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Binnenste
Nieuwe website gemeente Beverwijk

De gemeente Beverwijk heeft een nieuwe
website. Op de nieuwe website staat de dienstverlening aan u voorop. In één oogopslag ziet u
op www.beverwijk.nl wat u zoekt. Deze meest
gevraagde producten en diensten worden duidelijk weergegeven. Bovendien is de website goed
leesbaar en eenvoudig te bedienen op tablets en
smartphones.

Steeds meer producten en diensten zijn online te
regelen, comfortabel vanuit huis dus. Zo hoeven
inwoners niet meer naar het Stadhuis te komen
voor bijvoorbeeld een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) of burgerlijke stand. Ook
een verhuizing of een melding over de openbare
ruimte doorgeven kan online. Er zijn natuurlijk
ook producten waar nog een echte handtekening
voor nodig is of die nog niet online geregeld

kunnen worden. In dat geval zijn inwoners natuurlijk van harte welkom op het Stadhuis. Via
de website kunt u een afspraak maken, zodat u
meteen aan de beurt bent.
Naast de informatievoorziening via de website
communiceert de gemeente Beverwijk steeds vaker via Facebook (www.facebook.com/ gemeentebeverwijk) en Twitter (@gem_beverwijk).
Volg ons en blijf op de hoogte.

IJmond-fietsroute ‘Langs bunkers en forten’

Herdenkingsplechtigheden
op 3 en 4 mei 2015

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen
hebben een gezamenlijke fietsroute uitgegeven.
Aanleiding voor de regionale fietsroute ‘Langs
bunkers en forten’ is dat we dit jaar stilstaan bij
de bevrijding van Nederland, nu 70 jaar geleden.
Op zaterdag 25 april 2015 openen de wethouders, Cecilia van Weel (Beverwijk), Aad Schoorl
(Heemskerk) en Annette Baerveldt (Velsen) de
fietsroute officieel.
De IJmond is sinds mensenheugenis een belangrijke en strategische regio. De sporen van de vele
bouwwerken die hier in de afgelopen eeuwen
zijn neergezet, zijn hier een stille getuige van.
De Romeinen bouwden hier hun forten, maar
ook de overblijfselen van de Stelling van Amsterdam en de Atlantikwall herinneren ons nog
altijd aan het belang van dit gebied. Met deze
IJmond-fietsroute komt de recreant hiermee in
aanraking. Een deel van de forten en bunkers op
de route is zelfs te bezichtigen.
In Wijk aan Zee zijn de Radarbunker en de
Mannschaftsbunker op zaterdag 25 en zondag
26 april opengesteld van 11.00 uur tot 17.00
uur. Op beide dagen kan tevens worden deelgenomen aan een grote rondleiding (2,5 uur). Deze
wordt verzorgd door Rondje Wijk aan Zee en
start bij Hotel Het Hoge Duin om 12.30 uur.

Kosten 12 euro, incl. consumptie. Aanmelden
via info@rondjewijkaanzee.nl.
Op zaterdag 25 en zondag 26 april is ook het
Bunker Museum in IJmuiden (Badweg 38)
geopend. De openingstijden zijn op beide dagen
van 11.00 tot 16.00 uur
‘Langs bunkers en forten’
De route – die door Beverwijk, IJmuiden, Wijk
aan Zee en Heemskerk voert – is in totaal ca. 60
km lang. Een mooie afstand voor een rit met de
elektrische fiets! Maar het is ook mogelijk een
deel van de route te fietsen. ‘Langs bunkers en
forten’ maakt gebruik van het fietsknooppuntensysteem. Dit systeem werkt heel eenvoudig. De
route is te volgen via de genummerde bordjes.
Zo fiets je van het ene genummerde knooppunt
naar het andere genummerde knooppunt. Op elk
knooppunt staat een informatiepaneel met een
overzichtskaart. De fietsroute is vanaf zaterdag
25 april gratis te verkrijgen op verschillende
openbare plekken zoals de verschillende gemeentehuizen, bibliotheken, VVV en het Toeristen
Informatie Punt. Daarnaast kan de fietsroute
worden gedownload vanaf de gemeentelijke
websites.

Koningsdag 2015 vier je in Beverwijk!
Op maandag 27 april 2015 vieren we weer Koningsdag. De Oranjevereniging Beverwijk heeft
met vele vrijwilligers een programma samengesteld om er een feestelijke en leuke dag van te
maken. Want op Koningsdag blijf je natuurlijk
gewoon in Beverwijk.

Het programma is uitgebreid beschreven in de
Oranjekrant die huis-aan-huis verspreid wordt.
Op www.oranje-verenigingbeverwijk.nl is de
laatste stand van zaken en het actuele nieuws te
vinden.

