Buiten
Inloopbijeenkomsten over Verbinding A8-A9
Gedeputeerde Staten van de provincie NoordHolland heeft 3 alternatieven vastgesteld om
de route tussen de A8 en de A9 te verbeteren.
Deze zogenaamde voorkeursontwerpen zijn het
Nulplus-alternatief, het Heemskerk-alternatief en
het Golfbaan-alternatief. Uitgebreide beschrijvingen van de voorkeursontwerpen zijn te vinden
op de website van de provincie:
www.noord-holland.nl.
Belangrijkste keuzes
Voor ieder alternatief lag er een ﬂinke ontwerpopgave. In het tijdelijke projectbureau in
Assendelft zijn, samen met bewoners en experts,
vele mogelijke varianten bedacht. Het ontwerpteam stond voor de uitdaging om hiervan een
samenhangend en werkend geheel te maken.
Uiteindelijk werden aan de bestuurders van de
samenwerkende partijen (provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten
Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en
Velsen) 8 keuzes voorgelegd. Op 7 punten werd
een unanieme keuze gemaakt. Ten aanzien van
de aansluiting van het Golfbaanalternatief op de
A9 was geen eensluidende keuze.
Hiernaast een overzicht van de belangrijkste
keuzes die gemaakt zijn:

•

Nul-plus-alternatief
Er is gekozen voor een verhoogde ligging.
Deze variant is gunstiger voor de doorstroming van het verkeer en minder kostbaar
dan een tunnelvariant.
•
Heemskerk-alternatief
Er is gekozen voor een tunnel bij de Kilzone
om het open karakter van het gebied te
behouden en vanwege de belangen van de
Stelling van Amsterdam. Deze tunnel is ook
gunstig voor het recreatief (fiets)verkeer in
het gebied.
•
Golfbaan-alternatief
Er is gekozen voor een ‘aansluiting’ op
de A9 in plaats van een ‘knoop’. Beiden
voldoen verkeerskundig; de kosten van een
‘aansluiting’ zijn substantieel lager. De drie
IJmond-gemeenten (Heemskerk, Beverwijk
en Velsen) delen dit standpunt niet en spreken hun voorkeur uit voor een ‘knoop’.
•
Ontsluiting Assendelft en Saendelft
Bij het Heemskerk- en Golfbaan-alternatief
is gekozen voor een aansluiting ter hoogte
van sportpark De Omzoom. Dit blijkt de
enige toekomstbestendige oplossing te zijn.
Een toelichting op deze en alle andere gemaakte
keuzes is na te lezen in de ontwerpboeken op de
website van de provincie.

Inloopbijeenkomsten
Wie vragen heeft over de vastgestelde voorkeursontwerpen kan terecht op de inloopbijeenkomsten:
•
Dinsdag 7 februari 2017 in het gemeentehuis van Heemskerk, Maerten van Heemkerkplein 1 te Heemskerk
•
Donderdag 9 februari in Partycentrum De
Admiraal, Dorpsstraat 1056 te Assendelft
Op deze beide inloopavonden zijn de projectteamleden van de Verbinding A8-A9 van 19.00
uur tot 21.00 uur aanwezig om uw vragen te
beantwoorden. Er wordt door hen geen nieuwe
informatie gepresenteerd.
Verdere procedure
Met de vastgestelde voorkeursontwerpen wordt
de milieueffectrapportage vervolgd. Als die is
afgerond zijn de alternatieven goed met elkaar
vergelijkbaar. Dit stelt de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om één voorlopig
voorkeursalternatief te kiezen (gepland zomer
2017). Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage
gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen
indienen. Naar verwachting kan vanaf 2019
begonnen worden met de realisatiefase.

Expositie ‘dichter bij dementie’ in het Stadhuis
Met het thema ‘dichter bij dementie’ exposeert
Alzheimer Nederland met prachtige foto’s en
gedichten in het Stadhuis van Beverwijk. Tijdens
de Wereld Alzheimerdag in oktober 2016 waren
de, speciaal voor deze gelegenheid gemaakte,
foto’s met gedichten korte tijd in het Stadhuis te
zien. Om meer geïnteresseerden de gelegenheid
te geven deze prachtige werken te bewonderen,
is de expositie tussen 17 januari en 3 maart opnieuw in de Publiekshal van het Stadhuis te zien.
Dichter bij dementie
In Nederland krijgt 1 op de 5 mensen dementie.
De ziekte is bij velen bekend, desondanks voelen
mensen met dementie en hun naasten zich vaak
eenzaam en hebben zij behoefte aan meer begrip
en erkenning. Voor het project ‘Dichter bij
dementie’ waren 14 dichters uit de regio betrokken. Zij hebben geput uit ervaringen in eigen
kring of zijn in samenwerking met de keten
Alzheimer Nederland - Midden Kennemerland,
gekoppeld aan mensen met dementie. Deze
ervaringen en ontmoetingen hebben zij verwerkt
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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.

in een gedicht. Fotograaf Michel Mulder uit
Beverwijk heeft samen met de deelnemers foto’s
gemaakt bij alle gedichten.
Aantal mensen met dementie neemt toe
Door de vergrijzing en de stijging van de levensverwachting neemt het aantal mensen met
dementie de komende jaren sterk toe. Op dit
moment leven in Nederland ruim 250.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dit aantal in 2040 is verdubbeld tot meer dan een half
miljoen. Het grootste gedeelte van de mensen
met dementie woont thuis, namelijk 70%. Van
dit percentage woont ruim 40% alleen. Het zijn
voornamelijk de naasten (de mantelzorgers) die
een groot deel van de zorg voor hun rekening
nemen. Onderzoek wijst uit dat veel mantelzorgers zwaar tot ernstig belast zijn. Meer informatie kunt u vinden op www.alzheimer-nederland.
nl/midden-kennemerland. De expositie kunt u
bekijken tijdens openingsuren in de Publiekshal
van het Stadhuis.

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.

Fotograﬁe Michel Mulder

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 9 februari en donderdag 16
februari 2017
- IJmond Raadscommissie: dinsdag 28 februari 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 25 januari 2017 en
vervolgens op woensdag 8 februari 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
Omgevingsdienst IJmond:
HVC:

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

(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).

