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Sportpark Rooswijk
Het opknappen van sportpark
Rooswijk komt weer een stapje
dichterbij. Op woensdag 6 februari wordt gestart met de kap van
een aantal bomen om de werkzaamheden mogelijk te maken.

De kap is nodig voor de nieuwe locatie van het honk- en softbalveld,
de aanleg van de rondgang, de nieuwe locatie van de werf en de toegang
van het sportpark. Bij de nieuwe in-

richting van het sportpark is ruimte
gereserveerd voor veel bomen, hagen en overig groen. De werkzaamheden beginnen op woensdag 6 februari.
Sinds kort is de website www.sportparkrooswijk.nl online. Daar staat
alle informatie over Sportpark
Rooswijk op en wordt verslag gedaan van de voortgang van de werkzaamheden.

Gemeenteraad lanceert
Naturalisatiebijeenkomst e-mailabonnement en app
Negen Velsenaren van vijf verschillende nationaliteiten werden
Nederlander op 30 januari 2013.
Wethouder Wim Westerman ontving ze op Beeckestijn.

Negen Velsense inwoners van verschillende culturen en vijf verschillende nationaliteiten waren op deze
heugelijke dag aanwezig. Wethouder Westerman (loco-burgemeester) nam bij zes personen de belofte af en bij drie personen de eed. In

zijn toespraak vertelde hij eerst iets
over de buitenplaats Beeckestijn;
daarna stelden alle naturalisanten
zich voor. Vervolgens vertelde Wim
Westerman wat het betekent om
Nederlander te zijn.

Voor het eerst was de naturalisatiebijeenkomst op buitenplaats Beeckestijn; dat heeft te maken met de
verbouwingswerkzaamheden van
het stadhuis. (foto: Ko van Leeuwen)

Antidiscriminatiebeleid
Een melding of klacht over discriminatie kan worden genoteerd op
een formulier dat te krijgen is bij
het Klant Contact Centrum in het
stadhuis en via het Digitale Loket
van de site van Velsen. Op de site
van het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem is
het ook te downloaden. Want discrimineren mag niet.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk
behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op
welke grond dan ook, is niet toegestaan”- zo luidt artikel 1 van de Nederlandse Grondwet. De gemeenteraad van Velsen heeft op 22 november 2012 het lokale antidiscriminatiebeleid 2012 vastgelegd in een gelijknamige nota. Daarin staat ook
een aantal maatregelen tegen discriminatie. Eén daarvan is de oproep
aan sportverenigingen om een ge-

dragscode op te stellen waarin discriminatie wordt verboden en het
mogelijk wordt om een klacht in te
dienen bij een vertrouwenspersoon.
Een andere maatregel is dat het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland gastlessen geeft op scholen.
Een melding of klacht over discriminatie doorgeven kan in Velsen op
verschillende manieren. Via www.
Velsen.nl onder ‘contact’, bovenaan
de homepage. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis is een formulier te krijgen, waarop burgers
een melding of een klacht kunnen
schrijven. Dit formulier moeten ze
sturen naar het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
De contactgegevens van dit bureau staan op het Digitale Loket van
de website van de gemeente (zoek
op ‘discriminatie’). Telefoon 0235315842, Lange Herenvest 122, 2011
BX Haarlem.

Onlangs is de nieuwe website raad.velsen.nl geïntroduceerd.
Op deze site staat alle informatie
over de raad van deze raadsperiode. Niet alleen overzichtelijkheid
en toegankelijkheid van de raadsstukken zijn verbeterd, er zijn nog
twee nieuwe ontwikkelingen: een
e-mailabonnement en een app.

Het e-mailabonnement houdt in dat
bij nieuwe publicaties op de website een mail wordt gezonden naar de
abonnee met de nieuw gepubliceerde stukken. Iedereen kan zich abonneren op deze service en daarbij aangeven of hij alle vergaderstukken van
de raad via de mail wil ontvangen.
Een e-mailabonnement voor vergaderstukken over bepaalde thema’s of
over bepaalde kernen kan ook.

