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Burgerpanel over verkeer
Inwoners van Velsen zijn redelijk tevreden over het verkeer.
Minder tevreden zijn de fietsers
en automobilisten over de doorstroming op de kruising Zeeweg/Lange Nieuwstraat. Fietsers zien ook graag de kruising
Marktplein/Lange Nieuwstraat
veiliger. Dat zijn de belangrijkste resultaten van het Burgerpanel Velsen over verkeer.

Velsen scoort als koploper
De gemeente Velsen werkt met
haar samenwerkingspartners hard
aan een betrouwbaar, betaalbaar
en goed riool. En met succes – Velsen scoort als ‘koploper’, oordeelde de landelijke commissie die dat
toetst.

De gemeente Velsen is verantwoordelijk voor het riool. Het is een belangrijk onderdeel van de zogenaamde
waterketen, die verder bestaat uit de
productie van drinkwater (PWN) en
de waterzuivering (waterschap). Velsen werkt al jaren aan een goede, betrouwbare en betaalbare waterketen –
samen met het Hoogheemraadschap
van Rijnland, Rijkswaterstaat, Zeehaven IJmuiden en de andere gemeenten onder het Noordzeekanaal. Deze partners hebben in 2012 getekend
voor een kostenbesparing, die landelijk moet oplopen tot 380 miljoen ten
opzichte van 2010. De gezamenlijke
inspanningen hebben de hoogste score opgeleverd – die van ‘koploper’ –
van de landelijke commissie die de samenwerking en de besparingen in de
waterketen beoordeelt.
Eén van de Velsense maatregelen is

de scheiding van schoon en vuil water.
In de Planetenweg, IJmuiden zijn in
2013 bijvoorbeeld ‘waterkratten’ onder het wegdek geplaatst, die het schone hemelwater langzaam afgeven aan
de grond. Voorheen kwam dit schone
water bij het andere (vuile) water van
het riool, dat daarna weer gezuiverd
moest worden. Door het schone water
apart af te voeren, hoeft er minder rioolwater gezuiverd te worden en dat
scheelt in de kosten. Dezelfde techniek wordt ook toegepast bij de werkzaamheden aan de IJmuiderstraatweg, die in februari gaan plaatsvinden
(zie elders in deze Infopagina). Zo bespaart Velsen op zijn rioolkosten, terwijl het systeem betrouwbaar blijft.
Inwoner van Velsen merken dat in
hun portemonnee; de rioolwaterheffing is al jaren nauwelijks gestegen.
De voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen, oud-minister Karla Peijs, maakte de score op 23 januari 2014 bekend. Velsen behoort daarmee tot de beste 34% van Nederland.
Het volledige rapport van de Visitatiecommissie staat op www.samenwerkenaanwater.nl/visitatie. (foto: gemeente Velsen)

Laatste Raadsplein
in Tata Steel Stadion
Donderdag 13 februari 2014
vergadert de gemeenteraad van
Velsen voor de laatste keer in het
Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid.

De vergadering van het Raadsplein,
een Carrousel, begint om 19.30 uur.
Op donderdag 6 maart is er weer
een raadsvergadering in de raadzaal

van het gerenoveerde stadhuis aan
het Plein 1945 te IJmuiden. Begin
maart verhuizen de griffie, het college en de overige collega’s van gebouw De Beurs naar het gerenoveerde deel van het stadhuis. Bezoekers
voor de Raadspleinvergaderingen
zijn welkom via de ingang aan het
Plein 1945.

Dagelijks gaan inwoners van Velsen naar hun werk, school of andere
afspraken. Dit doen zij met de auto,
op de fiets of met het openbaar vervoer. Hiervoor is het belangrijk dat
de doorstroming van het verkeer,
de verkeersveiligheid en de kwaliteit van het openbaar vervoer zo
goed mogelijk geregeld zijn. Om beter inzicht te krijgen hoe inwoners
dit zelf ervaren, heeft de gemeente Velsen weer een burgerpanelonderzoek gedaan, met specifieke

vragen over tien locaties in Velsen.
De meeste respondenten vinden de
aanpak van onveilige punten voor
fietsers het belangrijkst, gevolgd
door de verbetering van de doorstroming. Opvallend is, dat 20%
van de ondervraagden zegt nooit
gebruik te maken van de fiets, terwijl Velsen een prima fietsstad is.
Velsen is zelfs genomineerd voor
de titel Fietsstad 2014!
De aandachtspunten uit het onderzoek worden betrokken bij de
plannen van geplande wegwerkzaamheden of reconstructies,
zoals bij de herinrichting van de
Lange Nieuwstraat. Ook levert dit
onderzoek belangrijke bouwstenen om het fietsen in Velsen nog
veiliger te maken. Kijk voor het volledige onderzoek op www.velsen.nl
onder ‘Burgerpanel’.

