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Binnenste
Velsertunnel nog twee weekenden
afgesloten in één richting
De Velsertunnel gaat vanaf 15 april 9
maanden dicht. Voorafgaand aan deze
grootscheepse renovatie verwijdert Rijkswaterstaat asbest in de tunnelmonden. Dit
gebeurt tijdens drie weekendafsluitingen en
enkele nachten. De eerste weekendafsluiting
is reeds achter de rug. Nog eens drie weekenden zijn gereserveerd voor het geval dat
nodig blijkt. Daarbij is steeds één tunnelbuis
afgesloten; de andere tunnelbuis blijft altijd
open voor verkeer van zuid naar noord.
Het asbesthoudend materiaal bevindt zich in
de lichtroosters die zorgen voor een geleidelijke
overgang van licht naar donker aan het begin en
einde van de tunnelbuizen. Tijdens de renovatie wordt op deze plekken het beton hersteld
en komen de nieuwe ventilatoren te hangen,
waardoor asbestverwijdering noodzakelijk is.
Omdat asbestverwijdering volgens de wet niet
mag samenvallen met andere werkzaamheden,
moet de sanering plaatsvinden vóór de sluiting
op 15 april.

Weekendafsluitingen en nachten
Rijkswaterstaat heeft naar oplossingen gezocht
met zo min mogelijk tunnelafsluitingen en
verkeershinder. Het verwijderen van asbesthoudend materiaal vraagt veel opbouwtijd, zoals het
werkgebied afzetten en isoleren. Ook is er tijd
nodig om na aﬂoop de werklocatie asbestvrij
te verklaren. Bij een nachtelijke afsluiting blijft
er relatief weinig tijd over voor het verwijderen
zelf. Daarom is er gekozen voor in totaal drie
weekendafsluitingen, drie reserveweekenden en
enkele nachten. Daarbij zet Rijkswaterstaat een
maximum aantal medewerkers in, gespecialiseerd in asbestverwijdering.
Data afsluitingen
Voor verkeer in de richting Haarlem en IJmuiden
is de Velsertunnel gesloten in de weekenden van:
•
vrijdag 26 februari (20.00 uur) tot maandag
29 februari (05.00 uur)
•
vrijdag 4 maart (20.00 uur) tot maandag 7
maart (05.00 uur)

Door weersomstandigheden bestaat de kans dat
een weekend vervalt. Daarom zijn er drie reserveweekenden gepland van:
•
vrijdag 11 maart (20.00 uur) tot maandag
14 maart (05.00 uur)
•
vrijdag 18 maart (20.00 uur) tot maandag
21 maart (05.00 uur)
•
vrijdag 1 april (20.00 uur) tot maandag 4
april (05.00 uur)
Aanvullend zal er gewerkt worden in een aantal
doordeweekse nachten. Tijdens iedere afsluiting
blijft steeds één tunnelbuis open voor verkeer
richting Alkmaar/Beverwijk.
Gevolgen voor het verkeer
Er blijft één tunnelbuis open voor verkeer
richting Alkmaar/Beverwijk. Verkeer vanuit het
noorden richting Haarlem/IJmuiden rijdt via de
calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Om de
hinder zoveel mogelijk te beperken zet Rijkswaterstaat op verschillende plekken tekstwagens en
verkeersregelaars in en laat de Velserpont extra
varen.

