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Binnenste
Pas op voor de berenklauw
De reuzenberenklauw lijkt een mooie plant,
maar pas op. Bij aanraking van de reusachtige
bladeren komen sappen vrij. De sappen kunnen
op de huid jeukende plekken veroorzaken. Bij
blootstelling aan de zon kunnen hardnekkige
zwellingen en blaren ontstaan. Kom je in
aanraking met een reuzenberenklauw dan is het
advies de huid goed af te spoelen, te bedekken
tegen zonlicht en een arts te raadplegen. Bij
contact met de ogen geldt: uitspoelen met veel
water en naar de dokter. Heeft u sap in de mond
gekregen? Ga direct naar de spoedeisende hulp,
dit is zeer gevaarlijk.
Hoe herken je de berenklauw
Er zijn twee soorten berenklauw in Nederland:
de reuzenberenklauw en de gewone berenklauw.
In gemeente Beverwijk komen beiden voor.
De reuzenberenklauw (exoot)1 kan vier tot vijf
meter hoog worden. De stengel kan 10 cm breed
worden en is rood gevlekt. Deze berenklauw
heeft scherpe, diep ingesneden en behaarde
bladeren. De plant bloeit vanaf juli tot de herfst
met witte bloemschermen.

De gewone berenklauw (inheems)2 kan tot twee
meter hoog worden en heeft geen rode vlekken
op de stengels. De bladeren zijn ook minder
puntig en ingesneden.

Beheersen van de reuzenberenklauw
De reuzenberenklauw is een hardnekkige plant
en in deze tijd bloeit op allerlei plekken. Het
doel van de gemeente is het uitputten van de
plant en ervoor zorgen dat deze niet uitzaait. In
de openbare ruimte van Beverwijk, die in beheer
is van de gemeente, wordt de reuzenberenklauw
binnen het dagelijks groenbeheer bestreden.
De prioriteit ligt bij de woongebieden en
speelvelden, waar de kans om in aanraking te
komen met de reuzenberenklauw het grootst
is. Nog voordat de reuzenberenklauw bloemen
krijgt of zaadjes laat vallen wordt deze gemaaid.
Dit zorgt ervoor dat de plant zich niet kan
verspreiden. Terreineigenaren beheren elk op
hun eigen manier en tijdstip de berenklauwen.
Berenklauw verwijderen of melden
Wilt u zelf een berenklauw verwijderen uit
uw tuin? Draag dan beschermde kleding en
handschoenen. Verwijder de berenklauw het
liefste voor de bloei. Steek de berenklauw

Afvalpassen voor toegang
afvalbrengstations
Inwoners van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen met oude ReinUnie
passen hebben vorige week een nieuwe afvalpas
ontvangen. De afvalpas biedt toegang tot de
afvalbrengstations in Beverwijk én Velsen en
vervangt de verouderde ReinUnie pas. Vanaf
maandag 26 juni gaan de slagbomen bij de
afvalbrengstations alleen nog open met de
nieuwe afvalpas.
Waarom een afvalpas?
De gemeente laat het afval verwerken door
HVC. HVC doet dat ook voor de gemeenten
in de omgeving. Inwoners van de gemeenten
betalen hieraan mee via de afvalstoffenhefﬁng.
Met behulp van de afvalpas kan HVC de kosten
voor afvalverwerking toerekenen aan de juiste
gemeente. De gemeente Beverwijk overweegt het
gebruik van de afvalpas ook bij de ondergrondse
containers. Bewaar de pas dus zorgvuldig. Als
de pas beschadigt of zoekraakt, moet u bij HVC
een nieuwe aanvragen. Dat kost € 7,50.
Wat is grof afval?
Bij het afvalbrengstation kan grof afval worden
gebracht. Denk bijvoorbeeld aan een kapotte
meubels, versleten vloerbedekking, oude
smartphone of niet meer werkende apparaten.
In afval zitten waardevolle materialen die

kunnen dienen als grondstoffen voor nieuwe
producten. Spullen die herbruikbaar zijn kunt
u ingeleverd bij het kringloopbedrijf Noppes op
het afvalbrengstation.
Binnenkort start HVC met een gratis
aanhangwagenservice. U kunt dan een
aanhangwagen lenen om grof afval naar het
afvalbrengstation te brengen. Grof afval kunt u
van maandag tot en met zaterdag wegbrengen
naar de afvalbrengstations.
Registratiegegevens afvalpas
De nieuwe afvalpas heeft een ingebouwde chip,
voorzien van een unieke code. Deze is gekoppeld
aan uw straat en huisnummer. Op de afvalpas
zelf staan geen persoonsgegevens opgeslagen. De
chip in de afvalpas registreert het bezoek aan het
afvalbrengstation. Deze gegevens worden alleen
gebruikt om het aantal afvalstortingen aan de
gemeente te rapporteren. Voor meer informatie
over de werking van uw afvalpas verwijzen
wij naar de privacy verklaring op de website
hvcgroep.nl/privacy.
Locaties afvalbrengstations
Velsen: Amsterdamseweg 10, Velsen-Zuid
Beverwijk: Binnenduinrandweg op het BUKO
bedrijventerrein, Beverwijk

Sociaal team op de weekmarkt

Woensdag 5 juli staat het Sociaal team op de
weekmarkt. Kom gezellig langs voor een gratis
kopje kofﬁe of thee en een vrijblijvend praatje.
Het Sociaal team stelt zich graag aan u voor en
vertelt wat zij voor u, uw buurtbewoners of uw
buurt kan betekenen.

af in de grond met een spade en verwijder
zoveel mogelijk van de wortel. Deponeer de
berenklauw bij voorkeur in de grijze afvalbak.

De reuzenberenklauw (exoot)
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De gewone berenklauw (inheems)

Respons enquête
plastic, blik en pak
scheiden

Eind mei heeft de gemeente een enquête over
scheiden van plastic, blik en pak uitgezet onder
de inwoners van gemeente Beverwijk. In de
enquête konden respondenten
aangeven hoe zij over plastic, blik en pak
scheiden denken en dit het liefste willen
doen. De enquête is verspreid via Facebook,
de gemeentepagina BinnensteBuiten, www.
beverwijk.nl en Twitter. Ruim 1400 inwoners
hebben de moeite genomen om de vragenlijst
volledig in te vullen. Dat is een geweldig respons.
Aan iedereen die de enquête heeft ingevuld: heel
erg bedankt! De reacties hebben waardevolle
informatie opgeleverd. Dit gaan wij nu per
wijk analyseren. Op basis van de analyse wordt
besloten welke methode van plastic, blik en pak
scheiden bij jou in de buurt wordt ingevoerd.

Inloopdag
begraafplaats Duinrust
Zondag 2 juli van 11:00 uur tot 16:00 uur is
in de kofﬁekamer van begraafplaats Duinrust
een inloopdag. U kunt vragen stellen die
gaan over begraven en cremeren. Daarnaast
is er een pendeldienst aanwezig die u van de
begraafplaats naar het Crematie Centrum
Westerhout vervoert. Daar kunt u een kijkje
nemen achter de schermen en vragen stellen.
Uiteraard brengt de pendeldienst u ook weer
terug naar begraafplaats Duinrust.

