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Binnenste Buiten

Beverwijk

Uitvoeringsagenda Jeugd

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
WHATSAPP:
06-11614998
OPENINGSTIJDEN
STADHUIS
MAANDAG
T/M VRIJDAG:
VAN 9.00 UUR
TOT 16.00 UUR
(BOUWLOKET TOT
12.00 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

In april is de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 vastgesteld door de IJmond-colleges. De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 gaat over de jeugdigen in de
IJmond van 0 tot 23 jaar. Centraal staat het investeren in het vroeg signaleren van problemen en het
voorkomen ervan. In de Uitvoeringsagenda Jeugd
2019 staat welke vier prioriteiten in 2019 bijzondere aandacht krijgen. De vier prioriteiten zijn:
Sterke verbinding tussen zorg en onderwijs
Door samenwerking tussen gemeente, jeugdhulpaanbieders en het onderwijs te versterken kunnen
problemen bij jeugdigen en gezinnen vroeg worden
gesignaleerd en kan er op tijd passende ondersteuning worden geboden om zo schooluitval en
thuiszitterproblematiek te voorkomen.
Alle kinderen verdienen een gezin
Een uithuisplaatsing heeft altijd grote impact en

Online enquête over
zwembaden Heemskerk
en Beverwijk
Gemeente Beverwijk en Heemskerk onderzoeken de
wensen voor en behoefte aan een zwembad in de gemeente. Daarom vragen we u online een enquête in te
vullen. Die vindt u op beverwijk.nl. De enquête loopt
tot 17 juni 2019. Bezoekers van het Sportfondsenbad
en de Waterakkers kunnen de enquête ook ter plekke
op een laptop invullen. Onder de deelnemers aan de
enquête worden cadeaubonnen en vrijkaartjes voor
het zwembad verloot.
Waarom onderzoek naar de zwembaden?
Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers
in Heemskerk zijn verouderde zwembaden. Er zou veel
geld nodig zijn om de zwembaden aan te passen aan
de wensen van deze tijd. Daarom is nu het moment
om de toekomstmogelijkheden van beide zwembaden
te onderzoeken.
We onderzoeken vier scenario’s waaronder een gezamenlijk zwembad.
1. In stand houden van zwembad Beverwijk en
Heemskerk;
2. Sluiten zwembad Beverwijk en uitbreiden zwembad
Heemskerk;
3. Sluiten zwembad Beverwijk, realisatie nieuw
zwembad in Beverwijk en in stand houden
zwembad Heemskerk
4. Sluiten zwembaden Beverwijk en Heemskerk en
realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad.
De planning is dat de gemeenteraden van Heemskerk
en Beverwijk in oktober 2019 een keuze kunnen
maken uit de vier scenario’s. Dan wordt voor iedereen
duidelijk hoe de toekomst van de zwembadvoorziening er uitziet.

is nooit de eerste keuze. Kinderen geven zelf bijna
onveranderlijk aan dat ze het liefst ‘zo normaal
mogelijk’ willen opgroeien met een vaste opvoeder
die om hen geeft. Dit laatste is het uitgangspunt van
deze prioriteit.
Soepele overgang van 18- naar 18+
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd verandert er veel voor alle jongeren. Deze veranderingen
spelen op verschillende leefgebieden zoals op wonen
en inkomen. Er is in 2018 ingezet op dit thema en
ook in 2019 is dit een prioriteit omdat partners en
jeugdigen aangaven dat er nog steeds verbeteringen
mogelijk zijn.
Passende zorg op de juiste plek
In de IJmond willen we dat tijdig goede en betaalbare jeugdhulp beschikbaar is, dat de hulp dichtbij
de jeugdige en het gezin wordt georganiseerd en dat

de geboden hulp voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen.
In de komende periode lichten we om de week één
van de vier prioriteiten op deze pagina toe.

