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Cornmunicatieàdvíseur,
Bedrijfsvoe ringj¡fea m Advies, gemeente Severwijk
Postbus450,-
1940 AL Eevenrvijk :-

aanwe



Van:'
Ver¿onden:

:4,afl;
CC:, .

Onderwerp:

rvoensdag 1 12:28

Bean¡¡yoordìng brref Dorpsraad dd 23.06-¿0

lj raii':1 i.,'-e ,:..-\'):.:-:...,1,ì.,.ì.,rrJtì(r,\-.ì .t..ì.1 .:.?_..i:-?-i-,,,.:ì.:-:

:': - 3 -: t,ì ^,.jÈ-i,- l.- -{,.,ì

I je c:tvi'ccie ñ lC,.õ hOll¿nC g:rì.e:a:e 3e.rerr,,,k 2
f

'-,1'cr' j,3llre?r''i¡r'{s g?.;c^.r 3:¿ ¿3¡r :e :,.i3 la'¿.. j'-,iì'.
r;¡,.,i,t'l ¡l ì ?3r';tìt.Clt -:¡ r¡¡ri$?,€n'C-.f9ii îg f.jl,:,
',1 ?r:)¡:.;?,i,rg rÞ- vâ.ì CË ::'¡,J-4 ',iS:: ;pee,.;., r:e.

Zoals jullie weten, heeft de provincie ôok vrAgen gekregen. De åntwoorrjen worden daar vandaag in de staf
besproken erì rJ¿arn¿ krijg ík een afschrift. Het lijkt mri handig om hun dntwoorden naast orrle aritwoorJen te
feggen.

(ts"ç; }2,ô, or5 rvË irur5r:ruLi,irrtü.rl\J5 cìren cont¿cl npooùn

GroeterJi

woen 2020 12

addd2 -06,20

l-le7 darnes,

Het lukt rn¡l Ètr/erìtueel einde '¡d rniddag.
N¡; a¿nt¿l prive afspraken (vrije middag rnaa¡. dal geldr ook voo

5 \r¡)r: r-r'

,'' ¡/: .e'> 
¿ I' i'1t,'2ã alg ;).: ,¡',ii .,2.:e 3ra;.i :.i

'¡-.)- ì',:.-' i . ._,1 1..{ ;3. l+ .-.1.j( ^,1:;i,...1 ì,. -.ì

r - -,.,ì¡jì -:1,,. r.,.e jî.¡(1,--a., ì,jì..1,j,1 3ì.ta _J?jì

Onderwerpl RIi Beantwoording bnef Dorpsra

'lD
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Of, nrorgenochtend dan echt nog wel tíjd in de agenda.
i(i¡ncÊn ec hêt d¡ñ.r,añi'õôr aaL ¡r-^^ .^^I

:cro"t¡el

colleg¿ls,

PostbtJs,450
1940 Al Eever.wijk, ,

Ht,

brief 0or:psraad dd

Advies, gemeente'Beve rwijk

. 
,,j:

i¡'i
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..'.. I r.;r'11tr,1,',,.':
- ,.tr: |li¡t{lr,ll*lls¡rtt(lrr¡ | lll¡tì.4f I

f¡rq*J¡urr t.xU fitlfal¡) i ¡¡,lirr ,r.ììf¡r/l \t"\,rll\

f l"itn



Met vrien¡Jeliike groet,



020

Erol H¿

Fwd: persvraag kankerinciden tre'onder¿oek

*:T"lt wethouder.Erol: ik beglijp dat de bewoners van wijk aan Zee heet benieuw d zijn naarde uitstag
van het rapport. zodra het in de bestuurscommissie is besproken, maken we het openbaar.

:_".t liÎ*t is als volgt: het def¡nítieve raþport wordt eerst in het Ambtet¡jk overteg uotk-s!îzondheid/GGD
oetproken en daarna in de Eestuurscomrnissie, alvorens over te gaan op publicatie.

