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Digitaal bijstand aanvragen
Algemene bijstand aanvragen kan 
vanaf 14 januari 2013 alleen nog 
digitaal. In dit artikel staat hoe 
dat in zijn werk gaat. 

Vanaf 14 januari 2013 kunnen aan-
vragen om algemene bijstand vol-
gens de Wet werk en bijstand 
(WWB) alleen nog digitaal worden 
ingediend. Dat sluit goed aan bij de 
verplichte inschrijving als werkzoe-
kende die ook al digitaal moest ge-
beuren. Het grote voordeel voor de 
aanvrager is dat een aantal onderde-
len van het aanvraagformulier al au-
tomatisch worden gevuld.

Hoe gaat het in zijn werk? 
Voor u een uitkering kunt aanvragen, 
moet u zich eerst – digitaal – voor werk 
melden via www.werk.nl bij het UWV-
WERKbedrijf in Haarlem. U hebt daar Di-
giD voor nodig.

U kunt daarna digitaal een WWB-uitke-
ring aanvragen via: https://www.werk.
nl/werk_nl/werknemer/direct_doen/aan-
vragen_uitkering  
Dat kan direct via de site www.werk.nl, 
maar u kunt er ook voor naar de gemeen-
telijke website www.velsen.nl gaan. In het 
digitaal loket, onderdeel Bijstand (alge-
mene informatie) vindt u deze link ook.

Hoe gaat het verder? 
Na het indienen van de aanvraag meldt 
u zich binnen twee werkdagen voor hulp 
bij het vinden van werk of opleiding per-
soonlijk bij: ‘Werkplein IJmond’, Stations-

plein 48a, 1948 LC Beverwijk. Telefoon 
0251-783000. Inloop: dagelijks van 9.00 
tot 12.00 uur en verder op afspraak.

Meenemen
Bij uw melding bij ‘Werkplein IJmond’ 
moet u in elk geval een geldig identi-
teitsbewijs kunnen tonen: een paspoort 
of een Europees identiteitsbewijs (geen 
rijbewijs!). De uitkeringsaanvraag wordt 
behandeld door de afdeling Werk, Inko-
men en Zorg van de gemeente Velsen. U 
krijgt binnen een week na indiening van 
uw aanvraag een uitnodiging voor een 
gesprek op het stadhuis te IJmuiden.

Jongeren (tot 27 jaar): Na het aanmel-
den via www.werk.nl moet je de eerste 4 
weken zelf actief op zoek gaan naar een 
opleiding of betaald werk. In die perio-
de mag je nog geen bijstandsuitkering 
aanvragen. De zoekperiode van 4 weken 
gaat in vanaf de dag dat je je voor werk 
hebt aangemeld via www.werk.nl. 
Zie voor meer informatie het productblad 
‘Bijstand aan jongeren (tot 27 jaar)’.

Welke informatie is er beschik-
baar?
Via www.werk.nl kunt u zien welke ge-
gevens er over u bekend zijn. Dat wordt 
het klantbeeld genoemd. U hebt daar wel 
DigiD voor nodig. Als er volgens u on-
juistheden instaan, kunt u om correctie 
vragen bij de instantie waar de gegevens 
vandaan komen.
Wie helemaal vastloopt in de aanmelding 
kan voor advies bellen met het Werkplein 
IJmond; het nummer staat hierboven.

Nieuwe website van de 
gemeenteraad Velsen
Vanaf 10 januari 2013 gaat de 
nieuwe website van de gemeente-
raad van Velsen de lucht in: raad.
velsen.nl. Overzichtelijker, uitge-
breider en toegankelijker zijn de 
voornaamste verbeteringen van 
de nieuwe website van de ge-
meenteraad van Velsen. 

De site is gebruiksvriendelijker en 
de zoekfunctie is uitgebreid en ver-
beterd. Op de homepage krijgt de in-
woner van Velsen direct een over-
zicht te zien van de vergaderingen 
van de gemeenteraad en kan er wor-

den doorgeklikt naar de raadstukken 
en informatie over de gemeenteraad. 
Alle stukken vanaf maart 2010 van 
de gemeenteraad zijn door de ver-
beterde zoekfunctie direct op te ha-
len op de nieuwe website. Ook kan 
er worden gezocht op thema’s zo-
als Winkelcentrum IJmuiden en de 
Wmo. In de toekomst zullen nieu-
we functionaliteiten worden toege-
voegd zoals digitale nieuwsbrieven 
en Apps.
Het archief van vóór maart 2010 is in 
te zien op de algemene site van de ge-
meente www.velsen.nl.

Start reconstructiewerk 
Planetenweg
De Planetenweg in IJmuiden gaat 
op de schop. Een smallere weg, 
vrijliggende fietspaden, nieuwe 
riolering en betere hemelwateraf-
voer staan op het programma dit 
jaar, in zes fases tussen februari 
en november.

