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Binnenste
Leden gezocht voor participatieraad
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in
de samenleving van Beverwijk. Dit geldt zeker
ook voor gehandicapten, chronisch zieken,
uitkeringsgerechtigden, jongeren die met zorgen
rondlopen of mensen die moeilijk aan het werk
komen. Zij hebben vaak zelf ook ervaringen,
initiatieven en ideeën die hen verder helpen,
maar worden niet altijd goed gehoord. De
participatieraad ondersteunt hen daarbij. Wil
jij ervoor zorgen dat zij goed gehoord worden?
Meld je dan nu aan voor de participatieraad.

Vanaf 1 april 2018 starten in Beverwijk, Heemskerk en Velsen de participatieraden. Groepen
van 7 tot 12 vrijwilligers die, ondersteund door
professionals uit de gemeente, zelf aan de slag
gaan. Samen manieren bedenken om in contact
te komen met de mensen om wie het gaat. Luisteren naar hun ideeën en initiatieven mogelijk
maken.
Als lid van de participatieraad is jouw kennis
en ervaring belangrijk, maar vooral dat je je

Spoorsingel sinds 1 februari afgesloten
voor fietsers en voetgangers
Op 1 maart begint ooms Construction met de
daadwerkelijke reconstructie van de Spoorsingel. Voorafgaand aan de reconstructie vinden
nog voorbereidende werkzaamheden plaats.
Vanwege deze reconstructie geldt vanaf 1 februari tot en met eind juni 2018 een omleiding
voor fietsers en voetgangers. Bewoners van de
Spoorsingel kunnen hun woning ten allen tijde
bereiken. Ook gemotoriseerd verkeer kan over
de Spoorsingel blijven rijden.
Omleidingen
Omleiding voor voetgangers: voetgangers vanaf
de Schans richting het Marlo-terrein en de Aagtendijk worden omgeleid via de Graaf Janstraat/
Oever. Deze omleiding geldt ook voor voetgangers vanaf de Aagtendijk/het Marlo-terrein
richting de Schans/Centrum.

Belang van burgerhulpverleners
De kans op overleven is het grootst wanneer er
binnen 6 minuten acute hulpverlening plaatsvindt. De ambulance kan er niet altijd zijn
binnen deze tijd. In 2017 zijn er in gemeente
Beverwijk 36 reanimatiemeldingen geweest.
Om dan snel acute hulp te verlenen zijn veel
burgerhulpverleners nodig; vrijwilligers die kun-

Meer informatie kun je lezen op
www.beverwijk.nl/participatieraad of neem
contact op met Marja van Leeuwen via
0251-256256.

Opfriscursus
verkeersregels

Omleiding voor fietsers: fietsers vanaf de Aagtenpoort richting het centrum worden omgeleid
langs de Karwei via de Parallelweg en Viaductweg naar Wijckermolen en vice versa.
Reconstructie maart 2018
De kruising Spoorsingel – Marlo Center wordt
vervangen door een rotonde. De rotonde zorgt
voor een verkeerssituatie die veel veiliger is.
Verder gaat de aannemer vanaf de St. Aagtendijk tot aan de Schans de rijweg, het fietspad én
het wandelpad vervangen. Het fietspad krijgt
over de gehele lengte een breedte van 3,6 meter,
zodat deze voor beide richtingen veilig te gebruiken is. Bij de Graaf Florislaan komt een linksafstrook, zodat afslaand verkeer van de Spoorsingel naar de Graaf Florislaan de doorstroming
niet belemmert.

Word ook vrijwilliger bij HartveiligWonen!
Gemeente Beverwijk
mag zich Hartveilig
noemen. Wij vinden
het belangrijk dat
wij dit ook mogen
blijven. Het systeem
van HartveiligWonen
draagt hieraan bij. Via
het systeem ontvangen burgerhulpverleners een oproep als in hun
omgeving iemand reanimatie nodig heeft. Uw
hulp kan helpen om het systeem nog intact te
houden.

betrokken voelt bij sociale vraagstukken. Zo
kunnen we met elkaar het samenleven in onze
gemeente verbeteren. Heb je belangstelling om
deel te nemen aan de participatieraad? Meld je
dan voor 1 maart 2018 aan via:
infopersoneel@beverwijk.nl

nen reanimeren of dit willen leren én die willen
en kunnen helpen als iemand in de buurt een
hartstilstand krijgt.
Burgerhulpverleners gemeente Beverwijk
Het aantal burgerhulpverleners is gelukkig ook
in 2017 weer meer geworden. In juni 2017 waren er 309 burgerhulpverleners. Nu begin 2018
zijn er 346 burgerhulpverleners aangemeld: 312
in Beverwijk en 34 in Wijk aan Zee. Er zijn 15
AED’s, 24 uur per dag/7 dagen per week beschikbaar. Daarnaast zijn er nog 13 AED’s voor
een gedeelte van de dag beschikbaar.
Meld u aan als vrijwilliger!
Bent u in bezit van een erkende reanimatie/
AED-training of bent u bereid deze te volgen?
Registreer uzelf dan als vrijwilliger. Uw hulp
is belangrijk! Wilt u uw AED ter beschikking
stellen, meld dit bij HartveiligWonen. Dit kan
allemaal via www.hartveiligwonen.nl. Hier staat
ook meer informatie over het project.

Wilt u zich als ervaren verkeersdeelnemer graag
nog eens laten bijspijkeren over de nieuwste
verkeersre-gels? Grijp dan nu uw kans! Een
deskundig voorlichter van Veilig Verkeer Nederland praat u bij over alle verkeersregels die in
de loop der jaren veranderd zijn. U kunt daarbij
denken aan de turborotondes, spits-stroken 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:
Veilig Verkeer Nederland afdeling Beverwijk/
Heemskerk organiseert op
woensdag 14 maart 2018 in het Kennemer
Theater 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.
Inschrijven:
U kunt zich schriftelijk of per e-mail voor 1
maart 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.
Aanmelden kan via een e-mail naar:
info@vvn-afd-beverwijk-heemskerk.nl of post
naar VVN p/a Kruipwilg 10 1964 MC Heemskerk of tel: 0251- 209948.