:::,li t""^.|:"L.d. GGD zich volledig op de coronacrisis moeten ríchten. Daarom is het proces rondomhet rappofi tijdelijk stit getegd,
Het rapport ís dus nog níet aangeboden aah de bestuurscommissie.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht

Ven: cornrnunicatie
Detum:5 juni 2020 om 16:33:01CEST
Aan
Onderwerp: Doôrst.:i's'; persvraag ka nkerincidentieonderzoek ã"

Verstuurd vanaf mijn iphone

Begin doorgestuurd berlcht:

Van

Datum: 5 juni 2020 om 12:03:14 CEST

Aan: communÍcat
Onderwerp : persvraag kankerincidentíeonderzoek

Hailo,
Flet kankerincidentieonderzoek dat de GGD in opdracht van oa de
lJmondgenreenten u¡tvoert, is klaar. furaar hct wordt nog niet openbaar gernaakt. lk
begri¡p van VRK dar de GGD het pas openbaar kan maken als het is aangeboden.aan
de bestuurscommissie pubrieke gezondherd en maatschappelijke ¿org, wa¿r onder
àndererr een wethoudervan Beverwijk in zit. Het luurt nog twee weken totdat het
rappont ¿an die commissie ivordt aangeboden eri daArna .,-og 

""n 
onbepaalde tijd

totdat de gemeentebesturen het vrij geven. Een en aoder lelJt bi¡ rnworrers van





Tamara

lllet vriendelijke groet,

-

Communicatieadviseur
8ed rijfsvoering/Team Advie
Postbus 450
1940 AL Bever.wijk

Eedrijfsvoering,/Team Advies, gemeente Beverwijk
Postbr;s 450
19,{0 AL Beverwijk

IIT
16 i 2020 17:26

FW Rapport GGD :reactie gern eente Bever.wij k ¿an ANP

s, gefneente Eeverwíjk

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ter info

Van

dinsdag 16 2020 L7:23..

Onderwerp: GGD -reactie gemeente B€verwijk

-

Hieronder de reactie van Haydar Erol wethouder van Gezondheid gemeente Beverwíjk:

De:ciifers in het Klo'ritptport over longkanker in de gemeente Beverwijk boren ons uitersord zorgen.Met de ondere lJmondgemeenten en de provincie Ñoord-Holtond ontii*keten *y oi iu 
^o^"iieen v¡s¡eGezondheid en Luchtkwatiteit. De resultaten uit het Ge o-roppotrt ,rit", i,iii"rí,iiri"', betrekken.wii zetten nadrukketiik in op verbeterins von de tuchtkwot¡r"lii"n iìrirJí",i,;;;;;;";í"ï^"i,momenteel een onderzatek doar het RlvM om inzicht te krijgen in de relstie van de luchtkwaliteìt en deuitstoot van Toto Steel.

Porattel doaraan is het progromma Tota steet 2020-2050 ontwikkeld. over het concept zijn we in gesprekmet onder ondere de omwonenden- Het gaat om het vaststellen von welke mootregelen'we krrn;;-;;;:r,
op de korte en lange term¡jn om te komen tot een gezondere en veiliQe tJmond. 'rL''!"

Met vriendelijke groet,

Communica vrseur

AArììitellrl





I

Van:
Verzonden:
Aán:
Onderwerpr

12:42

e';enrUk op'KlO-

Venlaggever rle I'olkskrunr

-



betekent niet btij áret de

gemeènte Eeverwiik

16 juni

reactie

'lHullüD.'
nret weten

'blij! is dat er
dat roch ook wel \vat.

anders moel zre-n. Als iemand
openbaar is ge-worden,: dan

gr.retlF
Ë

Ve.rsl aggcver de Vol ksk¡ant

www.volkskíant.nl



Cornmun ícatieadviseur

':
Postbus450 i ' ',

'1940 AL EevervVijtç 
,

':
www.beverwíik.nl

202012:2
Aån

,On{elwgrp: Re : reactie gemeente

Opdi l6jqn,3020çn1

-

tF
l'ersl4ggever de, \'bl k sk¡an t

l2:5ó Sshres
<f

]:Tl"t dat je het ¿o anterpreteert. Natuurhik vindt de wethouder her feit dat er meer lonekanker

,1"Ti:"*',* 
voorkomt een rare concf usÍe. De werhourler geeft immers.r¡ Ori¡¡¡ii; ;;;;;;-

Met vríendetijke groet,

(lO-rapport

:dat'de wethouder het erg vindt, v
er tn zun gemeente, Een,er€',burçaucra

ww¡v. volkskrant. nl

Op dr. ló Jun. l{)]Q-onr

p"ü

I ).))¡-,--





Van:
Ver:onden:
Aan:
Onderwerp:

