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Binnenste
PreSail IJmond in de Beverwijkse haven
In 2015 doet Beverwijk voor het eerst mee
aan PreSail IJmond. Tegen het decor van
enkele Tall Ships en andere bezienswaardige
schepen, organiseren we een feest met veel
muziek en gezelligheid voor jong en oud.
Geniet mee op dinsdag 18 augustus!
PreSail IJmond vindt plaats op de dag voor de
grootse SAIL-In naar Amsterdam. Veel schepen
zijn dan al aangekomen in de IJmond en liggen
in de havens van IJmuiden en Beverwijk. In
IJmuiden staat het Havenfestival (15 en 16 augustus) in het teken van PreSail. Op dinsdag 18
augustus is er feest in de haven van IJmuiden én,
dit jaar dus voor het eerst, ook in Beverwijk.
De organisatie is in handen van de stichting PreSail IJmond, in samenwerking met de gemeente.
Een andere belangrijke partij is het bedrijfsleven
van Beverwijk. Zonder hun medewerking en
sponsoring zou dit evenement niet mogelijk zijn.
Natuurlijk ook niet zonder de artiesten, die naar
onze haven komen! We weten zeker dat de sfeer
er goed in zal zitten dinsdagmiddag en –avond.
Iets te eten en te drinken is er vanzelfsprekend
ook. Diverse horeca-ondernemers hebben zich al
gemeld.
Dat is nog niet alles: Museum Kennemerland
verzorgt ter plaatse een expositie over de geschiedenis van Sail; er zijn demonstraties van oude
ambachten en langs de kade liggen prachtige
voorbeelden van ‘varend erfgoed’. Kortom: feest!
Wat valt er te beleven?
Als de meeste mensen nog aan de koffie zitten,
zijn groep 5, 6, 7 en 8 van de Beverwijkse Montessorischool al onderweg. Ze varen mee met
Tall Ship De Morgenster en maken rond 12 uur
hun entree in de haven van Beverwijk. Daarna
gaan ze repeteren met het Babette Labeij Choir
en om 15.00 uur zorgen zij, na een welkomstwoord van burgemeester Freek Ossel, voor de
muzikale opening met zanger Kaj van der Voort
van B-Brave.

Vervolgens wisselen shantykoren De Zilk en
Batavia elkaar af met optredens. Aan het begin
van de avond sluiten ze af met een gezamenlijke
finale. Doorlopend zijn er optredens van straattheater, de Wijkerstraatband, demonstraties van
oude ambachten en kunnen bezoekers terecht
op enkele van de Tall Ships, die dan in de haven
liggen.
Om 18.00 begint het avondprogramma met
DJ’s, gevolgd door een optreden van het Babette
Labeij Choir. Om 19.00 uur is het podium
voor B-Brave en om 20.00 uur voor De 4Tuoze
Matroze. De Bloes Broers sluiten het festival af
met een optreden om 21.30 uur. Een uurtje later
is het muzikale programma ten einde en zal het
zo langzamerhand weer rustig worden in de
Beverwijkse haven.
Let op: Er kunnen nog veranderingen komen in
het programma. Kijk voor de laatste stand van
zaken van tevoren nog op www.presailijmond.nl.
Welke schepen zijn er?
Het hospitaalschip Willem Alexander zal aanmeren in Beverwijk. Ook de Tall Ships Minerva
(tot 19.30 uur), De Morgenster en Sagres zullen
in Beverwijk liggen. Verder zijn er 7 mini-tall
ships, 15 historische kotters, pleziervaartuigen
en andere schepen.

Op www.presailijmond.nl vindt u informatie
over de schepen onder het kopje ‘nautisch’.
Overigens zijn geen exacte aankomsttijden van
de schepen te geven.
Pont tussen IJmuiden en Beverwijk
Kunt u niet wachten op het feest in Beverwijk op
18 augustus? Tijdens het Havenfestival in IJmuiden (15 en 16 augustus) vaart een pont tussen
de haven van Beverwijk en IJmuiden. Leuk om
mee te maken en de fiets kan mee. In IJmuiden
stapt u af op de loswal. Vandaar is het slechts 10
minuten lopen naar het festivalterrein.
De veerpont IJ 35 Annemieke wordt hiervoor
ingezet. De pont is geschikt voor het vervoer
van voetgangers, fietsers en invalidenvervoer.
De veerpont vaart tussen de Noorderkade in
Beverwijk en de Loswal in IJmuiden (ten oosten
van de Kleine sluis).
Op zaterdag 15 augustus is de eerste afvaart om
12.00 uur vanuit Beverwijk. Vanaf die tijd wordt
er een halfuursdienst onderhouden. De laatste
afvaart vanaf de Loswal te IJmuiden is om 22.30
uur richting Beverwijk. Op zondag is de eerste
afvaart uit Beverwijk om 12.00 uur en de laatste
afvaart vanaf de Loswal in IJmuiden om 17.30
uur. Dienstregeling: op alle even uren vertrek
Beverwijk-IJmuiden en op alle oneven uren vertrek IJmuiden-Beverwijk.

