Buiten
Meer zorgverzekering voor minder geld
Heeft u een laag inkomen en wilt u een lage premie goed verzekerd zijn? Maak dan gebruik van de
Collectieve Zorgverzekering die we samen met Zorg en Zekerheid aanbieden. De gemeente betaalt
een groot gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering en het verplicht Eigen risico (€ 385,--)
is daarbij meeverzekerd. Daarnaast profiteert u van veel extra dekkingen. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt
daarbij de zorg kiezen die bij u past.

Samen herdenken
op Duinrust

Waar kunt u
ons vinden?
Gemeente Beverwijk
Stationsplein 48
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

Heeft u een gemeentepolis bij het Zilveren Kruis? U kunt dan ook in 2018 nog bij de gemeentepolis
Zilveren Kruis verzekerd blijven.
Voordelen Gemeentepolis
1. De gemeente betaalt een deel van uw zorgverzekering;
2. U krijgt korting op uw zorgverzekering;
3. U krijgt vergoedingen. Bijvoorbeeld voor uw bril of lenzen. Of voor fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
4. Uw verplichte eigen risico is ook verzekerd. U betaalt geen eigen risico meer.
5. U hoeft uzelf niet te laten keuren. Zorg en Zekerheid accepteert iedereen.

telefoon:
fax:
WhatsApp:
internet:

(0251) 256 256
(0251) 256 444
06-11614998
www.beverwijk.nl
(ook voor e-mail)
twitter:
@gem_beverwijk
Facebook: www.facebook.com/
gemeentebeverwijk
Instagram : gemeentebeverwijk

De Gemeentepolis: geschikt voor u?
Of u de Gemeentepolis krijgt hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. Reken daarom uit
wat uw gezamenlijke inkomen is. Tel daarin belasting niet mee. En reken vakantiegeld ook niet
mee. Is uw totale inkomen maximaal het bedrag dat in deze tabel staat? Dan is de Gemeentepolis
geschikt voor u.
U woont

U bent jonger dan 66 jaar

U bent ouder dan 66 jaar

Alleen

€ 1.282,48

€ 1.441,00

Samen met uw partner

€ 1.832,10

€ 1.969,16

Keuze uit twee pakketten
U kunt kiezen uit 2 pakketten:
•
Pakket Standaard
Kies hiervoor als u een goede dekking van zorgkosten wilt.
Verdient u maximaal € 1.183,82 per maand als alleenstaande of maximaal € 1.691,17 samen
met uw partner? Dan betaalt u voor pakket Standaard € 129,06. Verdient u meer dan de
genoemde bedragen maar minder dan de in de tabel genoemd bedragen, dan betaalt u voor dit
pakket € 149,67.
•
Pakket Top
Kies hiervoor als u een uitgebreide dekking van zorgkosten wilt.
Voor het pakket Top betaalt u bij de hiervoor genoemde maximale inkomens € 140,07 of €
166,18 bij een iets hoger inkomen.
Overstappen?
Betaalt u de zorgverzekering die u nu heeft op tijd? En wilt u overstappen? Dan kan dat tot en met
31 december 2018. U stapt makkelijk en snel over via www.gezondverzekerd.nl. Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid zegt de zorgverzekering op die u nu heeft.
Vragen? Bel of kom langs
Heeft u vragen over de zorgverzekering van de gemeente? Neem dan contact op met de klantenservice van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid via het telefoonnummer 071-5825550.
U kunt voor hulp bij het overstappen ook langs komen tijdens de inloopbijeenkomsten. Deze
inloopbijeenkomsten worden georganiseerd bij de locaties van de Sociale teams. In Wijkcentrum
De Prinsenhof op woensdag 6 december, van 10.00 tot 11.30uur. In Buurthuis Wijk aan Duin op
donderdag 7 december van 10.00 tot 11.30uur. Daar zal begeleiding aanwezig zijn om een aanvraag
in te dienen. Zorg en Zekerheid is eveneens aanwezig.
U kunt met vragen natuurlijk ook contact opnemen met gemeente Beverwijk via het telefoonnummer 0251-256 256. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website www.beverwijk.nl >
inwoners en ondernemers > meer zorgverzekering voor minder geld

Op zondag 17 december 2017 om 15.30 uur
wordt op begraafplaats Duinrust de jaarlijkse algemene herdenking gehouden. De herdenking is
een initiatief van Marianne Heijmering en wordt
in samenwerking met pastor Hopman en de medewerkers van de begraafplaats georganiseerd.
Programma
Om 15.30 uur is de koffiekamer geopend en kan
men een tekst schrijven op de speciaal hiervoor
gemaakte kaartjes. Om 16.00 uur begint het
programma in de aula. Er wordt o.a. gesproken
door pastor Hopman. Daarna gaat iedereen
naar buiten om de kaartjes aan ballonnen te
bevestigen en deze gezamenlijk op de open plek
achter de aula lost te laten. Na aﬂoop zijn de
hoofdpaden van de begraafplaats verlicht en
kunt u het graf van uw dierbare bezoeken. Ook
kunt u dan een kaarsje plaatsen, dat door de begraafplaats beschikbaar is gesteld. Het programma sluit met een kopje koffie in de koffiekamer.
Voor iedereen
Iedereen is van harte welkom om zijn of haar
geliefden te herdenken. Het doet er niet toe in
welke plaats de geliefde woonde en waar hij of
zij is overleden. Ook mensen die niet in Beverwijk wonen, zijn van harte welkom.
Stuur uw foto in
Ook dit jaar is het mogelijk om een foto van
uw dierbare overledene te tonen op het digitale
scherm tijdens de herdenking. U kunt deze foto
digitaal aanleveren via het volgende mailadres:
duinrust@beverwijk.nl. Na de herdenkingsdienst
zullen de foto’s worden vernietigd.

Openingstijden Stadhuis:
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
Het bouwloket is op maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
Alle overige afdelingen en diensten
zijn bereikbaar tussen 09.00 en 17.00
uur via telefoonnummer
(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 30 november 2017 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: woensdag 6 december, donderdag 7
december en donderdag 14 december
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).
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
op woensdag vanaf 19.15 uur hoorzitting. De datum van de
eerstvolgende zitting is op 13 december 2017 en vervolgens op
27 december 2017. Voor meer informatie over de te behandelen
bezwaarschriften kunt u contact opnemen met het secretariaat
van de commissie, mevrouw Bodt (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 M.E. Smit: Veiligheid, Bestuurlijke coördinatie,
Regionale samenwerking en Organisatie en Strategische
communicatie

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, Stadspromotie, 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 2017
raadplegen (ook te vinden op: www.beverwijk.nl, onderaan in de
donkerblauwe balk).

