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Binnenste Buiten

Beverwijk

Bijeenkomsten vrijwilligerswerk en mantelzorg

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

De cliëntenraden Participatiewet en de Wmo-raden
van de IJmond nodigen inwoners van de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen uit om ervaringen
uit te wisselen over vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. Vragen die aan de orde komen zijn: Wat
betekent vrijwilligerswerk en/of mantelzorg voor
u? En is dit werk wel zo vrijwillig? Wat levert het
voor u op?

–

–

–

Maandag 10 april van 13.30 tot 16.00 uur
in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in
Beverwijk.
Dinsdag 11 april van 15.00 tot 17.00 uur in
de bibliotheek aan Dudokplein 16 in IJmuiden.
Woensdag 12 april van 13.30 tot 16.30 uur in
buurtcentrum Het Spectrum, Lauraplein 1 in
Heemskerk.

Keuze uit drie bijeenkomsten
De medewerkers van de cliëntenraden en Wmo-raden gaan daarover graag met u in gesprek. U hebt
de keuze uit drie bijeenkomsten:

Vernieuwen cliëntenparticipatie
Iedereen is van harte welkom om mee te praten
over dit onderwerp. Uw ervaringen leveren een bij-

drage aan het vernieuwen van de cliëntenparticipatie. De cliëntenraden en Wmo-raden in de IJmond
komen op voor de belangen van inwoners met een
uitkering of zorg. Ze zijn samen met de gemeenten
op zoek naar een verbreding van de betrokkenheid
van inwoners bij sociale vraagstukken.

Meer informatie
Aanmelden is niet nodig en neem gerust iemand
mee. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw Barbara Rietkamp, secretaris van de IJmondiale cliëntenraad Participatiewet. Zij is bereikbaar
via de mail: barbararietkamp@ziggo.nl.

Gratis compost afhalen
Op 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).

428 jonge Beverwijkers doen
verkeersexamen

Kaplijst bomen
Vanaf 1 april 2017 worden in de gemeente de volgende bomen gekapt. De bomen worden gekapt vanwege
ziekte, beschadiging of slechte groeiomstandigheden.
De Wieck nabij nr. 26
1x Red Senitel
Graaf Janstraat t.o.v. nr.11
1x Fraxinus angustifolia Raywood
Jacob van Deventerstraat t.o.v. nr. 143
1x Fraxinus angustifolia Raywood
Albert van Saksenstraat naast nr. 13
1x Crataegus monogyna Stricta
Beijneslaan naast 136 en 138
2x Alnus incana Aurea
Lindbergstraat achterzijde
1x Pyrus calleryana
Hillegonda Lijessenstraat achter nr. 56
1x Crataegus monogyna Stricta
Surinamestraat naast nr. 1a
1x Sorbus intermedia
Plesmanweg t.o.v. nr. 2-16
1x Ulmus hollandica Vegeta
Meerstraat parkeerplaats Beverhof
9x Fraxinus excelsior
Duinwijklaan t.o.v. nr. 25
1x Sorbus thuringiaca
Foreestpad nabij slootkant
1x Aesculus hippocastanum Baumannii
Berkelplein naast nr. 19
1x Laburnum watereri Vossii
Adrichemlaantje t.o.v. camping
1x Aesculus hippocastanum
Cnossenhof (Bospark)
1x Salix alba
Harmonielaantje (parkdeel)
1x Alnus incana
Hondongstraat naast nr. 13
1x Gleditsia triacanthos Sunburst
Calsplantsoen achter nr. 11
1x Prunus avium
Laan der Mensenrechten t.o.v. nr. 88
1x Sorbus aucuparia
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte via 0251-256256.

Tussen 10 en 13 april vindt het praktisch verkeersexamen plaats. Alle leerlingen van de basisscholen
uit groep zeven doen hieraan mee. Parkeerplaats bij
Sporthal de Walvis is het vertrek- en eindpunt. In
totaal doen er dit jaar 428 leerlingen mee.
Jaarlijks raken er in Nederland ongeveer 2000
kinderen in het verkeer ernstig gewond. Nog altijd
zorgt het verkeer voor teveel jonge verkeersslachtoffers. Het praktijkexamen is daarom geen overbodige luxe. Kinderen die op donderdag 6 april 2017
geslaagd zijn voor het schriftelijk verkeersexamen
kunnen nu in praktijk brengen wat ze hebben
geleerd. Door de combinatie van theorie en praktijk
wordt een groter bewustzijn voor het verkeer gecreeerd. De route van het praktisch verkeersexamen
wordt met speciale route borden uitgezet, waarbij
de verschillende controleposten onderweg bemand
worden door onder meer ouders, opa of oma van
de leerlingen van de basisscholen zullen beoordelen of de kinderen het geleerde goed in de praktijk
toepassen..
Meer informatie op
http://www.vvn-afd-beverwijk-heemskerk.nl/

Gewijzigde openingstijden Stadhuis
Het Stadhuis is op de volgende dagen gesloten:
•
vrijdag 14 april 2017 (Goede Vrijdag)
•
maandag 17 april (Tweede Paasdag)
•
donderdag 27 april 2017 (Koningsdag) en
vrijdag 28 april 2017

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 6 april 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 11 april 2017
- IJmond Raadscommissie: dinsdag 18 april 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).

uur hoorzitting. De datum van de eerstvolgende
zitting is op woensdag 5 april 2017 en vervolgens
op 18 april 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 bezwaarschriften houdt voortaan op woensdag vanaf 19.15

burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en Regionale samenwerking
wethouder T. De Rudder: Ruimtelijke Ordening,

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.

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 2017 raadplegen (ook te vinden op: www.
beverwijk.nl, onderaan in de donkerblauwe balk).

