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Beverwijk

Binnenste Buiten

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

Martijn Smit
nieuwe
burgemeester
Beverwijk

Schaapskudde komt
gebieden ‘maaien’
De schaapskudde van Speckled Sheeps uit Heemskerk komt in een aantal gebieden in onze gemeente
grazen. Deze schaapskudde graasden al op de
Dorpsweide in Wijk aan Zee, maar gaan nu ook op
andere percelen in de gemeente grazen. Vandaag
om 14.00 uur wordt door de wethouder Jaqueline
Dorenbos tezamen met de landschapsbeheerder
Marleen de Bie het graasseizoen geopend in park
Vondelkwartier, nabij kinderboerderij De Baak. De
andere locaties waar de schapen grazen zijn: het
voormalig terrein Ankie’s hoeve (entree Beverwijk),
de Aagtendijk en het Florispark

De heer drs. M.E. Smit (Martijn) is benoemd bij
Koninklijk Besluit tot burgemeester van Beverwijk.
De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester is hiermee ofﬁcieel afgerond. De benoeming
gaat in op donderdag 18 mei 2017. Hij volgt de
heer Freek Ossel (PvdA) op die sinds 1 september
2014 waarnemend burgemeester is.
Op 18 mei 2017 wordt de nieuwe burgemeester
door de Commissaris van de Koning, de heer
J.W. Remkes, beëdigd en vervolgens geïnstalleerd.
Dit gebeurt tijdens een buitengewone openbare
raadsvergadering in de raadzaal van het Stadhuis in
Beverwijk.

Aantrekkelijk voor landschap, recreatie en
educatie

fotograaf: Valerie Kuypers

Beverwijk zoekt inwoners op
Sinds 2015 is er veel veranderd in de zorg. Mensen
moeten meer zelf doen. Familie en buren hebben
daarbij een belangrijke rol. We willen dat onze
inwoners zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen in onze mooie stad. Om de
meest kwetsbare mensen in Beverwijk de juiste zorg
en aandacht te kunnen geven heeft de gemeente
hulp en advies van inwoners nodig. Daarvoor is
onder andere de Wmo-raad ingesteld.

Wie zoeken we?
Door het tussentijdse vertrek van twee leden zoeken
wij zo spoedig mogelijk aanvulling van de raad.
Vanuit uw eigen ervaringen en kennis kunt u mee
denken over het functioneren van de voorzieningen
of de ontwikkeling daarvan. Maar daarnaast kunt
u ook een bijdrage leveren aan een verbreding en
verbetering van de betrokkenheid van inwoners.
We zoeken met name leden met ervaring en kennis
vanuit of met de jeugdzorg of jeugdbeleid.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies
aan het college van burgemeester en wethouders
over welzijn, ouderen, jeugd, chronisch zieken en
gehandicapten en andere kwetsbare groepen. De
gemeente Beverwijk wil inwoners méér betrekken
bij de sociale vraagstukken. Zij wil 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. Daarvoor
is gestart met een project waarin inwoners gevraagd
worden om mee te denken over die vraagstukken. De Wmo-raad is hierbij direct betrokken. De
toekomst van de Wmo-raad is nog niet duidelijk.
Veranderende tijden vragen een andere manier van
meedenken en meedoen. Een nieuwe uitdaging,
naast de bestaande adviestaak van de Wmo-raad.
Maar ook een stevige klus.

Het inzetten van de schaapskudde heeft een positief
effect op uitstaling van de grasvlaktes. Doordat de
schapen niet overal even intensief grazen, ontstaan
er hoogteverschillen in het gras. Daarnaast laten de
schapen bepaalde kruiden liever staan. Dit zorgt
voor een heel divers graslandschap. Verder zorgen
de schapen voor een bepaalde levendigheid in de
openbare ruimte.
In het programma van de NME (Natuur en Milieu Educatie) voor scholen is een bezoek aan de
schaapskudde opgenomen. Voorheen moesten Beverwijkse scholen uitwijken naar de schaapskudde
in Heemskerk. Dit jaar wordt het voor scholen mogelijk om de kudde in eigen gemeente te bezoeken.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen over de kudde of
bij calamiteiten kunt u contact opnemen met Marleen de Bie, de schaapherder, info@speckledsheepatwork.nl of via 06-23356938.

Hoeveel tijd kost het?
De Wmo-raad vergadert elke 2e maandagmiddag
van de maand. Wmo-beleidsmedewerkers van de
gemeente ondersteunen u bij uw werkzaamheden.
Per maand moet u rekening houden met een inzet
van ongeveer 14 uur.

Meld u aan en maak het verschil!
Stuur uw CV vóór 15 mei 2017 naar: Gemeente
Beverwijk, afd. Samenleving, t.a.v. Wmo-raad,
Postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Wij nemen dan
zo spoedig mogelijk contact met u op.
Om lid te worden van de Wmo-raad moet u wel
aan een paar voorwaarden voldoen: u bent inwoner
van Beverwijk maar geen gemeenteraadslid (-steunlid) of ambtenaar. Ook als u werkzaam bent bij één
van de zorg- of welzijn aanbieders kunt u geen lid
worden van de Wmo-raad.
Heeft u nog vragen? Bel dan met de gemeente
Beverwijk, mw. T. van Zelst, op nummer
0251-256504.

Terugblik Schaapscheerdersfeest
Vorige week vond het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest bij kinderboerderij De Baak plaats. Er was
veel te doen voor jong en oud. Kinderen zagen van
dichtbij hoe de schapen hun wintervacht verloren.
Het was een gezellige middag.

Agenda
Gewijzigde openingstijden Stadhuis
In verband met de Dodenherdenking is het Stadhuis op
donderdag 4 mei vanaf 19.00 uur gesloten. Op vrijdag
5 mei, tijdens Bevrijdingsdag, is het Stadhuis de gehele
dag gesloten.
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: woensdag 24 mei 2017
- Raadscommissie: maandag 29 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 tab-

blad 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 3 mei april 2017 en vervolgens op 17
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).