Programma PreSail Beverwijk Noorderkade 18 augustus 2015
12.00 uur

aankomst van Tall Ship De Morgenster met aan boord leerlingen van basisschool Montessori in de haven van Beverwijk

13.30 uur

leerlingen basisschool Montessori, welkom geheten door de wethouder Haydar Erol, hoofdpodium Noorderkade

14.45-15.00 uur

Optreden Kaj van der Voort van B-Brave op hoofdpodium

15.00 uur

feestelijke opening door burgemeester Freek Ossel met leerlingen van basisschool Montessori, Babette Labeij Choir en zanger Kaj
van B-Brave, hoofdpodium

Vanaf 15.15 uur

optredens van de shantykoren De Zilk en Batavia. Rond 19.15 uur finale optreden van beide koren.

18.00 uur

muziek van diverse DJ’s

18.30 uur

Babette Labije Choir

19.00 uur

B-Brave op hoofdpodium

20.00 uur

muziek van de 4Tuoze Matroze op hoofdpodium

21.30 uur

muziek van de Bloes Broers op hoofdpodium

Doorlopend optredens van diverse koren, Wijkerstraatband, straattheater Young Art, oude ambachten, museum Kennemerland, jeugdbrandweer, presentatie van diverse bedrijven en nog veel meer.
Het programma van PreSail IJmond is nog dagelijks in ontwikkeling. Kijk voor actuele gegevens op www.presailijmond.nl.

Buiten

Sail-In en Thank You-parade op Noordzeekanaal
Van 19 tot en met 23 augustus 2015 vindt in
Amsterdam weer het grootschalige maritieme
evenement SAIL plaats. Traditiegetrouw komen
er duizenden mensen naar de oevers van het
Noordzeekanaal om te kijken naar de in- en
uittocht van de schepen. Om deze stroom van
bezoekers in goede banen te leiden hebben de
gemeenten langs het Noordzeekanaal en de provincie Noord-Holland een aantal verkeersmaatregelen genomen. Bezoekers wordt aangeraden
zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het
Noordzeekanaal te komen. Zij kunnen gebruik
maken van de bestaande fiets- en voetpaden.
Hieronder een overzicht van de verkeersmaatregelen, die op woensdag 19 augustus tijdens de
Sail-In en zondag 23 augustus tijdens de Thank
You-parade gelden.
Verkeersmaatregelen in Beverwijk
• De N246 (Kanaalweg) wordt afgesloten voor
al het verkeer tussen Beverwijk en de pont
Buitenhuizen (ter hoogte van zijkanaal C).
De Kanaalweg blijft alleen open voor de bus,
ambulance, brandweer en politie. Bewoners
kunnen gebruik maken van de ventweg.
• Het verkeer op de N246 wordt omgeleid via
de ventweg. Op de ventweg wordt éénrichtingverkeer ingesteld vanuit de richting Beverwijk
naar Zaanstad. De op de ventweg bestaande

breedte- en gewichtsbeperking blijft van
kracht.
• Doorgaand verkeer tussen Beverwijk en Zaanstad wordt omgeleid via de N203 (UitgeestZaanstad).
• Tijdens de Sail-In en Thank You-parade zijn
er parkeerterreinen ingericht op het erf van
enkele boerderijen langs het Noordzeekanaal.
Deze zijn te bereiken via de ventweg. Parkeren kost € 10,- per dag en er kan niet gepind
worden, dus alleen contant betalen.
• De veerponten varen volgens de reguliere
dienstregeling, zolang het mogelijk is. Tijdens
het passeren van de Tall Ships wordt de pont
Buitenhuizen stilgelegd en vaart de pont Velsen
naar eigen inzicht van de schipper.
Verkeersregelaars zijn aanwezig om de toestroom van kijkers in goede banen te leiden.
Alle verkeersmaatregelen gelden op woensdag
19 augustus van 07.00 uur tot 20.00 uur en op
zondag 23 augustus vanaf 10.00 uur tot 23.00
uur, of langer als dit nodig is.
Lijnbussen, ponten, fietsers en voetgangers
De lijndiensten op de N246 en N202 rijden
volgens de normale dienstregeling. Door de te
verwachten drukte op de provinciale wegen,
moet er wel rekening gehouden worden met vertraging van de lijndiensten. De ponten Spaarn-

Feestweek 2015
In de week van dinsdag 11 augustus tot en met zondag 16 augustus 2015 vindt in Beverwijk de jaarlijkse feestweek plaats. Ook dit jaar weer met een programma voor jong en oud. Op dinsdag begint
de week met de opening van de kermis door wethouder Cecilia van Weel. Verder ontbreken de vaste
ingrediënten niet, zoals: het ringsteken, de harddraverij, de muzikale optredens en de wielerronde
van Beverwijk. Hieronder een overzicht van data en aanvangstijden.
Dinsdag 11-08-2015
om 16:00 uur

opening kermis op het Meerplein door wethouder Van Weel
(o.a. euromiddag, oplaten van ballonnen, confetti kanon).

