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Wat vindt u van intensiever
samenwerken in de IJmond?
Praat donderdag 3 september mee in de raadscarrousel
Wat vindt u als Beverwijker van de gemeentelijke plannen om intensiever samen te gaan
werken met de gemeenten Heemskerk en
Velsen? Dat is de vraag die centraal staat bij
de behandeling van de strategische agenda
voor de IJmond op 3 september in de raadscarrousel.
Maar wat is een strategische agenda eigenlijk, waarom is dit nodig en wat heeft u hier als inwoner aan?
Raadsleden Anton Middelhoff (Gemeentebelangen)
Kees Berghuis (GroenLinks) en Brigitte van den Berg
(D66) vertegenwoordigen Beverwijk in de IJmond
en praten u bij over de IJmondiale plannen.

Verbinding
‘Er is heel veel in de IJmond wat de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met elkaar verbindt,
steekt Van den Berg van wal. Denk bijvoorbeeld
aan bereikbaarheid van de IJmond, toerisme en
schone lucht. Ook zijn er een hoop dingen die in
elke gemeente geregeld moeten worden. Als je dat
gezamenlijk oppakt als gemeenten is dat efficiënter’.
‘En dan zou de uitkomst van 1+1+1, zo maar eens
4 of 5 kunnen zijn’ vult Middelhoff aan. Dus meer
kwaliteit voor dezelfde prijs voor onze inwoners
aldus de raadsleden. Als voorbeeld wordt de overheveling van de jeugdzorg, werk en inkomen en zorg
aan langdurig zieken en ouderen naar de gemeenten
genoemd. Een ander voorbeeld van efficiënt samenwerken is de toeristische fietstocht die gezamenlijk
wordt opgezet langs bunkers en mooie plekken
langs het strand. ‘Zo kunnen inwoners en toeristen
zien wat de IJmond op dit gebied te bieden heeft ‘
aldus van den Berg.

Strategische agenda
‘De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben de afgelopen tijd bij elkaar
gezeten om de ambities en bijbehorende doelen
voor de IJmond met elkaar op een rijtje te zetten.
De strategische agenda is dus een verzameling van
gezamenlijke ambities en doelen die de IJmondgemeenten met elkaar willen bereiken. De colleges
van de IJmondgemeenten zullen vervolgens aan de
slag gaan met de uitvoering, zodat deze doelen ook
daadwerkelijk bereikt kunnen worden en ambities
worden waargemaakt’ vertelt Berghuis.
Maar over wat voor doelen praten we dan? In
de agenda staat bij bijna elk onderwerp waar de
gemeenten over gaan wel een doel of ambitie geschreven. Zo valt bijvoorbeeld in de agenda te lezen
dat er onder andere een regionale visie op wonen,
kunst en cultuur en detailhandel gemaakt moet
worden. Het verbeteren van de luchtkwaliteit in de
IJmond staat er ook in. Ook valt er te lezen dat het
programma ‘Route du Soleil IJmond’ een vervolg
moet krijgen, zodat bewoners en bedrijven in de
IJmond financieel ondersteund kunnen worden bij
het installeren van onder ander zonnepanelen en het
verduurzamen van bestaande bouw. Dit zijn slechts
enkele doelen uit de Strategische agenda voor de
IJmond.

de Beverwijkers of zij zich daarin kunnen vinden
of dit helemaal niet zien zitten. Intensiever samenwerken, betekent namelijk ook dat Heemskerk en
Velsen gaan meedenken over wat er in Beverwijk
moet gebeuren en andersom’ aldus van den Berg.
‘Verder kan het ook zo zijn dat wij een onderwerp
over het hoofd hebben gezien. Inwoners kunnen
op 3 september ook onderwerpen aandragen die zij
missen en waarvan zij vinden dat dit op IJmondiaal
niveau geregeld moet worden’ legt Berghuis uit

‘De bijdragen van inwoners op 3 september helpen ons bij de besluitvorming op donderdag 22
september. Dan besluiten de drie gemeenteraden
bij welke onderwerpen de gemeenten met elkaar
gaan samenwerken en op wat voor manier dit gaat
gebeuren’ licht Anton Middelhoff toe. Daarom is
het belangrijk dat iedereen die hier wat van vindt
op 3 september om 19.30 uur langskomt om mee te
praten in de raadscarrousel vertellen de raadsleden.