Op zondag 3 mei zijn er twee bijeenkomsten
waarin wordt stilgestaan bij 70 jaar vrede en
vrijheid:
• Van 12.00 tot 14.30 uur – herinneringsbijeenkomst Weg van Vrijheid in de Grote Kerk in
Beverwijk. Burgemeester Freek Ossel opent de
bijeenkomst met een toespraak.
Verder zijn er gesprekken met Beverwijkers
die de oorlog meemaakten; optredens van
o.a. Marco Bakker, harpiste Jacqueline Braak,
het koor Hollandse Nieuwe, stadsdichter; en
kunst- en foto exposities.
• Vanaf 12.00 uur: manifestatie 70 jaar vrijheid
in de Dorpskerk in Wijk aan Zee. Openingswoord door wethouder Cecilia van WeelNiesten.
Op het programma onder andere: liederen
over vrijheid door leerlingen van groep 8 basisschool De Vrijheit samen met het Alkmaars
Straatorkest; film Vrijheid II van Jan van der
Land; presentatie boekje ‘70 jaar vrij!’ door
Aart Hiemstra; muziek van Ab Winkel met
de Zinkende Bunkers, en gedichten Dichtersgilde; vanaf 14.00 uur diverse wandelingen
door Wijk aan Zee met gids.
Bovendien is er vanaf 11.30 tot 17.00 uur:
een expositie op het Julianaplein met diverse
eetstalletjes.
Op maandag 4 mei zijn er in Beverwijk drie
kransleggingen bij de verschillende monumenten.
Om 19.00 uur is er een herdenkingsbijeenkomst
op begraafplaats Duinrust, waar burgemeester
Ossel een toespraak houdt, gevolgd door een
stille tocht over de begraafplaats. Om 20.00 uur
wordt hier twee minuten stilte in acht genomen.
Gelijktijdig is er een herdenkingsbijeenkomst
in de Dorpskerk in Wijk aan Zee. Aansluitend
gaat de stille tocht naar het monument aan de
Zwaanstraat, alwaar de kranslegging en 2 minuten stilte in acht wordt genomen.

Buiten
SportFair Beverwijk wordt dit jaar voor de
5de keer georganiseerd in de gemeente
Beverwijk, een jubileum editie. En dat
wordt groots aangepakt op zondag 10 mei.
Naast de SportFair is er een sportboulevard,
Zeskamp, KinderFunpark en het straatvoetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door
de Evenementenmakelaar. De gemeente
Beverwijk ondersteunt de SportFair financieel omdat dit hét podium vindt voor onze
sportverenigingen om zich te presenteren.
Tijdens deze dag is er niet alleen voor de
kinderen, maar ook voor jongeren, volwassen en ouderen genoeg te beleven. Ook is er
veel aandacht voor aangepast sporten. De
toegang is gratis.

hebben een mooi programma samengesteld voor
jong en oud. Voor de kleinsten is er een KinderFunpark, en laat ze op een speelse manier kennis
maken met sporten. Ook dit jaar is er weer de
SportFair Zeskamp. Kinderen kunnen 6 verschillende sporten uitproberen door middel van een
stempelkaart. Bij een volle kaart krijgen zij een
leuke SportFair prijs! Op het SportFair Hoofdpodium vinden veel optredens plaats van verschillende dansgroepen. Kom kijken en moedig
de dansers aan om er samen een mooie show van
te maken. Samen met buurtsportcoach aangepast
sporten van gemeente Beverwijk is er ook mooi
programma voor gemaakt voor de aangepaste
sporters. Kom naar de SportFair en ontdek het
sportaanbod in de gemeente Beverwijk!

Tafeltennissen, basketballen, judoën, vissen,
twirlen, dansen of schermen? Op de SportFair
kan je met deze en nog veel meer sporten kennismaken en meedoen. De sportverenigingen

Sportboulevard
Naast de sportclinics en demonstraties van de
verenigingen kunt u ook over de Sportboulevard
lopen. Hier krijgt u informatie van sport gerela-

teerde bedrijven, maatschappelijke organisaties,
bonden en sportverenigingen die hun producten
en diensten presenteren.
Straatvoetbaltoernooi
Tijdens SportFair Beverwijk 2015 vindt ook het
straatvoetbaltoernooi plaats. Dit toernooi wordt
georganiseerd door de Evenementenmakelaar. Je
kunt je opgeven om samen met je teamgenoten
deel te nemen aan het straatvoetbaltoernooi. Een
team bestaat uit minimaal 5 spelers. Deelname is
gratis. Schrijf jouw team in en pak de hoofdprijs.
Uw vereniging / bedrijf presenteren op de
SportFair?
Wilt u ook uw (sport)vereniging of bedrijf ook
presenteren tijdens de SportFair in Beverwijk?
Neem dan voor meer informatie contact op met
de SportFair organisatie via info@sportfair.nl of
bel naar: 023-5410338.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?
Melden bij de gemeente!
Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u
dit melden bij uw eigen gemeente. U hoeft vanaf
13 april 2015 niet meer eerst naar de politie om
aangifte te doen. In plaats daarvan vult u bij de
gemeente een formulier in, waarin u uitlegt op
welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u
direct een nieuw document aanvragen en betalen. Neem daarvoor uw eventuele andere identi-

teitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort
of identiteitskaart) mee. Meer informatie over
het aanvragen van een nieuw document vindt u
op www.beverwijk.nl. Bij diefstal, zakkenrollerij,
overval en andere misdrijven is het verstandig
om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de
politie.
Fraude streng aangepakt
Misbruik van identiteitsdocumenten is verbo-

den. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen
opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten
om zich als een ander voor te doen. Dit is een
misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert
de medewerker van de gemeente uw melding
van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van
misbruik of fraude verwijst de gemeente u naar
de politie voor nader onderzoek.