Woensdag 12-08-2015
vanaf 19:00 uur

Ringsteken op de Zeestraat.

Donderdag 13-08-2015
van 13:30 tot 19:00 uur

harddraverij op de Breestraat.

Vrijdag 14-08-2015
Pannavoetbal op de Breestraat.
Zaterdag 15-08-2015
van 12:00 tot 18:00 uur

Fifty’s op de Bree, oldtimershow met daarbij een podium met
rock&roll muziek.

Zondag 16-08-2015
van 12:00 tot 19:00 uur

Wielerronde Beverwijk.

De kermis is dagelijks van 13.00 tot 24.00 uur geopend (dinsdag opening vanaf 16 uur).
Vanaf woensdag 12 augustus iedere avond tussen 20:00-01:00 diverse optredens op podia bij
café’s.

dam-Buitenhuizen en Velsen Noord-Velsen Zuid
varen eveneens volgens de reguliere dienstregeling, zolang dit mogelijk is. Tijdens het passeren
van de Tall Ships wordt de pont Buitenhuizen
tijdelijk stilgelegd en vaart de pont Velsen naar
eigen inzicht van de schipper.
Meer informatie
Informatie over de verkeersmaatregelen vindt
u op de website van de gemeente Beverwijk
(beverwijk.nl) en de website van de provincie
Noord-Holland (noord-holland.nl/bereikbaarheidSailInSailOut).

Open Bedrijvendeuren
Dag: meld u aan!

OPEN
DEUREN
DAG
Dit jaar organiseren de OV IJmond en de
gemeente Beverwijk voor de tweede keer
de Open Bedrijvendeuren Dag Beverwijk
(ODD). De ODD is een goede manier om de
dynamiek en diversiteit van het Beverwijkse
bedrijfsleven onder de aandacht te brengen.
Er is veel om trots op te zijn. Belangstellenden kunnen een kijkje nemen bij de
ondernemers op de bedrijventerreinen in
Beverwijk en het kan een stimulans zijn voor
jongeren om bijvoorbeeld een technisch
beroep te kiezen.
Hoe meer ondernemers meedoen aan de Open
Bedrijvendeuren Dag, hoe meer exposure het
Beverwijkse bedrijfsleven krijgt in de regio
IJmond. Daarom roepen we u op: laat uw bedrijf deelnemen.
Speciale ODD-actie
Tijdens deze dag willen we samen met het
TechniekPact en de scholen in Beverwijk e.o.,
een race organiseren met radiografisch bestuurbare racewagens. Als u interesse heeft om een
racewagen/school te sponsoren, dan kunt u uw
onderneming hiervoor aanmelden. Het volledige
programma van de ODD wordt op dit moment
uitgewerkt en is nog niet helemaal compleet.
Voor meer informatie over de Open Bedrijvendeuren Dag Beverwijk en de race met radiografisch bestuurbare racewagens kijkt u op www.
ovijmond.nl/odd2015. Hier kunt u zich ook
eenvoudig online aanmelden. U kunt ook bellen
met Cees van der Kolk via 06-10 86 67 21.

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk
telefoon: (0251) 256 256
fax: (0251) 256 444
internet: www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter: @gem_Beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk

Openingstijden:
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
Alle overige afdelingen en
diensten zijn bereikbaar tussen
09.00 tot 17.00 uur via
telefoonnr. (0251) 256 256.

Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis
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.
Meer informatie over de procedure
en bijvoorbeeld uw rechten om
eigenaar te worden van een
gevonden voorwerp, vindt u op
www.beverwijk.nl.
Aan de inhoud van de teksten op deze pagina
kunnen geen rechten worden ontleend.

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 1 oktober 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.
- IJmondraadscommissie: maandag 31 augustus 2015
- Raadscarrousel: donderdag 3 september 2015
- Raadscommissie: donderdag 10 september 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.
Commissie voor behandeling bezwaarschriften
De commissie voor de behandeling van bezwaarschriften houdt
voortaan op woensdag vanaf 19.45 uur hoorzitting. De datum

van de eerstvolgende zitting is op woensdag 5 augustus en vervolgens op woensdag 19 augustus 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.
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 F. Ossel: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie en
Regionale samenwerking
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, 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).

