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Bibliotheek Velsen geslaagd
De hoofvestiging van bibliotheek
Velsen maakt een opgeruimde en
moderne indruk. Bovendien is de
Bibliotheek Velsen een ambitieuze organisatie vanwege haar vele toekomstplannen en een breed
scala aan activiteiten. Dat was resultaat van het certificeringstraject, dat in november 2014bij de
bibliotheek is uitgevoerd.

Elke 4 jaar worden bibliotheken in
Nederland onder de loep genomen.
De bibliotheek is getoetst op een
aantal minimumeisen om vast te
stellen of de organisatie volwaardig
functioneert. Daarbij is onder meer
gekeken naar leiderschap, strategie,
processen, middelen en dienstverlening.
AntiKraakBieb
Verder is de Velsense bibliotheek

geprezen om haar cultureel ondernemende gedrag, waardoor de AntiKraakBieb is ontstaan en samenwerking met IJmond Werkt! van
groot belang is. Ook is de bibliotheek
gewaardeerd om haar aandacht voor
lokale publicaties en activiteiten.
Directeur Hans Spruijt daarover:
,,We zijn buitengewoon trots op dit
behaalde succes. Het certificaat is
van waarde voor de dienstverlening.
Bovendien kan de bibliotheek hiermee ook landelijke diensten als Ebooks in de toekomst blijven aanbieden.’’
In het kader van de bibliotheekvernieuwing is in 2006 besloten dat lokale bibliotheken aan bepaalde kwaliteitseisen moeten voldoen. Certificering biedt een garantie voor een
constant niveau van producten en
dienstverlening.

Fase 5 Stadspark in verkoop
Binnenkort start de voorverkoop
van de woningen uit fase 5a van
het Stadspark in IJmuiden. Het
gaat om 24 eengezinswoningen
van diverse types.

De woningen liggen in het groene en
glooiende Stadspark. Dichtbij alle
voorzieningen zoals winkels, scholen, zorgvoorzieningen en sportscholen, als ook op steenworp af-

stand van het strand en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De
woonoppervlaktes variëren van 110
tot 120 m2. Elke woning heeft drie
slaapkamers met de mogelijkheid
tot het realiseren van extra kamers
op de tweede verdieping. Interesse? Meld u aan via www.stadsparkijmuiden.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen!

Over zorgtaken gemeente

Wethouders in gesprek
Wethouders Baerveldt en Verkaik stonden vorige week donderdag op de IJmuidense weekmarkt om vanuit de gemeentelijke informatiekraam in gesprek
te gaan met de inwoners over de
veranderingen in de zorg.

Sinds 1 januari jl. heeft het Rijk
de zorg-werk-en inkomenstaken aan de gemeente overgedragen. Annette Baerveldt heeft onder meer jeugdbeleid in haar por-

tefeuille, terwijl Arjen Verkaik reageerde vanuit zijn verantwoordelijkheid voor Werk & Inkomen
en het Arbeidsmarktbeleid. De bezoekers stelden deze buitengewone ‘marktkooplieden’ op prijs en
maakten dankbaar gebruik van
hun kennis. Heeft u nog vragen?
Kom dan naar het gemeentehuis
of bel met: 140255 of kijk op: www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe verandert mijn zorg’. (foto: Reinder
Weidijk)

Monumentenbordjes
Medio januari 2015 hebben alle eigenaren/gebruikers van monumenten in de gemeente Velsen een
brief ontvangen. Hierin stellen wij
een gratis monumentenbordje beschikbaar.

Het monumentenbordje is geëmailleerd en heeft een afmeting van 10x15

centimeter. Afhankelijk van de status
wordt het bordje voorzien van de tekst
Rijksmonument, Provinciaal monument of Gemeentelijk monument.
Heeft u de brief gemist, maar wilt u
wel in het bezit komen van dit monumentenbordje? Stuur dan een bericht
naar monumenten@velsen.nl. Of bel
naar het gemeentehuis, tel: 140255.
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Wandeling van 5,5 kilometer door Oud-IJmuiden
Agnes de Boer en Marlenne Schrijver van BeLeef Oud-IJmuiden werken met de gemeente Velsen en
het bedrijfsleven aan een toeristische wandelroute. De wandeling
van 5,5 kilometer voert langs verdwenen, soms veranderde historische plekken zoals de visbrug, het
station, de sluizen, het Willemsplein en de PEN-centrale.

wordt de naam van bedrijf of organisatie op het bord vermeld en krijgt
u naamsvermelding op bijbehorend
promotiemateriaal. De gemeente Velsen heeft al een bord geadopteerd. Deze komt bij de Julianabrug
te staan. De gemeente hoopt op navolging. Sponsoren worden uitgenodigd voor de feestelijke lancering van
de route en een eerste rondleiding.

