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Binnenste
Aanleg openbare ruimte noordelijk deel Binnenduin
In het voormalige tuindersgebied tussen de Zeestraat, de Creutzberglaan en de Brederodelaan
worden ongeveer 225 woningen gebouwd op
ruime kavels in een omgeving met veel groen en
water. In het noordelijk deel zijn 26 rijwoningen
klaar en de meeste vrije kavels zijn hier bebouwd. De gemeente is half november begonnen
met de aanleg van de deﬁnitieve inrichting van
de openbare ruimte.
Omwille van de veiligheid en bereikbaarheid,
onder andere van de hulpdiensten, wordt de
inrichting van de openbare ruimte in Binnenduin

in fasen uitgevoerd. Zo proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. De deﬁnitieve
inrichting van de openbare ruimte begint in de
Jac. Martenstraat. Daarna volgen de Bankenlaan, Beukmanstraat, Laan van Diaspora, Pad
van 16 april 1944 en de laatste delen van de
Bankenlaan.
Uiterlijk 1 april 2017 zal het gehele noordelijke
deel van Binnenduin tot aan de Bankenlaan zijn
ingericht. De bewoners worden per brief op de
hoogte gebracht wanneer de inrichting van hun
straat begint.

Korting op zorgverzekering
Heeft u een laag inkomen en wilt u voor lage
kosten uitgebreid verzekerd zijn? Maak dan
gebruik van de Collectieve Zorgverzekering
die de gemeente Beverwijk samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid
aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte
van uw zorgverzekering en u proﬁteert van vele
extra’s. De Collectieve Zorgverzekering bestaat
uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kiest altijd de zorg die bij
u past. Vergelijken met uw huidige verzekering
kan op www.gezondverzekerd.nl.
Voordelen
•
De gemeente betaalt mee aan uw zorgverzekering;
•
Korting van 8% op de basisverzekering van
Zorg en Zekerheid en 3% op de basisverzekering van Zilveren Kruis;
•
Uitgebreide vergoeding voor o.a. brillen,
fysiotherapie, tandartskosten en Wmo eigen
bijdragen;
•
Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis accepteert iedereen, zonder medische keuring;
•
Vergoeding verplicht Eigen Risico voor de
basisverzekering.
Voorwaarden
•
U woont in gemeente Beverwijk
•
U heeft een inkomen tot 130 % van de
bijstandsnorm

•

Bouwrijp maken middengebied
Momenteel is de gemeente ook bezig met de
voorbereiding voor het bouwrijp maken van het
middengebied en de verdere ontwikkeling.

Kies wat bij u past
Op www.gezondverzekerd.nl vindt u het aanbod
van de gemeente van beide zorgverzekeraars. U
ziet hier welke kosten vergoed worden. Bepaal
wat u nodig heeft en kies wat bij u past. Voor
het indienen van de aanvraag kunt u terecht
bij de site www.gezondverzekerd.nl of bij de
gemeente Beverwijk.
Meer informatie
Heeft u inhoudelijk vragen over de zorgverzekering van de gemeente? Neem dan contact op
met de klantenservice van Zilveren Kruis via het
telefoonnummer 071- 751 00 33 of van Zorg en
Zekerheid telefoonnummer 071-5825550.
Op 8 december is er tijdens de kofﬁeochtend van
het Sociaal team in buurthuis Wijk aan Duin een
inloopbijeenkomst, waar mensen aanwezig zijn
om vragen te beantwoorden en te helpen bij het
doen van een aanvraag. Op 14 december vindt
er ook een inloopbijeenkomst plaatse tijdens de
kofﬁeochtend in Wijkcentrum Prinsenhof. Beide
kofﬁeochtenden zijn van 10.00 tot 11.30 uur.

eigen stijl ontwikkelt en dat is herkenbaar in hun
werk. Johan beheerst de kunst om iets kleins
groots weer te geven, op een verrassende wijze.
Van abstract en hedendaags, tot klassiek of rustiek. Cootje loopt sinds haar kindertijd al met
een camera in de hand. De liefde voor natuur
en dier vindt je terug in haar foto’s. Vooral alledaagse voorwerpen op een bijzondere manier.
Met engelengeduld legt zij de beelden vast met
de camera, het resultaat is prachtig. Tot slot Annelies, met penseel en pen komen vooral dieren
op papier bijna weer tot leven. De laatste jaren
heeft zij zich hierin ontwikkeld en dat is zeker
terug te zien in het schilderij of de tekening.