DeStemvanVelsen.nl
Op woensdag 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Velsen een
nieuwe gemeenteraad. Om de inwoners in staat te stellen zich zo
goed mogelijk voor te bereiden
kunnen ze gebruik maken van een
interactieve stemtest: DeStemvanVelsen.nl

Op deze website krijg je als bezoeker
op een vernieuwende manier informatie over de standpunten die partijen hebben ingenomen over actuele kwesties die er in Velsen spelen.
Door middel van stellingen kom je
meer te weten over hun standpunten. Deze stellingen gaan bijvoorbeeld over het invoeren van een parkeervergunning, cameratoezicht op
straat, behoud van voorzieningen en
de lokale lasten zoals de OZB en afvalstoffenheffing. Aan het eind van
de stemtest kan je op basis van eigen
keuzes achterhalen met welke politieke partij jouw opvatting het meest
overeenkomt.
Naast het maken van de stemtest kan
je op de website van DeStemvanVelsen.nl zelf een goed idee voor Velsen
plaatsen. Ook kan je stemmen op eerder ingebrachte ideeën van plaats-

genoten. Sociale media bieden ook
de mogelijkheid om de uitslagen en
ideeën te delen met je vrienden en
volgers.
Met DeStemvanVelsen.nl hoopt de
gemeenteraad de inwoners een hulpmiddel te geven bij het uitbrengen
van de uiteindelijke stem op een van
de politieke partijen die meedoen
aan de verkiezingen voor de nieuwe
raad op woensdag 19 maart 2014.
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inbraak
Wijkermeerweg opgeknapt Babbeltrucs en
waarin ze alles nog eens na konden
Deze zomer wordt er gestart met
het leefbaar en veiliger maken
van de Wijkermeerweg en omgeving in Velsen-Noord. Woensdagavond 29 januari jl. werd er
een inloopbijeenkomst in basisschool De Triangel in VelsenNoord gehouden. Ruim veertig omwonenden keken naar de
plannen.

Een belangrijke ingreep is, dat de
Wijkermeerweg een 30 kilometerweg wordt en er dus minder snel
wordt gereden. Op het deel van de
Wijkermeerweg ten oosten van de
Vletterliedenweg zal een fietspad
worden aangelegd. Bedrijven langs
de Wijkermeerweg worden vanaf
de Concordiastraat ontsloten, zodat er geen vrachtverkeer over de
Wijkermeerweg hoeft. Ook het laden en lossen wordt verplaatst
naar de Concordiastraat. Behal-

ve dat de straat veiliger wordt, zal
de omgeving ook groener worden.
Want naast de nog te bouwen Brede School aan de Heirweg komt een
park met een wandelroute naar het
Wijkeroogpark.

Om het wonen in deze buurt nog
aangenamer te maken zal het
schoolplein van de nieuwe school
als natuurlijk speelveld worden ingericht, dat door iedereen gebruikt
kan worden. Verder wordt ook het
groengebied tussen de Heirweg en
de Wijkermeerweg meegenomen in
de opknapbeurt.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Velsen via info@velsen.nl.

Mensen die met babbeltrucs uw
huis binnendringen of inbreken –
hoe voorkom je dat? Daarin ging
het op dinsdag 21 januari over in
het Kruispunt in Velserbroek. Politie en slotenmakers gaven informatie.

