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Binnenste

Beverwijk

Gratis compost voor uw tuin

Uitreiking creatief
manifest Beverwijk in
2040
Op donderdagavond 5 april reiken de kinderen
van Beverwijk een creatief manifest uit aan
burgemeester Smit. Hierin opgenomen zijn de
resultaten van de hackathon ‘Beverwijk in 2040’
die 21 februari jongsleden georganiseerd is door
het Centrum voor de Kunsten Beverwijk.
In deze hackathon hebben de creatiefste bewoners van Beverwijk, de kinderen van de basisscholen, zich gestort op de grote thema’s van
Beverwijk. Samen met coaches van het Centrum
voor de Kunsten Beverwijk hebben ze een beeld
geschetst hoe Beverwijk in 2040 woont, werkt,
betaalt, winkelt, internet en recyclet. Ze hebben
daarin de challenges opgepakt die hen aangeleverd zijn door Pré Wonen, Tata Steel, Rabobank, OD IJmond en de gemeente Beverwijk.
Vanuit hun fantasierijke voorstellingsvermogen en oorspronkelijk creatieve geest zijn de
kinderen gekomen tot een reeks oplossingen en
aanbevelingen die ze gebundeld hebben tot een
creatief manifest.
Dat manifest overhandigen de kinderen aan burgemeester Smit op 5 april om 19:00 uur in het
gemeentehuis aan het Stationsplein. Aansluitend
vindt om 19:30 uur de eerste commissievergadering plaats van de nieuwgekozen gemeenteraad. Raadsleden en publiek zijn welkom bij de
uitreiking en kunnen zich laten inspireren door
de aanbevelingen van de kinderen.

Regeling
Huishoudelijke hulp
voor mantelzorgers
Beverwijk
De gemeente Beverwijk verlengt de Regeling
Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers (Hhm).
De Hhm is een toelage voor mantelzorgers als ze
een huishoudelijke hulp inhuren. Mantelzorgers
zorgen langdurig en onbetaald voor iemand
anders.

Op vrijdag 13 april kunt u gratis compost ophalen bij de parkeerplaats aan de Hoﬂanderweg,
vlakbij skatebaan de Blauwe Kikker. Uw gftafval vormt de basis voor groen gas en compost.
U kunt een aantal zakken of een aanhanger
meenemen om uw compost in te vervoeren.
Denk eraan, het is verplicht om uw aanhanger
af te dekken met een zeil of net om te voorkomen dat het op de openbare weg terecht komt.
Gemeente Beverwijk en HVC willen u met deze
actie bedanken voor het scheiden van uw gftafval. Uw etensresten, uitgebloeide bloemen en
kofﬁeprut vormen de basis voor compost en is
een supergrondstof voor de bodem. Iedere volle
gft-bak van 140 liter staat gelijk aan zo’n 15 tot
20 kilo compost. Het verbetert de structuur van
de grond en regelt de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost het leven in de bodem
en slaat het voedingsstoffen voor planten op.
Daarnaast gaat compost bodemziekten tegen.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin
zit.
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft
per jaar. De helft hiervan, 80 kilo, belandt in de
gft-bak. De andere helft in de restafvalbak en
dat is zonde. Want een volle gft-bak levert voldoende groen gas om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen.
Naast compost van gft-afval kan er ook van uw
grof tuinafval compost worden gemaakt. Drie
kruiwagens grof tuinafval staan gelijk aan zes
zakken compost.
Meer informatie?
Neemt u dan contact op met team openbare
ruimte via (0251) 256256. Meer informatie over
gft en het scheiden van afval vindt u op www.
hvcgroep.nl. Op www.compostdag.nl vindt u
meer informatie over de Compostdag.

De regeling is voor mantelzorgers die wonen in
Beverwijk. Zorgt u per week minimaal 4 uur
voor een naaste? Dan kunt u in aanmerking
komen voor deze Hulp bij het huishouden.
De regeling betaalt meer dan de helft van het
uurtarief van huishoudelijke hulp. Dat
maakt het aantrekkelijk om huishoudelijke hulp
in te kopen.
Aanvragen?
Bent u mantelzorger en woont u in Beverwijk?
Dan kunt u een verzoek indienen via MaatjeZ,
telefoon 088-99 57 788, www.maatjez.nl. Via
deze regeling kan er maximaal 3 uur per week
per huishouden huishoudelijke hulp ingekocht
worden.
Kosten
Er wordt een eigen bijdrage van € 7,50 per uur
gevraagd. Voor dit bedrag krijgt de aanvrager
een professionele hulp, die in dienst is bij een
zorgaanbieder, met alle zekerheden die daarbij
horen.
Zorgaanbieders
De IJmondgemeenten werken samen met de
aanbieders Thuiszorg Inholland, Tzorg,
ViVa!Zorggroep, Zorgbalans, De Zorgspecialist
en Flexicura.