Met de nieuwe app van de gemeenteraad van Velsen, ontwikkeld door
GemeenteOplossingen voor de iPad,
is er direct toegang tot alle vergaderingen en vergaderstukken van de
gemeenteraad. De app Velsen-GO/
Raadsinformatie kan gratis worden
gedownload in de Apple Appstore.
Er wordt nog gewerkt aan een app
voor android toestellen. Met deze
app ontvangen gebruikers alle vergaderstukken automatisch op hun
iPad. Wanneer nieuwe documenten
beschikbaar zijn, verschijnt er een
melding.
De agenda en de vergaderstukken
van de gemeenteraad Velsen blijven
uiteraard ook beschikbaar op www.
raad.velsen.nl.
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Vier jaar buurtbemiddeling Zandheuvel Zeewijk
We snapten elkaar na het gesprek
Burenruzie, hoe los je dat op?
Buurtbemiddelaars kunnen daarbij
helpen. Zij bieden een luisterend
oor, zijn onafhankelijk en gratis –
al vier jaar in Velsen.

Vanuit het Beursgebouw aan Plein
1945 in IJmuiden stuurt coördinator
Suleika van Holland een team van 17
bemiddelaars aan. En met succes. In
70% van de gevallen wordt het contact tussen buren hersteld, waarna zij
weer rustig naast elkaar kunnen wonen.

veel beter. Nu hebben we concrete afspraken gemaakt en ons gedrag aangepast. We houden meer rekening
met elkaar en de ergernis is weg.’’

De buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers, die zorgen dat het gesprek goed verloopt. Ze luisteren naar
beide partijen en vellen geen oordeel.
Meer informatie via 0255-548520 of
bij info@buurtbemiddelingvelsen.nl.

Twee buren uit Velsen vertellen over
de verschillende ergernissen die zich
in de loop van de tijd hadden opgestapeld. Toen het hen zelf niet lukte om
die uit de wereld te helpen, praatten
ze wel een paar jaar niet meer tegen
elkaar. Buurtbemiddeling bracht hen
terug aan de gesprekstafel. ,,Dat was
spannend”, zeggen ze. ,,Je mag je eigen verhaal vertellen en je moet echt
naar elkaar luisteren, en met de twee
bemiddelaars erbij ging het heel goed.

De gemeente biedt ondersteuning
aan mensen met (lichamelijke) beperkingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot
persoon en varieert van hulp met vervoer (denk aan bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij het
huishouden. De ondersteuning wil
iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
en volwaardig aan de samenleving laten deelnemen.
Wat vinden burgers van de ondersteuning en de daarbij behorende
dienstverlening? Dat wil de gemeente
graag weten, daarom gaat er een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek

Al in het bestemmingsplan Zeewijk uit 2001 stond dat in een
groot, vastomlijnd gebied de mogelijkheid bestaat om in dat gebied
de bestemming te wijzigen. Deze
zandheuvel, De Dennekop, ligt ook
in dat gebied.
In het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan, dat afgelopen weken ter visie heeft gelegen, blijft de

Onderzoek tevredenheid
Wmo-cliënten van start
Zijn burgers tevreden met de hulp
en steun die ze krijgen vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De gemeente Velsen
laat dat dit jaar wederom onderzoeken.

In Zeewijk is onrust ontstaan
over de toekomst van de zandheuvel waar veel kinderen spelen. Het beeld is dat de gemeente op deze plek woningen
wil bouwen. Dat is niet aan de
orde.