Uiteraard zullen in deze route ook diverse horecagelegenheden worden
opgenomen. Het is de bedoeling dat
op de route 25 borden met foto’s en
informatie staan, die door een brochure, een mobiele website en een
app. worden ondersteund.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.
beleefoudijmuiden.nl of mail naar info@beleefoudijmuiden.nl.

Financieel aandeel
Bedrijven en organisaties kunnen
helpen de route te realiseren door
een bord te ‘adopteren’. Voor € 500,-

Op de foto ondertekent wethouder
Annette Baerveldt het aandeel waarmee de adoptie van het informatiebord langs de wandelroute is vastgelegd. Rechts van haar zitten Agnes de
Boer en Marlenne Schrijver van BeLeef Oud-IJmuiden.

Over Oud-IJmuiden in oorlogstijd

Op zoek naar oude verhalen
Heeft u verhalen over het dagelijks leven in
Oud-IJmuiden van vlak voor, tijdens en na
de oorlog? En kunt u vertellen over het afbreken van de huizen en/of de betekenis van
het Noordzeekanaal tijdens de oorlog? Dan
hoort de organisatie BeLeef Oud-IJmuiden en
Stichting KIST graag uw verhalen.

U bent op maandag 16 februari van harte welkom in buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166
in IJmuiden. Aanvang 14.00 uur. De gemeente
steunt dit initiatief, daar ook Velsen wil dat er zo-

veel mogelijk bekend wordt over de historische
ontwikkelingen en gebeurtenissen in IJmuiden.
Uiteraard zijn ook foto’s of ander materiaal welkom. De verhalen worden opgeschreven.
Film, boek etc
Op 18 maart zal een vertelmiddag (aanvang 15.00
uur) in de bibliotheek worden gepland over de
tijd van de kanaalgravers en de aanleg van de sluizen en de pieren. Het is de bedoeling om aan de
hand van deze verhalen het scenario van de film
‘Graven naar het verleden van het Noordzeeka-

naal’ te schrijven en artikelen te maken die Beleef Oud IJmuiden plaatst in de krant, haar boek
of website.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@stichtingkist.nl.
Ook kunt u zich telefonisch aanmelden op 0255
– 510652. Voor meer informatie: Agnes de Boer
(BeLeef Oud-IJmuiden): 06 23 64 32 95 - Marlenne Schrijver (BeLeef Oud-IJmuiden): 06 50
90 55 85 of Pauline van Vliet (Stichting KIST): 06
16 62 55 71.

Prijs voor ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’
Het project ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ heeft een
prestigieuze prijs van de Verenigde Naties gewonnen. Op
woensdag 28 januari 2015 werd
deze in Madrid uitgereikt. Velsen participeert ook in dit project, dus deelt in de eer.

Amsterdam Marketing is in de
prijzen gevallen voor de prestigieuze Ulysses Award van UNWTO, het officiële toeristisch agentschap van de Verenigde Naties.
Frans van der Avert, algemeen directeur Amsterdam Marketing:
“Als citymarketingorganisatie van
Metropool Amsterdam zijn wij
ongelofelijk trots. Met deze ‘Oscar’ binnen de toeristische sector
wordt innovatie en vooral ook de

structurele regionale samenwerking beloond.” Op de prijsuitreiking, die plaats vond op woensdag
28 januari 2015 in Madrid, nam de
zakelijk directeur van Amsterdam
Marketing, Eduard Pieter Oud, de
‘Ulysses Award’ in ontvangst voor
het project ‘Amsterdam Bezoeken,
Holland Zien’.
Uitmuntendheid en innovatie
Sinds 2003 staat de Ulysses Award
voor uitmuntendheid en innovatie
in de toeristische sector. Het winnende project, ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’ zet de aantrekkingskracht van Amsterdam
in om internationale bezoekers te
verleiden ook de regio te ontdekken. Boudewijn Bokdam, projectmanager Amsterdam Marketing:

