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Binnenste
Klassieke vloot in haven Beverwijk
In het weekend van 9 en 10 april is de haven
van Beverwijk gevuld met prachtige zeilschepen. De schepen zijn onderdeel van de vloot
van Race of the Classics. Deze zeilrace voor
studenten gaat van Rotterdam via Ipswich
(Groot Brittannië) naar Amsterdam en duurt
van 4 tot en met 10 april.
Ongeveer 40 schepen komen in de loop van
zaterdag binnen. Afhankelijk van het weer kan
de binnenkomst ook later zijn. De schepen
verzamelen zich in Beverwijk om op zondag in
konvooi te vertrekken naar Amsterdam. Ook
vorig jaar al maakten deze schepen gebruik van
de Beverwijkse haven. Wethouder toerisme en
recreatie, Cecilia van Weel: “Meestal draait het
hier in de haven om industriële vaart. Het is
een mooie afwisseling om ook de vloot van een
zeilrace te verwelkomen.”
Belangstellenden zijn van harte welkom om naar
de schepen te kijken. De Beverwijkse haven is
goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De
Noorderkade is in principe vrij toegankelijk. Dit
geldt niet als er zeeschepen liggen om te laden of
te lossen. In het overige deel van de haven is dan
nog steeds genoeg te zien.

Werkzaamheden Aagtenpoort
In het weekend van 9 en 10 april werkt ProRail aan en om het spoor bij Aagtenpoort. Het
spoordek van de toekomstige fiets- en voetgangerstunnel wordt geplaatst en er vinden diverse
werkzaamheden plaats ter voorbereiding op de
toekomstige spooruitbreiding. De werkzaamheden starten op vrijdagavond rond 23.00 uur
met voorbereidingen rondom het spoor en duren
tot maandagochtend 5.00 uur. Er wordt zowel
overdag als ’s nachts gewerkt.
Spoordek
Zaterdagnacht wordt eerst 40 meter spoor doorgeslepen en verwijderd. Daarna wordt grond en
zand afgegraven. ’s Middags schuift ProRail het
nieuwe spoordek op zijn plek. Vervolgens moet
de constructie rondom het spoordek aangepast
worden voordat zondag de sporen weer teruggebouwd kunnen worden. Zondagmiddag en
-avond legt een zogenaamde stopmachine de
sporen weer op de exacte hoogte en komen lassers de spoorstaven vastlassen.
Waterkering en spoorduiker
Om ruimte te maken voor twee nieuwe sporen
wordt zaterdag een deel van de waterkering,
de noordelijke coupuremuur, bij de overweg
gesloopt. Ook moet een duiker verlengd worden.

Hiervoor wordt zaterdag en zondag de fundering aangebracht. 8 Stalen buispalen worden de
grond in geslagen.
Bovenleiding
Tussen station Beverwijk en Schans is Strukton
bezig met werkzaamheden aan de bovenleiding.
Er worden nieuwe draagconstructies geplaatst
waaraan de rijdraad wordt vastgemaakt.
Richting Tata Steel wordt een nieuw rijdraad
gemonteerd. Diverse kranen met werkbakken
rijden continue over het spoor heen en weer om
de draden te monteren.
Drainage
Om de nieuw te bouwen sporen van een goede
afwatering te voorzien, wordt een drainage
ingegraven vanaf de overweg Aagtenpoort tot
Schans. Een drainagebuis komt te liggen tussen
het doorgaande spoor en het huidige rangeerspoor. Diverse zinkputten worden geplaatst
en met elkaar in verbinding gebracht door een
drainbuis die omhuld wordt met een grindkoffer.
Werkzaamheden bekijken
U kunt de werkzaamheden bij het inschuiven
van het spoordek volgen via een webcam op
www.prorail.nl. Daarnaast is er voor belang-

Grofvuil inleveren
De laatste tijd zien we in Beverwijk en Wijk
aan Zee een sterke toename van dumpingen
van grofvuil in de openbare ruimte, u weet
wel, de ruimte die van ons allemaal is. Er
gaat geen dag voorbij zónder een melding
van overlast voor de omwonenden. Er staat
vuil voor de ondergrondse vuilcontainer die
daardoor slecht gebruikt kan worden, er
waait afval door de straten en in het plantsoen, het afval waait op de rijbaan en het
trekt ongedierte aan.
Als de gemeente meldingen krijgt over dumpingen van afval, stuurt zij team handhaving naar
de locatie om te kijken of er adressen te vinden
zijn van de overtreders. Overtreders kunnen een
boete krijgen voor het dumpen van afval en daar
komen de verwijderkosten nog bij.