wordt elk jaar gedaan door SGBO, een
onafhankelijk onderzoeksbureau. In
een vragenlijst komen de verschillende aspecten van de ondersteuning
aan de orde. De vragenlijsten worden
rond 14 februari 2013 verstuurd aan
ca. 1.000 willekeurig gekozen burgers
die een aanvraag hebben gedaan.
De gemeente hoopt dat deze burgers
de lijst in willen vullen en terugsturen. De resultaten worden voorgelegd
aan het college en de raad. Waar nodig kunnen werkprocessen worden
aangepast. De uitkomsten van het onderzoek worden waarschijnlijk half
mei 2013 bekendgemaakt, onder andere op www.velsen.nl.
Meer informatie over het onderzoek
is te krijgen bij de gemeente via telefoonnummer 140255 / 0255-567200,
via de mail info@velsen.nl of bij de
balie van het Klant Contact Centrum
in de hal van het stadhuis.

mogelijkheid bestaan om binnen
een bepaald gebied een bestemming te wijzigen. Dit om in de toekomst maximaal 50 eengezinswoningen te kunnen bouwen en het
Masterplan Zeewijk af te ronden.
De gemeente wil de Dennekop
graag behouden. De gemeente gaat
nu kijken of in het bestemmingsplan het gebied waarbinnen de
wijzigingen mogelijk zijn, kleiner
kan worden. Dan blijft ook in de
toekomst de bestemming van de
heuvel hetzelfde, zodat kinderen
hier kunnen blijven spelen. Hierover moet het college nog wel een
besluit nemen.

1,7 miljoen subsidie
voor IJmond Bereikbaar
Een subsidie van 1,7 miljoen euro om de bereikbaarheid van de
IJmond te verbeteren – dat krijgen de gemeenten en het bedrijfsleven in deze regio. Ze betalen er
zelf ook aan mee. Het geld komt
van de provincie en het rijk.

Het Programma IJmond Bereikbaar
is een samenwerkingsverband van
gemeenten en bedrijfsleven van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van deze regio te verbeteren.
Een goede bereikbaarheid is van belang voor de economische ontwikkeling. De subsidie voor het programma komt van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en de provincie Noord-Holland.

Met het geld wordt een aantal maatregelen genomen. De verkeersregelinstallaties in de IJmond worden met elkaar verbonden en beter op elkaar afgesteld, waardoor de
doorstroming van verkeer verbetert.
Langs de toekomstige HOV-busbaan
in Driehuis komt een fietspad. Op de
website IJmondBereikbaar.nl staat
o.a. actuele informatie over wegwerkzaamheden in de IJmond. Verder is opgenomen een programma
voor mobiliteitsmanagement, dat
samen met het regionale bedrijfsleven vorm krijgt.
De gemeenten en het bedrijfsleven
hebben de subsidieaanvraag gezamenlijk gedaan. Dat was voor het ministerie een belangrijke reden om de
subsidie toe te kennen.

Feest in het zwembad
Het is dit jaar feest bij zwembad
De Heerenduinen. Het zwembad
bestaat op 23 augustus tien jaar.
Het hele jaar vinden er allerlei ac-

tiviteiten plaats. Wie op de hoogte wil blijven, kan het beste de
site www.zwembadvelsen.nl en deze Infopagina in de gaten houden.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 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.

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken
met één van vakspecialisten via 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
januari 2013 tot en met 1 februari 2013 de volgende aanvragen
hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Santpoort-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen
Velserbroek: Pijpbloem 6, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (28/01/2013)
w13.000033; Floraronde 289, veranderen schoolgebouw (intern)
(31/01/2013) w13.000036.
Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Louise de Colignylaan 70, kappen 3 eikenbomen
en 3 dennenbomen (31/01/2013)
w13.000035.
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.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor VelsenNoord, Breesaperhof 93, het wijzigen gebruik pand in één woning
(w12.000085). De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de ont-

werpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2013
gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads ontwerpomgevingsvergunning. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
eenieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken ingevolge artikel 3.7
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 17 januari 2013 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor het gebied aan Kweekerslaan
ongenummerd tegenover nummers
3 t/m 15 te Santpoort-Noord, zoals
is aangegeven op de bijbehorende
kaart. Het besluit treedt daags na publicatie in werking. Vanaf 8 februari
2013 ligt het voorbereidingsbesluit
ter inzage bij de bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het
besluit in te zien www.velsen.nl via
het menu bekendmakingen/downloads voorbereidingsbesluit en via
www.ruimtelijkeplannen.nl. onder
NL.IMRO.0453.VB1401KWEEKERS
LAA1-R002. Wettelijk is bepaald dat
tegen het voorbereidingsbesluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Zuid:
Amsterdamseweg 43, veranderen en vergroten
woning(begane grond en 1ste verdieping)(29/01/2013) w12.000573
Velsen-Noord:
Kraandrijverstraat ong., oprichten bedrijfsgebouw (30/01/2013) w12.000568.