Op 21 januari waren er in het Kruispunt in Velserbroek een middag- en
een avondbijeenkomst over babbeltrucs en woninginbraken. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht.
De wijkagent van Velserbroek, Kees
Jan de Wildt, liet aan de hand van
enkele filmpjes duidelijk zien hoe
oplichters en inbrekers te werk gaan.
Het was goed om te horen dat het inbraakpercentage in Velserbroek niet
erg hoog is. De firma NH Slotenmakers uit Velserbroek liet met voorbeelden zien welke sloten wel en niet
gebruikt moeten worden.

lezen. De bijeenkomsten werden georganiseerd door het wijkteam Velserbroek, dat bestaat uit de politie,
Velison Wonen, Woningbedrijf Velsen, Brederode Wonen, stichting
Welzijn Velsen en de gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Het was een geslaagde middag. Alle
aanwezigen kregen een folder mee

Werk aan de weg: Willebrordstraat/De Noostraat
De Willebrordstraat in IJmuiden
is tot eind maart afgesloten voor
al het verkeer, vanaf de Noostraat
tot aan de Van der Zwaagstraat.

In het weekend van 15/16 februari
2014 wordt de kruising Willebrordstraat/De Noostraat voor het gemotoriseerde verkeer afgesloten.
De weg wordt vernieuwd, het riool

wordt vervangen en er komen energiezuinige led-lampen langs de wegen en het fietspad.

meente uit. Over het vervolg van de
werkzaamheden wordt u nader ingelicht.

De Willebrordstraat wordt opgebroken. Voetgangers kunnen langs de
huizen blijven lopen Voor de bewoners wordt een tijdelijke parkeerplaats ingericht. Aannemer KWS
voert het werk in opdracht van de ge-

Zaterdagochtend 15 februari om
6.00 uur wordt de kruising Willebrordstraat/De Noostraat afgesloten. Deze wordt maandagmorgen
om 17 februari 6.00 uur weer vrijgegeven. Het verkeer wordt omge-

leid via de Minister van Houtenlaan
en de Zeeweg en vice versa. Het kan
nodig zijn, dat er ook in de avond en
nacht wordt doorgewerkt. De gemeente probeert de overlast van de
werkzaamheden zoveel mogelijk te
beperken. Meer informatie bij de gemeente Velsen via telefoonnummer:
140255.
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Voortgangsbericht
Februari 2014

Samen leren, samen sporten
Samen- samenwerking dat is precies wat de gemeente en het bestuur
van de school beogen voor de ontwikkeling van de nieuwe sporthal
en de nieuwe school . Er liggen hier veel kansen voor verbinding tussen sport en onderwijs . Dat past ook heel mooi omdat de Zandloper
een brede school is die zich al profileert met sport. De school onder 1
dak met de sporthal en ook nog gecombineerd met de peuterspeelzaal
Humpie Dumpie en buitenschoolse opvang. Als wethouder van zowel
sport onderwijs en jeugd ben ik ontzettend blij met deze combinatie.

Deze prachtige bundeling van
voorzieningen hebben we de
werknaam De Ring gegeven. Hier
gaan samen leren en samen sporten letterlijk hand in hand. Het
ontwerp belooft veel: een prachtig, functioneel en zeer duurzaam
gebouwklaar voor de toekomst.
De omgeving van de nabijgelegen
duinen zie je terug in de vorm
en kleur van de gebouwen.

Tijdens het proces tot nu toe
heb ik ook gemerkt dat de samenwerking niet alleen vorm krijgt
door alles onder 1 dak te plaatsen
maar dat de organisaties elkaar
inmiddels goed weten te vinden
en intensief zijn gaan samenwerken. Het gebouw is slim
ontworpen door de inbreng
van de toekomstige gebruikers.
De ruimtes van onderwijs, sport

en welzijn zijn niet apart naast
elkaar ontworpen maar met
elkaar waardoor er daadwerkelijk meerwaarde is ontstaan door
deze samenvoeging van functies.
Samen werken is ook samen
delen geworden. Een geweldig
resultaat al voor de eerste paal
geslagen is!
Vanuit een prima samenwerking
hebben we, op moderne leest geschoeid, een mooie voorziening
in een mooie wijk weten te
creëren. Daarvoor wil ik iedereen
die hierbij betrokken is geweest
hartelijk bedanken!
Annette Baerveldt,
Wethouder Gemeente Velsen
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Tevreden over
samenwerking
met gemeente
Op dinsdagavonden trainen de leden van
volleybalvereniging ‘Smashing Velsen 96’
in sporthal Zeewijk, op de vrijdagavonden
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Het nieuwste van het nieuwste
Als coördinator sportaccommodaties bij de gemeente Velsen houdt Dick Koster zich
zowel met binnen als buitensporten bezig. De sporthallen in Zeewijk, IJmuiden-Oost
en Velserbroek kent hij als zijn broekzak, want hij is van alle drie beheerder geweest.
Koster kijkt uit naar de oplevering van de nieuwe accomodatie van De Ring. “Want
daarin komt het nieuwste van het nieuwste”, zegt hij.

