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Binnenste
Onthulling straatnaambord en start
bouw Rita Hovinkstraat
Op woensdag 14 maart is het straatnaambord
van de Rita Hovinkstraat in de nieuwe wijk
Binnenduin onthuld door de schoonzoon en
een kleinzoon van de zangeres. Ter gelegenheid
van de onthulling van het straatnaambord en
start bouw heeft ontwikkelaar De Realisatie een
feestelijke bijeenkomst georganiseerd voor de
huidige en toekomstige bewoners van Binnenduin.
Zangeres Rita Hovink (1944-1979) is geboren
in Beverwijk. Ze was bekend om het dramatische timbre van haar zangstem, dat prachtig
tot zijn recht kwam in het, enkele jaren voor
haar dood verschenen nummer Laat me alleen.

Zij won in 1964 met het Nederlandse team het
Knokkefestival. In 1977 deed ze mee aan het
Nationaal Songfestival.
Tussen duin en tuin
De woningen aan de Rita Hovinkstraat worden
gebouwd door vastgoedontwikkelaar De Realisatie BV. Het nieuwbouwproject bestaat uit 24
woningen in drie typen: vrijstaand, twee-onderéén kap en ‘speciale’ twee-onder-één kap, waarvan er maar twee gebouwd worden. Er zijn vele
opties en indelingsvarianten, waarmee de kopers
de woning van hun dromen kunnen samenstellen. Met kavelgroottes van 255 tot 393m2 heeft
men in en rond het huis een zee van ruimte.

Fotograaf: Ronald Goedheer

Bomen kappen in Beverwijk
Vanaf april 2018 worden in de gemeente de volgende bomen gekapt. De bomen worden gekapt
vanwege ziekte, beschadiging of slechte groeiomstandigheden. Een deel van de bomen wordt ook
weer vervangen.
Locatie

Aantal en soort

Oorzaak

Herplanting

Meerplein parkeerplaats Agathakerk

2x Fraxinus excelsior
``Westhof`s glorie``

Groeiomstandigheden

Nee

Kinderboerderij dierenweide

1x Fraxinus excelsior

Geringd

Ja

Kuikensweg nabij
rotonde

1x Liquidambar styraciflua

Verdroogt

Ja

Laan van kanaan

1x Sorbus intermedia

Ganoderma adspersum

Nee

Kuikensweg

3x Amalanchier arborea ``Robin Hill``

Verdroogt

Ja

Leijestraat

1x Sorbus aria

Scheefstand

Ja

Park Overbos

3x Populus euramericana ``Robusta``

Mechanische beschadiging

Nee

Zeestraat

1x Quercus robur

Stamvoetrotting

Ja

Proef blauwe zone op Wijkerbaan
aangepast
Naar aanleiding van de aankondiging van de
proef met een blauwe zone op een deel van de
parkeerterreinen aan de Wijkerbaan zijn diverse
reacties binnengekomen van omwonenden en
ondernemers van de Wijkerbaan. Reden voor
de gemeente om de proef, die op 19 maart 2018
begint, op een aantal punten aan te passen. Het
aantal plaatsen met de blauwe zone is verminderd en de duur van de parkeertijd is gewijzigd
naar maximaal 2 uur.

Locatie blauwe zone
Op het President Kennedyplein en het Frank
Sinatraplein wordt een parkeerschijfzone
ingesteld, ook wel blauwe zone genoemd. De
blauwe zone is geldig op: maandag t/m zaterdag
van 09.00-19.00 uur. Op die dagen en tijden
mag iedereen hier maximaal 2 uur parkeren met
gebruik van de parkeerschijf.
De zone wordt aangegeven met een blauwe
markering en met verkeersborden, waarop de
venstertijden zijn aangegeven.

Nieuwe regionale
fietsroute
‘Langs buitenplaatsen
en kastelen’
Vrijdag 9 maart is de regionale fietsroute; ‘Langs
buitenplaatsen en kastelen’ officieel gelanceerd.
De wethouders Toerisme & Recreatie van de gemeenten Beverwijk, Velsen en Heemskerk fietsten een deel van deze route van 50 km via fietsknooppunten langs verschillende buitenplaatsen,
landgoederen en kastelen in de IJmond.
De fietsroute is tot stand gekomen door samenwerking tussen de drie IJmond-gemeenten.
In het voorjaar van 2017 werden al verschillende wandelroutes door de IJmond in gebruik
genomen, en nu is het de beurt aan een regionale
fietsroute. Dat juist deze fietsroute tot stand is
gekomen, is geen toeval. Het past namelijk goed
in het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
Erfgoed verbindt en daar is deze fietsroute een
prachtig voorbeeld van.
Folders van deze fietsroute zijn sinds 10 maart
gratis verkrijgbaar bij de gemeentehuizen van
Beverwijk, Velsen en Heemskerk. Maar ook bij
de bibliotheken van de IJmond-gemeenten, TIP
Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in IJmuiden. Daarnaast is het mogelijk om de fietsroute
vanaf www.beverwijk.nl te downloaden.

Voor ons bent u meer dan
alleen een nummertje.

Afronding project Wijkerbaan met
terugplaatsen beeld
Op woensdag 14 maart is het beeld ‘Stoeiende
jongens’ van Marian Gobius in de openbare
ruimte aan het Pres. Kennedyplein geplaatst.
Met het terugplaatsen van het beeld is het project Wijkerbaan volledig afgerond.
Het beeld van kunstenares Marian Gobius dat
twee spelende kinderen voorstelt, is in 1965 bij
de opening van het winkelcentrum Wijkerbaan
geschonken door Smit’s Bouwbedrijf. Het beeld
is destijds uitgekozen door de architect van het
winkelcentrum, de heer Bleeker.

Tot de verbouwing en renovatie van het winkelcentrum stond het beeld in de openbare ruimte
onder de overkapping van de promenade. Na de
verbouwing is de overdekte winkelpromenade
onderdeel geworden van het winkelcentrum,
daarom is in overleg met de kunstcommissie een
nieuwe plek in de openbare ruimte gezocht. Het
beeld staat op het nieuw aangelegde plantsoen, naast de ingang van Viva! Elsanta schuin
tegenover het speelveld, in de looproute naar het
winkelcentrum.

Daarom werken wij
vanaf 1 maart op afspraak.
U wordt op de afgesproken tijd geholpen, wij zijn goed
voorbereid en u krijgt de aandacht die u verdient.

Maak uw afspraak op

beverwijk.nl

