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Binnenste Buiten

Beverwijk

Congres Beleef Veiligheid IJmond
Hoe veilig is veilig?
Op 28 november om 19.00 uur organiseren politie
en gemeenten, in samenwerking met het bedrijfsleven, het congres ‘Beleef Veiligheid IJmond’. Tijdens
dit interactieve congres in het Kennemer Theater in
Beverwijk, leren ondernemers op een andere manier
kijken naar hun veiligheid en die van hun klanten.
Zijn bedrijven wel zo veilig als ze denken? Op onverwachte momenten wordt het publiek tijdens dit
congres geconfronteerd met verschillende vormen
van criminaliteit. Een avond vol ‘braintainment’,
waarbij ondernemers zich zullen verbazen over de
mogelijkheden waar criminelen gebruik van maken.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Opgeven kan nog tot 21 november via www.rpcnh.nl of
stuur een email naar i.reijmer@beverwijk.nl.
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Cybercrime is big business
Een crimineel laat gedurende de avond feilloos
zien waar de zwakke plekken zitten in een be-

drijf, terwijl ondernemers denken alle mogelijke
maatregelen te hebben genomen. Ook internetcriminaliteit staat hoog op de agenda tijdens het
congres. Ex-hacker Stan Hegt maakt duidelijk hoe
cybercriminelen de MKB-ondernemer aanvallen.
Stan: “Cybercrime is big business. Het afgelopen
jaar is door een kleine groep criminelen al 300
miljoen dollar verdiend. Dat geld is voornamelijk
afkomstig van particulieren en MKB-ondernemers,
via bijvoorbeeld aanvallen op internetbankieren en
boekhoudpakketten.” Stan laat tijdens het congres
zien welke maatregelen ondernemers kunnen treffen om zich te wapenen tegen cybercrime. Maatregelen die niet duur hoeven te zijn en geen speciale
expertise vereisen.

Burgemeestersontbijt
met De Zeearend
Donderdag 10 november hebben leerlingen uit
groep 4/5 van BSO De Zeearend i.h.k.v. Het
Nationaal Schoolontbijt het Stadhuis bezocht om
samen te ontbijten met burgemeester Freek Ossel
en wethouder Haydar Erol. De leerlingen hadden
vooraf goede vragen bedacht die ze tijdens het gezonde Burgemeestersontbijt konden stellen. Na het
ontbijt leidde de burgemeester de leerlingen rond
door het deel van het Stadhuis waar het college van
B&W hun dagelijkse werkzaamheden verrichten.
En natuurlijk bezochten zij ook de raadzaal. Het
was een gezellige ochtend!
Elk jaar kiest Het Nationaal Schoolontbijt een
goed doel dat een donatie ontvangt. Dit jaar is dat
Jantje Beton, dat samen met kinderen zorgt voor
avontuurlijke speeltuinen, gezonde speelpleinen en
uitdagende speelplekken.

Gladheidbestrijding
Tijdens de winterse perioden kan gladheid op
wegen problemen in het verkeer veroorzaken door
sneeuw, hagel, ijzel of bevriezing. Het bestrijden
van gladheid op bijvoorbeeld afritten, toegangen
van zorginstellingen en abri’s is een belangrijke taak
voor de gemeente. Voor de gladheidbestrijding van
doorgaande wegen maakt de gemeente gebruik van
de inzet van afvalbedrijf HVC.
Zoutmeesters werken op vrijwillige basis mee aan
het veilig houden van de eigen leefomgeving. Zij
staan paraat om de stoep en straat ijs- en sneeuwvrij te houden. Zij doen dit op de locaties waar
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Burgemeester Freek Ossel opent het congres. Hij
voelt zich nauw betrokken bij een gezond ondernemersklimaat en de veiligheid. Een veilig winkelgebied en een veilig bedrijventerrein hebben positieve
invloed op de bezoekers, werkgevers en werknemers! Ondernemers die hun eigen bedrijf beter
willen beveiligen en zo bij willen dragen aan een
veilig ondernemingsklimaat zijn van harte welkom.
Laat u informeren tijdens het congres, dan komt
u straks niet voor verrassingen te staan! Kijk voor
meer informatie op www.rpcnh.nl.

HVC en de gemeente niet komen strooien en
schuiven. De beheerder van de ﬁetskelder op het
Stationsplein zorgt ervoor dat deze toegankelijk
blijft voor gebruikers. Op deze manier zorgen we
samen voor de veiligheid van weggebruikers en de
doorstroming van het verkeer.

Wat kunt u doen?
Wilt u de zoutmeester in uw buurt helpen om uw
woonomgeving veilig te houden of heeft u andere
vragen? Meldt u aan bij Team Openbare Ruimte
via 0251-256256 of door het formulier bij ‘Iets
vragen’ op www.beverwijk.nl in te vullen.

Subsidie woningisolatie
nog tot 30 november
Woont u in de gemeente Beverwijk? Heeft u de
afgelopen tijd uw dak, vloer of gevel geïsoleerd
óf isolatieglas laten plaatsen? Dan komt u nog in
aanmerking komen voor de subsidie voor woningisolatie. Het subsidiebedrag is gelijk aan 15% van
uw investering.
In gemeente Beverwijk is het verstrekken van
subsidie nog mogelijk. Op 30 november 2016 loopt
de regeling af. Uw formulieren moeten voor 30
november 2016 in handen van de Omgevingsdienst
IJmond zijn. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht op www.wijwonenwijzer.nl.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 15 december 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 1 december en
donderdag 8 december 2016
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 19.15 uur hoorzitting. De datum van de
eerstvolgende zitting is op woensdag 7 december
2016 en vervolgens op woensdag 21 december
2016. Voor meer informatie over de te behandelen
bezwaarschriften kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de commissie, mevrouw Bodt
(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).