Met vriendel¡jke groet;

áanwe¿

-

l0 luni 2020 12

FW reactie gêmeente

óp KIO-rapport

op KlO,rapport

Communicatieadviseur
Bedrijfsvoering/Team ACvies, gemeente gcverwijk
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

-DDe reactie v¿¡n gemeente Eeverwijk op de conceptversie van het rapport ging over het feit dat er alleenspecifiek een hoofdstuk was gewijd àan de ciifers over longkante, in'aeue"r*i¡; i;; ;;'"*;;;ñJ,
hogere percentages van longkanker en mel¿noom in andere gemeente in ou ,."gio uoårkon.,en. Daarwerdniet verder bij stilgestaan in een apart hoofdstuk. Dat beureemdde ons.

Met vflendelijke groet,

icat¡eadvíseur
Bedri jfsvoering,/Tea m AdvieS, gerneente Beve rwijk
Postbus 450
1940 AL Be'rerwijk

Aan
Ond

; vri.idag 19 juni 2020 11;58

rp: R e: re¿ctre gemeente Eeverwijk op KlO.rapport
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Op di l6 jun. 2020 om ll:56

o"il
..':
, Jamrner dat ¡e h,et zÔ-ínterpr"eteert. Natuurlíjk vindt de wethouder het feit dat er ;eer longkanker in Beverwijk
voorkomt een flðre conclúsie. De wethoudergeeft irnmers aan dat hij het zorgelijk vindt. 

- - 
,

Met vriendeliike groet,

Coriinunicatieadvíseur l

8edrijfsyoering/Team Advies, gemeenre Beverwijk

Fostbus 450

':
194OAL Eeverwijk

202A ï2:27

Dank

€emeent€ Beverwiik



t,





14 ¿0J0 l8 ll

F\¿V: reactre gemeente Beverwijk op KtO (apport
.8ijlagen: Reactie op vezoek ANp Haydar Erol u¡ethoudei. van Gezondherd gemeente

Bevenwrjk docx

Hoi dames,

Gemeente Bever:wijk heeftgeen persbericht verstuurd n.a.v. het Klo-rappon.
Hieronder een verklaring die n¿ar de Volkskrant is gestuurcl. ook ís er een verklaring naar het ANp gegaan, zie
bíjlage.
En ik heb een kernboodschap voor de wethoudefl opgesterd. Zie hieronder 

r

Ke rn b:ood sc ho p K lO- ro p port we th o u de rs

we ziin blij dot tiet rapport over de morc woorin diverse vormen van konker voorkomen in de regrc Kennemerla,ld,
eindeliik gpenboor ß. We beseffen dot ook on¿e inwoners uitkeken noc, de resultoten von dit onderzoek.
We zien hì¡€r ?fl door vers;chuivingen ten op zichte von het vortge onderzoek. Nog steeas *a^-t e,, ¡n de gemeente
Beverwiik aonmerkeliik meer longkonker voor don gemiddeld in Nederlond Dot is zorgelijk.
tn de komende periode goan we het rappo,l verdei bestuderen. ln de reqionøle besiuurscommissie iezondheid
Ltespreken we de resultaten samen met de GGD.

l;!,ir,:::-n*rää:,r,ii;;':,*::;:wensetiik is en zoia in welke vorm

tuJet vriendelijke groet,

Corn mun ic¿ tiea dviseur
Sedrijfsvoe ríngflea m Advre s, gem e e nte Beve rwïjk
Postbus 450
1940 AL

aanwgzig

202O 12:22
Aan

reactie ge meente ijk op Kl0:rapport

onü
Hipronder de reactie van Haydar É.rol, wethor.rrJ.rr Ge.:ondheicj gemqente Beverwijk:

U1/e rt¡rt 
.þit¡ 

¡lat Ítet rappoft o,ter Ce ft1ote wccrn tltterse vormen vqn kdnker ,oorkjrnr,", rn de regio Kennemrrtorrrrl,
':ttt!¿'i,:k openboor ,s.'r'.te besúfen drn-t¡ok ¿.¿e tnt¿voü¿rs uttk¿keù ttt;or d¿ resultetten'vor, Oi, ir"rr,)"r,0"" 