Start 2e fase kruispunt Velserweg–Vondellaan–Halve Maan
Op dinsdag 21 april 2015 zijn de werkzaamheden voor fase 2 van de werkzaamheden aan het
kruispunt Velserweg – Vondellaan – Halve Maan
gestart.
Gedurende de 1e fase is het tijdelijke voetpad
op Ankie’s Hoeve aangelegd en is de tijdelijke
bypass van de Velserweg naar de Halve Maan
aangebracht.

De 2e fase zal duren tot en met 29 mei 2015 en
omvat de volgende werkzaamheden:
•
Het aanleggen van bochtverbredingen van
de Velserweg naar de Halve Maan
•
Aanpassen middenberm op de Halve Maan
•
Aanpassen van het voetpad van de Halve
Maan naar de Velserweg
•
Het voorbereiden van de werkzaamheden
die benodigd zijn voor de aanpassing van de
nieuwe verkeerslichten.

Iedere dinsdag van 14.00 uur – 16.00 uur is er
een inloopmoment in de keet voor vragen of
opmerkingen die betrekking hebben op het project. Deze kunnen ook gesteld worden via email:
vvhm@kws.nl.
Het verloop van de werkzaamheden is te volgen
op Facebook (vvhmbeverwijk) en Twitter (@
rec_VVHM). Inschrijven voor de nieuwsbrief
kan via de projectwebsite
www.rec-vvhm.beverwijk.nl

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon: (0251) 256 256
fax: (0251) 256 444
internet: www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter: @gem_Beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk

Openingstijden:
Het publieksbureau in het Stadhuis
van de gemeente Beverwijk is
geopend op maandag, woensdag en
vrijdag:
van 9.00 uur tot 16.00 uur
op dinsdag:
van 9.00 uur tot 12.30 uur
op donderdag:
van 9.00 uur tot 20.00 uur
Alle overige afdelingen en
diensten zijn bereikbaar tussen
09.00 tot 17.00 uur via
telefoonnr. (0251) 256 256.

Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis
Een verloren of gevonden voorwerp
kunt u melden via de gemeentelijke
website: www.beverwijk.nl onder
‘snel naar’ of telefonisch bij het
Klant Contact Centrum van de
gemeente Beverwijk via telefoonnummer 0251-256 256.
Meer informatie over de procedure
en bijvoorbeeld uw rechten om
eigenaar te worden van een
gevonden voorwerp, vindt u op
www.beverwijk.nl.
Aan de inhoud van de teksten op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.

Agenda
Raadsvergaderingen
Op donderdag 23 april 2015 is de eerstvolgende raadsvergadering. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u heeft hier géén
spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad - de carrousel en commissie - zijn openbaar. Desgewenst kunt u daar gebruikmaken van
uw spreekrecht.
- Raadscarrousel: donderdag 30 april 2015
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur - tenzij anders vermeld
- en vinden plaats in het Stadhuis. De agenda’s met stukken vindt
u op www.beverwijk.nl via het tabblad Bestuur > Vergaderingen
vanaf 1 januari 2013 (onder Gemeenteraad).
Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften houdt

voortaan op woensdag vanaf 19.45 uur hoorzitting. De datum
van de eerstvolgende zitting is op woensdag 29 april 2015. Voor
meer informatie over de te behandelen bezwaarschriften kunt
u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, mevrouw Rutte of anders mevrouw De Jong (0251) 256 256.

lieu, Verkeer en Vervoer
wethouder H. Erol: Sociale Zaken, WMO, Sport, Welzijn, Dierenwelzijn en Informatisering
wethouder J.W.J. Dorenbos-De Hen: Financiën, Volksgezondheid,
Wonen, Beleid, Beheer en Inrichting van openbare ruimte
wethouder C.G. van Weel-Niesten: Jeugd, Vastgoed, Toerisme en
Recreatie, Promotie, Kunst en Cultuur, Personeel en Organisatie.

Spreekuur van college van burgemeester en wethouders
Het spreekuur van het college van burgemeester en wethouders
van Beverwijk vindt elke donderdag plaats van 14.00-14.30 uur.
U kunt via (0251) 256 256 een afspraak maken tot dinsdagmiddag 16.00 uur voorafgaand aan het spreekuur.

Gemeente Beverwijk		
(0251) 256 256
Omgevingsdienst IJmond:		
(0251) 263 863
HVC:				0800-0700

burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en
Regionale samenwerking
wethouder T. De Rudder: Ruimtelijke Ordening, Economie, Mi-

Voor overige telefoonnummers kunt u de Gemeentegids 2015
raadplegen (ook te vinden op: www.beverwijk.nl, onderaan in de
donkerblauwe balk).

