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Binnenste Buiten

Beverwijk

Unieke collectieve actie zonnepanelen van start

GEMEENTE
BEVERWIJK
STATIONSPLEIN 48,
1948 LC BEVERWIJK
POSTBUS 450,
1940 AL BEVERWIJK
TELEFOON:
(0251) 256 256
FAX:
(0251) 256 444
INTERNET:
WWW.BEVERWIJK.NL
TWITTER:
@GEM_BEVERWIJK
WHATSAPP:
06-11614998
OPENINGSTIJDEN
STADHUIS
MAANDAG
T/M VRIJDAG:
VAN 9.00 UUR
TOT 16.00 UUR
(BOUWLOKET TOT
12.00 UUR)
OP DINSDAG:
VAN 9.00 UUR
TOT 12.30 UUR
OP DONDERDAG:
VAN 9.00 UUR
TOT 20.00 UUR
ALLE OVERIGE
AFDELINGEN EN
DIENSTEN ZIJN
BEREIKBAAR TUSSEN
8.30 EN 17.00 UUR

Tevens kan met dit aanbod de btw worden teruggevraagd bij de belastingdienst. Dit wordt binnen
deze actie gratis verzorgd door een administratiekantoor.

Installateurs

Zelf energie opwekken is een van de maatregelen
om beter voor het milieu en voor de portemonnee
te zorgen. In Beverwijk en Wijk aan Zee gaat een
unieke actie van start. Een collectief van regionale
zonnepanelenleveranciers biedt inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen in te kopen en te laten
installeren tegen een zeer gunstige prijs.

De deelnemende installateurs zijn Greeny Bros.,
Solar Store en Visser Elektrotechniek. Zij bieden
alle drie dezelfde lage prijs voor de aanschaf en de
installatie van de zonnepanelen. Na het aanmelden voor de actie, maken zij een aanbod op maat,
waarbij één van de specialisten geheel vrijblijvend
en gratis vakkundig advies biedt.

Deelname
Inschrijven kan tot 23 april 2017 via
www.duurzaambouwloket.nl/actiebeverwijk. Hier
zijn tevens de prijzen en meer informatie te vinden
over het precieze verloop van het actietraject,

Minder regenplassen op straat
Het ondergronds reinigings- en onderhoudsbedrijf
Vandervalk+degroot gaat voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen ruim 51.000 straatkolken (putten)
reinigen. Vandervalk+degroot, die als beste bieder
uit de openbare aanbesteding kwam, is op 1 november 2016 begonnen met de werkzaamheden. In
plaats van één keer per jaar de kolken te reinigen,
wordt dit nu gedaan op het moment dat het nodig
is. Hierdoor worden de kolken steeds op het juiste
kwaliteitsniveau gehouden, waardoor er minder
plassen regenwater op straat blijven liggen.
Tijdens het reinigen van de kolken wordt met behulp van GPS-coördinaten vastgelegd welke kolk is
gereinigd, op welk tijdstip en of er sprake is van een
defect aan de kolk. Tot nu toe werden de kolken
steeds eenmaal per jaar gereinigd. In de praktijk
bleek dat niet voor alle situaties voldoende te zijn.
Sommige kolken vervuilden namelijk sneller door

bladeren, bloesem of wegvuil. De gemeenten verbeteren de controle op het werk door het gebruik
van een app, waardoor het proces volledig digitaal
verloopt.

Werkgelegenheid en duurzaamheid
Vandervalk+degroot gaat met dit contract werkzoekenden en scholieren aan werk proberen te helpen
of voorbereiden op een baan. Bijvoorbeeld werk als
verkeersregelaar of leer/werktrajecten. Bovendien
besteedt het nieuwe contract veel aandacht aan
duurzaamheid. De aannemer gaat het vrijkomende
rioolslib biologisch reinigen, zodat het weer nuttig
gebruikt kan worden. Ook zijn met de aanbesteding
eisen gesteld aan de uitstoot van de vrachtwagens.
De opdracht geldt voor twee jaar. Bij een goede uitvoering van de opdracht wordt het telkens met twee
jaar verlengd. De maximale duur van het contract
is zes jaar.

