Buiten
Herinrichting Groenelaan
De Groenelaan tussen de Zeestraat en de Populierenlaan wordt heringericht. Al het asfalt,
inclusief wegfundering, wordt vervangen. Tevens
worden de trottoirs en bomen vervangen. Uit
onderzoek blijkt dat de levensduur van het asfalt
op is. Het kan niet meer hersteld worden door
er alleen een nieuwe deklaag overheen aan te
brengen. De planning is om in het najaar van
2017 te starten met de werkzaamheden. Op
woensdag 18 januari 2017 vindt een informatieen inspraakavond plaats in het gebouw van de
Beverwijkse Harmonie Kapel aan de Groenelaan
74.
Inspraak
De informatie- en inspraakavond begint vanaf
19.00 uur. Om 19.30 uur start de presentatie
waarbij het ontwerp wordt toegelicht. Aansluitend aan de presentatie is er de mogelijkheid
om vragen te stellen en/of inspraakreacties in
te dienen. De avond duurt tot circa 21.30 uur.
Op de avond liggen formulieren klaar waarop
een inspraakreactie kan worden ingevuld. De
inspraakreacties middels het formulier of via de

gemeentelijke website, kunnen worden ingediend
van 5 januari tot en met 3 februari 2017.
Nieuwe inrichting
Door de gemeente is een Voorlopig Ontwerp
(VO) gemaakt. Er is een inrichting voorgesteld
waarbij een nieuwe indeling wordt gemaakt van
de rijweg, parkeerplaatsen, bomen en openbare
verlichting. In de trottoirs komen nieuwe donkergrijze tegels. Tevens wordt een infiltratie- en
drainageriool aangelegd voor het hemelwater.
Onder de rijweg wordt een waterbergende fundering aangebracht om regenwater te infiltreren
in de ondergrond.
Haagbeuk, beverboom of de Japanse notenboom
In de huidige Groenelaan staan 33 bomen. Er
komen 14 bomen terug. Er zijn 3 soorten bomen
geselecteerd die aangeplant kunnen worden.
Dit zijn de Carpinus betelus ‘Frans Fontaine’
(haagbeuk), de Magnolia kobus (beverboom)
en de Ginkgo biloba ‘Princeton Sentry’ (Japanse
notenboom). De bewoners van de Groenelaan

kunnen hun voorkeur bekendmaken, waarna de
boom met de meeste voorkeur in de gehele straat
wordt aangeplant.
De nieuwe bomen komen in de parkeerstrook,
tussen de parkeervakken. Door de verbreding
van de rijweg is er onvoldoende ruimte voor
bomen in de trottoir. Doordat de bomen in de
parkeerstrook komen, kunnen er niet zoveel
bomen als in de oude situatie worden geplant.
Parkeren
In de nieuwe situatie komen 35 parkeervakken.
Dat zijn er 3 minder dan in de huidige situatie.
De verwachting is dat het verlies van 3 parkeervakken in de nieuwe situatie wordt opgevangen
door het Harmonielaantje. Op het Harmonielaantje kunnen 20 auto’s parkeren waar gemiddeld ongeveer 14 auto’s staan.
De voortgang van het project is te volgen op de
website van de gemeente onder Actueel > Projecten > Reconstructie Groenelaan.

Masterclasses Sterk van start in 2017
Het nieuwe jaar start met een reeks interessante masterclasses voor jonge ondernemers
en starters. Onder de naam ‘Sterk van start in
2017’ worden nieuwkomers in het regionale
bedrijfsleven bijgepraat over verwerving, online
marketing, financiën en motivatie. Er komt veel
af op startende ondernemers, vandaar dat er vier
masterclasses zijn georganiseerd waarbij kennis
wordt gedeeld en ondernemers worden geïnspireerd. Hierin komen onderwerpen aan bod waar
alle startende ondernemers hun voordeel mee
kunnen doen.

lijk stil te staan bij zijn/haar droomambitie. Na
afloop van de masterclass krijgen de deelnemers
het boek ‘De LifeNavigator©’ van Marc-Jan
Hollenberg gratis mee naar huis.

Hoe kun je bouwen aan een online merk zonder
budget?
Maandag 6 februari start om 19.30 uur in het
Rabobank IJmond Stadion de masterclass over
hoe met een minimaal marketingbudget een
maximaal resultaat kan worden behaald. Martijn Pennekamp wist zijn startersplatform
www.ikwordzzper.nl binnen vier jaar te laten
groeien naar 850.000 bezoekers per jaar, zonder
noemenswaardig budget. Tijdens deze masterclass geeft Martijn handige tips.

Sterk van start in 2017 wordt georganiseerd
door Rabobank IJmond in samenwerking met
de gemeente Beverwijk, Jong OV IJmond en
ikwordzzper.nl. De toegang is gratis, maar aanmelden via de website www.rabobank.nl/ijmond
is verplicht. Jonge ondernemers die van 2017
een succesvol jaar willen maken zijn van harte
uitgenodigd om zich aan te melden.
Sterk van start begint bij jezelf!
Maandag 23 januari start om 19.30 uur in het
Rabobank IJmond Stadion de masterclass ‘Sterk
van start begint bij jezelf!’. In deze masterclass
wordt geleerd om de juiste beslissingen te nemen
en jezelf op een effectieve manier te coachen.
Deze masterclass gaat over wat de deelnemer, als
ondernemer en mens, motiveert door nadrukke-

krijgt en meer winst wordt gemaakt. Na afloop
van de masterclass krijgen deelnemers het boek
van Femke Hogema ‘Financiën voor zzp’ers en
andere zelfstandig ondernemers’ gratis mee naar
huis.

Door gezonde financiën een succesvol bedrijf
Op maandag 30 januari opent wethouder T.
De Rudder om 19.30 uur de masterclass ‘Door
gezonde financiën een succesvol bedrijf’, in het
Kennemer Theater. Ondernemers kunnen alleen
een succesvol bedrijf neerzetten wanneer zij zelf
grip op cijfers hebben. In deze masterclass legt
Femke Hogema uit hoe men zelf grip op cijfers

Sales psychologie
Maandag 13 februari opent wethouder T. De
Rudder om 19.30 uur de masterclass ‘Sales psychologie’, in het Kennemer Theater. Arjaen Smits
vertelt hoe nieuwe klanten gevonden kunnen
worden en meer voor bestaande klanten gedaan
kan worden, om een bedrijf te laten groeien.
Tevens vertelt Arjaen hoe partijen redeneren
bij commercieel contact. Op deze manier zijn
de deelnemers na afloop beter in staat om een
sterk verkoopgesprek op te bouwen dat leidt tot
succes.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon:
fax:
WhatsApp:
internet:

(0251) 256 256
(0251) 256 444
06-11614998
www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter:
@gem_beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk
Openingstijden Stadhuis:
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
Het bouwloket is op maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Alle overige afdelingen en diensten
zijn bereikbaar tussen 09.00 en 17.00
uur via telefoonnummer
(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 2 februari 2017 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 12 januari en donderdag 19 januari
2017
- IJmond Raadscommissie: dinsdag 24 januari 2017
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 19.15 uur hoorzitting. De datum
van de eerstvolgende zitting is op woensdag 11 januari 2017 en
vervolgens op woensdag 25 januari 2017. Voor meer informatie
over de te behandelen bezwaarschriften kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de commissie, mevrouw Bodt (0251)
256 256.

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.

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.

Gemeente Beverwijk		
(0251) 256 256
Omgevingsdienst IJmond:		
(0251) 263 863
HVC:				0800-0700

burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en
Regionale samenwerking

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