vinden er hun competitiewedstrijden plaats.
Penningmeester Gerard van Rooijen blijkt
zeer tevreden over de samenwerking met
de gemeente, in het bijzonder over de
aanloop tot de nieuwbouw van de sporthal.
“Met 230 leden hebben we een vereniging
waar gezelligheid troef is, ook rond de
competitiewedstrijden. Ik heb het ontwerp
van de nieuwe sporthal gezien en ik ben
ervan overtuigd dat de kantine niet alleen
groter en multifunctioneel wordt, maar

“De sporthal in Zeewijk is 45 jaar oud
en aan het einde van zijn levensduur.
Hij ziet er nog netjes uit, de mensen
sporten er graag, maar het sanitair is
verouderd en de sporthal is duur
in exploitatie geworden. De nieuwe
accomodatie De Ring wordt gebouwd
volgens het principe van duurzaamheid, waaronder een plafond dat is
geïsoleerd, waterbesparende douchekranen die werken middels sensoren

ook de gezelligheid kan bieden die zo
belangrijk is voor het verenigingsleven.
Vanuit de kantie kun je bovendien de
wedstrijden volgen.”

Klimaatbeheersing
“Ik ben vooral blij met de nieuwbouw
vanwege de douche en kleedruimtes,
want de huidige zijn hard aan vervanging
toe. De houten, licht verende speelvloer is
nog steeds prima, maar de temperatuurbeheersing van de sportruimte laat te
wensen over. Aan het begin van ons
trainings en speelseizoen is het er vaak te

Artist impression

heet, in de winter te koud. Ik heb begrepen
dat enkele van de redenen voor nieuw-

en energiezuinige verlichting.”

bouw juist betere douche en kleedruimtes

Overzichtelijker en energiezuinig

en een goede klimaatbeheersing zijn.

Koster vertelt dat de nieuwe sporthal
wordt ingericht met de laatste
noviteiten. “In de kleedkamers
komen gegoten vloeren, die zijn
hygiënisch en beter schoon te houden.
Het pand wordt voorzien van een
camerasysteem dat mijn collega’s en

Dat komt ons dus goed uit. Het is bovendien mooi dat die aanpassingen straks een
stuk energiezuiniger zullen zijn.”

Goed gepland
“Ik vind het fantastisch dat onze leden

mij in staat stelt om vanaf een centraal
punt in de gaten te houden wat er in
het gebouw gebeurt, uiteraard met
respect voor privacy. Al met al wordt
De Ring een stuk overzichtelijker en
energiezuinig.”
Aantrekkelijk voor de jeugd

“De zaal kan straks in drieën worden
verdeeld met in elk ongeveer dezelfde
voorzieningen. Deze voorzieningen
zijn soortgelijk aan die in de nieuwe
gymzaal aan de Waterloolaan, waar de
gebruikers erg enthousiast over zijn.
De noviteiten in De Ring gaan nog een
stap verder, ze bieden straks duizend
en een mogelijkheden die zeker ook de
jeugd zullen aanspreken.”
Koster vindt het leuk dat de sporters
de voortgang van de bouw kunnen
volgen. De nieuwbouw vindt namelijk
plaats op drie meter afstand van de
huidige sporthal, terwijl daar het
sporten gewoon doorgaat.
“Daarna wordt de oude accommodatie
gesloopt en wordt het terrein
heringericht, met onder meer een
speelplein voor de kinderen uit de
buurt. Ik kijk uit naar de oplevering
in het voorjaar van 2015. Het is altijd
prettig om in een nieuwe omgeving te
mogen werken, dat geeft ook straks
vast weer een extra boost.”
Dick Koster
coördinator sportaccommodaties

gewoon door kunnen spelen totdat de
nieuwe sporthal klaar is. Dat is door de
gemeente heel goed gepland.
De gemeente is echt goed bezig geweest
met het betrekken van de gebruikers bij
deze nieuwbouw en heeft zelfs informatie
ingewonnen bij NOC*NSF. Zodoende zijn
de speeloppervlakken voor onze
vereniging ook straks geschikt voor onze

