.
 
Busverbinding station Heemskerk-centrum Heemskerk 
weer op de agenda
Wethouder Frowijn: “Ik ben zeer blij met de input die de 
Corridordialoog heeft opgeleverd voor de stationsvisie die 
de gemeente Heemskerk op dit moment opstelt. Ook ben 
ik heel positief over het committent van partijen als Pro-

Rail die straks met ons mede uitvoering willen geven aan 
deze stationsvisie. De stationsvisie Heemskerk zal duide-
lijk moeten maken hoe een vernieuwd station met een 
groen stationsplein en een woningbouwprogramma kan 
worden gerealiseerd. Via de Corridordialoog is boven-
dien een belangrijk resultaat geboekt ten aanzien van een 
busverbinding met het Heemskerkse station. Ondanks dat 
Heemskerk al heel lang deze wens koestert heeft de pro-
vincie deze busverbinding niet in de eerdere concessie-
verlening aan busvervoerders willen meenemen. Dankzij 
de Corridordialoog wil de provincie nu dan toch eindelijk 
medewerking geven aan een onderzoek naar deze busver-
binding als de herontwikkeling van station Heemskerk in 
gang is gezet. Dat is een positieve eerste stap richting de 
uiteindelijke realisatie van deze busverbinding.”

De strategie voor de Kennemerlijn en de concrete maat-
regelen per stationsgebied zijn te vinden in het rapport 
‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OV-
knooppunten aan de Kennemerlijn op de website van de 
provincie Noord-Holland’. 

De gemeente Heemskerk en Stichting De Waterakkers hebben in goede onderlinge afstemming een nieuwe huurover-
eenkomst gesloten voor het zwem-, sport- en recreatiecentrum De Waterakkers. De huidige huurovereenkomst loopt 
tot 31 december 2018. Daarna gaat de nieuwe huurovereenkomst voor 2019 in, met een verlengingsmogelijkheid voor 
2020. Dit geeft samen met het raadsbesluit uit 2013 duidelijkheid aan de Heemskerkse gemeenschap. Het besluit uit 
2013 houdt in dat de sporthallen en het zwembad “de Waterakkers” in zijn huidige vorm in stand blijven tot en met 
2023. De nieuwe huurovereenkomst heeft een korte looptijd en geeft de gemeente Heemskerk de flexibiliteit om zich 
te heroriënteren op het beheer van de gemeentelijke sportaccommodaties. 

Huurovereenkomst met kortere looptijd

HEEMSKERK – Over enige tijd zijn twee werken van de over-
leden Beverwijkse kunstenaar Nico Betjes samen te bewon-
deren. In verband met sloop van de gymzaal aan de Jean 
Monnetstraat wordt het staalkunstwerk ‘Zonder titel’ her-
plaatst aan de gevel van de gymzaal aan de Duitslandlaan. 

Sinds de opening van MFS De Velst eind 2017 zijn alle gebrui-
kers van de gymzaal aan de Jean Monnetstraat overgegaan 
naar de nieuwe accommodatie. De gymzaal is overbodig ge-
worden en wordt binnenkort gesloopt. Aan de gevel van de 
gymzaal hing het werk ‘Zonder titel’ van de in 2003 overleden 
kunstenaar Nico Betjes.

Aan de gevel van de gymzaal aan de Duitslandlaan hangt al 
een kunstwerk van Nico Betjes. Deze gevel heeft ruimte ge-
noeg voor een tweede object. Daarbij komt dat beide kunst-
werken bij elkaar passen: ze zijn gemaakt van hetzelfde ma-
teriaal (staal) en uitgevoerd in dezelfde kleuren, waardoor 
ze dezelfde uitstraling hebben en complementair aan elkaar 
zijn.

Kunstenaar Nico Betjes
De Beverwijkse beeldhouwer Nico Betjes, overleden in 2003, 
gaf zijn beelden geen titels: “Dat stuurt teveel, dan ga je kij-
ken of het wel lijkt. En dan ga je voorbij aan vorm en huid van 
het beeld zelf en ontneem je jezelf de kans te worden ver-
rast.” Betjes was een beeldhouwer in de meest ambachtelij-

ke zin van het woord. Staal kende voor hem geen geheimen 
meer. Hij probeerde het materiaal letterlijk de baas te worden 
door het met brute kracht te manipuleren. Zijn tijdloze ab-
stracte beelden dragen derhalve sporen van de overwinning 
van de mens op de materie. Betjes forceerde stalen platen 
alsof hij het met de hand heeft verwrongen. Met al z’n fysieke 
kracht trachtte hij de vorm naar zijn hand te zetten. Lange tijd 
heeft de kunstenaar op het Hoogoventerrein in Wijk aan Zee 
gewerkt en materiaal van de staalfabriek gekregen om mee 
aan de slag te gaan. Voorbeelden van het werk van Betjes zijn 
te zien op de permanente expositie ‘Een Zee van Staal’ in een 
duingebied naast het terrein van Tata Steel bij Wijk aan Zee. 
In Heemskerk is ook nog een ander werk van de staalkunste-
naar te zien in de groenstrook aan De Baandert.

Nieuwe huurovereenkomst met Stichting De Waterakkers

Nieuwe regels vanuit Europa dwingen de gemeente om 
huurcontracten met sportstichtingen onder de loep te ne-
men. Huurovereenkomsten worden niet meer automa-
tisch verlengd en ook wordt de huurperiode die wordt af-
gesproken korter. Zo is de huidige huurovereenkomst met 

Stichting De Waterakkers niet meer stilzwijgend met vijf 
jaar verlengd, zoals voorheen het geval zou zijn geweest, 
maar opgezegd. De nieuwe huurovereenkomst kent een 
kortere looptijd. 

Nieuwe plek voor kunstwerk  Nico Betjes
‘Zonder titel’ van Nico Betjes 

 
 

Impressie voorgestelde situatie 

 

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen. U komt toch ook stemmen? Dat kan tussen 07.30 en 
21.00 uur op een van de 19 stembureaus in Heemskerk. Op 
onze website vindt u de adressen. Dit jaar kan dat ook in 
een heuse stembus die door Heemskerk rijdt en in Kas-
teel Assumburg. De Historische Kring Heemskerk verzorgt 
deze dag rondleidingen. Kijk voor de openingstijden van 
deze twee ludieke stembuslocaties op onze website.

Weet u nog niet op welke partij u wil stemmen? Kijk dan 
op de websites van de politieke partijen. In Heemskerk 
nemen de volgende partijen deel aan de verkiezingen: 
CDA (www.cdaheemskerk.nl), Heemskerk Lokaal (www.
heemskerklokaal.nl), Liberaal Heemskerk (www.libe-
raalheemskerk.nl), D66 (www.heemskerk.d66.nl), PvdA 
(www.heemskerk.pvda.nl), GroenLinks (www.heemskerk.
groenlinks.nl), VVD (www.vvdheemskerk.nl) en Christen-
Unie (www.ijmond.christenunie.nl).

Verkiezingsavond
Na 21.00 uur worden de stemmen geteld. De uitslag van de 
verkiezingen komt op de website van de gemeente Heems-
kerk, www.heemskerk.nl. Het gemeentehuis is deze avond 
vanaf 21.00 uur geopend voor de verkiezingsavond. Ieder-
een is welkom om in de hal live de uitslag te volgen.

21 maart: gemeenteraadsverkiezingen