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 combina-

tie 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):

IJmuiden: Geen mededelingen
Santpoort-Noord: Antillenstraat
30, plaatsen erker (29/01/2013)
w12.000578; Santpoortse Dreef
138, veranderen woning (inpandig) (30/01/2013) w12.000580.
Santpoort-Zuid: Geen mededelingen
Velserbroek: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen
Verleende APV-vergunningen
Evenementen artikel 2:17 APV
- vergunning voor het organiseren van een evenement: paarnwoudeloop in Recreatiegebied
Spaarnwoude op 17 maart 2013,

Infopagina
7 februari 2013

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

(05/02/2013) u13.000745; Avondvierdaagse Santpoort-Zuid, 28 tot
en met 31 mei 2013, (05/02/2013)
u13.000551; NK Offroadracing op
strand van IJmuiden aan Zee, 16
en 17 maart 2013, (05/02/2013)
u13.000481; Kofferbakmarkt Velserduinplein IJmuiden, 10 maart
2013, 14 april 2013, 12 mei 2013,
23 juni 2013, 21 juli 2013,18 augustus 2013,22 september 2013,
(05/02/2013) u13.000493.

ijs in de periode maart tot en met
oktober in Velsen, (30/01/2013).

Film- en foto opnamen art.
APV 2:12: Diverse locaties havengebied IJmuiden, 4,5, 6, 7 en 12 februari, (29/01/2013) u13.000818;
Oud Velsen Velsen-Zuid, 7 februari, (29/01/2013) u13.000817; Oud
Velsen Velsen-Zuid, 21 februari,
(30/01/2013) u13.000882.

IJmuiden: Kennemerplein, rommelmarkten op 11 mei, 1 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 24 augustus
en 7 september 2013 (25/01/2013)
u12.011315; Lange Nieuwstraat,
snuffelmarkt op 13 april 2013, 15
mei 2013, 15 juni 2013, 13 juli 2013,
10 augustus 2013, 21 augustus 2013
(28/01/2013) u12.011341; Plein
1945, kunstmarkt op 24 augustus
2013 (25/01/2013) u12.010759.

Standplaats art. APV 5:18:
Oliebollenkraam Lange Nieuwstraat IJmuiden, (30/01/2013)
u13.000879;
Oliebollenkraam
Vestingplein
Velserbroek,
30/01/2013).
Venten art. APV 5:15: Venten van

Exploitatie openbare inrichting art. APV 2:20: Snelliusstraat
21 IJmuiden (06/02/2013)
Evenementen: De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17
APV de volgende, vergunning(en)
verleend voor het organiseren van
een evenement:

Velserbroek: Sport evenement,
op asfalt bij skatepark aan de
Zwanebloemplantsoen te Velserbroek op 18 mei 2013 25/01/2013)
u12.010752.

Santpoort-Noord: Open dag
bij VTV IJmond op 22 juni 2013
(28/01/2013) u13.000320.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben de volgende omgevingsvergunning(en)
verleend (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes
vermeld): IJmuiden, Jan Pieterszoon Coenstraat 55, verzoek wijzigen bestemming naar wonen
(31/01/2013) w11.000636; Kennemerlaan 226, wijziging gebruik
bergruimte naar appartement
(31/01/2013) w12.000026. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 8 februari 2013 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken, gemeente Velsen,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens
zijn de besluiten in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning en via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder NL.IMRO.0453.
OM0006JPCOENSTR1-R001 en

NL.IMRO.0453.OM0007KENNEMERL1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij dat daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest, kunnen tegen
dit besluit binnen een termijn van
6 weken met ingang van de dag na
die waarop het besluit ter inzage
is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank
Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij in spoedeisende
gevallen een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, Sector bestuursrecht. Een
voorlopige voorziening kan alleen
worden aangevraagd, indien ook
beroep is ingesteld. Digitaal het
beroep- en verzoekschrift indienen kan bij genoemde rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.

