Buiten
Woonopmaat krijgt gemeentelijke
Monumentenprijs 2019
Op woensdag 11 september mocht woningcorporatie Woonopmaat de gemeentelijke Monumentenprijs in ontvangst nemen. Woonopmaat
krijgt deze prijs als blijk van waardering voor de
grootschalige renovatie van het dak van de bisschoppelijke kweekschool aan de Baanstraat 72
te Beverwijk. De prijs bestaat uit een oorkonde
die vervaardigd is door Louis ’t Hart.
De restauratie van het dak en het terugplaatsen van de vergulde haan op de toren van het
gebouw illustreren de bereidheid van de eigenaar
om het in hun bezit zijnde gemeentelijk monument goed te onderhouden of in de oude luister
terug te brengen. Het college wilde dit initiatief
graag belonen en onder de aandacht te brengen.

Het college heeft besloten de Monumentenprijs
toe te kennen als blijk van waardering voor het
behoud en de wijze van herstel van een waardevol pand in de gemeente Beverwijk.
Hiermee wil het college het belang van monumenten of beeldbepalende panden onder de
aandacht brengen bij inwoners en bezoekers
van de gemeente Beverwijk. Het college beoogt
cultureel erfgoed beter zichtbaar te maken en de
belangstelling ervoor te vergroten.

Vanaf deze week vindt weer een controle plaats
op het bezit van honden. Daarvoor huurt de
gemeente controleurs in van het bedrijf Legitiem
BV uit Velp. De controleurs komen bij
een deel van de Beverwijkse huishoudens langs
om het hondenbezit te inventariseren.
Als blijkt dat iemand een hond heeft waar geen
belasting voor wordt betaald, wordt ter plekke
een aangiftebiljet ingevuld. De controleurs van
Legitiem kunnen zich legitimeren.
Het bezit van een hond is in Beverwijk belastingplichtig. Het aantal honden dat iemand bezit,
bepaalt de hoogte van de aanslag. In 2019 bedraagt het tarief voor één hond € 73,20 per jaar
en voor iedere extra hond € 102,60. Als u een
hond bezit, moet u hiervan aangifte doen bij de
gemeente. Hondenbezitters die nog geen aangifte
hebben gedaan, kunnen dit alsnog
doen. U kunt digitaal aangifte doen op de
website digitaalloket.cocensus.nl, of door een
aangifteformulier te downloaden via
www.cocensus.nl/beverwijk of te bestellen bij het
Klant Contact Center via 0251-256 256.

‘’Sport doet iets met je’’, dat is het thema van de
NOC*NSF Nationale Sportweek dit jaar. Beverwijkse verenigingen en sportaanbieders zetten
van 20 tot en met 29 september de deuren open,
zodat iedereen kennis kan maken met de sport
en de sfeer van de vereniging kan proeven. Voor
u zijn er in de directe omgeving veel activiteiten
beschikbaar.
Wilt u bijvoorbeeld wel eens kennis maken met
Tai Chi, Badminton, Reddingszwemmen, Sjoelen
of Rummikub? Of heeft u kinderen die graag
hun energie kwijtraken door te sporten? Let u
dan vooral op de facebookpagina van Beverwijk
Fit & Actief. Hier wordt een overzicht gepubliceerd van de kennismakingsmogelijkheden.

Ontstaan monumentenprijs
In 2007 stelde de Stichting Historisch Beverwijk
aan het college van B&W voor een jaarlijkse
waardering in de vorm van een monumentenprijs te introduceren voor ondernemers of
burgers, die zich inzetten voor het behoud van
cultureel erfgoed in Beverwijk.

Controle hondenbelasting

Beverwijkse verenigingen
doen mee aan de
Nationale Sportweek

Komt u ook sporten? Sport doet iets met je!

Aanvragen subsidie Aanjaagregeling
2020 kan t/m 30-09-19
Tot en met 30 september 2019 kunnen ondernemers aanvragen voor subsidie in het kader van
de Aanjaagregeling 2020 indienen. Het gaat om
ﬁnanciële ondersteuning voor activiteiten die het
ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk
verbeteren. Het budget voor de Aanjaagregeling
wordt waarschijnlijk in 2020 verhoogd tot €
240.000.
Voor gehele branche of gebied
De Aanjaagregeling is bedoeld om activiteiten
mee te ﬁnancieren die het Beverwijkse ondernemersklimaat verbeteren. Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar
ook keurmerken of cursussen. Belangrijkste
criterium is dat de activiteiten een gehele branche of een compleet gebied ten goede komen
en aangevraagd en georganiseerd worden door
meerdere ondernemers en/of een vereniging of
stichting.

Adviescommissie
De aanvragen worden beoordeeld door een
adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Uitgangspunten bij
de afweging van de commissie zijn het publieksbereik, de omvang van de ﬁnancieringsbehoefte
en het draagvlak onder de ondernemers in een
gebied. Belangrijk is ook een evenredige verdeling over de verschillende gebieden en branches
in de gemeente. Uiteindelijk beslist het college
van B&W over de toekenning van een subsidie.
Subsidie aanvragen kan online op www.
beverwijk.nl, tabblad inwoners/ondernemers,
ondernemen, subsidieregeling ondernemers.
Aanvragen die op of na 1 oktober 2019 binnen
komen, worden niet in behandeling genomen.
Meer informatie via de Ondernemerscoördinator Inge Reijmer (0251) 256 256 of i.reijmer@
beverwijk.nl.

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
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 26 september 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 3 oktober is een
vergadering van de Raadscommissie.
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 2 oktober 2019 en vervolgens op

16 oktober 2019. Voor meer informatie over de te behandelen
bezwaarschriften kunt u contact opnemen met het secretariaat van
de commissie, mevrouw Stratmann-van 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).