Wij zijn op zoek naar Roze Ouderen
De gemeente Beverwijk vindt dat iedereen, ongeacht
geaardheid, geloof of ideologie moet kunnen leven
op een manier die bij hem of haar past. Dit is echter
niet voor iedereen vanzelfsprekend. We weten dat er
lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender
(LBTH) ouderen zijn die niet voor hun geaardheid
uit durven komen of weer ‘terug de kast in gaan’
zodra zij in een zorginstelling gaan wonen.
Heeft u er behoefte aan om andere LHBT-ouderen
te ontmoeten? Heeft u thema’s die u als roze oudere

wilt bespreken met betrekking tot zorg en welzijn?
Neem contact op met het sociaal team. Het Sociaal
team wil graag met u in gesprek.
Contact
Willy van Eerden, Sociaal team Beverwijk, tel. nr.
06 2292 6829 Arja Loggers, seniorenadviseur
Socius, tel. nr. 06 3333 4437 Krijg u ons telefonisch
niet te pakken? Meen dan contact op met het Sociaal team via 06 1103 5327

Beverwijk kleurt rood tijdens de feestweek en kermis

Stadsvlag gemeente Beverwijk te koop
Van 6 augustus tot en met 11 augustus zijn de
Beverwijkse feestweek en kermis. Om aan de
feestweek en kermis een extra feestelijke uitstraling
te geven verkopen wij de Beverwijkse vlag, met als
doel dat tijdens deze week de hele stad rood kleurt
door de stadsvlag.
Vorig jaar opperde de heer Arconada dit idee via
Facebook. ‘Het is een initiatief waar we graag aan
meewerken. Het zorgt voor een geweldige feestelijke
uitstraling en verbinding met de stad en bewoners.
Daar wordt iedere bewoner en bezoeker blij van”,
aldus wethouder Hanneke Niele. De heer Arconada
ontving woensdag 29 mei de eerste Beverwijkse vlag
van wethouder Niele.
Stadsvlag te koop
De vlag is sinds 1 juni te koop op vijf locaties:

Het Stadhuis, Patisserie Leek, De Duinroos, Slijterij
Vinatic en Vivant Casu. De vlag kost €7,50, daarvan
schenkt gemeente Beverwijk €1,- aan Hospice Beverwijk.

Van links naar rechts: wethouder Hanneke Niele
met de heer Arconada (initiatiefnemer),
mvr. Flesseman (Coördinator Hospice Beverwijk) en
dhr. Hornberg (bestuurslid Hospice Beverwijk)

Agenda
Vergaderingen van de gemeenteraad
Op donderdag 27 juni 2019 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. Op donderdag 6 juni 2019 en
20 juni 2019 is een vergadering van de Raadscommissie.
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
(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 19 juni 2019 en vervolgens op 3 juli 2019.

Voor meer informatie over de te behandelen
bezwaarschriften kunt u contact opnemen met het
secretariaat van de commissie, mevrouw Stratmannvan Nassau (0251) 256 256.
Spreken met college van burgemeester en
wethouders
Voor een gesprek met één van de collegeleden kunt
u een afspraak maken met het bestuurssecretariaat,
bij voorkeur nadat al ambtelijk contact is geweest.
Een gesprek duurt 15 tot 30 minuten. De vakspecialist is bij het gesprek aanwezig.
Via onze website www.beverwijk.nl > bestuur >
spreekuur college kunt u een aanvraagformulier
invullen voor een gesprek. U kunt ook telefonisch
(0251-256256) contact opnemen met het bestuurssecretariaat.
burgemeester M.E. Smit: Bestuurlijke coördinatie en
regionale samenwerking, Dienstverlening, Veiligheid

en handhaving, Organisatie en Communicatie
wethouder S. Ferraro: Economie, Ruimtelijke
Ordening, Wonen en Projecten
wethouder H. Erol: Milieu, Duurzaamheid,
Openbare Ruimte, Sport en Financiën
wethouder B.G.P. van den Berg: Bereikbaarheid en
infrastructuur, Werk en Inkomen, Onderwijs, Kunst
en Cultuur en Vastgoed
wethouder H.J. Niele-Goos: Sociaal Domein (WMO,
Welzijn en Jeugd), Recreatie en Toerisme en
Reiniging en afval
Gemeente Beverwijk
Omgevingsdienst IJmond:
HVC:

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

Voor overige telefoonnummers kunt u de Gemeentegids 2018/2019 raadplegen (ook te vinden op: www.
beverwijk.nl, onderaan in de donkerblauwe balk).

