Infopagina
3 januari 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Centrum voor mantelzorg Kerstbomeninzameling
Het Centrum voor Mantelzorg
geeft informatie en advies aan
mantelzorgers – mensen die langdurig zorgen voor iemand in hun
directe omgeving. Het Centrum
Mantelzorg zit aan de Dokweg
27a in IJmuiden.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen mantelzorgers uit Velsen voor advies,
praktische tips en ondersteuning
terecht bij het Centrum voor Mantelzorg van Socius Maatschappelijk
Dienstverleners. Dit Centrum zit
aan de Dokweg 27a in IJmuiden.
Van alle Velsenaren verleent 23 procent mantelzorg. Regelmatig combineren zij dat met een baan of de zorg
voor een gezin. Het Centrum voor
Mantelzorg kan hen ondersteunen

bij deze soms intensieve taak. Zij geven daarover advies en informatie,
kunnen doorverwijzen en bemiddelen, geven informatie over de inzet van geschoolde vrijwilligers en
logeermogelijkheden, organiseren
gespreksgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten en/of cursussen en bieden een luisterend oor.
Aan de Dokweg 27a zitten ook Sociaal Raadslieden, de Formulierenbrigade, Ouderenadviseurs en MEE.
U kunt bellen met 088 88 76 900
of binnenlopen voor een afspraak.
Meer informatie op www.sociusmd.nl.
Socius zit in het gebouw van Janus
Makelaardij. Buslijn 74 van Connexxion stopt vlakbij, halte Vissershaven.

Net als vorig jaar kunnen de
kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd om
verbrand te worden. Elke ingeleverde boom is 50 eurocent
waard. De inleverplekken staan
hieronder. Op 3 januari is de
kerstboomverbranding aan de
Heerenduinweg in IJmuiden en
de Hagelingerweg in SantpoortNoord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden
Kennemerplein, Plein 40-45, Canopusplein van 13.00 tot 16.00
uur.
• Donderdag 3 januari: IJmuiden
Heerenduinweg brandplaats van
13.00 tot 19.00 uur.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een goede gezondheid in 2013.
Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

• Donderdag 3 januari: VelsenNoord, Stratingplantsoen van
13.00 tot 16.00 uur.
• Donderdag 3 januari: Velserbroek
Vestingplein van 13.00 tot 17.00
uur.
• Donderdag 3 januari: Velsen-Zuid
voor de brandweerkazerne van
13.00 tot 16.00 uur.
• Donderdag 3 januari: Driehuis
Driehuizerkerkweg naast de kerk
van 13.00 tot 16.00 uur.
• Donderdag 3 januari: SantpoortZuid naast het station van 13.00
tot 16.00 uur.
• Donderdag 3 januari: SantpoortNoord
Hagelingerweg/Burgemeester Weertsplantsoen van
13.00 tot 16.00 uur.
• Donderdag 3 januari: SantpoortNoord Hagelingerweg/Biezenweg brandplaats van 13.00 tot
19.00 uur.
Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30
uur aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en op donderdag 3 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover de tuincentra.

Circa 1930

2012

Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt
HVC Inzameling (voorheen ReinUnie) de kerstbomen mee die
’s morgens vóór half 8 bij de ondergrondse ophaallocaties liggen of op
de plek waar de grijze en groene afvalbakken horen te staan.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één van

de vakspecialisten via 14 0255.
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 20
december 2012 tot en met 26 december 2012 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben
ontvangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Cruiseboulevard 10, bestaande hoofdtrap vervangen voor
nieuwe
hoofdtrap(21/12/2012)
w12.000584.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Santpoort-Noord: Geen mededelingen.

Driehuis: Geen mededelingen.

ningen(20/12/2012) w12.000583.

Velserbroek: Geen mededelingen

Welstand Voor zover de ingediende
aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit, kunnen deze worden
voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.