'"""'
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l

Van:
Ver¿onden:
'Aan:
Onderwerp:

rVellven gesproken.,Zie onderstaande,

ì9

wd: ccncepl ,,'/oo ngsli.¡rr,rr.a v Eenvandaag

mail

allþSIy9qf 95 down loaden

Van
Verzonden: juní 19, 2020 70:41 AM

Onderwerp: concept woprdvoeringslijn n.a.v. Eenvanidaag
Ter info. Haydar is akkoord.
Met vrìend roet,

Comm unicatieadviseur
Bed ri jfsvoering/Team Advies, gern ee nte Beverw ijk
Postbus 450
1940 AL Eeverwijk

aðnwez

-

Verzonden: vrijdag 19 juni 2020 10:10
Aan: Irol. Haydar <H.Erol@beverwijk.nl>
Onderwerp: concept woordvoeringslijn n.a,v. Eenvandaag
HoiHaydar. . : , ' .

V¿nochtend overleg gehad met de communicatiecollega's van de lJmond en GGD.
Afgesproken is dat ik een r€actie zou formuleren nlochìen,er vragen komen. Dezelfde reectie zou d¿n door alle
partíjen gebruikt worden.
Naar ¿anlciding van een eerste concept van het K|O-rapport is de GGD er tetecht op gewezen dat verwijzingen naar

, de mogelijke oorzaak val'¡ het verhoogde percentage longkanker in tit-venviik n¡et wetenschappelijk onjerOiuwO
¿iin: Het GGD onder¿oek richtte zich op het vaststelten van de mate waarin kanker voorkomt in di regio
Kennemerland. :

Er'is geert onder¿oek gedaan naar oor¿aak of reCen van de geconstateerde afwijking van het landelijk gemiddelde.
ivlet vr¡endeiUke groet,

-

BedrijfsvoenngÆeðm Advies, gemeente Beve rwr jk
Postbus 450

1940 AL Eeverwijk

aa.ìwe.:rg



. ,Van: ' j, 
-,

-. .V.erzonden:,
-. i :. :ir-.

' -.l-' ¡::.'l'.{, '_

urI-20-51554
EenVandaag geredigeerd ::,

DOCX : :' ,

'Beste
fnensen,

Met vriendelíjke groet,

Comrnun
Tegrn Advies, ge meente :Bevenrri¡k

Postbus 450
1940 AL

:.y "',.y:* var{}eo rk nog neet debrief voor de raad gekeken
Bijgaand dq gerqdigeerde ve¡sie.
lk hoor Bra.?g als jultie opmerkingen/toevoegingen erc. hebben. .



¡¡otl

Tearn Advies; gem€ênte geverwijk

we¿tg

'-a: . )



Van:
Verzonden:
Aan:

fl¿rnens de lJmond gemeenten,

-

communicatie), en ligt nu híj h un voor.opmerkingen"

rVleetounien zijn in h,:t ne;e proces niet eerder. gehalve in de Iaa i5 (C
over aant¿llen of plekken ,/an de meetpuûi¿n

-

3 februari :!:C Lì9 t,_l

tel¡jke werkgroep van gemeenten (wa
n de Omgevingsdienst Umond narnens de collega's

heel xort ,.naar toelichting

CC:

R€; Vragen va nuI}'''er het ka¡¡ ker,ncicjen ten o nde eoek

{-

ivcc, uøi r) nre[ ¿ooðnrgtenoemo.-, gezien de volgende door mij in december 2019 ontvangent-

"Het concept van het rapBort is ged€eld in de amb

'qûIID eemt

----Oors

n: ma bruari 2020 8:57

het ka nc¡de n te nonderzoek

{-
Zij heeÍt. de volgende vtagefl over het kankerincidentenonrjer¿oek.
' ls het duidelijk afgesprcken dat de gerneenten Ha¡rlenìrnêrnreer en velsen de trekkende gerneenten ziin?Zo ja, is hetdan :o dat \leisen namens de Umcn,J gemeerttend¡t heeft getrokken?