Design&Build
De gemeente Velsen ontwikkelt de nieuwe accomodatie De Ring volgens het
zogenaamde Design&Build principe. Dan is er geen sprake van een architect
die een ontwerp maakt en een aannemer die bouwt op basis van tekeningen.

doeleinden: vier velden, waarbij rekening
is gehouden met de benodige uitloopruimte.”
Gerard van Rooijen
Penningmeester ‘Smashing Velsen 96’

Bij Design&Build is de opdracht-nemer verantwoordelijk voor zowel het ontwerpals het bouwproces; hij zoekt zelf een architect en adviseurs. Deze methode levert
een zeer goede kwaliteit en een sneller proces op. De aanbesteding is gedaan
door bbn adviseurs uit Amsterdam.

Artist impression
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Humpie Dumpie
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Stichting Welzijn Velsen heeft in
2011 uit overtuiging besloten deel
te nemen aan de planvorming rond
de nieuwbouw voor basisschool
De Zandloper en sporthal Zeewijk in
IJmuiden.
Naast de mogelijkheid tot een nieuwe,

Duurzaam en flexibel

meer eigentijdse en moderne huisvesting
voor Peuterspeelzaal Humpie Dumpie te
kunnen komen, ontstaat immers ook de
aantrekkelijke positie om in hetzelfde gebouw al bestaande samenwerking met

De gemeente Velsen, stichting Bijzonder Basisonderwijs Velsen en stichting Welzijn
Velsen ontwikkelen gezamenlijk de nieuwe accommodatie De Ring in IJmuiden.
Gemeente Velsen heeft Pellikaan Bouwbedrijf bv en SP Architecten via een aanbesteding
geselecteerd voor dit project. Het plan krijgt steeds meer vorm – in ieder geval op papier.

onderwijs en sport respectievelijk voort
te zetten en te versterken. Humpie
Dumpie is immers nu al gevestigd in
Basisschool De Zandloper. School en
Peuterspeelzaal gaan beiden mee naar
de nieuwe behuizing.
De inbreng van de peuterspeelzaal
brengt met zich mee dat in het gebouw
er naast de school en de sport ook een
ontwikkelingsfunctie zal zijn voor zeer
jonge kinderen.

De nieuwe accommodatie voor school,
sport- en speelzaal ligt in het verlengde
van het prachtige Pleiadenplantsoen
achter het bestaande Sportcomplex Zeewijk. De nieuwe sporthal is te verdelen
in drie grote gymzalen. De gemeente
Velsen maakt ook ruimte voor sport en
spel op het plein dat op de plaats van
de huidige sporthal Zeewijk komt. Een
slingerende gebouwplint verbindt alle
gebouwdelen (school, sport- en speelzaal) met elkaar.

Op deze wijze zal er een ruim en breed
georiënteerd ontmoetingscentrum voor
de wijk zijn, voorzien van een buffet waar
consumpties kunnen worden afgenomen
en genuttigd.
Wij zien met veel vertrouwen het samenleven onder het dak van deze nieuwbouw
tegemoet, en we stellen ons veel voor van

Het kleurgebruik maakt iedere gebruiker herkenbaar. Ruimtes kunnen geschakeld worden en door voorzieningen
te delen kunnen onderwijs en sport
optimaal functioneren. De gebruikers
hebben elk een eigen entree die uitkomt
in de gezamenlijke ruimte – het hart van
het gebouw.

de samenwerking met de andere organisaties en de voorzetting van onze lang-

Uitwerken van het technisch ontwerp

jarige betrokkenheid bij Zeewijk.

Het plan is nu in de Technisch Ontwerp
fase. De omgevingsvergunning is al
aangevraagd. Hoe het gebouw eruit gaat
zien, ligt vast. Het team gaat nu verder
met de technische uitwerking.

