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Binnenste Buiten

Beverwijk

Nieuws uit de gemeenteraad
BEVERWIJK - De gemeenteraad van Beverwijk
staat een drukke periode te wachten. Komende
maand wordt gestart met de behandeling van de
begroting 2016. Hierin staat wat de gemeente in
2016 wil gaan doen met het gemeenschapsgeld.
Daarnaast staan er nog andere interessante
onderwerpen op de agenda.

Raadscommissie 15 oktober 2015

In de raadscommissie van donderdag 15 oktober
wordt het deﬁnitieve milieubeleidsplan besproken.
Verder gaat het over herzien grondbeleid, de
kwartaalrapportage over de veiligheid in Beverwijk
en de aanbevelingen rekenkamercommissiebrieven,
waaronder die van Heliomare. Als u hierover wilt
inspreken, kunt u zich aanmelden bij de grifﬁe
via grifﬁe@beverwijk.nl of voorafgaand aan de

OPENINGSTIJDEN
STADHUIS
MAANDAG
T/M 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
8.30 EN 17.00 UUR
TELEFOONNUMMER
(0251) 256 256.

Raadscafé 21 oktober, aanvang 19.30 uur in Café
Carillon
De fracties uit de Beverwijkse raad presenteren elk
hun visie op de begroting 2016 op ludieke wijze aan
u. Hierna is er volop gelegenheid om onder het genot
van een hapje en een drankje in gesprek te gaan
met de raadsleden over uw visie op de begroting
2016. Café Carillon is gevestigd aan het President
Kennedyplein 5.

Raadscommissie 27 oktober 2015

In de raadscommissie van dinsdag 27 oktober
behandelen de fracties uit de gemeenteraad
de begroting 2016, bestaande uit de

programmabegroting 2016 en de meerjarenraming
2016-2019. Tevens komen er verschillende
verordeningen aan bod. Hier gaat het onder meer
over de gemeentelijke belastingen die u als inwoner
jaarlijks moet betalen, zoals de afvalstoffenhefﬁng,
rioolhefﬁng en de hondenbelasting. Als u hier
een mening over heeft en deze wilt delen met de
raadsleden dan kunt u ervoor kiezen om in te
spreken tijdens de vergadering. Hiervoor aanmelden
kan bij de grifﬁe via grifﬁe@beverwijk.nl of
voorgaande aan de vergadering bij de grifﬁer. U
krijgt dan 5 minuten spreektijd.
De Raadcommissievergaderingen van 15 en 27
oktober vinden plaats in de raadzaal van het
Stadhuis en beginnen om 19.30 uur.
Rus, docenten van het Kennemer College.

Zondag 25 oktober:
Plantagemarkt
Inloopspreekmoment Sociaal team in Stadhuis
Het Sociaal team is vanaf deze week iedere
woensdagmiddag aanwezig in het Stadhuis van
Beverwijk. Tussen 13.30 uur en 16.00 uur bieden
wij u de gelegenheid om uw vraag te stellen.
Eventueel maken we een vervolgafspraak. Ook
ideeën voor activiteiten in uw wijk, kunt u op dit
moment met ons delen.
U kunt bij het Sociaal team terecht voor
vragen of problemen op het gebied van werk,
geld, opvoeding, relatieproblemen, onderwijs,
gezondheid, verslaving, veiligheid en wonen.
Daarbij wordt er in eerste instantie gekeken wat u
zelf kunt, eventueel met hulp van familie, vrienden,
buren en vrijwilligers. Lukt dit niet, dan gaan we
op zoek naar gespecialiseerde hulp. Naast deze

individuele dienstverlening gaat het Sociaal team
ook graag met u aan de slag door het gezamenlijk
organiseren van activiteiten in uw wijk.
Buiten het spreekmoment in het Stadhuis kunt u
langkomen bij buurthuis Wijk aan Duin als u woont
in Wijk aan Zee, Centrum Kuenenplein/Plantage,
Westertuinen/Warande of Vondelkwartier/
Bomenbuurt of telefonisch contact opnemen via
06-11035327.
U kunt langskomen bij wijkcentrum Prinsenhof als u
woont in Prinsenhof (SOMA-gebied), Oosterwijk/
Zwaansmeer, Meerestein, Broekpolder of
Industriegebied of telefonisch contact opnemen via:
06-11035320. U kunt ook een e-mail sturen aan
sociaalteam@beverwijk.nl.

Samen koken, samen eten in Paviljoen Westerhout
Heeft u altijd al plezier gehad in koken en geniet
u ervan om met anderen te eten? Bij de kookclub
wordt er gezamenlijk een maaltijd bereid en deze
wordt vervolgens aan een gedekte tafel, samen
opgegeten. Alles hoort erbij. Van koken, tafels
dekken en eten tot het afruimen, afwassen en
schoon achterlaten van de ruimte.
Wilt u meekoken en mee-eten? Geef uzelf dan van
te voren op. De kosten voor één middag bedragen
€6,50 en voor deelname aan alle vier de middagen
bedragen de kosten €26,-. Aanmelden kan via de
e-mail: pav.westerhout@kpnmail.nl of u kunt bellen
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vergadering bij de grifﬁer. U krijgt dan 5 minuten
spreektijd.

naar: 0251-228624. U kunt ook langskomen. Ons
adres is Westerhoutplein 3, 1943 AA Beverwijk.
De kookclub vindt plaats op zondagen van 14.30
uur tot ca.18.00 uur. De data zijn:
1 november, 22 november, 6 december en 13
december. U kunt ook tussentijds instappen. De
kookclub gaat van start bij minimaal 6 deelnemers.

U bent van harte welkom tussen 12.00 en 16.00 uur
om te genieten van een feestelijke markt waarbij de
winkeliers een mooie diversiteit aan producten onder
de aandacht zullen brengen. Ook zullen er een aantal
lokale restaurants kleine gerechten bereiden en zal
er een wijn-bar zijn, waar u voor een bijpassend
glas terecht kunt. Het geheel wordt compleet
gemaakt met een activiteit voor de kleintjes onder
ons en uiteraard is er gezellige muzikale begeleiding
geregeld. Voor het vierde jaar organiseren wij deze
bijzondere zondagmiddag, een evenenment dat u niet
mag missen!
Graag tot zondag 25 oktober a.s. op de Plantage in
Beverwijk!

Deze cursus is een initiatief van Paviljoen
Westerhout, Sociaal team Beverwijk en Stichting
Welzijn Beverwijk.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 29 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.
- Raadscommissie: donderdag 15 oktober
2015
- Raadscommissie: dinsdag 27 oktober 2015
- Raadscommissie: donderdag 29 oktober
2015 (aanvang 21.15 uur, na raadsvergadering)
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 (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 14 oktober 2015 en vervolgens op woensdag 28 oktober 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
Omgevingsdienst IJmond:
HVC:

(0251) 256 256
(0251) 263 863
0800-0700

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