' Ze witolk 
lra.rq 

de rreerpunren ouiderjrk ¡ebbe1 van crr,";;-;;;;;;ì;;; en \¿.eisen.
' !V¡ren Jit dc'¿e'fd* nìeelpurrten als lO ;aar. geteCen )

Kan je dit a¿n nrÍi rnaítåni

VerstuurJ vanaf rnijn ipad

Groet.III



onder¿oek

:

:

hct zoHa1'darIk ga en-an uit dat

, June 8, 2O2O I
.: Aan:



CC:

-

donderdag 13:uni 20lO I i 0ìr
Êrol, H aydar

Onderwerp: ìvr¡¡ P

Goedemolgen Haydai,

lk stuur ie hierbi¡ nog v/at achtergrond informatie toe ivm de agendapunten op het pHO vân rnorgen

lvrn agendapunt 5;

Kiol
al heel veel over

Op basis van de hoogte van de 5E5 score van je gemeente ontvang je namelijk G|DS gelden. lk ben daar enige tiid
geleden nog achter aan geweest omdat Heemskerk drie keer zoveel GtDS gelden ontvangt dan Beverwi jk. Her
åntwoord was dat bij de verdeling vd middelen in 2014 is gekeken naar de statusscore SCp over 2010. En toen zijn
ook nog eens alleen de 5C0res wijkniveau Sindsdien heeft er noott meer een herijking
¡rlaats gevonden, hela

Regionale noti v5 Visie gezondheíd en luchtkwaliteit
tr ¿aì worden lvat j.uilie het¡ben hrerin

IK ¿ie het ¿o tinde nota die ¿aken konren waar w ij vanuit de gemeente de mer--ste indruk op kunne
uitoefenen. Denk dan aan directe ieefomgevíng (groen en grijs); een gezondê leefomgevíng nodigt uit tot gezqnd
gedrag t:n heeft uo min rnogelijk negatieve invlced op de gezondhe¡d: Het is belãngrijk om informaiie over
gezondherd e.n veiligheid vroeg ín de gemeentelijke processen nree te ne men. Zoals,bi jvoorbeeld'bif grote projecten
als het Kuenenplein of het Haven gebied, Rookvrij m¿ken, uit eke aandacht voor

lde doblgroepen

!1,'i¡ zijn nog hard ð¿rì het werk met õe regionale nota
Hieronder st¿a: een '.¡oorsiei voor de verdieping van de thema's op doelg.oep of onderwe:p voor de regionale
gerondheidsllÇ¡a v¡naf 2021. De¡e komen voort uit rie i¿ndelijke nota met hier en Caar eerr aanvulling,
D:t rs echt¿r rìog cpgesteid vocrC¡t C:.rvir't.19 rs losgebarSten.clur enrge aanpassir.gen ¡ullen er nog wer korlen
r'o()rn.lmÉ,l rJk l-rr¡ lr:efsti¡l

-, rr'¡-tle l.-,clì'ti¡¿C, :¡r .

rri lrr¡epen rnrtir r,rr. ctktrc-pelcrntle cn
pcn(lc (lndcf\l erpcl't lt);ll:. of]]l]€\ lngs\virt.

gc,/r)rì(lL- lcctir¡lrgc;i rng els uttgùngspr¡nt. kop¡rr-.lcn r,rrr bel,:i.1.



omgcving),

specifiek'voor luçFt, stof; geur¡ etc.'Zaken waa-rop wij

Leefbtijl
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alcoho en andere
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Van:
Verzonden
Ain:

' Onderwerp

Dank 1ei'

Van:
n: maan 4 november 2Ot9 72:Q5

Onderwerp: Re: Age gezondheid van 7 november'

l-loi

Fr is n,lg qccn nicuw'ovcrl eg gc\liecst sinds begin oktober
[)us stavaza is nolÌ dar ggd achter de schermcn druk ¡.s.
( ijli.rs !r.,r)rtlr''n in decsmhcr r,cnvicht !-n rl¡n cedc-cld
Tijdsplanning vertler uitrollcn staar op eind lrli 9- begn
*'at rs wíjshcjd ivm fèc'stdagen ctu.

.-:51

','-¡n / noveir':ber

l02fJ. Dit ivordt n()g bcsproken met communicat¡e.

ffo't'
RE. Aqenda PHO,ge:onoheid

GroctjcslJ
Vcrst.¡urd varral mi.¡n iPhonc

Op.l ntrr- r0lt) om I l:5J irccft
r c'lgcndc gcschrer c.n:

Aartkomende donderdag is er portefeuillehouder overleg Gezondherd. lie de bijlage voor de agenda
Kunrrtlrì jullie rets ¿eggen over het Kankerincídentieonderzoek (stand van iaken j)

Alv¿st bedankt.