Jaap van der Baan
Manager Facilitaire Diensten

Hoge score op duurzaamheid

Artist impression

Gebruikers en gemeente hebben
gevraagd om extra aandacht voor de
duurzaamheid van het gebouw. Dat
hebben we gedaan door te kiezen
voor hoogwaardige oplossingen
met eenvoudige technologie. In het
gebouw zorgen we bijvoorbeeld voor
voldoende daglicht, omdat dat scheelt
in kunstmatige verlichting. De diverse
duurzame en milieuvriendelijke
technologieën hebben geleid tot een

hoge GPR-score – de gemeentelijke
praktijk richtlijn voor duurzaamheid –
van 9.0.
Gebruikte technologieën

Een compacte gebouwvorm en
hoogwaardige isolatie helpen ook mee
aan duurzaamheid. Innovaties als
koude- en warmteopslag in de heipalen,
een sedum groen dak, een gelijkmatig
binnenklimaat en zonnepanelen
en zonneboilers zijn enkele van de
gebruikte technologieën. Het mossedum dak zorgt voor extra isolatie,
waardoor het gebouw minder opwarmt
in de zomer en het in de winter beter
warmte vasthoudt. Ook zorgt het
voor een vertraagde waterafvoer
naar het riool. Bijkomend voordeel
is dat meeuwen het onprettig vinden
om een nest te maken op een groene
ondergrond.
Flexibel voor de toekomst

Op het vlak van duurzaamheid houden
we ook rekening met toekomstige
ontwikkelingen. De huidige techniek
wordt in het hart van het gebouw
geplaatst waardoor energievriendelijker
oplossingen makkelijk kunnen worden
ingepast. Door al deze maatregelen gaat
De Ring bijdragen aan een duurzamer
gebouwde samenleving.
Philip Spoelstra
(Pellikaan Bouwbedrijf bv)
en Bauke Jellema (SP Architecten)
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De Zandloper een school in beweging
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de onderwijsontwikkelingen om de leerlingen modern en eigentijds onderwijs te
Toen project Groot Helmduin met o.a.
geven. Steeds weer staat de vraag centraal: “Wat hebben onze leerlingen nodig, en
een multifunctionele accommodatie
wat kunnen wij hen bieden”. We gaan daarbij uit van de belangstelling van het kind.
waarin basisscholen de Zandloper en

Maar we realiseren ons dat de
ontwikkeling van een kind niet stopt als
de school ‘s middags uitgaat. Juist dan
kan een kind zich verder ontplooien in
ontwikkeling en actief deelnemen aan
vakgebieden waar het kind goed in is.
Succes hebben is belangrijk.
De Zandloper heeft vanuit bovenstaande gekozen om een Brede School
te worden met als motto: “Flexibel
in beweging!” De samenwerking
van de vakleerkracht gym en de
combifunctionaris laat zien dat een
Sport-actieve Brede School in de
wijk (buurtfunctie) een kans is om
leerlingen deskundig, plezierig en
sportief een goed aanbod te doen.
Ook de sportclubs hebben een goed
aanbod voor sport activiteiten en de
school staat open voor een sportieve

samenwerking. De ontwikkeling van
kinderen wordt steviger ondersteund
door deze extra activiteiten. Plezier
hebben bij het bewegen, leren, maar
ook verantwoordelijkheid en respect
hebben voor elkaar en de omgeving.
Mooi dat deze omgeving straks nieuw
is. Het nieuwe gebouw zal nog meer
mogelijk maken dan wij ons nu kunnen
voorstellen. Het gaat een uitermate
flexibel gebouw worden waarin veel
mogelijk is voor kleine en soms ook
grotere groepen. Door de samenwerking met de sporthal en de sportvelden is dat schitterend voor de school
en de andere gebruikers maar ook voor
de buurtbewoners!
Leo Wijker,
Voorzitter college van bestuur

Klipper een plek zouden krijgen niet
doorging was dat even slikken voor
alle betrokken partijen.
Eerder genoemde scholen waren aan
vervanging toe, dus wat nu? Gelukkig zijn
partijen niet bij de pakken gaan neerzitten
en werden de spreekwoordelijke koppen
weer bij elkaar gestoken. Terug kijken is
niet zo erg, we kijken nu met het volste
vertrouwen vooruit! Inmiddels vordert de
nieuwbouw van de Klipper aan de Orionweg gestaag en blijft op de oude locatie
terwijl de Zandloper en Sporthal Zeewijk
verder gaan onder de naam ‘De Ring’.
Op de locatie van de thans in dienstzijnde
sporthal verrijst binnen niet al te lange
tijd een heel nieuw complex waar sport en
leren hand in hand zullen gaan. Een grote
aanwinst voor onze wijk die de laatste
jaren een flinke boost heeft gekregen in
positieve zin. Sloop en nieuwbouw van