Begin 2013 starten de werkzaam-
heden voor de reconstructie van de 
Planetenweg tussen de Graham-
straat en het Zeewijkplein. Na de 
herinrichting ligt er tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de Heerenduin-
weg één wegprofiel met vrijliggende 
fietspaden. Hierdoor wordt de veilig-
heid voor fietsers verbeterd. De weg 
wordt smaller, waardoor het verkeer 
langzamer zal gaan rijden. Tegelij-
kertijd met de reconstructie wordt 
de riolering in de Planetenweg ver-
vangen. Ook worden er maatrege-
len getroffen tegen de wateroverlast 

die zich tijdens hevige regenbuien 
voordoet ter hoogte van de Doorne-
berglaan. 

De werkzaamheden starten op 
maandag 4 februari 2013. Vooruit-
lopend hierop wordt vanaf 14 janu-
ari een aantal bomen gekapt. Het to-
tale project duurt, volgens planning, 
tot medio november 2013. De werk-
zaamheden worden in zes fases uit-
gevoerd.  

De 1e fase is de Planetenweg van-
af de rotonde Planetenweg / Lange 
Nieuwstraat westzijde Planetenweg 
(voor de winkels langs) tot aan de 
hoek Zwaanstraat. Het autoverkeer 
en het busverkeer worden hiervoor 
omgeleid. Bewoners en winkeliers 
krijgen er een brief van de gemeen-
te over. Kijk voor meer informatie op 
www.velsen.nl.
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Inspraak HOV deelproject 1
Op 15 januari 2013 is een informa-
tieavond georganiseerd voor  be-
woners en winkeliers uit de buurt 
van ‘HOV deelproject 1’. Iedereen 
is welkom.

De informatieavond, die wordt geor-
ganiseerd door de provincie Noord-
Holland en de gemeente Velsen, 
vindt plaats op dinsdag 15 janua-
ri 2013 tussen 19.00 en 21.00 uur in 
café De Wildeman, Hoofdstraat 142, 
te Santpoort-Noord. Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Op 11 december heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen het nieuw conceptontwerp 

voor HOV deelproject 1 vrijgegeven 
voor inspraak. Dit deelproject loopt 
tussen de N208 en de Broekbergen-
laan in Santpoort-Noord. Het ont-
werp is gebaseerd op een variant op 
een eerder ontwerp, gemaakt door 
het wijkplatform Santpoort-Noord.  
Directe belanghebbenden hebben 
de gelegenheid om van donderdag 13 
december 2012 tot en met donder-
dag 24 januari 2013 hun reactie te 
geven. 

Meer informatie, het inspraakdocu-
ment en bijhorend conceptontwerp 
voor deelproject 1 zijn te vinden op 
www.hovvelsen.nl. 

Verlichting Cremerlaan
De openbare verlichting in de om-
geving van de Cremerlaan in Sant-
poort-Noord hapert. Maandag 7 
januari zijn de voorbereidingen 
gestart voor de aanleg van nieu-
we bekabeling om de problemen 
definitief op te lossen. 

Reeds geruime tijd zijn er proble-
men met de openbare verlichting in 
de omgeving van de J.T.Cremerlaan 
in Santpoort-Noord. Van tijd tot tijd 
valt spontaan de verlichting uit. Er 
zijn diverse onderzoeken uitgevoerd 
en onderdelen vervangen, maar die 
hebben nog niet tot een definitief 

goed resultaat geleid. 

Metingen wijzen uit dat er een breuk 
is ontstaan in het kabeltracé Cre-
merlaan, al is de precieze plek niet 
gevonden. Om de storing definitief 
te verhelpen moet er nieuwe bekabe-
ling worden aangebracht. Op maan-
dag 7 januari begint de voorberei-
ding daarvan. Als in de tussentijd het 
net uitvalt, zullen medewerkers van 
de gemeente Velsen handmatig voor 
inschakeling zorgen. De gemeente 
realiseert zich dat de haperende ver-
lichting ongemak veroorzaakt en be-
treurt dat zeer. 

Meldingen openbare ruimte
Een kapotte stoeptegel, zwerfvuil 
of kapotte straatverlichting, dat 
zijn meldingen openbare ruimte. 
Ze kunnen op meerdere manieren 
bij de gemeente worden gemeld.

Problemen in de openbare ruimte 
kunt u melden bij de gemeente Vel-
sen. Dit kan via www.velsen.nl. Op 

de startpagina staat “Ik wil…”; daar 
kunt u kiezen voor ‘melding doorge-
ven over de openbare ruimte’. 
Andere manieren om te melden zijn 
via ‘Verbeterdebuurt.nl’ of via apps 
van ‘MakkelijkMelden’ en ‘Buiten-
Beter’. Al deze meldingen komen bij 
de gemeente terecht en worden zo 
snel mogelijk afgehandeld.