Groet

Van:
Veaonden: maan

rwerp: f:ril Age

r,j.Ìl )f CT,:ð¡ r.r ¡trì..:'

gezondheid van 7 november



Van:'
Ver¡onden:

4att:
Onderwerp: R€: vraaq / c

{-

vanrrlorgen heb ik rnet Haydar de bearrtwoording van <je vragen van de Dorpsraad doo'rgen'men. Hij gaf aan n¡et
bekr'nd te zijn met een star.tnotitre.
lk heb beloofd dat na te vragen. Kun iii urtfeggen vvelkc stalus de startnotítre heeft,/h¿d) En wíe de opdracht heeft
verleend wðarover in het antwoord sprake is?

Met vriendelijke groer, ;

munl adviseur
Bedr r jfsvoe ri ng/Tea n-. Advies, gemee nte Beve,-wijk
Postbus 450
1940 AL Beverwíjk

aarì

i:C0

v"nfl
Verzonden; d insdag i 2O20 t2:57
Aan

Onderwerp: vra

De opdractrt 
lan de GGD was ars volgt gelornruleerd rn de srart^oritie uuni 2o1gi en plan v.rn aarrpak (oktober 2019)

¿oals ook gedeeld rnet de klankbordgroep
iniicnt rrl het optreden {de incidentie) en het voorkomen {dc prevale:rtie) van alle vaak of redelijk v¿¿k
voor<onren!e {Sroepen.van) 1o1^"-n.!lttkcr 

per gemeente in Kennemerl¿nd, ook uitgesplitst naar geslacht
gecorrige'erd vôor verschilfen in leeftijdsopbouw v¡n de,bevolking; en uìtgedrukt àls verhoudingsgetdl met het
landel;jke gemiddelde. De onderzoeksperiocle is 2004 tot en mér zotl , ,o rnogelijk tot en met iojg

,\lr:t r¡r icrrtleí¡ike groet,

eidin¡edewerker wmo en publieke ge¿cndheid
,Srlcrã,t.1 öeleid, Gen eente :3e.rên¡rijk
P:;tb,¡s.:5i)
11.10 ÀL 3e..,er,¡srjk

uv' v,¡¡ b,,r.. ?.',v r¡\. rr l

¡::{ .ì.1 5 i .'.rij 25{III



,vfoensd I jul 111J

RE. Erieven over GGD kankerinr:dent

1k had ¿l toegezegd om de brief ¡.¡n cle Dorpsraad met de GGD te delerr Lijkt nre goed beíde brieverr door te strrrcr.t.
Z¡l ik d¿t a¡n de communicalie¿dviseurs Coen?

lvlet vrrendelijke groet,

-

Conr municatiead,riseur
Bedrijfsvoerin g/T eamAdvles, gemeente Beverwijk
Postous 450
1940 AL Beverwíjk

aðnweztg:

Van:
Ver¡onden: sda 2020I4:05
Aan
Onderwerp: FW: Brieven over GGD kankerincidentieonderzoek

ls ltct handiE orn de¿e docúmenten cok te rJelen met 6GD, lJnror¡dg¿¡¡"rnten en provincle?rI
Van
Verzonden: woensdag 8 juli 2 14:01

, Ha ydar < l_'1.[ iqlp Q¡-'t..e_l

over GGD kankerincidentieonderzoek

tseste allemaal,

UIT-20-500r8 Brjef aan de inwoners inzake GGO rapport over kanker in de regio Kennemerland
Jeze bnef ,¡/ordt ve'stL jrd 3ar aiie .nwcne's er: beCrrj',,gr ca vån W,-k aal Zee en-Bever¡¡jk.

'lanCåaE ¡¿ordt de orre'geaclresscerd e,r gereJrocJceerd door Arene¿
Htt ú,o:C: bezorgC door Cyck¡on, P<-¡stNL

. Donderdag rn l;r/,1k a¡r- Zeo 1ca . S00 ad.esseni.