Raadsplein 14 februari 2013
Op 14 februari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Ruimte 1
19.30-21.00
Visie Noordzeekanaalgebied 2040
Ruimte 2
19.30-21.00

Kadernota Vastgoedbeheer

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 februari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502
of via email: griffier@velsen.nl

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website 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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en
hebben besloten:

wethouders

- een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor
het volgende perceel: Burgemeester Weertsplantsoen 93, te IJmuiden
(Parkeervak zo dicht mogelijk gelegen bij centrale toegangsdeur)
- een parkeerverbod in te stellen aan
de noordzijde van de Koningin Wilhelminakade (op het gedeelte tussen de Adrianastraat en de Neptunusstraat) te IJmuiden door middel

van het plaatsen van bord E01 (2x),
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een parkeerverbod in te stellen
aan de noordzijde van de Neptunusstraat (op het gedeelte tussen de
Oranjestraat en de Carolinastraat)
te IJmuiden door middel van het
plaatsen van bord E01 (2x), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- een parkeerverbod in te stellen aan

de zuidzijde van de Kanaalstraat (op
het gedeelte tussen de Oranjestraat
en huisnummer 72e) te IJmuiden
door middel van het plaatsen van
bord E01 (2x), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Bekendmaking Wet geluidhinder
besluit heeft betrekking op industrielawaai vanwege het in het kader
van de Wet geluidhinder gezoneerde
industrieterrein IJmond.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder is genomen voor de omgevingsvergunning:
- Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te
IJmuiden.
- Kennemerlaan 226 te IJmuiden

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van de
omgevingsvergunning Kennemerlaan 226 te IJmuiden, een verzoek
om vaststelling van hogere waarden
in het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van de
omgevingsvergunning Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te IJmuiden, een
verzoek om vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden

De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden
Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. Het dagelijkse

bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan
de directeur van de Milieudienst
IJmond. De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen ten behoeve van de omgevingsvergunning:
- Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te
IJmuiden
- Kennemerlaan 226 te IJmuiden.
De besluiten tot vaststelling van de
hogere waarden ligt met ingang van 8
februari 2013 gedurende zes weken,
samen met de omgevingsvergunningen, ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00

uur tot 20.00 uur. Eveneens is een
exemplaar van het besluit in te zien
bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn
kunnen belanghebbenden beroep
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag,
onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Jan Pieterszoon
Coenstraat 55 te IJmuiden” of “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Jan Pieterszoon Coenstraat 55 te IJmuiden.”

Thuiszorg uitgekleed

Santpoort-Noord – In een heel
ontspannen sfeer werden zaterdag bij Inloophuis Kennemerland
tientallen mensen verwend door
sponsors en vrijwilligers. Dit Inloophuis is bedoeld voor mensen die leven met of na kanker.
Die strijd is zwaar en hulp kun je
dan goed gebruiken. Bij Inloophuis Kennemerland is er echter
veel meer dan alleen hulp. Er is informatie beschikbaar, er zijn leuke
activiteiten en er is het zo belangrijke lotgenotencontact.
Er was goed nagedacht over het
programma, want er waren zowel actieve als rustige workshops
die heel divers waren: van een sieraad maken tot levensloopverhalen, tai-chi en massages. In een
aparte ruimte werd aandacht besteed aan uiterlijke verzorging.
Dat gebeurde professioneel door
Stichting Look Good Feel Better
die in ziekenhuizen voorlichting,
persoonlijk advies en behandelingen uiterlijke verzorging geeft aan
kankerpatiënten. Heel bijzonder,
want de schoonheidsspecialisten
werken op vrijwillige basis in de