Vragen

Heeft u een vraag over
het project De Ring?
Neem dan contact met ons
op via dering@velsen.nl
of het telefoonnummer
0255-567200.
De projectleider Steven

Accommodatie
Naam accommodatie

Plaats
Start bouw
Oplevering
Opdrachtgevers

Lehman staat u graag te
woord.
Voor actuele vragen of
opmerkingen over de
uitvoeringswerkzaamheden,
bijvoorbeeld over het
bouwverkeer, is de
uitvoerder Philip Spoelstra
van bouwkundig aannemer
Pellikaan bouwbedrijf bv
te bereiken, telefonisch via
013-4657629 of per e-mail
pspoelstra@pellikaan.com.

Bedrijf

MFA met: sporthal Zeewijk,
basisschool De Zandloper en
peuterspeelzaal Humpie Dumpie
IJmuiden (wijk: Zeewijk),
gemeente Velsen
februari 2014
medio 2015
Gemeente Velsen
Provincie Noord Holland (ISV)
St. Bijzonder Basisonderwijs Velsen
St. Welzijn Velsen
Advisering/begeleiding
BBN Adviseurs BV te Amsterdam
contactpersoon: s.onder@bbn.nl

woningen én scholen brengen nieuw leven
in de wijk en we mogen zeker trots zijn op
onze woonomgeving!
Om zoveel mogelijk mensen te betrekken
bij de nieuwbouw is een informatiebijeenkomst georganiseerd waar veel
mensen op afkwamen. Uiteraard ouders
van leerlingen, omwonenden en overig
geïnteresseerden. De plannen zijn positief
ontvangen met hier en daar wat opmerkingen waar zeer serieus mee om wordt
gegaan. Inmiddels is met omwonenden en
Wijkplatform een extra bijeenkomst
geweest waarin vooral de verkeers-

Bouw (Design&Build)
Pellikaan Bouwbedrijf BV
te Tilburg
contactpersoon:
pspoelstra@pellikaan.com
Architecten SP Architecten
te Waddinxveen
Aan de inhoud van deze
nieuwsbrief kunnen geen
rechten worden ontleend.

afwikkeling rondom de Ring aandacht
kreeg. Pluim voor de ambtenaren die
constructief mee-denken!!Wijkplatform
Zee- en Duinwijk wordt bij de plannen
betrokken en dat vinden wij erg fijn; onze
inbreng is zeker gewenst en draagt bij tot
een breed draagvlak.
Mocht u meer informatie willen
neem dan eens een kijkje op www.
wijkplatformsvelsen.nl/zee-en-duinwijk
of mail naar inadevos@kpnmail.nl
Ina de Vos,
Voorzitter wijkplatform Zee- en Duinwijk
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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,
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. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
januari tot en met 31 januari 2014
de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zuidelijke en Noordelijke Havendammen, renoveren 4 havenlichten
(31/01/2014) w14.000041;
Vierkante Bos ong., kappen 3 bomen
(31/01/2014) w14.000040;
Lagersstraat 60, plaatsen dakkapel en vergroten begane grond
(23/01/2014) w14.000025;
Ahornstraat 33, plaatsen zonnepanelen (25/01/2014) w14.000030;
De
Ruyterstraat
178,
wijzigen gebouw tot 5 appartementen
(27/01/2014) w14.000027;

Dudokplein ong., kappen 2 bomen
(30/01/2014) w14.000039;
Bramenvlak ong., kappen 1 boom
(30/01/2014) w14.000038;
Loggerstraat 17 A en 17 B, aanbrengen tussenverdieping in 2 bedrijfsgebouwen (30/01/2014) w14.000036;
Zuiderkruisstraat 72, plaatsen ballenhok (30/01/2014) w14.000035;
Oosterduinplein 8, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(22/01/2014)
w14.000024;
Seinpostweg 36, plaatsen keetunits
(tijdelijk)(22/01/2014) w14.000023.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, gebruik weiland als parkeerterrein tijdens Pinkstermarkt (27/01/2014)
w14.000031;
Biallosterskilaan 55, kappen boom
(29/01/2014) w14.000034;

