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Binnenste Buiten

Beverwijk

SportFair Beverwijk: zondag 10 mei 2015

GEMEENTE
BEVERWIJK
STATIONSPLEIN 48,
1948 LC BEVERWIJK
POSTBUS 450,
1940 AL BEVERWIJK
TELEFOON:
(0251) 256 256
FAX:
(0251) 256 444
INTERNET:
WWW.BEVERWIJK.NL
TWITTER:
@GEM_BEVERWIJK
OPENINGSTIJDEN
STADHUIS
MAANDAG
T/M 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
ALLE OVERIGE
AFDELINGEN EN
DIENSTEN ZIJN
BEREIKBAAR TUSSEN
8.30 EN 17.00 UUR
TELEFOONNUMMER
(0251) 256 256.

Sporthal de Walvis staat in het teken van de lokale (sport)verenigingen!
SportFair Beverwijk wordt dit jaar voor de
5de keer georganiseerd in de gemeente
Beverwijk, een jubileumeditie. En dat wordt
groots aangepakt op zondag 10 mei. Naast
de SportFair is er een sportboulevard, Zeskamp, KinderFunpark en het straatvoetbaltoernooi dat georganiseerd wordt door de
Evenementenmakelaar.
De gemeente Beverwijk ondersteunt de
SportFair financieel omdat dit hét podium is
voor onze sportverenigingen om zich te presenteren. Tijdens deze dag is er niet alleen
voor de kinderen, maar ook voor jongeren,
volwassen en ouderen genoeg te beleven.
Ook is er veel aandacht voor aangepast
sporten. De toegang is gratis.

Podium Programma:
11.00 – 11.30 uur: Opening door wethouder sport
Haydar Erol en een mystery-topsporter.
11.30 – 11.45 uur: Demo Hip Hop La Passe
11.45 – 12.00 uur: Demo G Dance La Passe
12.00 – 12.15 uur: Demo Aikido (CASA)
12.15 – 12.30 uur: Demo D’nD Dance
12.30 – 12.45 uur: Demo Totally Dance
12.45 – 13.00 uur: Demo SSS Beverwijk
13.00 – 13.15 uur: Demo Showgroep Xtreme
13.15 – 13.45 uur: Demo Moves You
13.45 – 14.00 uur: Demo Musicaldans SWB
14.00 – 14.15 uur: Demo Totally Dance
14.15 – 14.30 uur: Demo PoledanceXperience
14.45 – 15.00 uur: Demo Showgroep Xtreme

15.00 – 15.15 uur: Demo Hip Hop La Passe
15.15 – 15.30 uur: Demo G Dance La Passe
15.30 – 15.45 uur: Demo SSS Beverwijk

Sportboulevard
Naast de sportclinics en demonstraties van de
verenigingen kunt u ook over de Sportboulevard lopen. Hier krijgt u informatie van sport gerelateerde
bedrijven, maatschappelijke organisaties, bonden
en sportverenigingen die hun producten en diensten
presenteren. Alle informatie is terug te vinden op
www.sportfair.nl/beverwijk.

Expositie Het Lucasgilde in het Stadhuis
Met het thema ‘Licht’ exposeren de leden van
schildersvereniging Het Lucasgilde in het Stadhuis
van 4 mei tot en met 1 juli 2015. De leden van Het
Lucasgilde hebben hun ideeën op een persoonlijke
wijze verwerkt en dat levert unieke schilderijen op.
Sommigen hebben zich laten inspireren op werk
van oude meesters. Het thema ‘Licht’ is op vele
manieren te interpreteren. Licht is een voorwaarde
voor het zien. Dit is zo vanzelfsprekend, dat we ons

zelden van de aanwezigheid van licht bewust zijn.
Licht maakt dingen zichtbaar maar blijft zelf dikwijls onopgemerkt. Om licht als zelfstandig element
te zien ga je er als beschouwer bewust naar kijken.
Meer informatie vindt u op
www.lucasgildebeverwijk.nl. De expositie kunt u
bekijken tijdens openingsuren in de publiekshal van
het Stadhuis, Stationsplein 48 te Beverwijk.