Storing digitale kalender
De nieuwe digitale kalender van 
HVC voor inzameling van huishou-
delijk afval werkt nog niet. HVC – 
vroeger Reinunie – werkt hard aan 
een oplossing.

HVC inzameling gaat de inzamelda-
gen voor huishoudelijk afval inclu-
sief oud papier voortaan via een digi-
tale kalender op de website commu-
niceren. Er worden dus geen stickers 
meer verstuurd voor de papiercon-
tainer. De verwachting is dat de digi-
tale inzamelkalender in de loop van 
januari 2013 online staat. Het stan-
daard inzamelschema zoals u dat in 

2012 gewend was blijft hetzelfde. 

Het was de bedoeling de digitale ka-
lender op 1 januari online te hebben. 
HVC realiseert zich dat dit tot on-
duidelijkheid bij bewoners kan lei-
den en doet er alles aan om dit snel 
op te lossen. Zodra de kalender onli-
ne is, wordt u hierover geïnformeerd. 
Wie in de tussentijd vragen heeft, 
kan contact opnemen met de centra-
le  klantenservice van HVC inzame-
ling, die tegenwoordig in Midden-
meer is gehuisvest.
Telefoon: 0800-0700 en E-mail: 
klantenservice@hvcgroep.nl 

Online platform
Verbeter de buurt
Een idee om de buurt te verbete-
ren? Meld dat via www.Verbeter-
debuurt.nl, dan is gelijk ‘iedereen’ 
op de hoogte. De gemeente Vel-
sen doet mee aan dit online plat-
form. 

De gemeente Velsen doet mee aan 
het online platform Verbeterde-
buurt.nl – een platform speciaal 
voor ideeën om de buurt te verbete-
ren en voor meldingen over de open-
bare ruimte. Via de website of mo-
biele app is Verbeterdebuurt dé plek 
om ideeën te lanceren om de buurt 
beter of leuker te maken. Wie dat 
doet, bereikt niet alleen de gemeen-
te, maar de hele ‘gemeenschap’. Ie-
dereen kan op deze ideeën reageren. 

Als er meer dan 10 mensen op een 
idee gestemd hebben, gaat het door 
naar de wijkteams van de gemeente 
Velsen. Zo biedt Verbeterdebuurt.nl 
iedereen de kans om ideeën te mel-
den en te ondersteunen. Niet alleen 
buurtbewoners, maar ook bedrijven, 
woningcorporaties en de gemeente 
kunnen anderen mobiliseren of een 
(financieel) steuntje in de rug geven. 
Kijk voor meer informatie op www.
verbeterdebuurt.nl of download de 
app via http://app.lk/verbeterde-
buurt. 

In Velsen bestaat de mogelijkheid 
voor wijkinitiatieven al langer. Zie 
hiervoor www.velsen.nl/De-Ge-
meente/Wijken. 

Wateroverlast Velsen
In de afgelopen maanden heeft het 
veel geregend; een record sinds 1998. 
Daardoor is de grondwaterstand in 
de hele regio hoog. Door de veelvul-
dige regenval krijgt de grondwater-
stand geen kans om te zakken naar 
een normaal niveau. De gevolgen la-
ten zich raden: kruipruimtes, kel-
ders, verdiepte kelderkasten of con-
vectorputten kunnen onder water 
komen te staan, tuinen of plantsoe-
nen worden drassig of er staan plas-
sen water in.
Bij het IJmuiderslag blijft het wa-
ter plaatselijk op de weg staan. De 
drainagepomp kan de toestroom van 
grondwater vanuit het duingebied 
niet helemaal wegwerken. Om de 
verkeersveiligheid niet in gevaar te 
brengen is een gedeelte van de weg 
tijdelijk afgezet en worden de fiet-
sers omgeleid. De gemeente Velsen 
kan het grondwaterpeil niet beïn-
vloeden, maar houdt het wel nauw-
lettend in de gaten om te zien waar er 

in de toekomst drainage moeten ko-
men. Waar sprake is van structureel 
te hoge grondwaterstanden, neemt 
de gemeente maatregelen. 
Eigenaren van woningen zijn zelf 
verantwoordelijk voor de bouwkun-
dige staat van de woning. Gebouwen 
moeten bestand zijn tegen het in-
dringen van water en in muren mag 
het vocht niet optrekken. Gebeurt 
dat toch, dan is het advies om uw 
kelder(kast) waterdicht te laten ma-
ken en/of het optrekken van vocht 
te voorkomen. Hoe dieper de kruip-
ruimte is, hoe groter de kans dat er 
grondwater in blijft staat. Als de 
kruipruimte meer dan 60 cm diep is, 
kunt u deze eventueel aanvullen met 
grof zand of schelpen. 
Meer tips staan op ons waterloket op 
www.velsen.nl
Wie vragen heeft, kan contact opne-
men met het Klant Contact Centrum 
of kijk op het digitale waterloket op 
www.velsen.nl.
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Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, 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 bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-
de 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.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december 2012 tot  en met 26 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld. 

