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Opening Aagtenpark
Op zaterdag 1 juli wordt het Aagtenpark
geopend! Om 12.30 uur wordt het Aagtenpark
ofﬁcieel geopend door wethouder Jaqueline
Dorenbos en gedeputeerde Jaap Bond. Vanaf
13.30 uur vindt in het Aagtenpark een feestelijke
middag plaats met diverse activiteiten voor jong
en oud. De toegang is gratis en je hoeft je niet
aan te melden.

Aan de hardloopwedstrijdjes van DEM mag
iedereen meedoen!
– Om 14.00 start de jeugd, geboren in 2009,
2010 en 2011 voor één rondje (800 meter)
– 0m 14.15 start de jeugd geboren in 2006,
2007 en 2008 voor twee rondjes
– Om 14.30 start iedereen die geboren is in
2005 of eerder voor drie rondjes

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00-14.00u Wielerclinic door
wielervereniging BRC (eigen ﬁets en
bescherming meenemen)
13.30-15.30u Poledance door
PoledanceXperience
14.00-15.00u Hardloopwedstrijd door DEM
14.00-16.00u Demonstratie schaapsherder met
een hele schaapskudde door Marleen de Bie
14.00-16.00u Bootcamp/sport en spel door
Brenda Calf, Food and Fit coach Beverwijk
14.00-16.00u Yoga door Simone Stam van
Yoga en massage in Balance Beverwijk
15.00-16.00u Skateclinic door schaatsclub
Kees Jongert (eigen skeelers en bescherming
meenemen)

Daarnaast is er een doorlopend programma
tussen 13.00-16.30uur. De hele middag is
er gelegenheid om mee te doen aan Panna
Voetbal, staat er een springkussen en is er
een leuk kinderprogramma. Ook kan je leren
Boogschieten of Petanque spelen en is de
scouting is aanwezig met een kampvuur, waar
je heerlijke Marshmallows kan roosteren. De
Stichting Oer-IJ geeft nog een leuke presentatie.
Genoeg te beleven dus in het mooie park. Trek
vooral je sportieve kleding aan en doe gezellig
mee aan alle activiteiten. Tot zaterdag!

10-jarig bestaan kinderboerderij de Baak
Woensdag 21 juni was het groot feest op
kinderboerderij en NME-centrum “de Baak”.
Het is al weer 10 jaar geleden dat de Baak
geopend werd. Vele kinderen hebben zich deze
middag vermaakt. Ze konden bijvoorbeeld een
ritje met de paardenkar maken, zelf een tasje
bedrukken, zich laten schminken of kijken bij
de theatervoorstelling. Het weer was mooi en
de vele blije gezichten maakten het tot een echt
jubileumfeest.

Vlogwedstrijd –
Word jij vlogger
tijdens de kermis
van Beverwijk?
Gemeente Beverwijk is op zoek naar een
vlogger die tijdens de kermis wil vloggen. Ben
jij enthousiast, ga je graag naar de kermis en
vind je het ook nog eens helemaal fantastisch
om te vloggen? Dan word jij misschien onze
kermisvlogger.
Wat moet je doen?
Stuur ons een vlog van maximaal 2 minuten.
Laat daarin zien waarom jij op de kermis
van Beverwijk wil vloggen. Een deskundige
jury beoordeelt de video’s op originaliteit en
kwaliteit.
Een super beloning
Word jij gekozen? Dan plaatsen we jouw vlogs
op de facebookpagina van de kermis.
Ook krijg je de kans om als eerste een selﬁe
te maken met “Social Inﬂuencer” Furtjuh, die
op donderdag 10 augustus tijdens de kermis
aanwezig is.
Aanmelden
Stuur jouw vlog via www.wetransfer.com naar
v.zonneveld@beverwijk.nl. Dit kan tot en met 17
juli 2017. Vermeld in het berichtvak jouw naam,
leeftijd en telefoonnummer. Als jouw vlog is
uitgekozen, nemen we contact met je op.
We kijken uit naar jullie mooie ﬁlmpjes. Succes!
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Rutger Vink (Furtjuh) en Jill (Zapp) komen naar de kermis van Beverwijk!
Op donderdagavond 10 augustus komt Rutger
Vink, ook bekend als Furtjuh, naar de kermis
van Beverwijk. En op vrijdagmiddag komt Jill,
van Zapp, haar boek signeren op de kermis.

zich een vis in het water als presentator, zanger,
acteur en ﬂauwegrappenmaker. Zijn liedjes,
sketches, parodieën en uitdagingen zijn grote hits
in de wereld van YouTube.

Donderdag 10 augustus - Meet and Greet
met “Furtjuh”
Is uw kind helemaal fan van Furtjuh en wilt hij/
zij een brandende vraag aan Furtjuh stellen of
een selﬁe met hem maken? Dan is dit de kans!
Van 19.00 uur tot 20.00 uur is de legendarische
Furtjuh op het kermisterrein.

Vrijdag 11 augustus - Boeksignering en Meet
and Greet met Jill Schirnhofer (Zapp)
Van 15:00 uur tot 16:00 uur komt Jill
Schirnhofer, bij Boekhandel The Read Shop
op de Breestraat, haar boeken signeren.
Aansluitend, van 16:00 uur tot 17:00 uur, is er
een Meet and Greet met Jill op het kermisterrein.
Tijdens deze Meet and Greet kunnen kinderen
op de foto’s met Jill, een vraag aan haar stellen
of gewoon een leuk praatje met haar maken.

Rutger Vink (alias Furtjuh) is een Nederlandse
YouTube-bekendheid. Dit multi-talent voelt

Jill Schirnhofer is bekend van
Zapp. Zij heeft daar haar eigen
tv-programma: Jill. Tekenen,
knutselen en kokkerellen staan
centraal in het tv-programma.
Ze daagt kijkers uit creatief te
zijn en hun eigen fantasie
te gebruiken. Ze neemt de
kijkers mee in haar wereld
en laat hen zien dat ze
met minimale
middelen zelf de
mooiste creaties
kunnen maken.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon:
fax:
WhatsApp:
internet:

(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.
–
IJmond raadscommissie: dinsdag 27 juni
–
Raadscommissie: donderdag 29 juni, dinsdag 11 juli
en donderdag 13 juli
–
Raadsvergadering: donderdag 6 juli
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 28 juni 2017 en vervolgens
op 12 juli 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).

