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Wethouder Cees Beentjes deelt 
Certificaten uit aan de nieuwe 
vrijwilligers van Home-Start 
Heemskerk en Beverwijk
Na het volgen van de introductiecursus van zes 
dagdelen hebben acht nieuwe vrijwilligers hun 
certificaat behaald voor Home-Start Heemskerk 
en Beverwijk. 

Hiermee zijn Emy, Yvonne, Annelies, Nicol, Jeannette, 
Dirk, Monique en Ywona gecertificeerd om als Home-
Start vrijwilliger ondersteuning, praktische hulp en 
vriendschap te bieden aan ouders met jonge kinderen 
die tijdelijke een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Op deze manier zetten de vrijwilligers van Home-
Start zich op een preventieve manier in, wat in vele 
gemeentes al zeer succesvol blijkt te werken.

Kan je zelf wel een steuntje in de rug gebruiken of 
lijkt het je leuk om als vrijwilliger bij Home-Start aan 
de slag te gaan? Bel voor meer informatie met Anne-
marie Oudendijk - Hoekstra, coördinator Home-Start 
Heemskerk / Beverwijk Socius: 088-8876900 of kijk 
op www.Home-Start.nl.

14 maart verkiezingsdebat voor 
jongeren in De Nozem & De Non
Op 14 maart van 19.30 tot 22.00 uur is in De Nozem 
& De Non een verkiezingsdebat speciaal voor jon-
geren. Een groep enthousiaste jongeren heeft het 
debat, met wat ondersteuning van de gemeente, 
op touw gezet. De acht politieke partijen debat-
teren deze avond over stellingen die juist jonge 
Heemskerkers aangaan.

De inloop begint om 19.30 uur. Het verkiezingsdebat 
is tussen 20.00 en 22.00 uur in de grote zaal van De 
Nozem & De Non. Vijftien jongeren hebben de avond 
georganiseerd en bedachten de stellingen.  De par-
tijen debatteren deze avond onder andere over het 
woningaanbod onder starters en de uitgaansmoge-
lijkheden in Heemskerk. Iedereen is welkom, ook als 
je nog niet mag stemmen. Het eerste drankje is gratis.

Kijkdag groene energiefabriek op 17 en 24 maart
Op zaterdag 17 en 24 maart 2018 houdt HVC in de 
groene energiefabriek in Middenmeer twee kijkda-
gen. Na een presentatie krijgt u als deelnemer een 
rondleiding over het terrein waarbij duidelijk wordt 
hoe van gft en etensresten groen gas en compost 
wordt gemaakt. Ook kunt u als bezoeker het ver-
werkingsproces van een klokhuis met een virtual 
reality bril ervaren. Inschrijven (vol = vol)  kan via 
www.hvcgroep.nl/kijkdagen of via HVCgroep op 
Facebook.

Met eigen ogen
Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en koffie-
prut vormen de basis voor compost en is een super-
grondstof voor de bodem. Iedere volle gft-bak van 
140 liter staat gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. 
Het verbetert de structuur van de grond en regelt de 
doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost het 
leven in de bodem en slaat het voedingsstoffen voor 
planten op. Daarnaast gaat compost bodemziekten 
tegen. Op 17 en 24 maart ziet u met eigen ogen hoe 
uw gft en etensresten wordt verwerkt.

Heemskerk live op NH radio op vrijdag 9 maart
Op vrijdag 9 maart komt het nieuwe radioprogramma ‘De Vinyl Vrijplaats’ van NH Radio live tussen 
11.00 en 15.00 uur vanuit grand café - restaurant De Kas aan het Nielenplein in Heemskerk.

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. Wet-
houders Marieke van Dijk (toerisme) en Aad Schoorl 
(recreatie) nemen hun eigen plaat mee en worden 
tussen 14.00-15.00 uur live geïnterviewd. Ook Gaatze 
de Vries geeft namens de BIZ centrum winkeliers een 
interview. Iedereen die een plaatje met een praatje 
heeft mag langskomen in de kas: NH Radio geeft 

een vrij podium voor jouw single of LP. Wat heeft 
jou geraakt? Het maakt niet uit of de plaat piept of 
kraakt, alles mag! Deze aflevering van dit nieuwe 
radioprogramma wordt mogelijk gemaakt door de 
BIZ centrum winkeliers en de gemeente Heemskerk, 
ter promotie van Heemskerk. NH Radio heeft gemid-
deld 210.000 luisteraars, die afstemmen voor andere 
nieuws, weer, verkeer, actualiteiten en amusement.