Velsen-Noord:
Rooswijkweg 215, plaatsen van een hekwerk(20/12/2012) w12.000582.
Santpoort-Zuid: Wüstelaan 59,
splitsen van een woning in twee wo-

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft
genomen (college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende be-

sluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden: Plein 1945 nr. 7, tijdelijk
in gebruik nemen van winkelpand
als kantoorruimte (27/12/2012)
w12.000502.
Santpoort-Noord:
Corantijnstraat 16, plaatsen van een dakkapel

(21/12/2012) w12.000512
Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
Velserbroek: Geen mededelingen
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen

Besluiten
Rectificatie van week 51 (8 december 2012 - 14 december 2012)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het(de)onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van Burgemeester en wethouders van Velsen
of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt al-

leen in combinatie met inloggen via
DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd,
indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten
genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
IJmuiden: Kennemerlaan 1A, het
bebouwen van de patio en wijziging interne ruimtes (11/12/2012)
w12.000481;
Industriestraat 18, het wijzigen van de
gevel (11/12/2012) w12.000547.
Santpoort-Noord: Frans Netscherlaan 11, het kappen van en boom
((17/12/2012) w12.000556.
Santpoort-Zuid: Middenduinerweg
74 8000, het kappen van 11 zomereiken (18/12/2012) w12.000516.

Velserbroek: Geen mededelingen.
Velsen-Zuid: Minister van Houtenlaan 123, het plaatsen van een
scorebord met reclamevoorzieningen op tribune Noord (17/12/2012)
w12.000498.
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Wolff en Dekenlaan 1, het
kappen van 3 bomen (17/12/2012)
w12.000561;
Jacob Catslaan 7, het wijzigen van een
dakkapel (11/12/2012) w12.000514.

2013

Infopagina
3 januari 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Verhuizing bouwarchief
In verband met de verbouwing van de publiekshal (start eind januari 2013) zal het proces rondom het inzien van bouwdossiers per
direct veranderen.

De bouwdossiers met de jaargangen 1900 t/m
1991 zullen daarom niet in het stadhuis blijven
maar naar het Noord-Hollands Archief in Haarlem worden overgebracht. Al deze dossiers zijn
gedigitaliseerd. Wanneer u bij de bouwbalie een

dossier komt inzien wat uit deze jaargang komt,
krijgt u van ons tegen betaling direct een uitdraai
uit het digitale systeem.
De dossiers met de jaargangen van 1992 tot heden en het constructief archief zullen verhuizen
naar UTS archiefservices, ook in Haarlem. Indien
blijkt dat u een dossier komt inzien wordt eerst
gekeken of de tekening digitaal beschikbaar is. Is
dit niet het geval, dan zal de gemeente de papieren

versie van een gewenste tekening tegen betaling
naar u opsturen. Omdat het archief in Haarlem is,
kan het zijn dat dit langer duurt dan dat u van ons
gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Na de verbouwing van de publiekshal, die volgens
planning eind september 2013 klaar is, zullen wij
verder gaan met het digitaliseren van de bouwdossiers. Indien hierover meer informatie beschikbaar is, zullen wij u informeren.

Open repetitie
bij Sparkle

De Boekanier: 1100 euro
voor Serious Request
IJmuiden - Ook bij De Boekanier is deze maand geld ingezameld voor de actie van Radio
3FM. Serious Request vraagt dit
jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die hulp
nodig hebben om te kunnen blijven leven.
Dit hebben de leerlingen van De
Boekanier in IJmuiden besproken en zij hebben actie ondernomen om hieraan een bijdrage te
kunnen leveren. In elke klas zijn
er verschillende acties ondernomen. Er werden klusjes gedaan,
koekjes gebakken, kaarten gemaakt en nog veel meer.
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Op vrijdagochtend 21 december waren alle leerlingen van de
school in de gymzaal en per klas
werd er een envelop met het bedrag in een brievenbus gedaan.
Ook de ouderraad van de school
heeft door de verkoop van chocolademelk en kerstkransen
geld opgehaald. Het prachtige
totaalbedrag van 1122,01 werd
vrijdagmiddag door drie medewerkers van de school bij Het
Glazen Huis in Enschede overhandigd. En met meerderheid
van stemmen werd het lied :
Gangnam Style door De Boekenier aangevraagd.
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Vocaal Ensemble
zoekt bas en tenor
Nieuws voor
Regio - Het voorjaarsproject van
Vocaal Ensemble La Grenouille
(Velsen/Haarlem) start per 9 januari. Het streven is naar een koor
met een mooie m/v verhouding.
Het is grotendeels gelukt maar er
ontbreken nog een bas/bariton en
een tenor. Bent u die ervaren zanger die graag het beste uit zichzelf
wil halen, wil zingen met ambitie?
La Grenouille (20 leden) werkt
momenteel aan muzikale juweeltjes uit de 19e eeuw: de Romantiek. De repetities zijn op woens-

