Buiten
Gratis compost afhalen
Op vrijdag 13 april 2018 kunnen inwoners
van Beverwijk en Wijk aan Zee tussen 7.00 en
21.00 uur – zolang de voorraad strekt – gratis compost afhalen op de Hoflanderweg bij
de parkeerplaats nabij de skateboardbaan De
Blauwe Kikker (tegenover sporthal De Walvis).
De gemeente en HVC willen inwoners op deze
manier bedanken voor het scheiden van het
groente-, fruit- en tuinafval (gft). Iedereen die
compost komt ophalen, dient zelf een aantal
zakken of een aanhanger mee te nemen om de
compost in te vervoeren. Voor een aanhanger is
het verplicht om deze af te dekken met een zeil
of net om te voorkomen dat het compost op de
openbare weg terecht komt.
Etensresten, uitgebloeide bloemen en koffieprut
vormen samen de basis voor compost. Compost
is een erg goede grondstof voor de bodem. Het
verbetert de structuur van de grond en regelt de
doorlaatbaarheid. Bovendien activeert compost
het leven in de bodem, slaat het voedingsstoffen op voor planten en gaat het bodemziekten
tegen.

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin
zit.
Een gemiddeld huishouden heeft 160 kilo gft
per jaar. De helft hiervan, 80 kilo, belandt in de
gft-bak. De andere helft in de restafvalbak en
dat is zonde. Want een volle gft-bak levert voldoende groen gas om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen.
Naast compost van gft-afval kan er ook van uw
grof tuinafval compost worden gemaakt. Drie
kruiwagens grof tuinafval staan gelijk aan zes
zakken compost.
Kijkdag groene energiefabriek op 24 maart
Op zaterdag 24 maart 2018 organiseert HVC
in de groene energiefabriek in Middenmeer
twee kijkdagen. Na een presentatie krijgt u
als deelnemer een rondleiding over het terrein
waarbij duidelijk wordt hoe van gft en etensresten groen gas en compost wordt gemaakt. Ook
kunt u als bezoeker het verwerkingsproces van
een klokhuis met een virtual reality bril ervaren.
Inschrijven (vol = vol) kan via www.hvcgroep.
nl/kijkdagen of via HVCgroep op Facebook.

Alles over het
planten en zaaien op
Kinderboerderij De Baak
Hoe smaken verschillende groente- en fruitsoorten en hoe zien de zaadjes eruit? Woensdag
28 maart staat op kinderboerderij De Baak in
Beverwijk alles in het teken van het groeiproces
van groente en fruit. Wist je dat de bomen in
Park Westerhout ook vruchten hebben?
Het programma woensdag 28 maart is divers.
Kinderen krijgen veel informatie over de stadia
van zaadje tot groente. Er kunnen groentesoorten geproefd worden en natuurlijk gaan de
kinderen ook zelf aan de slag! Iedereen kan een
eigen plantje zaaien, zien hoe popcorn ontstaat
en voor iedereen staat een bakje popcorn klaar.
Ook kunnen kinderen een eigen ‘meneer Gras’
knutselen en zaaien we de grond bij de ingang
van de Baak in met bloemenzaad zodat er straks
een prachtige bloementuin ontstaat!
Deelname aan deze Baakbelevenis is gratis. Het
adres van Kinderboerderij De Baak is Westerhoutweg 18, 1942 HK Beverwijk. Het programma start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
Beste Beverwijker of Wijk aan Zeeër,
Afhankelijk van wanneer deze krant bij u op de mat valt, zijn morgen of vandaag (woensdag 21
maart 2018) de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil u nogmaals oproepen uw stem uit te brengen
en daarmee invloed te hebben op de toekomst van onze gemeente
Maak gebruik van het recht om te stemmen en geef de partij die u steunt dan ook uw steun.

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

Met vriendelijke groet,

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.

Martijn Smit
Burgemeester Beverwijk

Iets verloren of gevonden?
Voortaan gaat u naar het Stadhuis

Ik hoop dat u dat doet!

Boomfeestdag 2018
Op dinsdag 13 maart plantte wethouder Jaqueline Dorenbos samen met leerlingen van groep 6 van
basisschool de Wilgenroos, zes fruitbomen ter viering van de Nationale Boomfeestdag. De bomen
staan vlakbij de school in een groenstrook aan de Wilgenhoflaan.
Op de dag zijn drie appelbomen en drie kersenbomen aangeplant. Ook hebben de leerlingen nog
bloembollen in de grond gestopt. Hierdoor ziet de groenstrook, onder de fruitboom, er straks
gekleurd uit.
Nationale Boomfeestdag 2018
De Boomfeestdag wordt georganiseerd het Natuur Milieu en Educatie Centrum van de Omgevingsdienst IJmond en de gemeente Beverwijk. De Boomfeestdag is een landelijke initiatief en wordt voor
de 62e keer georganiseerd. Jaarlijks doen ruim 115.000 kinderen mee en planten zij op die dag zo’n
200.000 bomen.

Start bouw rotonde
Marlo Center
Maandag 19 maart is Ooms Construction gestart met de bouw van de rotonde bij het Marlo
Center/Spoorsingel. Gemotoriseerd verkeer
wordt omgeleid over een tijdelijke rijbaan.
Deze tijdelijke rijbaan is de onderbouw van het
toekomstige fietspad. Gelijk met de aanleg van
de rotonde en de nieuwe Spoorsingel komen
de definitieve bushaltes. Bus 71 halteert op
de Spoorsingel. Kijk voor meer informatie op
www.beverwijk.nl > projecten > reconstructie
Spoorsingel

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 19 april 2018 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.
- Afscheidsraad: woensdag 28 maart
- Installatieraad: donderdag 29 maart
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 4 april 2018 en vervolgens op
18 april 2018. 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).