Grofvuil inleveren
Helpt u ook mee om uw buurt schoon en veilig
te houden? Maak dan een afspraak met HVC
om uw grofvuil op te laten halen, breng het
naar het Afvalbrengstation aan de Binnenduinrandweg of schakel een kringloopwinkel in.
Uw gewone huishoudelijke afval kunt u in uw
minicontainer óf in de ondergrondse vuilcontainer kwijt.
Grofvuil melden
Ziet u dat er afval ligt in uw straat? Maak dan
een melding via www.verbeterdebuurt.nl, bel
met de gemeente via 0251-256256 óf maak
een leefomgevingsmelding via de website www.
beverwijk.nl.
Namens alle bewoners in uw buurt, dank u wel!

stellenden op de dijk bij het gemaal aan het
Zeesterpad een uitkijkpunt gemaakt. U kunt dit
uitkijkpunt alleen per fiets of lopend bereiken.
Via een taludtrap komt u boven op de dijk die
met rijplaten verhard wordt. Achter een hekwerk
kunt u het werk volgen.
Verkeershinder
Om al het materiaal aan en af te voeren vinden
er ca. 150 transporten plaats, met name rondom
het kruispunt Spoorsingel, Sint Aagtendijk/
Aagtenpoort. Verkeersregelaars zullen al het
bouwverkeer regelen. Enige verkeershinder is
helaas niet te voorkomen.
Spooronderdoorgang voor voetgangers en
fietsers
De werkzaamheden maken onderdeel uit van de
aanpassingen aan het spoor ter hoogte van de
overweg Aagtenpoort. De overweg verdwijnt:
in plaats daarvan komt er een spooronderdoorgang. Voetgangers en fietsers kunnen zo veilig
oversteken. Ook komen er geluidsschermen,
die ProRail ter hoogte van de spooruitbreiding
plaatst. In oktober 2015 is gestart met de bouw.
Naar verwachting is die in het voorjaar van
2017 klaar.

Enquête WhatsApp
buurtpreventie
Voor een onderzoek van een studente van de
opleiding Integrale Veiligheid vraagt de gemeente
u om mee te werken aan een enquête. Het onderzoek gaat over de WhatsApp buurtpreventiegroepen (WABP-groepen) binnen de gemeente
Beverwijk. Deze groepen worden opgericht om
elkaar op de hoogte te houden van de veiligheid
en verdachte personen en/of situaties in de buurt.
De enquête is zowel voor leden als voor nietleden van deze groepen. Dus bent u een inwoner
van Beverwijk* of Wijk aan Zee en 18 jaar of
ouder, ga dan snel naar de volgende link: www.
thesistools.com/WABP. Het invullen duurt 5 tot
10 minuten en is volledig anoniem.
* Alleen bij de wijk Broekpolder mogen ook
inwoners van het deel dat in Heemskerk ligt,
deelnemen aan deze enquête.

Buiten
Nieuw
inloopspreekuur in
Wooncentrum Viva!
Elsanta
Het Sociaal team is vanaf deze week iedere
woensdagochtend aanwezig in Wooncentrum
Viva! Elsanta, President Kennedyplein 225.
Heeft u een vraag waar u zelf even niet uit komt
en weet u niet waar u terecht kunt? Tussen 10.00
uur en 12.00 uur is er gelegenheid om uw vraag
te stellen. Het Sociaal team zoekt samen met u
naar een antwoord. Het Sociaal team is er voor
bewoners van Beverwijk en Wijk aan Zee die een
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heeft u een
vraag over bijvoorbeeld geld, opvoeding, sociale
contacten, onderwijs, gezondheid of wonen? Wij
kunnen u hier kosteloos bij helpen. Doel van het
Sociaal team: snelle hulp en problemen samen
oplossen voordat ze groter worden. U kunt ook
bij het Sociaal team terecht met ideeën om uw
wijk te verbeteren.

Velsertunnel en Wmo-vervoer
Wat betekent de sluiting van de Velsertunnel voor Wmo-klanten in een BIOS-taxi?
‘Blijf zoveel mogelijk buiten de spits’ is wel
het belangrijkste advies. De mensen van de
BIOS-groep denken met u mee over alternatieven als u uw rit bestelt.
Vanaf vrijdag 15 april (21.00 uur ‘s avonds) gaat
de Velsertunnel negen maanden dicht. Dat heeft
ook gevolgen voor de BIOS-taxi’s die Wmoklanten rondrijden. Deze taxi’s rijden normaal
gesproken wel bijna honderd keer per dag door
de Velsertunnel. Ze moeten straks een andere
route nemen en zullen langer over een ritje doen.
Ook is er vooral in de spits veel kans op file, met
vertraging tot gevolg.

