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Binnenste
Informatieavond rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o.
Vanaf het voorjaar van 2018 worden werkzaamheden uitgevoerd in de Graaf Janstraat en omliggende straten. De werkzaamheden zijn in twee
gebieden uit te splitsen, namelijk het gebied ten
westen en ten oosten van de Schans. Het gaat
hier om aanpassingen aan het trottoir, de rijweg
en het riool. Voor een aantal straten is tevens
een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daarom
vindt op woensdag 29 maart 2017 van 19.00
tot 21.30 uur een informatie- en inspraakavond
plaats, in de bedrijfskantine van het Stadhuis
aan het Stationsplein 48. Iedereen is van harte
welkom tijdens deze avond.
Inspraak
Om 19.00 uur begint de inloop van de informatie- en inspraakavond. Rond 19.30 uur start de
presentatie en toelichting van de plannen en het
voorlopig ontwerp. Daarna bestaat de mogelijkheid om per straat of gebied vragen te stellen,
inspraakreacties in te dienen en/of een reactie
achter te laten op de reactieformulieren. De
avond duurt tot circa 21.30 uur. De inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 11 april
2017.

Gratis compost afhalen
Vanaf vrijdag 14 april 2017 kunnen inwoners
van Beverwijk en Wijk aan Zee tussen 7.00 en
21.00 uur – zolang de voorraad strekt – gratis
compost afhalen op de Hoflanderweg bij de parkeerplaats nabij de skateboardbaan De Blauwe
Kikker (tegenover sporthal De Walvis). De gemeente en HVC willen inwoners op deze manier
bedanken voor het scheiden van het groente-,
fruit- en tuinafval. Iedereen die compost komt
ophalen, dient zelf een aantal zakken of een
aanhanger mee te nemen om de compost in te
vervoeren. Voor een aanhanger is het verplicht
om deze af te dekken met een zeil of net om te
voorkomen dat de compost op de openbare weg
terecht komt.

Wat gaat er gebeuren?
De gemeente is na de hevige regenval van juli
2014 gestart met rioolaanpassingen aan de Kop
van de Haven en bij de Aagtenpoort. Daarnaast
zijn aanpassingen uitgewerkt aan de riolering,
het trottoir en de rijweg op locaties waar wateroverlast is ontstaan. Naast deze werkzaamheden
gaat de gemeente nu ook lokaal aanpassingen
doen. Bij een herhaling van een dergelijke
regenbui in de toekomst moet het regenwater op
een goede wijze afgevoerd en/of gecontroleerd
worden.
Tussen de Hendrik Mandeweg, Graaf Florislaan,
Spoorsingel en Koude Horn worden werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, drainage en
inrichting van delen van de openbare ruimte.
In de Sionstraat, Graaf Janstraat (tussen de
Schans en Graaf Florislaan), Van Breenstraat en
een deel van de Oever wordt het riool vervangen en wordt een drainage aangelegd. Omdat
hiervoor de rijweg, parkeervakken en trottoirs
worden opgebroken en vervangen, is voor deze
straten een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Zo
worden er in de nieuwe situatie ook bomen
aangeplant. Per straat zijn drie soorten bomen
voorgesteld waar bewoners uit kunnen kiezen.

De meest gekozen soort boom wordt uiteindelijk
aangeplant.
Voor de Jacob van Deventerstraat, Graaf Janstraat (tussen de Schans en Bloksteeg), het voetpad langs de Spoorsingel en op de Schans zijn
kleine aanpassingen aan de bestaande inrichting
nodig. Hier hoeft het riool niet vervangen te
worden. In de Van Hogendorpstraat wordt het
riool wel vervangen en wordt drainage aangelegd.
Ook speelplek de Oever wordt heringericht.
Hiervoor is nog geen ontwerp gemaakt. Op 29
maart tijdens de informatieavond wil de gemeente alvast ideeën ophalen over de speeltoestellen
en het uiterlijk van de speelplek. Tevens kan op
de avond aangegeven worden of men deel wil
nemen aan de werkgroep Speelplek de Oever.
De eerste bijeenkomst van deze werkgroep vindt
plaats op woensdagmiddag 5 april 2017 om
15.00 uur op locatie van de speelplek.
De voortgang van het project is te volgen op de
gemeentelijke website onder Actueel > Projecten
> Rioolaanpassing Graaf Janstraat e.o. Op deze
pagina zijn tekeningen en aanvullende informatie van de inrichting en aanpassingen te zien.

Gemeentegids 2017 beschikbaar
De Gemeentegids 2017 is nu beschikbaar.
Sinds 2015 wordt de gids niet meer huis-aanhuis verspreid. De gids is wel beschikbaar voor
iedere inwoner van Beverwijk en Wijk aan
Zee, op papier of digitaal via
www.beverwijk.nl. De gids is hier als e-book
te downloaden.
In de gids staat informatie over het gemeentebestuur, de gemeentelijke organisatie en
informatie over instellingen, organisaties en
verenigingen die voor inwoners van de gemeente Beverwijk van belang kunnen zijn.

Inwoners die een papieren gids willen ontvangen, kunnen contact opnemen met het Klant
Contact Centrum van de gemeente, via telefoonnummer 0251-256 256. Zij zorgen ervoor
dat de gids wordt bezorgd. De gids kan ook
opgehaald worden bij de informatiebalie van
het Stadhuis of bij de diverse bekende instellingen in de gemeente, zoals de Openbare Bibliotheek IJmond-Noord aan het Kerkplein en
diverse wijk- en wooncentra. De gemeentegids
2017 is gemaakt door FMR Producties en is
volledig bekostigd uit advertentieopbrengsten.

Uitreiking certificaten Taal- en Oriëntatietraject Vluchtelingen
ring voor nieuwe statushouders die in Beverwijk komen wonen. Daarnaast wordt met deze
begeleiding de integratie en re-integratie in de
Beverwijkse samenleving intensief vorm gegeven.
Aansluitend of soms al tijdens het programma
worden de statushouders geleid naar vrijwilligerswerk, stage of betaald werk.

Op vrijdag 17 maart 2017 reikte wethouder Erol
certificaten van het Taal- en Oriëntatietraject
Vluchtelingen uit aan achttien statushouders.
Zij hebben het Taal- en Oriëntatieprogramma
voor vluchtelingen met goed gevolg afgerond.

Een aantal van hen ondertekenen tevens de participatieverklaring.

Het programma biedt tijdens de eerste drie
maanden dat een statushouder in Beverwijk
woonachtig is, een intensief aanbod verdeeld
over vier dagdelen per week. De statushouders
worden toegerust met taal, werktraining en kennis over de Nederlandse samenleving, de arbeidsmarkt en een contactennetwerk.
De volgende onderdelen lopen naast elkaar:
–– Taalvaardigheden
–– Oriëntatie Nederlandse samenleving, o.a.
normen en waarden
–– Buitenactiviteiten, met diverse bezoeken
–– Oriëntatie op de inburgering, de toekomst,
wat wil ik, wat kan ik, hoe doe ik dat
–– Werk, stage, vrijwilligerswerk

Met het Intensief Taal- en Oriëntatieprogramma
voor vluchtelingen wordt invulling gegeven aan
de, vanaf januari ingevoerde, participatieverkla-

De activiteiten worden georganiseerd door
Inova, Stichting Welzijn, Socius en
IJmond Werkt!.