IJmuiden:  Zandhaver 58, wij-
zigen voorgevel (04/01/2013) 
w13.000006;
Trompstraat 10, wijzigen voorgevel 
(04/01/2013) w13.000005.
Velsen-Zuid: Amsterdamse-
weg 32, vestigen Bed & Breakfast 
(04/01/2013) w13.000007.  

Santpoort-Noord: Bialoster-
skilaan 1 t/m 23 en Santpoort-
se Dreef 6 t/m 28,  vernieuwen 
24 balkonhekken (02/01/2013) 
w13.000001; 
Antillenstraat 43, kappen 2 bomen 
(27/12/2012) w12.000585; 
Voorplaats 3, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(28/12/2012) 
w12.000589.

Driehuis: Jacob Catslaan 20, ver-
groten woning (03/01/2013) 
w13.000004;
Van den Vondellaan 19, plaatsen 
dakkapel (achtergevel)(03/01/2013) 
w13.000003.

Velserbroek : Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen  

Santpoort-Zuid: Louise de Co-
lignylaan 46, kappen boom 
(28/12/2012) w12.000588; 
Willem de Zwijgerlaan 30, kappen 5 
bomen (28/12/2012) w12.000587; 
Wijnoldy Danielslaan 56, kappen 
boom (28/12/2012) w12.000586; 
Harddraverslaan 18, kappen boom 
(02/01/2013) w13.000002.

Welstand Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen 

IJmuiden
Snelliusstraat 21, aanvraag exploita-
tievergunning openbare inrichting 
(02/01/2013) i13.000020.

Velserbroek
Vestingplein ongenummerd,  aan-
vraag oliebollenkraam verkoop-
periode 20.10 t/m 31 .12.2013 
(02/01/2013) i13.000024.

Gemeente Velsen  
aanvraag venten schepijs van 01.03 
t/m 31-10-2013, (02/01/2013), 
i13.000030.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Velserduinweg 52 C, 
wijziging op bouwvergunning B2-5-
2005 (04/01/2013) w12.000552;
Zeeweg 264, kappen 2 bomen 
(07/01/2013) w12.000570. 

Santpoort-Noord:  Burgemeester 
Weertsplantsoen 5, plaatsen erker 
(28/12/2012) w12.000517;
Hyacinthenstraat 24, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/01/2013) 

w12.000533;
Duin en Kruidbergerweg 60, kappen 
51 bomen (07/01/2013) w12.000560;
Middenduinerweg 44, kappen 61 ei-
ken (07/01/2013).

Santpoort-Zuid: Wustelaan 
47, kappen boom (27/12/2012) 
w12.000513;
Wijnoldy Danielslaan 19, kappen 
boom (07/01/2013) w12.000567;
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (07/01/2013) w12.000577.

Velserbroek: Hofgeesterweg 
3, vergroten stal (27/12/2012) 
w12.000476.

Velsen-Zuid: Tolsduinerlaan 1, 
aanbrengen ontvochtigers in buiten-
muren (07/01/2013) w12.000509.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Van Lenneplaan 8, plaat-
sen dakkapel en vervangen kozijnen 
(02/01/2013) w12.000526.

Film- en foto opnamen art. APV 
2:12   
Velsen-Zuid, dorpskern Oud Vel-
sen, 10 januari 2013 van 8:30 uur tot 
18:00 uur (02/01/2013) u13.000014.

Standplaatsen 

Op het Burg. Weertsplantsoen is een 
standplaats vrijgekomen. Onderne-
mers die belangstelling hebben voor 
een standplaats kunnen dit kenbaar 
maken door een aanvraag in te die-
nen bij de afdeling Vergunningen & 
Uitvoering. Het benodigde formu-
lier is te downloaden via de website 
www.velsen.nl, Ondernemersloket, 
Vergunningen en producten, Stand-
plaatsvergunning.
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
22 november 2012 het bestem-
mingsplan “Industrieterrein Ta-
ta Steel” (idn: NL.IMRO.0453.BP-
0200TATASTEEL1-R001) gewij-
zigd heeft vastgesteld. Het ont-
werp-bestemmingsplan heeft 
hieraan voorafgaand vanaf 15 april 
2011, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn zienswijzen 
ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op het totale industrietree-
in van Tata Steel dat is gelegen tus-
sen het Noordzeekanaal (in het zui-
den), de duinen (in het westen) Wijk 
aan Zee (ook in het westen), de Wes-
telijke Randweg en Business Park 
IJmond (in het oosten). Het exacte 
gebied staat op diverse kaarten (digi-
tale verbeeldingen) aangegeven. Ta-
ta Steel is de grootste gebruiker van 
het terrein, maar er zijn ook ande-
re industrieën aanwezig. Aangezien 
de bestemmingsplannen voor dit in-
dustrieterrein mogelijkheden bie-
den voor de vestiging van bedrijven 
die eventueel consequenties kunnen 
hebben voor het milieu is een Plan-
MER (Milieu Effect Rapportage) op-
gesteld waarin de noodzakelijke af-
wegingen worden gemaakt.

