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Binnenste Buiten

Beverwijk

Opfriscursus verkeersregels

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

veranderd zijn. U kunt daarbij denken aan turborotondes, spitsstroken en nieuwe belijning Het maakt
niet uit of u auto rijdt of per ﬁets aan het verkeer
deelneemt. Wilt u weten of de cursus wat voor u is
kijk dan op de website www.vvn.nl/opfriscursus en
doe de test.

Wanneer
bron: Veilig Verkeer Nederland
Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag
nog eens laten bijspijkeren over de nieuwste verkeersregels? Grijp dan nu uw kans! Een deskundig
voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u
bij over alle verkeersregels die in de loop der jaren

Veilig Verkeer Nederland afdeling Beverwijk/
Heemskerk organiseert op
woensdag 1 november 2017, in het Kennemer
Theater ingang Trijntje Kemp-Haanstraat te Beverwijk, van 09.00 tot 12.00 uur een opfriscursus.
De cursus is kosteloos en kofﬁe/thee wordt u
aangeboden. Er kunnen maximaal 40 deelnemers
geplaatst worden.

Inspiratiebijeenkomst Week van de Industrie
burgerparticipatie
sociaal domein
Op donderdagavond 28 september lieten raadsleden
en leden van cliëntenplatforms en Wmo-raden uit
Beverwijk, Heemskerk en Velsen zich inspireren
in de raadzaal van de gemeente Heemskerk.
Onderwerp: hoe betrekken we onze inwoners
bij beleid? Hoe stimuleren we inwoners om hun
eigen leefomgeving te verbeteren? Sprekers gaven
uit verschillende invalshoeken vernieuwende
voorbeelden, inspirerende manieren en nuttige
informatie over hoe je inwoners kunt bereiken en
enthousiast maken om een bijdrage te leveren. Na
de presentaties gingen de deelnemers nog verder aan
de slag met drie onderwerpen.
1. Hoe betrekken we jeugd/jongeren bij beleid en
uitvoering?
2. In de IJmond wordt al een tijdje geoefend met
nieuwe vormen van cliëntenparticipatie. Wat
zijn de resultaten en wat zijn de ervaringen van
deelnemers?
3. Hoe kan de gemeente bewonersinitiatieven
(initiatieven van bewoners die bijdragen aan
een verbetering van de woon- en leefomgeving)
stimuleren en ondersteunen?
Als rode draad bij alle onderwerpen kwam naar
boven dat het cruciaal is om aan te sluiten bij
de belevingswereld van verschillende groepen
inwoners. Blijf niet zitten, ga op de inwoners af en
sluit aan bij hoe zij de wereld beleven. Dan is de
kans het grootst dat inwoners mee willen denken
en doen.

In de herfstvakantie van vrijdag 20 tot en met
zondag 29 oktober vinden in Beverwijk, IJmuiden
en Zaanstad tal van activiteiten plaats in het
teken van de Week van de Industriecultuur. Met
een bomvol cultureel programma van onder

Inschrijven
U kunt zich schriftelijk of per e-mail voor 10
oktober inschrijven onder vermelding van VVN
Opfriscursus. Wilt u dan de volgende gegevens
doorgeven:
Voorletters en Achternaam, Adres, Postcode en
Woonplaats, Geboortedatum, Telefoonnummer,
E-mail adres.

E-mail naar
info@vvn-afd-beverwijk-heemskerk.nl
of via post naar VVN p/a Kruipwilg 10 1964 MC
Heemskerk.
Of via tel: 0251- 209948

meer theatervoorstellingen, haventochten,
muziek, culinaire rondleidingen, bedrijfsexcursies
en spectaculaire lichtprojecties laat het
Noordzeekanaalgebied zijn rijke industriële
verleden, heden en toekomst zien.
Bekijk het volledige programma van de Week van
de Industriecultuur op www.industriecultuur.nl
De activiteiten zijn gratis toegankelijk, reserveer
wel vooraf je kaartje. Het programma wordt in
samenwerking met gemeenten Beverwijk, Velsen en
Zaanstad ontwikkeld.

Kaplijst bomen
Vanaf 1 oktober t/m eind december 2017 worden in de gemeente de volgende bomen gekapt.
De bomen worden gekapt vanwege ziekte, beschadiging of slechte groeiomstandigheden.
Locatie

Soort boom

Nieuwe boom

Beijneslaan

2x Malus ``Professor sprenger``

Ja

Bullerlaan

1x Cercidiphyllum japonica

Ja

van Egmond van meeresteynpad

1x Betula pendula

Nee

Park overbos nabij foreestpad

1x Populus euramericana ``Robusta``

Nee

Westerhoutweg t.o.v. westerhoutpad

1x Aesculus hippocastanum

Ja

Noorderwijkweg t.o.v. nr. 9c

1x Sorbus aucuparia

Ja

Oostertuinen t.o.v. nr. 46

1x Robinia pseudoacacia ``Unifoliola``

Nee

Laan der mensenrechten achter nr. 86

1x Sorbus aucuparia

Nee

Vijver nabij scoutingterreinen

1x Salix caprea

Ja

Burgerhartstraat t.o.v. nr. 2

1x Aesculus carnea ``Briotii``

Ja

Moensplein t.o.v. nr. 10

1x Crataegus x lavaleeii

Ja

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Openbare Ruimte via 0251-256256.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 9 november 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 19 oktober
- Raadscommissie: donderdag 2 november

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 18 oktober 2017 en vervolgens op
1 november 2017. Voor meer informatie over de
te behandelen bezwaarschriften kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie,
mevrouw Bodt (0251) 256 256.

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).

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.

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).

burgemeester M.E. Smit: Veiligheid, Bestuurlijke
coördinatie, Regionale samenwerking en Organisatie
en Strategische communicatie

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, Stadspromotie, 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).