Velserbroek - Na de succesvolle jubileumconcerten van Zanggroep Sparkle, is dit 15 jaar oude koor op zoek naar nieuwe dames. Heb je een stem en wil je
graag zingen, bezoek dan een
van de open repetitieavonden in
januari. Op woensdag 9, 16 en 23
januari van 20.00 tot 22.00 uur in
Zorgcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat in Velserbroek.
In het nieuwe jaar wordt gestart
met veel nieuw repertoire dus het
is een mooie kans om bij dit kans
te starten. Dameskoor Sparkle
zingt zowel Engelstalige als Nederlandstalige popsongs, evergreens en musicalhits. Voor inlichtingen: Linda Aland, 0255518131 tussen 17.00 en 19.00 uur.

de schoter?

dagavond in de Waalse kerk in
Haarlem; het project wordt afgesloten met optredens in de weekends 25 en 26 mei en 1 en 2 juni.
Neemt u gemakkelijk de muziek
via uw gehoor op of kunt u (enigszins) van blad zingen of noten lezen, dan bent u van harte welkom
deel te nemen aan de open repetitie op 9 januari. Kijk voor info, een youtubefragment en aanmelding op www.lagrenouille.nl of
bel Chris Frölich, telefoon 0255522262.

IJmuiden - De fractie van PvdAVelsen nodigt belangstellenden
uit voor de nieuwjaarsreceptie
op vrijdag 11 januari, vanaf 19.30
uur, in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3 in IJmuiden. Om 20.00 uur zal de voorzitter een woordje spreken. En om
20.20 uur is er een ‘IJmondeuslezing van Ruud Porck, oud-directeur beroepsonderwijs van de
Dunamare Groep in IJmuiden.
Porck levert een belangrijke bijdrage aan de nieuwe beroepstalenten in de techniek en weet
daarbij het bedrijfsleven te binden aan het onderwijs. De nieuwjaarsreceptie duurt tot circa 21.00
uur. Introducees zijn welkom.

Geen krant gehad?

Bel 0255-533900

info@deschoter.nl Legpuzzelruilbeurs

IJmuiden - De legpuzzelruilbeurs
verhuist van de woensdag naar de
maandag. De eerstvolgende ruilbeurs voor legpuzzels is maandag
7 januari van 10.00 tot 11.00 uur.
Iedereen is van harte welkom in
het wijksteunpunt Zeewijk.

Nieuws voor de schoter?
info@deschoter.nl

Velserbroek - Deze maand
wordt alweer voor de dertiende keer het Hofstede biljarttoernooi gehouden. Er zal worden gespeeld in twee poules in
de speelsoort libre. Net als vorig jaar is het toernooi uitgebreid
tot zes bezoekende verenigingen aangevuld met twee Hofstede-teams. Er zal op vijf zaterdagen en vier maandagochtenden
worden gespeeld. De bezoekende biljartverenigingen zijn het
Terras (uit Santpoort Noord), Ter
Hagen (uit Driehuis), Dukdalf,
Watertoren, IJmuiden en Visserhuis (de laatste vier komen allen
uit IJmuiden).
De speeldata van de poulewedstrijden op zaterdag zijn 5, 12, 19
en 26 januari en die op maandagmorgen 7, 14, 21 en 28 januari. De finales zullen op 2 februari worden gespeeld.
Op zaterdag 5 januari zullen de
teams van Hofstede B en Visserhuis het toernooi openen. ‘s Mid-

dags speelt Hofstede A tegen
IJmuiden. Op maandagochtend
7 januari ontmoeten de teams
van Ter Hagen en Terras elkaar.
Gestreden wordt om twee bekers namelijk een wisselbeker voor het winnende team en
een nieuwe jaarlijks toe te kennen trofee voor de beste speler
van het toernooi. Deze nieuwe
trofee is de Johan Helder Trofee
genoemd als herinnering aan de
dit jaar overleden wedstrijdleider
en mede-initiator van het biljarttoernooi.
Alle ochtendwedstrijden beginnen om 9.00 uur en ’s middags
wordt er om 13.00 uur gestart.
Plaats van handeling: Wijksteunpunt De Hofstede van de Stichting Welzijn Velsen. Het adres is
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek. Al met al belooft het
weer een enerverend toernooi
te worden. Belangstellenden zijn
van harte welkom. De deur van
het wijksteunpunt staat open.
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