Het plan is, mede naar aanleidig van 
de zienswijzen, op de volgende pun-
ten aangepast: 
Verbeelding (plankaart)
- ten noorden van het sportpark is de 

bestemming Groen gewijzigd in de 
bestemming Bedrijf met de aandui-
ding (rv);
- ten aanzien van de leidingen van de 
Gasunie zijn de verbindingen tussen 
de afsluiterschema’s en de gasver-
deelsstations voorzien van de dub-
belbestemming Leiding-Gas-2;
- een waterleiding van PWN is voor-
zien van de dubbelbestemming Lei-
ding-Water;
- aan de hand van de meest recente 
inrichtingsgrenzen van de bedrijven 
zijn de voor
die bedrijven bedoelde aanduidings-
vlakken aangepast. 
- de grenscorrectie tussen de ge-
meenten Beverwijk en Velsen is op 
de verbeelding en in de toelichting 
verwerkt. 

Planregels
- in artikel 3 lid 2.2. onder a is de 
maximale bouwhoogte van schoor-
stenen gewijzigd van 120m naar 
150m;
- in artikel 10 lid 2 is sub c vervangen 
door sub c (nieuw), d en e;
- in artikel 3 is in lid 4 een sublid toe-
gevoegd 3.4.5.;
- in artikel 4 lid 1 is na sub d (bestem-
ming Groen) toegevoegd dat leidin-
gen behorende tot aangrenzende be-
drijven zijn toegestaan;
- in artikel 5 lid 2 is de maximale 
bouwhoogte genoemd in sub c gewij-
zigd van 10m naar 20m;
- in artikel 7 en 8 is in lid 4 toege-
voegd dat advies ingewonnen dient 
te worden bij de leidingbeheerder;
-  artikel 9 is 9.1. onder c aangepast 
met meerdere leidingen:

- na artikel 9 is een nieuw Artikel 
Leiding-Water ingevoegd. 

Toelichting/planMER 
- naar aanleiding van adviezen van 
de commissie voor de m.e.r. op het 
planMER (opgenomen in de toelich-
ting van het ontwerpbestemmings-
plan), is een aanvulling op het plan-
MER opgesteld. Het aangevulde 
planMER is opgenomen in een af-
zonderlijk document en niet langer 
geïntegreerd in de toelichting van 
het bestemmingsplan. De samenvat-
ting van het planMER is wel opge-
nomen in de toelichting van het be-
stemmingsplan;
- het advies van de Brandweer d.d. 
21 juli 2011 ten aanzien van het ont-
werpbestemmingsplan is toege-
voegd;
- in het planMER wordt expliciet 
aangegeven dat vervoer van gevaar-
lijke stoffen over het spoor niet lan-
ger plaatsvindt;
- voor de bovengrondse Gasunie-lei-
dingen zijn aanvullende externe vei-
ligheidsberekeningen uitgevoerd. 
De resultaten hiervan zijn opgeno-
men in de aanvulling van het plan-
MER; 
- in de aanvulling van het planMER 
wordt een duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen risicocontouren en le-
taliteitseffectafstanden (externe 
veiligheid); 
- in de aanvulling van het planMER 
is de beschrijving van de bodemkwa-
liteitskaart 2004 vervangen door 
een beschrijving van een nieuwe bo-
demkwaliteitskaart uit 2011; 
- de tekst in paragraaf 4.8 (waterpa-

ragraaf ) ten aanzien van riolering is 
aangepast en in de aanvulling op het 
planMER opgenomen;
- in de toelichting is in paragraaf 
3.3 (gemeentelijk beleid) onder het 
kopje ‘gemeente Beverwijk’, de sa-
menvatting van het SVVP vervan-
gen door een samenvatting van het 
GVVP. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Indu-
strieterrein Tata Steel” voor een ie-
der met ingang van 11 januari 2013 
gedurende zes weken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrij-
dag geopend van 09.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Een exemplaar van 
het vastgestelde bestemmingsplan is 
in te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het bestem-
mingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad heeft 
kenbaar gemaakt, alsmede belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermel-
de termijn van terinzagelegging be-
roep instellen bij de Raad van Sta-
te. Voor zover bezwaren bestaan te-

Bekendmaking 
Publicatie beslissingen ingevolge 
artikel 48 en 83 wet GBA 

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig on-
derzoek is gebleken dat onder-
staande personen niet meer 
woonachtig zijn op het adres waar 
zij in de gemeentelijke basisadmi-
nistratie persoonsgegevens van 
de gemeente Velsen staan inge-
schreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met 
als reden: verblijfplaats onbe-
kend. Dit betekent dat zij daar-
door formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn. 