Zuidelijk deel Weg acker afgesloten
 
Vanaf maandag 12 maart 2018 wordt het zuidelijke deel van de Weg acker, die aansluit aan de rotonde 
Jan Ligtharstraat, opnieuw ingericht. De gemeente gaat dit stuk verkeersveiliger maken. Ook is het 
de bedoeling dat het sluipverkeer door de woonwijk Waterakkers na deze werkzaamheden afneemt.

Door de werkzaamheden is de Weg acker, gelegen 
tussen de Jan Ligthartstraat en Maerten van Heems-
kerckstraat, vanaf 12 maart afgesloten voor verkeer. 
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en 
met vrijdag 20 april 2018. Het verkeer wordt omge-
leid via borden. Het fietspad van de aanliggende 
rotonde wordt tijdens het werk tijdelijk ingericht 
als tweerichtingsverkeer. Voetgangers bereiken via 
een rijplatenbaan de woonwijk Waterakkers, fietsers 

moeten hier afstappen. Na de werkzaamheden is 
de aansluiting van het fietspad Groene acker met 
de Weg acker verkeersveiliger. Daarnaast komen 
er extra bomen, gras en beplanting. De aansluiting 
bij de rotonde is na de aanpassing gelijk aan de aan-
sluiting Breedslaglaan. 
De werkzaamheden worden mede mogelijk gemaakt 
door subsidie van de provincie Noord-Holland.

IJmond colleges stellen Jaarplan 2018 
Economische Samenwerking IJmond vast
Op 6 maart hebben de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het Jaarplan 2018 van de 
Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) vastgesteld. Het jaarplan bevat een uitwerking van de 
initiatieven en projecten die dit jaar vanuit de ESIJ samen met het bedrijfsleven worden opgepakt. 
Het doel van de samenwerking is richting geven aan de verdere economische ontwikkeling van de 
IJmond: met een focus op de maakindustrie en havens. Ook wordt ingezet op een verbreding van de 
thema’s naar meer innovatieve initiatieven vanuit het regionale bedrijfsleven.

Het jaarplan ESIJ komt voort uit het regionale eco-
nomische gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ 
dat vorig jaar is vastgesteld. In het jaarplan staan 
verschillende thema’s waar ESIJ dit jaar op in zet. Wij 
ondersteunen de Techniek Campus Techport, stimu-
leren de AYOP bij haar inzet om de offshore-wind in 
de regio verder tot ontwikkeling te brengen, dragen 
bij aan (netwerk)bijeenkomsten van het regionale 
bedrijfsleven, monitoren de detailhandelsontwikke-
ling in de drie gemeenten en voeren een onderzoek 
uit naar de economische kansen voor de IJmond bin-
nen de circulaire economie.

Op een aantal van deze onderwerpen is al een ESIJ 
bijdrage vastgelegd. De voorlopige ESIJ-begroting 
voor 2018 is in het jaarplan nader uiteengezet. In 
de begroting is nog ruimte gelaten om nieuwe pro-
jectaanvragen vanuit het regionale bedrijfsleven te 
ontvangen. Uitgangspunt is dat het ESIJ-programma 
deze projecten tijdelijk ondersteund. Een project 
moet in beginsel op voldoende maatschappelijk en/of 
economisch draagvlak kunnen rekenen en op termijn 
op eigen kracht kunnen voortbestaan.

Overdracht sleutels nieuw 
onderkomen HKH
Afgelopen dinsdag heeft wethouder Aad Schoorl 
de sleutels van het nieuwe onderkomen van de 
Historische Kring Heemskerk (HKH) overhandigd 
aan het bestuur. De ruimte aan de A. Verherent-
straat 5 (voormalige Mariaschool) wordt de 
nieuwe plek van de HKH.

De gemeente en de HKH hebben gezamenlijk een 
groot aantal locaties verkend en afgezet tegen de 
functionele eisen en wensen die in goed overleg 
door beide partijen zijn opgesteld. Uiteindelijk blijkt 
dat de vrijgekomen ruimte 7 in de Mariaschool voor 
beide partijen de meest geschikte locatie is om de 
HKH te herhuisvesten. Henk Engel, voorzitter van 
de Historische Kring Heemskerk: “Ik ben blij dat wij 
nu een goede oplossing hebben gevonden voor de 
huisvesting van de HKH. Natuurlijk verlaten wij met 

weemoed de vertrouwde plek aan de Kerklaan. Maar 
wij zullen ons op de mooie historische plek in de 
Mariaschool ook thuis gaan voelen.”