Narcissenstraat 6, wijzigen voorgevel (29/01/2014) w14.000033;
Kerkweg 48A, legaliseren berging/
garage, hekwerk en houtoverkapping (27/01/2014) w14.000032.
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, kappen 12
bomen (22/01/2014) w14.000026.
Driehuis
Van den Vondellaan 16, plaatsen
dakkapel (voor- en achtergevel)
(30/01/2014) w14.000037;
Aagtevonklaan 6, kappen 2 bomen
(25/01/2014) w14.000028.
Velserbroek
Grote Buitendijk 20, plaatsen erker
(25/01/2014) w14.000029.
Velsen-Noord
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.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdieping (07/12/2013) w13.000522.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verharden bestaand
terras (18/10/2013) w13.000423.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. 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 (zoals 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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Tussenbeeksweg 62, wijzigen gebruik restaurant naar toko/supermarkt (29/01/2014) w13.000520;
Trompstraat 205, plaatsen dakopbouw (30/01/2014) w13.000526;
Bik- en Arnoldkade 22, veranderen
woon-werkpand tot 4 appartemen-

ten (31/01/2014) w13.000391.
Driehuis
Aagtevonklaan 6, kappen 2 bomen
(03/02/2014) w14.000028.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 76, kappen boom
(03/02/2014) w14.000010;
Wustelaan 99 B, kappen 2 bomen
(03/02/2014) w14.000013;
Spaarnberglaan 8, kappen 2 bomen
(03/02/2014) w14.000019.
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Besluiten
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 33, vergroten
woning
(04/02/2014)
w13.000468;
Willem de Zwijgerlaan 62, kappen
boom (03/02/2014) w14.000022;
Vinkenbaan 25, kappen 3 bomen
(03/02/2014) w14.000012;
Bloemendaalsestraatweg
7A,
dichtzetten balkon achterzijde
(30/01/2014) w13.000437.

(03/02/2014) w14.000020.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Velsen-Noord
Schulpweg 53, kappen 2 bomen

Velserbroek
Roggeland 16, kappen boom
(03/02/2014) w14.000016;
De Zeiler 68, legaliseren berging
(31/01/2014) w13.000533;
Ronde Zonnedauw 9, kappen boom
(03/02/2014) w14.000007;
De Zeiler 180, verbouwen berging
(30/01/2014) w13.000528.

Velserbroek
De Zeiler 160, legaliseren berging
(31/01/2014) w13.000530;
De Zeiler 156, legaliseren berging
(31/01/2014) w13.000524;
De Zeiler 158, legaliseren berging
(31/01/2014) w13.000525;
)
De Zeiler 148, legaliseren berging
(30/01/2014) w13.000527;
)
De Zeiler 122, legaliseren overkapping (31/01/2014) w13.000529;
De Zeiler 88, legaliseren berging
(31/01/2014) w13.000523.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Kamperen buiten kampeerterrein
art 4:26 APV
ontheffing kamperen buiten kampeerterrein, 21 en 22 juni 2014, terrein zwembad de Heerenduinen,
03/02/2014) u14.001203.
Standplaats art. 5:18 APV
seizoensplek, oktober tot december,
verkoop oliebollen aan het Vestingsplein in de Velserbroek,
29/01/2014) u14.001091.

Raadsplein 13 februari 2014
Op 13 februari 2014 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:
1: Ruimte 1, 19.30-21.00
Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)
PAUZE (van 21.00-21.30 uur)
2: Ruimte 1, 21.30-23.00
Financiële verordening, Toetsingskader garanties, borgstellingen en
verstrekking van geldleningen en het Afwijkingenbeleid

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot
uiterlijk woensdag 12 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. Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op RTV
Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- tien parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het parkeren
van elektrische voertuigen door
middel van het plaatsen van borden E4 met onderbord “alleen om
elektrische voertuigen op te laden” en onderbord 504, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. De tien parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over vijf lo-

caties:
a. Wijkerstraatweg te Velsen-Noord,
op de ventweg ter hoogte van de
kruising met het Stratingplantsoen;
b. Meervlietstraat te Velsen-Zuid, op
het parkeerterrein ter hoogte van
Oud-Velsen;
c. Hoofdstraat te Santpoort-Noord,
de gestoken parkeervakken aan de
zuidzijde nabij de kruising met de
Broekbergenlaan;
d. Tjotter te Velserbroek, ter hoogte
van de kruising met de Groninger
Tjalk;

e. Dammersboog te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising met de Regenwulp.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