. V.rjdag :n Bever,v,jk ica 19 0.110 ¿Crcssen ¡

D;-ìr Þüie(e11t daì er vJn;tf Crtr',Jr:.j¿q,n!^,rJrters c¡ cor-i¡ct oo (un.le|],
Ãi;;;;;;;-¡;ïuåE"" rer bea.rw.or.iing ,vor.j(.-n coorgesrur,rcl ,-,r"''TryL*"1,I",iã31"o.,re va,, de
ç1)trtr.)(,rn¡e ook een berr<;hl ver)rdi ?ecl¿ìal5t

UIT-20-49978 8eant.¡voordíng brief Dorpsraad n a.v KIO-rapport
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!l[oerae
een overleg, waår
De 6GD wilt graag

op in verband m

soc¡eãl dornein i

et.de bespreking
betrokken {?)

van het.kanker incidentiesnder¿oek.,Vofgende week is er

it Beverwijk komt in ,rerband,met de uitkomst€n van het pnderzoek..ln,
mij benaderrd Gaa t er iemapdtnqment

r€l: 0251
a¿nWez¡g



Onderwerþ

Eijlagen:

F\y',1 Tk Proces lol pultlicatie r¿F)l)c]r1Ji:le lrr¡.rrle¡¡lr¡'i'n l)rev..rlr-,rilrc v¿n k¿t¡ker rrr cle

It.,Jl' . Kurìlì;-'rllCr l¡t.,J

rnrJ(ìÈLlll1.lp(j Ka¡rkerrncrderrlie-orrrjr:¡;ro¡'i: J0(l.l-l0i:j '/5.1 ''trtrl.lv,.ttiie - 2f200b.10

¡rllf

Vln: "l.rtrl. llir¡tlitr"'.ii l.¡,'1 ,;i'i',er r'';\ ltl.'
Datunr: ll ¡urri l{}ll) oru l7:{li;ló ('l:Sl'
()ndcnlcr¡r: Frr:'l'k l)roscs tot ¡rqblicatic rappnrtagc'lncitleulit cn llrel'tlrlnlir: vitn kanker in dc
rljË¡o Kcnncmcrlün(l'

( ollegl's.
f k u il graag as tlinsdug nlct.iullic hicr.rlcr gcdachtcn rr issclcnl!

I,,' i :i. t,.¡r ì'j.,':r¡.i.r'¡.'' :

Ver¡onden: donderdag 11 ¡uni 2 02011:53
Aa

cc
n: Erol, Ha ar.<ii tr rri !j 1.. ni>

Onderwerp: FW: Tk Proces tot publicatre rapporlage 'lncrder¡t¡'*'en prev¿ lentre van kanke r in dr.

regro Kennernerland'

Coi,dt'ntor'¡rtr Hoyd ar.

(l¡rrle r:t.r;intj rlc rrr¡il ¿o.ìls dtir erstt'rrnrddag rS ver¿onderl. Ook arnbtelr¡k hcbben nrrl [ltrt r;r¡lport dus

otì'.'r;tnll(lrl rlr{ it¡:1r,> pr'15b,-'n( llt GGD ùn rnenro bcstur¡r'it.,lnt¡lt¡srrr' Orrk dt' kl.¡nkborctrlrr:i'p

¡nr lt¡.,rr,l rl,,b.'.v()ll,,l'! (l¡t,rl.r.rr lrttllìt] ln he [lben. heb[:*,r Êrsl('r.ntrJ(l,rt] tjrt r,tp¡lrtrl t)rì1v,ìllrlr'rì

l)c vt' ages longkarrkr-'r zijrt vertãald irr ¿¿nt.ll ¡ltr''ttrrt'
nret lartger pL'r gerileente eL'n tr)cltchttnfl tletlcvtì

n dt'ClÉ waarde rs er utlgelegd

ttì rlr,::)rntnr¡r,'(.ìtir: lJ,lru¡,r1,¿.ll,l itt,l clcr'k rk v.tn bèl,rrt¡, (J,ìt !vrj f,¡ru,..':t i)1, "1)t{'vLarìll(" tllì Cirl

iru,dr,:r,' "r;,: .,i)f {:,kk*¡r7r(i.dtrr. o!,kcrì Ili,< trt'b l,.l,irr'r". rìr)ll t:rtrrÎ.¡tt ,n,'-tJ,',, cl,'

r,rll,,;,., ,'¡tl r,','ll,r,,r ¡rl ll,-'t'rn '1,'rl

tongkanker; i:t 'í.iGi,1 jl,-'uft .l¡¡ ¡l,ri l-rrJ Ìon*ik;rtrer Ce lrco,l:,-' .,.ìtì rli '-r{ ;t: .1,' irr'll CriìD ri:i;tr-r