Verbetering ondernemersklimaat 2015
De gemeenteraad heeft voor 2015 een
bedrag van € 180.000,-- beschikbaar gesteld
om het ondernemersklimaat in Beverwijk en
Wijk aan Zee te verbeteren.
Twee tranches
Het bedrag van € 180.000,-- wordt in twee tranches
opengesteld. Voor het begin van het subdidiejaar
konden aanvragen tot een bedrag van € 120.000,-worden gedaan. Voor het resterende bedrag van
€ 60.000,-- kunnen tot 1 juni van het lopend
subsidiejaar aanvragen worden ingediend. Deze
tweedeling is gemaakt om meer ruimte te geven aan
nieuwe/spontane ideeën, die mogelijk pas in de loop
van het jaar bedacht worden.
Ondernemers kunnen in het kader van deze aanjaagregeling 2015, 2e tranche tot 1 juni 2015 een
financiële bijdrage aanvragen om activiteiten te

organiseren. Het gaat om financiële ondersteuning
voor activiteiten die het ondernemersklimaat in de
gemeente verbeteren. Dat kunnen evenementen,
acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste criterium is dat
de activiteiten een gehele branche of een compleet
gebied ten goede komen.

Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven. De commissie neemt in zijn
afweging een aantal uitgangspunten mee, zoals het
publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het draagvlak onder de ondernemers in
een gebied. Er wordt ook gekeken of de verschillende gebieden en branches in de gemeente evenveel profiteren. De uiteindelijke beslissing over de
toekenning is aan het college van burgemeester en

wethouders.
De commissie bestaat uit ondernemers uit het stadscentrum, de wijkwinkelcentra, het industriegebied,
Wijk aan Zee, de meubelboulevard en de horeca.
Ook de ondernemerscoördinator van de gemeente
maakt deel uit van de commissie. Het verslag van de
commissie is openbaar. De sluitingsdatum voor aanvragen 2e tranche 2015 voor activiteiten in 2015 is
1 juni 2015. Een aanvraag voor de aanjaagregeling
kunnen vanaf volgende week online gedaan worden
via www.beverwijk.nl > inwoners/ondernemers >
ondernemen > subsidieregeling ondernemers.
Aanvragen die op of na 1 juni 2015 binnen komen
worden niet in behandeling genomen. Meer informatie via de Ondernemerscoördinator Inge Reijmer
(0251) 256 256.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 28 mei 2015 is de eerstvolgende
raadsvergadering. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u heeft hier géén spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad - de
carrousel en commissie - zijn openbaar. Desgewenst
kunt u daar gebruikmaken van uw spreekrecht.
- Raadscommissie: dinsdag 12 mei 2015
- Raadscommissie: donderdag 21 mei 2015
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur - tenzij
anders vermeld - en vinden plaats in het Stadhuis.
De agenda’s met stukken vindt u op www.beverwijk.nl via het tabblad Bestuur > Vergaderingen
vanaf 1 januari 2013 (onder Gemeenteraad).

uur hoorzitting. De datum van de eerstvolgende
zitting is op woensdag 13 mei 2015. Voor meer
informatie over de te behandelen bezwaarschriften
kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de commissie, mevrouw Rutte of anders mevrouw
De Jong (0251) 256 256.

Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften houdt voortaan op woensdag vanaf 19.45

burgemeester F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en Regionale samenwerking
wethouder T. De Rudder: Ruimtelijke Ordening,

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.

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, Promotie, Kunst en Cultuur,
Personeel en Organisatie.
Gemeente Beverwijk
(0251) 256 256
Omgevingsdienst IJmond:
(0251) 263 863
HVC:			0800-0700
Voor overige telefoonnummers kunt u de Gemeentegids 2015 raadplegen (ook te vinden op: www.
beverwijk.nl, onderaan in de donkerblauwe balk).

