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Maak kennis met Burgeronderzoek 2017
het Sociaal team

Het Sociaal team Beverwijk is er voor bewoners
van Beverwijk en Wijk aan Zee die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het is een
samenwerking tussen de gemeente Beverwijk,
Socius Maatschappelijke Dienstverleners, Mee &
de Wering, Viva! Zorggroep en Stichting Welzijn
Beverwijk.
Heeft u een vraag waar u zelf niet uitkomt,
bijvoorbeeld op het gebied van werk, geld,
opvoeding, sociale contacten, onderwijs of
gezondheid? Het Sociaal team helpt u hier graag
kosteloos bij. Zij zoeken samen met u naar
een oplossing, eventueel met hulp van familie,
vrienden, buren en vrijwilligers. Lukt dit niet,
dan gaat het Sociaal team, in overleg met u, op
zoek naar gespecialiseerde hulp.
U kunt ook bij het Sociaal team terecht als
u zich bijvoorbeeld zorgen maakt om een
buurtbewoner of familielid. Of met ideeën om
uw buurt te verbeteren. Het Sociaal team denkt
met u mee en adviseert u bij het organiseren van
een buurtactiviteit.
Inloopspreekuren
Kom gerust langs tijdens de inloopspreekuren.
U hoeft hier geen afspraak voor te maken. De
inloopspreekuren vinden plaats op:
Woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00
uur in Wooncentrum Viva! Elsanta, President
Kennedyplein 225;
Donderdagmiddag van 12.00 uur tot 14.00 uur
in dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4 Wijk
aan Zee;
Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in
het Stadhuis van Beverwijk, Stationsplein 48.

De gemeente onderzoekt de leefbaarheid in
Beverwijk en Wijk aan Zee. Aan 4500 inwoners
wordt gevraagd om via een enquête zijn of
haar mening te geven over zaken als: de zorg
voor de woon- en leefomgeving, het betrekken
door en samenwerken met de gemeente en de
mogelijkheden om volwaardig deel te nemen
aan het maatschappelijk leven. Hiervoor wordt
een willekeurige steekproef getrokken onder alle
inwoners. Half juni ontvangen alle deelnemers
die in de steekproef vallen een brief waarin staat
hoe alles in zijn werk gaat.
De gemeente vindt het belangrijk dat alle
inwoners prettig in hun buurt kunnen leven en
wil graag weten van de inwoners hoe zij denken

over het wonen en leven in Beverwijk. Zeker
nu er van inwoners steeds meer wordt verwacht
dat zij zelf het initiatief nemen om hun buurt
prettig en leefbaar te houden. Met behulp van de
resultaten gaat de gemeente, samen met iedereen
die daarbij een rol wil spelen, aan de slag om
het wonen en leven in Beverwijk nog prettiger
te maken. Het is daarom belangrijk dat iedereen
die een brief krijgt, meedoet aan de enquête en
zijn of haar mening geeft.
De gemeente wordt bij dit onderzoek
ondersteund door Onderzoeksbureau Companen
uit Arnhem. Bij vragen kunt u contact opnemen
met de gemeente Beverwijk via 0251-256 256.

telefoon:
fax:
WhatsApp:
internet:

Jongerencoaches
Een team van drie jongerencoaches begeleidt
vanaf 1 mei kwetsbare jongeren van 18-23 jaar.
Deze jongeren zijn in leeftijd volwassen, maar
kunnen zich in de praktijk moeilijk redden. Ze
leiden een zwervend bestaan of hebben te kampen met problemen op het gebied van ﬁnanciën,
dagbesteding, werk of scholing. Vaak gaat het
om jongeren met een lichte verstandelijke beperking of een (dreigende) verslaving.
De overstap maken naar een zelfstandig en
volwassen leven is dan moeilijk. Jongeren tot
achttien jaar kunnen jeugdhulp krijgen of
ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). De gemeente Beverwijk,
Heemskerk en Velsen willen voorkomen dat deze
jongeren een achterstand oplopen in de
maatschappij en zet jongerencoaches in. Deze
coaches richten zich in eerste instantie op het oplossen van praktische problemen rond inkomen,
zorgverzekering, huisvesting en dagbesteding.

Wilt u een afspraak maken of heeft u een
dringende vraag, neem dan contact op met het
Sociaal team via 0251-279100 of
sociaalteam@beverwijk.nl. Kijk voor
meer informatie over het Sociaal team op
www.sociaalteambeverwijk.nl of op de
Facebookpagina van het Sociaal team Beverwijk.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Daarnaast begeleiden ze de jongeren en als dat
nodig is, kunnen ze specialistische hulp erbij
halen. Alles is er op gericht dat deze jongeren
op eigen benen verder kunnen en als zelfstandige volwassenen kunnen deelnemen aan onze
maatschappij.
Steun
Als je achttien bent, ben je voor de wet weliswaar volwassen, maar je hebt dan vaak nog de
(volwassen) steun nodig van ouders of familie.
Niet alle jongeren kunnen hier op terugvallen
en dan begint vaak een zoektocht naar de juiste
begeleiding. Met de jongerencoaches willen de
gemeenten voorkomen dat deze jongeren tussen
de wal en het schip terecht komen. Het gaat om
een proef voor 1 jaar. Het team werkt vanuit
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor de
drie gemeenten in de IJmond (Beverwijk,
Heemskerk en Velsen).

Stembureauleden
gezocht
Bent u 18 jaar of ouder en lijkt het u leuk om
tijdens verkiezingen op een stembureau te zitten?
Bijvoorbeeld met de gemeenteraadsverkiezingen
volgend jaar? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@beverwijk.nl met daarin je naam, adres
en telefoonnummer.
Ongeveer 3 maanden van tevoren ontvangt
u een e-mail met het verzoek om een
bereidheidsverklaring in te vullen. Hierna hoort
u ongeveer een maand voor de verkiezingen of u
bent ingedeeld op een stembureau.

(0251) 256 256
(0251) 256 444
06-11614998
www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter:
@gem_beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk
Openingstijden Stadhuis:
Het publieksbureau in het Stadhuis
van de gemeente Beverwijk is geopend:
op maandag, woensdag en vrijdag:
van 9.00 uur tot 16.00 uur
op dinsdag:
van 9.00 uur tot 12.30 uur
op donderdag:
van 9.00 uur tot 20.00 uur
Het bouwloket is op maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Alle overige afdelingen en diensten
zijn bereikbaar tussen 09.00 en 17.00
uur via telefoonnummer
(0251) 256 256.
Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis
Een verloren of gevonden voorwerp
kunt u melden via de gemeentelijke
website: www.beverwijk.nl onder
‘snel naar’ of telefonisch bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente
Beverwijk via telefoonnummer
(0251) 256 256.
Meer informatie over de procedure en
bijvoorbeeld uw rechten om eigenaar
te worden van een gevonden voorwerp, vindt u op www.beverwijk.nl.
Aan de inhoud van de teksten op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op woensdag 5 juli 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 15 juni
– Raadscommissie financieel: dinsdag 20 juni en
donderdag 22 juni
– IJmond raadscommissie: dinsdag 27 juni
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur -tenzij anders vermelden 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 14 juni 2017 en vervolgens
op 28 juni 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 M. Smit: 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).