Aanmelden voor 100-100-100 kan nog tot 15 maart
Hoeveel mensen in Beverwijk willen de afvaluitdaging aan?
Voor 100-100-100, het project waarin 100
mensen, gedurende 100 dagen, 100% van
hun afval scheiden, hebben zich in Beverwijk
binnen drie weken tijd al heel wat deelnemers aangemeld. Maar er kunnen nog veel
meer mensen bij! Wie ook wil ervaren hoe
makkelijk afval scheiden is, en hoe je afval
kunt voorkomen, meldt zich nu aan.
Het grootste deel van de materialen in ons
huishoudelijk afval kunnen we hergebruiken of
recyclen. Van materialen zoals plastic, papier
en gft maken we nieuwe producten. Maar dat
kan alleen als we ons afval thuis scheiden. We
kunnen zelf ook onze hoeveelheid afval ﬂink
terugdringen. Bijvoorbeeld door bewust boodschappen te doen. In 100-100-100 ervaren de
deelnemers hóe.
Deelnemers krijgen toegang tot een speciale website. ‘Zie het maar als een groep op Facebook,’
stelt Annemiek Meijer, woordvoerder van het
campagneteam. ‘Het is vooral een leuke manier
om bezig te zijn met het scheiden van afval. Je
krijgt tips van andere deelnemers en het wordt
echt de sport om zo min mogelijk restafval over
te houden. Ikzelf doe mee voor een betere wereld, voor mijn kinderen en hun kinderen.’
Lukt het om in alle gemeenten met minstens 100
huishoudens, 100 dagen, 100% afval te scheiden en veel minder restafval over te houden?
Op 1 april (tot 9 juli 2016) gaan zo’n 3000
mensen tegelijkertijd de uitdaging aan. Iedereen
kan meedoen. Van jong tot oud. Van single tot
samenwonend. Met of zonder kinderen.
Aanmelden kan nog tot 15 maart, op
www.100-100-100.nu.
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Buiten
Het Sociaal team en Buuv nodigen u uit voor een gebakje
Op donderdag 25 februari van 10.00 uur tot
12.00 vindt het eerste gezamenlijk spreekuur
van het Sociaal team en Buuv plaats in buurthuis
Wijk aan Duin, Wilgenhoﬂaan 2C. Iedereen is
van harte welkom bij dit eerste spreekuur voor
een kopje kofﬁe of thee, een gebakje en gewoon
een gezellig praatje.
Buuv

elkaar kunt doen. Dit kan van alles zijn zoals
bijvoorbeeld de hond uitlaten, samen iets ondernemen, een lift naar de huisarts of een klusje
in huis of tuin. Op het inloopspreekuur kunt
u zich opgeven als vrijwilliger of klusjes doorgeven waar u een vrijwilliger voor zoekt. Het
inloopspreekuur van Buuv is vanaf 3 maart elke
donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur
in buurthuis Wijk aan Duin.
Sociaal team Beverwijk

Buuv is een sociale marktplaats voor en door
bewoners. Buuv draait om dingen die je voor

Het Sociaal team houdt elke donderdagochtend
kofﬁe-inloop in buurthuis Wijk aan Duin, van

Kent u iemand die een onderscheiding verdient?
Overal in Nederland zetten mensen zich in
voor de samenleving. Meestal doen ze dat
onopvallend en op de achtergrond. Maar
deze personen zouden best eens in het
zonnetje mogen worden gezet. Kent u zo iemand, en vindt u dat deze persoon publieke
erkenning verdient? De meest waardevolle
waardering voor hem of haar is het toekennen van een koninklijke onderscheiding of
‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen,
voor elke gewenste kandidaat. Ook buitenlanders of in het buitenland woonachtige
Nederlanders kunnen worden voorgedragen.
Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van
persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar
ook een bijzondere invulling van een betaalde
hoofdfunctie of een combinatie van beide.
Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het
vrijwilligerswerk
Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur,
kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare
orde en veiligheid, kunnen een lintje verdienen.
Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van
de sportclub. Maar ook aan de organisator van
evenementen, de bezorger van het clubblad en
iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult.

Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de
betaalde hoofdfunctie
Ook iemand die in zijn werk buitengewone
prestaties levert, kan worden onderscheiden. Hij
of zij moet dan ‘bijzondere of zeer uitzonderlijke
verdiensten in de werkkring’ hebben verricht.
Daarvan is sprake als de prestaties aanzienlijk
verder gaan dan wat normaal gesproken van
iemand in zo’n functie wordt verwacht. Het gaat
dus om de persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten. Bovendien moet de samenleving baat
hebben bij het verrichte werk. Het mag dus niet
alleen van nut zijn voor de onderneming, organisatie of instelling waar de kandidaat werkt.
Dien de aanvraag op tijd in
Als u een inwoner van Beverwijk of Wijk aan
Zee wilt voordragen voor een koninklijke onderscheiding, dan kunt u contact opnemen met het
bestuurssecretariaat van de gemeente via tel. nr.
(0251) 256 256 of per mail:
bestuurssecretariaat@beverwijk.nl. De medewerker die de lintjes behandelt, adviseert u of de
verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje.
Ook krijgt u uitleg over de procedure. Meer
informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl.
Als u de uitreiking bij de lintjesregen van 2017
wilt laten plaatsvinden, dan moet de gemeente
de volledige aanvraag uiterlijk 15 augustus 2016
ontvangen. Het voorstel tijdig indienen is van
belang, omdat verschillende partijen het voorstel
moeten behandelen.

10.00 uur tot 11.30. U kunt dan aanschuiven
voor een gratis kopje kofﬁe of thee, een praatje
met buurtbewoners of voor een vraag op het
gebied van welzijn, ﬁnanciën, jeugd, zorg en
gezondheid. Er is een vrijwilliger aanwezig die
u hierbij kan helpen. Hij kan u ook helpen bij
vragen over formulieren die u moet invullen.
Ook is er een medewerker van het Sociaal team
aanwezig. Heeft u een leuk idee voor uw wijk?
Wilt u met uw buren een initiatief starten?
Samen met u kunnen we kijken hoe we uw idee
kunnen realiseren.
Voor meer informatie:
Het Sociaal team Beverwijk,
telefoon 06-110 353 27 of 06-110 353 20,
e-mail sociaalteam@beverwijk.nl,
www.sociaalteambeverwijk.nl.
Buuv, telefoon (0251) 676 886,
e-mail buuv@vwdoen.nl, www.BUUV.nu.

Word vrijwilliger in
Wijk aan Zee
Wilt u zich inzetten voor dorpsgenoten in Wijk
aan Zee én bent u met enige regelmaat beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar u! Het Sociaal
team en de Vrijwilligerscentrale zetten zich in
voor inwoners van Wijk aan Zee die wel wat
hulp of gezelschap kunnen gebruiken. Iets kleins
kan heel veel betekenen voor een dorpsgenoot.
En dat kan op verschillende manieren. Samen
maken we Wijk aan Zee!
Gebleken is, dat er in Wijk aan Zee behoefte is
aan een pool van vrijwilligers. Deze vrijwilligers
zijn nodig om uw dorpsgenoten wat aﬂeiding te
bezorgen. Dit kan variëren van een stukje wandelen door het dorp en een kopje kofﬁe drinken op
het terras tot samen met iemand een gezelschapsspelletje doen zodat bijvoorbeeld de partner tijd
heeft om eens wat anders te doen. Als vrijwilliger
sta je er voor open om één of meerdere activiteiten te ondernemen met dorpsgenoten die daar
behoefte aan hebben. De momenten wanneer
u beschikbaar bent als vrijwilliger kunt u zelf
bepalen. Dit kan bijvoorbeeld één uur in de twee
weken zijn, maar ook zoeken wij vrijwilligers die
meerdere malen in de week beschikbaar zijn.
Interesse?
Heeft u interesse om deel te nemen aan de
vrijwilligerspool? Meldt u zich dan nu aan door
te bellen of mailen naar de Vrijwilligerscentrale,
(0251) 676 886 / info@vwdoen.nl of het Sociaal
team, 06-110 353 27 / sociaalteam@beverwijk.
nl. Na uw aanmelding nemen we zo spoedig
mogelijk contact met u op.

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
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 25 februari 2016 is de eerstvolgende raadsvergadering. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u heeft hier
géén spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad zijn openbaar. Desgewenst kunt u daar gebruikmaken van uw spreekrecht.
- Raadscommissie: donderdag 10 maart 2016
- Raadscommissie: donderdag 17 maart 2016
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur -tenzij anders vermelden 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 24 februari 2016 en
vervolgens op woensdag 9 maart 2016. 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).

