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Binnenste Buiten

Beverwijk

Tata Steel Chess Tournament bestaat 80 jaar!
Dit jaar met een speciaal Festival weekend
In 1938 werd er voor het eerst geschaakt in Wijk
aan Zee. Dit jaar vieren we alweer de 80e editie
van het Tata Steel Chess Tournament!
De 80ste editie van het Tata Steel Chess
Tournament start op vrijdag 12 januari 2018.
Al 80 jaar staat het dorp Wijk aan Zee in
januari, twee weken lang, in het middelpunt van
de belangstelling als het schaakmekka van de
wereld. Daar zijn we trots op! Het college van
burgemeester en wethouders beschouwt het als een
eer om de internationale top van de schaaksport
en de vele amateurs te ontvangen. In 80 jaar tijd
is het toernooi uitgegroeid tot een internationaal
evenement waar de beste internationale
topschakers strijden. Zo doet de Noor Magnus
Carlsen (de nummer 1 van de wereld) de
aankomende editie weer mee aan het Tata Steel
Masters toernooi, samen met de beste Nederlandse
schaakgrootmeester Anish Giri. Het Tata Steel
toernooi biedt dit jaar veel meer dan topschaken
alleen. Er staat een prachtig programma klaar, voor
schakers en niet-schakers!

Tata Steel Chess Festival op zaterdag 20 en zondag
21 januari 2018
Het 80-jarig bestaan van het Tata Steel Chess
Tournament vieren we op zaterdag 20 en zondag
21 januari met het Tata Steel Chess Festival in
Wijk aan Zee. Neem een kijkje bij de schakers,
laat uw kinderen meedoen met de Tata - Kids of
Steel® Games, luister naar het live commentaar
en ontsnap uit de Chesscape Room. Altijd in een
KNRM truck willen zitten of zien hoe een KNRM
reddingsactie gaat? Dit kan zaterdag in het Hoge
Duin.

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

Het volledige programma voor 20 en 21 januari
vindt u op de website https://www.tatasteelchess.
com/festival

Werving leden
Rekenkamercommissie

Ondersteun een gezin; word
vrijwilliger bij Home-Start

Voor de rekenkamercommissie (RKC) van
Beverwijk zijn wij opzoek naar drie externe
leden, waaronder een voorzitter. De RKC is
een onafhankelijke onderzoekscommissie. De
hoofdtaak van de RKC is onderzoeken of het
gevoerde gemeentelijke beleid doeltreffend,
doelmatig en rechtmatig is uitgevoerd. Met
andere woorden: is het gestelde beleidsdoel
bereikt en is dat bereikt met een verantwoorde
hoeveelheid aan kosten en inspanningen?
De commissie kiest haar eigen
onderzoeksonderwerpen en doet ongeveer
twee onderzoeken per jaar. De leden
ontwikkelen de onderzoeksvragen, begeleiden
de onderzoeken en zijn verantwoordelijk voor
de resultaten. Afhankelijk van de fase waarin
het onderzoek zich bevindt zijn er maandelijks
één of meer vergaderingen. Hierbij hoort ook
een passende vergoeding van € 312,11 per
maand. De voorzitter ontvangt daarboven
€ 40,00 per maand.

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp
en vriendschap aan ouders met jonge kinderen die
tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ben je zelf ouder of opvoeder en wil je deze
ervaring delen? Misschien is Home-Start iets voor
jou!
Inmiddels werken er 16 getrainde vrijwilligers in de
IJmond. Allemaal zijn ze erg enthousiast. Sommige
hebben al een traject in een gezin afgesloten en
gaan binnenkort weer aan de slag in een ander
gezin. Voor zowel de gezinnen als de vrijwilligers
is het een mooie en zinvolle ervaring geweest.
Interesse? Medio januari begint Home-Start met de
introductietraining.

Mijn stad, jouw werk
Ga jij als lid of voorzitter van de
rekenkamercommissie bijdragen aan
goed bestuur? Kijk dan voor de volledige
vacaturetekst op www.werkenvoorbeverwijk.
nl. Reageren kan tot en met 22 januari.

Meer informatie? Bel naar 088-8876900 of kijk op
www.Home-Start.nl
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Wandelingen door Wijk aan Zee
Op zaterdag is er een bunkerwandeling die vertrekt
vanaf de basisschool de Vrijheit. Op zondag is er
een Zee van Staal wandeling.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 25 januari 2018 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 11 januari en
donderdag 14 januari.
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).
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).

Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften houdt op woensdag vanaf 19.15
uur hoorzitting. De datum van de eerstvolgende
zitting is op 24 januari 2018 en vervolgens op
7 februari 2018. Voor meer informatie over de
te behandelen bezwaarschriften kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie,
mevrouw Bodt (0251) 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.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).