Meepraten
Waarom het voor Beverwijkers van belang is om
op 3 september mee te praten, leggen de raadsleden
ook uit. ‘Wij willen als gekozen volksvertegenwoordigers intensiever samenwerken met onze buurgemeenten Heemskerk en Velsen en horen graag van

De strategische agenda is vanaf 25 augustus te
vinden op www.beverwijk.nl/bestuur op de pagina
Vergaderingen in de agenda onder 3 september.

Afsluiting kruising Breestraat-Velserweg
Vanaf vrijdag 21 augustus tot en met vrijdag
11 september 2015 is de kruising BreestraatVelserweg afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. In die periode wordt een nieuwe duiker aangelegd vanaf de Stationsvijver richting
de kop van de Breestraat.
De nieuwe duiker moet de waterafvoer in het gebied
rondom de Breestraat verbeteren. De werkzaamheden maken deel uit van het project Rondje Bree. De
gemeente Beverwijk werkt samen met de ondernemers van het winkelhart aan de verbetering van het
stadscentrum. Eerst wordt de grondwateroverlast
in de Breestraat en omgeving aangepakt. Daarna
starten in 2016 de werkzaamheden voor een betere
inrichting van de Breestraat en omgeving en wordt
de duiker aangesloten op het afwateringssysteem.

Proef autoluwe Breestraat
Na het aanbrengen van de duiker start de proef met
een autoluwe Breestraat. Daarbij wordt het stuk
van de Breestraat voor de Beverhof afgesloten voor
autoverkeer en de rijrichting in het overige deel
omgedraaid. De afsluiting van de Breestraat in de
periode 21 augustus tot en met 11 september 2015
zal gebruikt worden om de Breestraat in te richten
voor de proef.

Wat betekent de afsluiting kruising BreestraatVelserweg?
–– De Breestraat wordt na de Jacob van Deventerstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, met
uitzondering van leveranciers en standhouders
weekmarkt. Automobilisten kunnen in deze
periode niet parkeren in de Breestraat.

–– Laden en lossen in de Breestraat is dagelijks
mogelijk tussen 06.00 uur – 09.00 uur. Een
verkeersregelaar biedt leveranciers toegang tot de
Breestraat.
–– De leveranciers kunnen de Breestraat verlaten
via de doorsteek Zeestraat. Een verkeersregelaar
zorgt voor begeleiding.
–– Nood-en hulpdiensten hebben toegang tot
de Breestraat via de trottoirs en kunnen de
Breestraat verlaten via de doorsteek Zeestraat.
–– Voor de standhouders van de weekmarkt gelden
omleidingsroutes. Toegang tot de Breestraat
wordt geboden door een verkeersregelaar. De
standhouders kunnen de Breestraat verlaten via
de doorsteek Zeestraat.
–– De kruising Breestraat-Velserweg blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 1 oktober 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 3 september 2015
- Raadscommissie: donderdag 10 september 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 19 augustus 2015 en vervolgens
op woensdag 2 september 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.
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.
Burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke
coördinatie en Regionale samenwerking

Wethouder T. De Rudder: Ruimtelijke Ordening,
Economie, Milieu, 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.
Gemeente Beverwijk		
(0251) 256 256
Omgevingsdienst IJmond:
(0251) 263 863
HVC:			0800-0700
Voor overige telefoonnummers kunt u de Gemeentegids
2015 raadplegen (ook te vinden op: www.beverwijk.nl,
onderaan in de donkerblauwe balk).

