Buiten

Voor ons bent u meer dan
alleen een nummertje.
Voor ons bent u meer dan
alleen een nummertje.

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
Instagram : 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.

Daarom werken
werken wij
Daarom
wij
vanaf 1 maart op afspraak.

Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis

vanaf
1 maart op afspraak.
U wordt op de afgesproken tijd geholpen, wij zijn goed

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.

U wordtvoorbereid
op de afgesproken
tijd geholpen,
wij zijn goed
en u krijgt de aandacht
die u verdient.
voorbereid en u krijgt de aandacht die u verdient.

Meer informatie over de procedure en
bijvoorbeeld uw rechten om eigenaar
te worden van een gevonden voorwerp, vindt u op www.beverwijk.nl.

Maak uw afspraak op

beverwijk.nl

Maak uw afspraak op

Aan de inhoud van de teksten op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.

beverwijk.nl
Agenda

Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 22 februari 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.
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
op woensdag vanaf 19.15 uur hoorzitting. De datum van de
eerstvolgende zitting is op 7 maart 2018 en vervolgens op

21 maart 2018. 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.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).