Voorlopig geen extra afvalbak voor laagbouwwoningen
Op donderdag 9 februari 2017 is het voorstel met
maatregelen voor betere afvalscheiding (het Grondstoffenplan) besproken in de vergadering van de
raadscommissie. De gemeenteraad heeft laten weten
dat het voorstel bijgewerkt moet worden, onder andere omdat het niet geschikt is voor alle woningen
in de gemeente. De gemeenteraad heeft ook laten
weten voorstander te zijn van een proef in één of
meerdere wijken, waarbij samen met de bewoners
naar oplossingen wordt gezocht om het afval beter
te scheiden. De resultaten van deze proef kunnen

dan gebruikt worden voor een verdere uitwerking
van het Grondstoffenplan.
Een van de maatregelen in het voorstel is dat
huishoudens in laagbouwwoningen het afval thuis
gemakkelijker moeten kunnen scheiden. Een extra
afvalbak voor de laagbouwwoningen zou hiervoor
helpen (een oranje bak voor plastic, blik en drinkpakken). Op 9 maart 2017 neemt de gemeenteraad
dus nog geen besluit over dit voorstel, omdat het
Grondstoffenplan wordt aangepast.

dat gelijk van start gaat na het inschrijven.

Bewonersavonden
Iedereen die meer wil weten of nog vragen heeft,
is van harte welkom op de bewonersavonden
waar Duurzaam Bouwloket van meer informatie
voorziet:
- Maandag 27 februari, 20.00 uur Café de Zon,
Wijk aan Zee
- Dinsdag 28 februari, 19.30 uur Basisschool De
Zeester, Pieter Cheeuwenlaan 6, Beverwijk
- Woensdag 1 maart, 20.00 uur Grote Kerk, Kerkstraat 37, Beverwijk.
Degenen die niet woonachtig zijn in Beverwijk of
Wijk aan Zee kunnen zich ook inschrijven voor de
actie en zijn van harte welkom op de bewonersavonden.

Op de koffie bij het
Sociaal team
Het Sociaal team organiseert meerdere keren per
week een kofﬁeochtend. Tijdens de kofﬁeochtend
is er altijd een vrijwilliger en een medewerker van
het Sociaal team aanwezig, die kan helpen met het
beantwoorden van vragen. Voor vragen over bijvoorbeeld administratie, regelgeving en ﬁnanciën,
of over (het invullen van) een formulier, kunnen
bezoekers bij hen terecht. De kofﬁeochtend biedt
ook de mogelijkheid om nieuwe mensen te leren
kennen en om leuke sociale contacten op te doen.
De kofﬁe en thee zijn gratis.
Adresgegevens en tijden van de kofﬁeochtenden:
•
Iedere woensdagochtend van 10.00 uur tot
11.30 uur in wijkcentrum Prinsenhof aan de
Beatrixlaan 2
•
Iedere donderdagochtend van 10.00 uur tot
11.30 uur in buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoﬂaan 2C
•
Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur
in samenwerking met de RIBW, de Laan der
Nederlanden 70C. In de even weken is er een
medewerker van het Sociaal team aanwezig.
Het Sociaal team is voor meer informatie bereikbaar via telefoonnummer 0251 - 279 100 of
sociaalteam@beverwijk.nl.

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 16 maart en
donderdag 23 maart 2017
- IJmond Raadscommissie: dinsdag 28 februari
2017
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).

bezwaarschriften houdt voortaan op woensdag
vanaf 19.15 uur hoorzitting. De datum van de
eerstvolgende zitting is op woensdag 1 maart
2017 en vervolgens op woensdag 8 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.

Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van

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

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.

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).