ziekenhuizen, ook in onze regio.
Daarnaast boden jongedames van
de afdeling Uiterlijke Verzorging
van het Nova College bijna professionele verwenbehandelingen van
het haar en de handen aan.
Bij het sieraden maken zitten
Yvonne, Rita en Monique samen
aan tafel. Ze zitten lekker te keuvelen over wat ze zullen maken.
Yvonne komt wel een paar keer
per week naar het Inloophuis. Ze
doet dan aan schilderen en creatief, zingt mee met het koor en
zwemt. ,,Het huishouden vind ik
nu niet zo belangrijk’’, lacht ze. ,,Ik
ben hier graag. Thuis ben ik alleen. Hier kun je van alles met elkaar delen.’’
Op de Verwendag kon iedereen
meedoen aan workshops naar
keuze. Tussendoor verzorgde Bert
Gans van Brasserie Houtrak (in
Spaarnwoude) voor 80 mensen
een heerlijke lunch, geheel gesponsord. En zo draagt iedereen
op zijn eigen manier bij aan deze
Verwendag. Zie ook www.inloophuiskennemerland.nl. (Karin Dekkers, foto: Monique Snijders)

SP en vakbonden op
de bres voor thuiszorg
ningen die dit mogelijk maken,
zoals thuiszorg, wegbezuinigd
worden. Er werken in onze regio ook honderden mensen in
de thuiszorg.
Als deze PvdA/VVD-plannen
doorgaan dan verliezen mogelijk vele thuiszorgers hun baan,
en mensen die dit nodig hebben hun zorg. Wij roepen iedereen op om de website www.
strijdvoorthuiszorg.nl de petitie: Strijd voor de thuiszorg te
tekenen.’’
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toekomst zonder deze waardevolle vorm van zorg moeten doen, en dreigen hun vertrouwde hulp. Thuiszorgmedewerkers zijn de oren en ogen
van de zorg en signaleren in
een vroeg stadium wanneer
mensen achteruit gaan.
Jan Müter, SP afdelingsvoorzitter in Velsen: ,,Het is heel
merkwaardig dat mensen gestimuleerd worden om zolang
mogelijk thuis te blijven wonen, maar dat allerlei voorzie-
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re waarden in het kader van de Wet
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden

Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. Het dagelijkse

Velsen - SP-afdeling Velsen
verzamelde afgelopen zaterdag
honderden
handtekeningen
voor de campagne ‘Strijd voor
goede thuiszorg’ van de ABVA
KBO FNV.
Op de Lange Nieuwstraat in
IJmuiden en het winkelcentrum
in de Velserbroek zetten vele
mensen hun handtekening en
eigenlijk hoefde niemand echt
uitleg wat het voor mensen betekent als de VVD en PvdAplannen (75% van de thuiszorg
weg- bezuinigen) doorgaan. En
wat bij de heren Rutte en Samson niet wil doordringen, begrepen de mensen op straat en
bij de winkelcentra heel goed:
dat kan niet, dat is asociaal! Bijna iedereen was dan ook bereid zijn handtekening te zetten. Als steun aan de landelijke actie van de thuiszorgmedewerksters van maandag 4 februari in Nieuwegein.
Het was al raak bij de bezuinigingsplannen. Maar nu is de
regering van plan nóg meer te
bezuinigen op de huishoudelijke zorg: 1.1 miljard euro. Maar
liefst driekwart van de huishoudelijke zorg verdwijnt. Deze
regering vindt dat mensen met
iets meer inkomen vanaf 2015
deze zorg zelf moeten betalen.
Naar verwachting verdwijnen
landelijk ruim 100.000 banen.
En duizenden ouderen en gehandicapten zullen het in de
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De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namen het dagelijkse bestuur van de Milieudienst
IJmond het volgende bekend.

stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00

terszoon Coenstraat 55 te IJmuiden.”