Blijf buiten de spits
Hoe groot de overlast is, verschilt per route en is
erg afhankelijk van het moment van vertrek. De
verwachte hinder is het grootst in de spits, van
6.00 tot 10.00 uur en van 15.00 tot 19.00 uur.
Het eerste advies voor gebruikers van de BIOStaxi’s is dan ook: blijf zoveel mogelijk buiten de
spits en houd daar al rekening mee als u een afspraak maakt waar u een taxi voor nodig heeft.
Het tweede advies is: maak gebruik van het
openbaar vervoer, als het kan. De mensen van de
BIOS-groep denken daarover met u mee als u uw
rit bestelt. Heeft u vragen over wat dit voor uw
rit betekent, dan kunt u contact opnemen met de
BIOS-groep op telefoonnummer: 0900-8684
(€ 0,10 per minuut).

Crematie in Beverwijk vanaf nu mogelijk

Diverse inloopspreekuren
Als u liever op een ander moment naar een
inloopspreekuur wilt komen, dan is dat ook
mogelijk. Het Sociaal team heeft op meerdere
momenten inloopspreekuur:
•
Woensdag van 13.30 tot 16.00 uur in de
hal van het Stadhuis, Stationsplein 48 in
Beverwijk;
•
Donderdag van 12.00 tot 14.00 uur in
dorpshuis de Moriaan, Dorpsduinen 4 in
Wijk aan Zee.
Koffie-inloop
Wilt u nieuwe mensen ontmoeten bij een gratis
kopje koffie of thee? Het Sociaal team organiseert wekelijks koffieochtenden waar u vrijblijvend langs kunt komen. U hoeft zich niet vooraf
aan te melden. Er is altijd een medewerker van
het Sociaal team aanwezig. De koffieochtenden
zijn op:
•
Woensdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in
wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 in
Beverwijk;
•
Donderdag van 10.00 uur tot 11.30 uur in
buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoﬂaan 2c
in Beverwijk;
•
Vrijdagochtend in de even weken bij de
Ribw van 10.00 uur tot 11.30 uur, Laan der
Nederlanden 70C in Beverwijk.
Bereikbaarheid
Het Sociaal team is bereikbaar op telefoonnummer 06 -110 353 20 of 06-110 353 27. Krijgt u
geen gehoor? Spreekt u dan de voicemail in. Wij
bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ons
ook e-mailen via sociaalteam@beverwijk.nl.
Het Sociaal team is een samenwerking tussen de
gemeente Beverwijk, MEE, Socius Maatschappelijk Werk, Stichting Welzijn en Viva! Zorggroep.

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
Wethouder Jaqueline Dorenbos en Paul
van Eerden, eigenaar van Crematiecentrum
Westerhout, hebben een overeenkomst
ondertekend, die de combinatie van een
uitvaartdienst op de gemeentelijke begraafplaats Duinrust en een crematie in Beverwijk
mogelijk maken.
In de afgelopen jaren werd de vraag naar
cremeren in Beverwijk steeds groter. Tot nu toe
moesten inwoners van Beverwijk en Wijk en
Zee voor een crematie naar het crematorium in
Driehuis. Vanaf nu kan dat in de eigen gemeente.
Door de samenwerkingsovereenkomst kan Duinrust een pakket aanbieden, waarbij de ceremonie
in de aula wordt gehouden en de crematie in
Crematiecentrum Westerhout plaatsvindt. In het

crematorium is een installatie geplaatst voor het
cremeren van mensen.
Inloopavonden en open dag
Op woensdag 6, 13 en 20 april 2016 organiseert
Duinrust inloopavonden, waarop de medewerkers informatie verschaffen over de zogenaamde
Duinrustcrematie en alle faciliteiten en mogelijkheden voor een uitvaartceremonie. Iedereen is
welkom van 18.30-20.30 uur.
Op zondag 1 mei 2016 organiseert Crematiecentrum Westerhout een open dag. Medewerkers
van begraafplaats Duinrust en diverse uitvaarorganisaties zijn hierbij aanwezig. De open dag
start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur,
Zeestraat 214C, Beverwijk.

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 7 april 2016 is de eerstvolgende raadsvergadering. Raadsvergaderingen zijn openbaar, maar u heeft hier géén
spreekrecht.
Ook de andere vergaderingen van de raad zijn openbaar. Desgewenst kunt u daar gebruikmaken van uw spreekrecht.
- Raadscommissie: donderdag 14 april 2016
- Raadscommissie: donderdag 21 april 2016
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur -tenzij anders vermelden vinden plaats in het Stadhuis. De agenda’s met stukken vindt
u op www.beverwijk.nl via het tabblad Bestuur > Vergaderingen
(onder Gemeenteraad).
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 6 april 2016 en
vervolgens op woensdag 20 april 2016. 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
Omgevingsdienst IJmond:
HVC:

(0251) 256 256
(0251) 263 863
0800-0700

Voor overige telefoonnummers kunt u de Gemeentegids 2015
raadplegen (ook te vinden op: www.beverwijk.nl, onderaan in de
donkerblauwe balk).