Het betreft de volgende personen:

Alberto, I.R.M.             geb. 28-08-1984 
Odej, K.                              geb. 10-03-1982
Al-Mayyali, H.M.A.  geb. 01-08-1990 
Pawłowska, P.M.         geb. 22-11-1984
Avdeeva, M.                   geb. 28-07-1949 
Poulsson, J.B.A.           geb. 03-04-1975
Çetin, G.                            geb. 21-02-1984 
Samaley, W.K.               geb. 22-06-1972
Dudzinski, P.Ł.            geb. 19-04-1977 
Scholts, M.                      geb. 27-10-1986
Ekalns, O.                        geb. 29-01-1976 
Snijers, P.F.M.              geb. 01-02-1962
Elzen van den, N.M. geb. 27-02-1980 
Steen, J.W.                      geb. 29-04-1985
Fatels, N.                         geb. 30-01-1986 

Szabó, S.                            geb. 14-03-1991
Jabarzai, H.                    geb. 16-10-1985 
Teixeira de Oliveira, F. 
                                                geb. 06-01-1984
Jibril Yusuf Ali             geb. 05-10-1990 
Verbaan, L.                      geb. 11-04-1990
Jordan, U.F.R.               geb. 28-04-1965 
Warbroek, R.                 geb. 30-05-1968
Kortekaas, M.               geb. 01-04-1963 
Wischnat, U.                  geb. 22-02-1959
Lachhab, S.                     geb. 29-01-1986 
Yao, N. F.                           geb. 31-12-1977
Laiti Al, A.                       geb. 25-10-1974 
 

Voor informatie kunt u terecht bij 
de Publieksdienstverlening, werk-

eenheid burgerzaken, tel. (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.
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Verkeersbesluiten 

gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 

te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-

king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 

termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het parkeerverbod op dinsdagen 
tussen 8:00-18:00 uur op de paral-
lelweg van de Wijkerstraatweg ter 
hoogte van huisnummers 141 t/m 
191 uur in te trekken door middel 
van het verwijderen van de onder-
borden OB31Op “parkeren verboden 
op dinsdag van 8:00 – 18:00 h” (2x) 
en OB501 (2x)  zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990;  
- een parkeerverbod op dinsdagen 
en donderdagen tussen 8:00-18:30 
uur op de parallelweg van de Wijker-
straatweg ter hoogte van huisnum-
mers 171 t/m 173 in te stellen door 
middel van het plaatsen van de bor-
den OB31Op (“parkeren verboden 
op dinsdag en donderdag van 8:00 – 
18:30 h”) (2x) en OB501 (2x) zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:
- vijf parkeerplaatsen aan te wijzen 
ten behoeve van het parkeren van 
elektrische voertuigen door mid-
del van het plaatsen van borden E04 
met onderbord “alleen om elektri-
sche voertuigen op te laden”, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeerste-
kens 1990. De vijf locaties zijn:
a. Antillenstraat te Santpoort-
Noord, ter hoogte van de kruising 
met de Stuyvesantstraat;
b. Minister van Houtenlaan te Vel-
sen-Zuid, op het parkeerterrein bij 
het stadion;
c. Sri Lanka Bastion te Velserbroek, 
ter hoogte van huisnummer 15;
d. Zwanebloembocht te Velserbroek, 
ter hoogte van de kruising met het 
Waterdrieblad;
e. Bloemendaalsestraatweg te Sant-
poort-Zuid, ter hoogte van de krui-
sing met de Bruno Klauwersstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant. 
Deze advertentie is bedoeld als ex-
tra service.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan (vervolg)

Raadsplein 17 januari 2013 
Vanaf 1 januari 2013 vergadert de 
gemeenteraad Velsen in het Tata 
Steel Stadion (de thuisbasis van 
voetbalclub Telstar) aan de Minis-
ter van Houtenlaan 123 in Velsen-
Zuid wegens sanering en renova-
tie van het oude deel van het ge-
meentehuis. 
De griffie, het college en de overi-
ge collega’s zijn verhuisd naar De 
Beurs aan Het Plein 1945. Vanaf 
1 januari 2014 hoopt de gemeen-
teraad de vergaderingen van het 
Raadsplein weer in het gemeen-
tehuis van Velsen voort te zetten. 

Donderdag 17 januari 2013 vanaf 
19.30 uur vergadert de gemeente-
raad weer in het Raadsplein. 