!ì(,'U':lrr,' ('rl ,.)l ¡11,,'l i,'u') il|.J(il i1"¡ttìil
r'lfl J,liü

k <.rr:rI t '

r'. GG{j-r'r-g'r' . '

r itì (Jr'!jll:o¡¡J.
t' vrìr.,r.r;tc.lrt tn¡l ¡5



: i,t

' rl.¡t rlrt voor¡l¡mefUk'cJoot roken komt D9 rndusirue- k¿rt cchter ook cen rôl spelert..l{et'i5 d¡.rronrv¡n
bclang dat we aand¡cht blìivtrn bestbden aan ¿owel h(.t'roken {çlit doen wo de l¿ratstc jar,en gelukkig
a[,m¿arr.ia¡.¡s.nrctlrÌriJg-tt:icn'ìndt.¡cçUf.,'

netl5fJeKerlooo.u"fì9lflUclJm0rlUVdnUllucfmeef
fr¡nstof hoger uras darr genrrddeld rn Nederland, vooral vðnlveqe de aanwezrgheid van de
basrsmetaðlindustrre in dit gebred (rr).
lJd,lrnaåst bekend rs d¿t 1,.¡chiverontràlnig,ng door f r¡nstof een nsrcc¡f¿ctor is zijn van het ontståan van
longkanker (ra). ttet rs hct aannêrneliik dåt de luchtverontreinrging in hct verleden een rol sþeell bij een deel
v.rn de verhoogde inc;dentle van longkankeq in Eevnrwijk' D¡t k¿n echter niet exôct worden gekwantificeerd,
omd¿t de aarô en sarnenstellrng v¿n het fijnstof destrjds niet bekend zijn.
.Melanoom: U¡t d{r rapponige is teru¡¡ te zien dat mL'lirnoom v¡ke rvoorkomt rn kunstgenleenlen.
Blootstellen aan de ¿on kan cen nsrcof,¡ctor zi¡n. We wrllen nret d.rf rnrvoners van Beverwijk meer
k¡ns hebben op nrclonoom Het is daarom vân belang d¿t we rnzcllen op rnensen bewust maken

v.rrr veilig ¿onnen Voorlìchting
-Mesothelioom; hòmt stc'rk verhoogd voor In dr lJmond.gemecrìt(,n Beverrvr¡k cn Hcemskerk, mr-.t

als waarschiinlijkr' bronnen van blootstclling htt l¡asrsnrt'-t¡al-rrrdustrregúbrt'd, andere industrieen eri
dc sc heepvaart.
Waarschijnh¡k was een relatief eroot deel vair de mannelilke bcvolkin6 rrr BeverwiJk destijd: werkraam bí¡ de
b¿s,srneta¡l¡ndustrre, andere industneen en de sclreepvaart {havens) en werd da¿r blootgesteld ãan

ri¡¡cofactsren voor longkanker van stoffen ¿oáls ¡ware metalen, a!þest en luchtverontreiniging. ''
Belangrr¡k punt rs dat de mogeli¡ke oor:aken van kanker vele la.rcn terug liggen. De hurdige sltuatre
¿r'gt hler helaas wernrg over
De voor het ontstaan yan longkanker relevante:blootstellingsperiode aan risicofac{oren in de woonomgeving
of beroepsmatige blootsÎelling ligt daarmee waârschijniijk vanqf ongèveer halverwege de iaren zeventig lot op
?rin laaist,einö þrgrt negentig , , 

.. :,.

Met vriendelr.¡ke groet, :

5ocia ¡l nte Beverv¡
Postbus 45

Vani

Onderwerp: Tk
Kenrrémêrland'

Aan de leden van de BC PG&MZ

1940 AL Beverwijl<;
.,,r'":_.. b,rv,:r',y¡lk r!

-



i*¡;fi',"'

Hierbij rnformeer k u over het,pioces tot publicatie van
kanker in de r.egiol(ennemerlând', De rapportage besch' inventarisatie.

en prevalent
uitgevoerde

Maandag 15 ¡uni, na 16,00h ontvangt u de definitieve documenlen, Op dinsdagmiàdag l6 juni
pubLceert de GGD de resultaten van het onderzoek.


