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Binnenste Buiten

Beverwijk

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

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

Gemeenten willen inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning.
Zeker nu de gemeenten er zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, vanwege
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond
gebeurt dat nu door advies te vragen aan de participatieraden (Cliëntenraden en Wmo-raden). Maar
de gemeenten én de participatieraden vinden die
huidige vorm van inspraak onvoldoende: participatie houdt voor ons meer in dan wat we nu doen.

en bestaande cultuur. In januari heeft de aftrap van
het project ‘vernieuwen participatie’ plaats gevonden. Beleidsambtenaren jeugd, zorg en participatie
gaan met leden uit de bestaande participatieraden
in drie praktijksituaties (pilots) experimenteren met
het betrekken van inwoners bij actuele vraagstukken. We gaan ervaringen opdoen en willen eind
2017 advies uitbrengen aan de colleges van B&W
over vormen van participatie die voor de IJmond
mogelijk zijn. Tussentijds toetsen we of we op de
goede weg zijn. We willen samen leren hoe we de
participatie vorm geven en wat wel en niet werkt.

Proefprojecten van start
Er lopen dus drie initiatieven en op diverse manieren worden mensen uitgenodigd om deel te nemen.
Misschien heeft u al een oproep voorbij zien
komen om mee te praten over uw ervaring met een
uitkering of een zorgvraag. Het doel is de hulp aan
inwoners, van jong tot oud, te verbeteren. Wij zien
alle inwoners als adviseurs over beleid en uitvoering
en nodigen van harte uit mee te denken en te doen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Els Weijers, projectleider, eweijers@velsen.nl of via
14 0255.

Meer inwoners betrekken
De gemeenten en participatieraden willen nog méér
inwoners betrekken bij de sociale vraagstukken in
de IJmond. We willen aan de slag met nieuwe vormen van (bewoners-) participatie. Meer jongeren
die zich laten horen maar ook ouderen en mensen
met een beperking. De inwoners zelf weten vaak
het beste welke problemen er zijn en welke steun
of hulp nodig is. Het gaat om jong en oud, arm en
rijk, mondig en minder mondig. Dat daagt ons uit
om creatief te zijn. De huidige tijd daagt gemeenten
uit om inwoners actief uit te nodigen om zich in te
zetten voor hun leefomgeving. En dit vraagt van
gemeenten en bestaande raden om nieuwe werkwijzen toe te passen. Daar zijn we in 2017 mee
aan het oefenen. We willen op diverse manieren,
in persoonlijke ontmoetingen, maar ook via de
digitale snelweg, met de gebruikers van zorg en ondersteuning, met hun naasten, en met alle inwoners
die zich in willen zetten voor een sociale IJmond het
gesprek aangaan. We willen gebruik maken van de
ervaring en kennis in onze gemeenten. En dat doen
we door alle burgers actief op te roepen om mee te
doen.
Nieuwe vormen van participatie uitproberen
De participatieraden en de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen gaan samen nieuwe vormen van participatie uitproberen. Over hun eigen
grenzen heen. Los van bestaande vergaderstructuur

Terugblik Verkeersexamen 2017

Vorige week hebben alle scholen in onze gemeente weer meegedaan aan het praktisch ﬁetsexamen 2017.
Wethouder Tim De Rudder gaf het startschot op de parkeerplaats bij Sporthal de Walvis. In totaal deden
er dit jaar 432 leerlingen mee.

Expositie examenleerlingen CKV Kennemer College in het Stadhuis
Met een ‘vrije opdracht’ voor het eindexamen
exposeren de eindexamenleerlingen uit 5 Havo
en 6 Vwo van het Kennemer College uit Beverwijk in het Stadhuis. Van 13 april t/m 30 mei
2017 kunt u de tentoonstelling bewonderen.
Elk jaar sluiten de leerlingen die gekozen hebben
voor het vak Kunst Beeldende Vorming hun schoolexamen af met een tentoonstelling in de aula van
de school. Voor deze tentoonstelling krijgt iedere
leerling de opdracht om een 2-dimensionaal werk
(tekening, schilderij, collage, foto of video) en een
3-dimensionaal werk (ruimtelijk beeld of kledingontwerp) te maken. De opdracht is helemaal open:
leerlingen bepalen zelf welke technieken en materia-

len ze gebruiken en waar het werk over moet gaan.
De enige beperkingen zijn dat het werk op school
of in schooltijd vervaardigd moet worden. Voor
het eindexamen worden de werken beoordeeld op
basis van techniek, ontwerp, tijdsinzet, presentatie
en inhoud. Samen met het schetsboek, waarin de
leerlingen het hele maakproces bijhouden, vormt
dit het eindcijfer voor het praktijkonderdeel van het
examen.

van de prestaties van de leerlingen. Met het examenwerk laten de leerlingen goed zien waar ze toe
in staat zijn en ook wat hen persoonlijk bezighoudt.
In zekere zin zijn het daarmee een soort ‘zelfportretten’ waarmee de leerling zich presenteert. U
bent van harte welkom om de tentoonstelling te komen bekijken en te bewonderen hoeveel creativiteit
en talent er op het Kennemer College aanwezig is.

Kom langs
Creativiteit en talent
Dit jaar heeft de gemeente de school aangeboden
om werk van de leerlingen te exposeren in het
Stadhuis. Er is gekozen om examenwerkstukken te
selecteren die een goed en divers overzicht geven

De tentoonstelling kunt u bekijken tijdens openingsuren in de publiekshal van het Stadhuis,
Stationsplein 48 in Beverwijk.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 11 mei 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 20 april 2017
- Raadscommissie: dinsdag 2 mei 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).
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 19 april 2017 en vervolgens op 3 mei 2017. Voor meer informatie over
de te behandelen bezwaarschriften kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie,
mevrouw Bodt (0251) 256 256.
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.
burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en Regionale samenwerking

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