Johan, Cootje en Conny zijn actief met fotograﬁe en Annelies tekent. Ze hebben allen een

Her
Begraaf

Omleidingsroutes
Tijdens de inrichtingswerkzaamheden is ten
behoeve van de bereikbaarheid een verkeersplan
met omleidingsroutes van kracht. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven.

Tot 120% van het bijstandsniveau geldt
een maximale vergoeding voor de premie
door de gemeente. Als u een inkomen heeft
tussen 120% en 130% van het bijstandsniveau, dan krijgt u een lagere gemeentelijke
bijdrage voor de premie.

‘Pronken met kunst’ exposeert in Stadhuis

Het thema ‘Pronken’ staat centraal tijdens de
expositie in het Stadhuis van Beverwijk in de
periode 14 november 2016 tot 13 januari 2017.
‘Pronken met kunst’ exposeert in de publiekshal
met eigen werk van de familie Pronk. En dat is
beslist de moeite waard, want hun gedeelde passie: het maken van mooie dingen op het gebied
van fotograﬁe, schilderkunst en beeldende kunst
wordt tijdens deze expositie door vier van de zes
broers en zussen getoond.

De planning en tekeningen van de inrichting zijn
te vinden op beverwijk.nl.

De familie Pronk komt oorspronkelijk uit
Scheveningen en hebben zich tijdens de rondzwervingen in de vorige eeuw ook in Beverwijk
gesetteld. Inmiddels zijn ze uitgevlogen over de
hele provincie Noord-Holland. Ook op eigen
titel zijn de familieleden actief door op meerdere plekken in Nederland te exposeren. Juni
2016 was de eerste gezamenlijke expositie van
alle kunstobjecten in Schagen. De leden van de
familie Pronk, ‘pronken met kunst’ zou je kunnen zeggen met een knipoog. Meer informatie
kunt u vinden op www.pronkenmetkunst.nl. De
expositie kunt u bekijken tijdens openingsuren in
de publiekshal van het Stadhuis, Stationsplein 48
in Beverwijk.

Samen herdenken
op Duinrust
Op zondag 18 december 2016 om 15.30 uur
wordt op begraafplaats Duinrust de jaarlijkse algemene herdenking gehouden. De herdenking is
een initiatief van Marianne Heijmering en wordt
in samenwerking met pastor Hopman en de medewerkers van de begraafplaats georganiseerd.
Programma
Om 15.30 uur is de kofﬁekamer geopend en kan
men een tekst schrijven op de speciaal hiervoor
gemaakte kaartjes. Om 16.00 uur begint het
programma in de aula. Er wordt o.a. gesproken
door pastor Hopman. Daarna gaat iedereen naar
buiten om de kaartjes aan ballonnen te bevestigen en deze gezamenlijk op de open plek achter
de aula lost te laten. Na aﬂoop zijn de hoofdpaden van de begraafplaats verlicht en kunt u het
graf van uw dierbare bezoeken. Ook kunt u dan
een kaarsje plaatsen, dat door de begraafplaats
beschikbaar is gesteld. Het programma sluit met
een kopje
e in de
kofﬁekamer.
voorkofﬁ
meer
informatie:

administratie begraafplaats (0251

Voor iedereen
Iedereen is van harte welkom om zijn of haar
geliefden te herdenken. Het doet er niet toe in
welke plaats de geliefde woonde en waar hij of
zij is overleden. Ook mensen die niet in Beverwijk wonen, zijn van harte welkom.

Stuur uw foto in
Dit jaar is het mogelijk om een foto van uw
dierbare overledene te tonen op het digitale
scherm tijdens de herdenking. U kunt deze foto
digitaal aanleveren via het volgende mailadres:
duinrust@beverwijk.nl. Na de herdenkingsdienst
zullen de foto’s worden vernietigd.