Raadsvergadering  
1  Opening 
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners*
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 13 de-
cember 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 13 
december 2012
- gecorrigeerde notulen raadsverga-
dering 11 oktober 2012
4 Lijst van aan de raad gerichte brie-
ven
5 Voorbereidingsbesluit voor op-
richten 4 woningen en 6 parkeer-
plaatsen 
aan de Kweekerslaan ong. te Sant-
poort-Noord 
6  vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO 

voor oprichten vier woningen en zes 
parkeerplaatsen aan Kweekerslaan 
ongen. te Santpoort-Noord
7 Verklaring van geen bedenkingen 
voor project J.P. Coenstraat 55 te 
IJmuiden
8 Verklaring van geen bedenkingen 
voor project Kennemerlaan 226 te 
IJmuiden
9 Kadernota Integraal Toezicht en 
Handhaving in Velsen 2013-2016
10 Benoeming lid Rekenkamercom-
missie

Over de onderwerpen die op de agen-
da staan kan niet worden ingespro-
ken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is 
ingeleverd – dat kan ook via de mail 
naar griffier@velsen.nl, – dan wordt 

de reactie vóór de vergadering naar 
de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuws-
brief liggen ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibli-
otheek aan het Dudokplein te IJmui-
den en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderlig-
gende stukken bekijken via de web-
site raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen 
via Seaport TV. Een samenvatting 
van de raadsvergadering is terug te 
zien in de week na de vergadering op 
Seaport TV en via uitzendinggemist 
op www.seaporttv.nl
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Raadsplein 17 januari 2013 (vervolg)
* Raadsvergadering - ‘actualitei-
tenuurtje’ 
19.30 – 20.00 – inwoners aan het 
woord
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen gedurende 2 
minuten een boodschap meegeven 
aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of 

dringende zaken onder de aandacht 
van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben 
op onderwerpen waar de raad over 
gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-
567502) of via de mail (griffier@vel-
sen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderin-
gen van 13 december 2012 een 
besluit genomen over het volgen-
de onderwerp:

• Verordening toeslagen en verlagin-
gen Wet werk en bijstand 2013 ge-
meente Velsen
•Verordening Langdurigheidstoe-
slag WWB 2013
• Bestemmingsplan bedrijventer-

rein Velserbroek
• Verbreed gemeentelijk Riolerings-
plan
• Belastingverordeningen 2013
• Classificatie strategische gronden 
ivm aanpassing notitie grondexploi-
tatie door commissie BBV
• Controleprotocol voor de accoun-
tantscontrole op de jaarrekening 
2012

Thalia Theater
Extra dinnershow 

‘Faulty Towers’
IJmuiden - ‘Please wait to be 
seated and don’t mention the 
war!’ Sybil, Basil en Manuel ‘s 
werelds beste imitatoren van 
het illustere trio uit de popu-
laire Britse serie ‘Fawlty To-
wers’ zijn terug in het Thalia 
Theater met The Dining Expe-
rience. 
Vijf dinnershows, van woens-
dag 23 tot en met zondag 27 
januari, zijn inmiddels uitver-
kocht. Vanwege het grote suc-
ces heeft de Stadsschouw-
burg Velsen een EXTRA din-
nershow geboekt in het Thalia 
Theater op dinsdag 22 januari. 
Terwijl het publiek geniet van 

een heerlijk driegangen-di-
ner uit de keuken van res-
taurant Augusta, wordt het 
publiek meegenomen in de 
hilarische wereld van het 
restaurant Faulty Towers. 
Natuurlijk gaat er van alles 
fout door het gestuntel van 
Manuel. Wat Basil afstraft 
met een flink pak rammel. 
Met een ‘plastic smile’ pro-
beert Sybil te redden wat er 
te redden valt. 
Toegang 69 euro (inclusief 
driegangen-diner). Meer 
informatie: www.stads-
schouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.  

Velsen - Traditiegetrouw orga-
niseert de muziekafdeling van 
het Kunstencentrum Velsen op 
de derde zondag in januari, zon-
dag 20 januari om 14.30 uur, een 
sfeervol Nieuwjaarsconcert in de 
Stadsschouwburg Velsen. Voor 
het programma wordt jaarlijks 
een keuze gemaakt uit de meest 
talentvolle leerlingen en docen-
ten, Aan het concert van 2013, dat 
als thema ‘The Sixties’ meekreeg 
en dus muzikaal knipoogt naar 
de jaren ’60 (inclusief een Beat-
les-estafette!), wordt medewer-
king verleend door onder andere 
het prijswinnende Kinderkoor Vel-
sen (onder leiding van Marianne 
Hoogeboom), de Big Band Velsen 
(onder leiding van Kenneth Zand-
bergen), het speciaal voor de ge-
legenheid opgerichte fluitorkest 
‘De Fluitella’s’ (onder leiding van 
Antje Häder), een trompetensem-
ble (onder leiding van Frank Ane-
pool, een klarinetensemble (on-
der leiding van Irene Molenaar), 
een docentenband én de jonge, 
in het oog springende zanger/gi-
tarist Jurre van der Linde. Specia-
le medewerking is er ook van di-
verse dansgroepen van de bal-
letafdeling van het Kunstencen-
trum. Toegang 10 euro. Informa-
tie: www.stadsschouwburgvelsen.
nl of telefoon 0255-515789.

