Buiten
Betere afvalscheiding, lagere afvalstoffenhefﬁng
Oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken
Beverwijkers moeten hun afval beter
scheiden. Dat is goed voor het milieu en de
portemonnee. Inwoners van Beverwijk hebben gemiddeld 322 kg restafval per jaar. De
inwoners van andere soortgelijke gemeenten hebben per persoon ruim 100 kg minder
restafval.
Meer restafval betekent meer kosten voor
de verbranding. Bovendien is het slecht voor
het milieu. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met de HVC om afvalscheiding gemakkelijker te maken.
Veel grondstoffen in het restafval
In het Beverwijkse restafval zitten nog veel waardevolle grondstoffen die hergebruikt kunnen
worden. Dat wordt nu allemaal verbrand. Bijna
de helft van het restafval bestaat uit plastic,
blik en drinkpakken. Ook zit er veel papier en
karton in.
Bij de laagbouwwoningen wordt groente, fruit
en tuinafval (gft) gescheiden ingezameld. Toch
zit er nog 110 kg gft-afval en etensresten in het
restafval. Daar kan bijvoorbeeld compost van
gemaakt worden.
Thuis beter scheiden
Minder restafval lukt alleen als bewoners het afval thuis gemakkelijk kunnen scheiden. Daarom
krijgen alle huishoudens in laagbouwwoningen
een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken.
Naast de grijze container voor restafval en de
groene voor gft komt de oranje container om
plastic, blik en drinkpakken van het restafval te
scheiden.

Bewoners van laagbouw, die nu het restafval en
gft naar ondergrondse containers in de straat
brengen, krijgen ook een oranje container. De
ondergrondse containers worden afgesloten en
de bewoners krijgen toegang via een afvalpas.
Dit voorkomt dat er illegaal afval in de container gedumpt kan worden, zoals dat nu gebeurt.
Minder restafval, minder betalen
Na de oranje bak krijgen de Beverwijkse huishoudens in 2018 ook nog een blauwe bak. Deze
komt in de plaats van de grijze. De blauwe container is voor oud papier en karton. Straks heeft
ieder laagbouwhuishouden dus drie bakken aan
huis. De groene voor het gft-afval, de oranje
voor het plastic, blik en drinkpakken en de
blauwe voor papier. Het restafval breng je dan
zelf naar de ondergrondse container in de wijk.
Met deze manier van inzamelen is er in 2020
nog maar 195 kg restafval per persoon. Dat is
bijna 40% minder per inwoner. Dat betekent
veel minder afval verbranden en dus veel minder
CO2 uitstoot: een gunstig effect voor het milieu.
Minder afval verbranden betekent €400.000,minder kosten voor de gemeente. Dat verrekent
de gemeente met de afvalstoffenheffing. Die kan
7,5% lager worden.
De gemeenteraad bespreekt op 9 februari a.s.
het voorstel voor de nieuwe wijze van afvalinzameling. Op 9 maart a.s. volgt een besluit. Voor
de hoogbouwwoningen zijn maatregelen op dit
moment nog in onderzoek.

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 gezet mogen
worden. 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
functie of een combinatie van beide.
Voordragen
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 e-mail:
bestuurssecretariaat@beverwijk.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl.
Let op: u kunt geen aanvragen meer indienen
voor de lintjesregen van dit jaar. Om in aanmerking te komen voor de lintjesregen van 2018
dient uw aanvraag uiterlijk 1 augustus 2017
door ons ontvangen te zijn.

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.

The Green Bottle winnaar Waste Away Challenge
Vrijdag 27 januari 2017 heeft de finale van de
Waste Away Challenge plaatsgevonden op het
Kennemer College in Beverwijk. De Waste Away
Challenge is een educatief programma op het
voortgezet onderwijs over het verminderen van
(zwerf)afval. Van het Kennemer College hebben
ongeveer 125 vwo-leerlingen hieraan deelgenomen. Wethouder Jaqueline Dorenbos was tijdens
de finale als jurylid aanwezig. Tom, Sam en Sten
uit 3 vwo zijn als winnaar uit de bus gekomen.
Wethouder Jaqueline Dorenbos: “Het is echt
goed om te zien hoe de leerlingen in teamverband, binnen twee weken, tot een uitgebreid
plan komen om zwerfaval te verminderen.”

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis

The Green Bottle
De leerlingen waren uitgedaagd een businessplan
te maken om het afval te verminderen. Tom,
Sam en Sten hadden het idee om van plastic ﬂessen nieuwe bloembakken te maken en startten
het project onder de naam 'The Green Bottle'.
Het concept betreft een duurzame oplossing
waarbij plastic met minimaal energieverbruik
wordt hergebruikt.
Zij waren in staat vier prototypes te presenteren.
Daarnaast hadden zij ook een filmpje gemaakt.
“The Green Bottle had het meest uitgewerkte
en creatieve plan. Daarnaast presenteerden zij
hun plan erg goed. Ze hebben zelfs een webshop
waar de bloembakken te bestellen zijn”, aldus
wethouder Jaqueline Dorenbos.

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 9 maart 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 8 februari 2017 en
vervolgens op woensdag 1 maart 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).