Nieuwjaars-
concert

Woef Side Story
Velsen - Het is inmiddels een 
echte traditie bij het RO-Theater: 
de speciaal voor het gezelschap 
geschreven familievoorstelling. 
Op donderdag 10 januari (19.00) 
is Woef Side Story te zien in de 
Stadsschouwburg Velsen voor ie-
dereen vanaf 8 jaar. Het is een hi-
larische en ontroerende Romeo & 
Julia voor honden, boordevol be-
kende en ontroerende liedjes, be-
toverende decors en kostuums, en 
humor voor jong maar zeker ook 
voor oud.
‘Woef Side Story’ speelt zich af in 
de wonderlijke wereld van dog-
shows, hondenkapsalons en uit-
laatstroken. De stoere straathond 

Toto en de bloedmooie rashond 
Marina zijn stapelverliefd op el-
kaar. Maar hun liefde mag niet 
bestaan in een wereld waarin ie-
dereen in (honden)hokjes is inge-
deeld. Zwerfhonden en sjieke vier-
voeters vliegen elkaar voortdurend 
in de haren. Maar het gedrag van 
de baasjes is eigenlijk al net zo bij 
de beesten af. En dan is er ook nog 
de valse dokter Prick. 
In ‘Woef Side Story’ (8+) spe-
len onder andere Arjan Ederveen, 
Gijs Naber, Alex Klaasen en Eli-
se Schaap. Prijs: vanaf  21 euro;| 
kinderen vanaf 14,50.  Info:  www.
stadsschouwburgvelsen.nl of tel. 
0255-515789.

Top 2000 Live
Velsen - Na 12 jaar op de ra-
dio nu eindelijk ook op het podi-
um. Stadsschouwburg Velsen be-
gint het nieuwe jaar goed op vrij-
dag 11 januari (20.15 uur) met de 
Top 2000 als spetterende liveshow. 
Een grote band, inclusief blazers, 
en topzangers - onder aanvoe-
ring van John Vooijs (‘Tarzan’, ‘We 
Will Rock You!’) én de Amerikaan 
Forrest Thomas – brengen een 
avondvullende versie van de Top 

2000-lijst. Als een muzikale acht-
baan passeert tijdens deze high-
techshow (met spectaculaire LED-
muur) de complete popgeschiede-
nis de revue. Motown, rock, pop, 
disco, chanson, reggae, nederpop 
en meezingers van formaat! Zwij-
melen, meezingen en losgaan is 
voor dit concert in elk geval hét 
goede voornemen. Prijs: 27,50 eu-
ro. Info: www.stadsschouwburg-
velsen.nl of 0255-515789.

Drama ‘Drie Zusters’
Velsen - ‘Drie Zusters’ is een 
meeslepend familiedrama van 
Anton Tsjechov. Het Nationale 
Toneel koos topacteurs als Ari-
ane Schluter, Anniek Pheifer en 
Katja Herbers voor de hoofdrol-
len in Tsjechov’s beroemde dra-
ma. In een Russisch provincie-
plaatsje dromen de drie zus-
sen van een groots en meesle-
pend leven in de stad. Ze onder-
nemen echter geen enkele stap 
in die richting. Terwijl tijd en le-
ven verstrijken, landen de zus-

ters langzaam op de grond en 
leren zij hoe met het leven om te 
gaan. Daarmee is het stuk met-
een een spiegel voor het publiek: 
wat te doen met de tijd die ons 
is gegund - het heden, het mo-
ment tussen wat niet meer is en 
wat nog komt? Geniet op zater-
dag 26 januari (20.15 uur) van 
een avond toptoneel in de Stads-
schouwburg Velsen. Prijs van-
af 22,50 euro. Informatie: www.
stadsschouwburgvelsen.nl of te-
lefoon 0255-515789.

Popquiz
IJmuiden - Het is al bijna niet 
meer weg te denken: de pop-
quiz in het Witte Theater. Na de 
Top2000 nu tijd voor het echte 
werk, wat zullen Kleinvaag en DJ 
Grootfaas deze editie weer verzin-
nen? Er kunnen 35 teams deelne-
men bestaande uit 4 personen. De 
quiz is altijd snel volgeboekt, dus 
wil je deelnemen: hou de site in de 
gaten! Daar verschijnt binnenkort 
het mailadres waar je je kunt op-
geven. Zaterdag 12 januari, 20.00 
uur, deelname 7,50 per team. Pu-
bliek heeft gratis toegang.