“Het project heeft deze eerste plek
te danken aan een constructieve
samenwerking tussen de Stadsregio Amsterdam, 27 gemeenten, de
provincies Noord-Holland en Flevoland. Het aantal internationale
bezoekers dat vanuit Amsterdam
een bezoek brengt aan de regio is
sinds de start van het project met
bijna 30% toegenomen en de bijbehorende bestedingen in de regio zijn met 300 miljoen euro gestegen.”
De gemeente Velsen is ook participant in het project ‘Amsterdam
bezoeken, Holland zien’. Zij deelt
niet alleen mee met de eer, maar
plukt ook van de vruchten van de
succesvolle promotie, namelijk
meer toeristen in de gemeente.
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Bekendmakingen algemeen
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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken 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. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

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 Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
januari 2015 tot en met 23 januari 2015 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
Groeneweg 51, wijzigen bestemming
naar wonen (28/01/2015) 1431-

2015;
Saturnusstraat 16, plaatsen erfafscheiding (24/01/2015) 1181-2015;
Wijk aan Zeeërweg 13, plaatsen dakopbouw (25/01/2015) 1196-2015.
Driehuis
Geen mededelingen

afwijken

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17 C, plaatsen balkonhek (27/01/2015) 1339-2015.

bestem-

verleende
omgevingsvergunning w13.000396 (extra lokaal)
(29/01/2015) 1390-2015;
Watervlietstraat 37, plaatsen dakkapel (29/01/2015) 1433-2015.

Velsen-Noord
Heirweg 2 B, wijziging op reeds

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.

De Rijpstraat 18, plaatsen dakopbouw (30/01/2015) w14.000434;
Kotterkade ong., bouwen traforuimte (02/02/2015) w14.000605;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen
winkel tot woning (30/01/2015)
w14.000624.

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan to
nr. 3, vervangen metselwerk toegangspoort landgoed Velserbeek
(29/01/2015)
w14.000616.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen zes
bomen (29/01/2015) 836-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velserbroek
Broekerdreef 140, plaatsen nieuwe belettering en reclame op gevel
(30/01/2015) 1501-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Stelling 41,

mingsplan voor hoogte woonark
(24/01/2015) 1166-2015.

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening 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
Kennemerstrand 178, vergroten gebruiksmogelijkheden (30/01/2015)
w14.000383;
Kennemerstrand 174, legaliseren bebouwing en vergroten terras
(30/01/2015) w14.000385;
Kromhoutstraat 54 0024, legaliseren
verdieping voor opslag in bedrijfspand (30/01/2015) w14.000417;
Kromhoutstraat 54 0028, legalisering opslagvloer (30/01/2015)
w14.000419;

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen
boom (29/01/2015) 233-2015;
Bloemendaalsestraat 152 A, wijzigen voorgevel begane grond tbv entree bovenwoning (27/01/2015)
w14.000617;
)
Middenduinerweg
64,
oprichten garage met kantoorruimte en
kappen vier bomen (29/01/2015)
w14.000508.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
oprichten
garage(30/01/2015)
w14.000591.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

artikel 2:12 APV
Filmopnames, Havengebied, Trawlerkade,
Vuurtorenstraat
tus-

sen 17:00 uur en 07:00 uur op 18
en 19 februari 2015, 02/02/2015
u15.000918.

Vergaderingen gemeenteraad 12 februari 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
De sessies
Raadzaal
19.30-21.00

Kust Informatie en Innovatie Centrum

Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Parkeernormenbeleid 2015
Inspreken kan bij een beide sessies. De inspreker dient zich wel aan te melden bij de raadsgriffie. Dit kan tot woensdag 11 februari, 16.00 uur via griffie@velsen.nl of per telefoon: 0255 567502
De raadsvergadering
Aanvang 21.15
Opening en mededelingen
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen van de agenda
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 22 januari 2015
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
Besluit op bezwaar naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het
besluit van 5 juni 2014 om een inleidend verzoek tot het houden van een referendum over het concept-bestemmingsplan HOV-tracé niet in te willigen
Sluiting

*actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. 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 gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich
voor woensdag 11 februari 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een samenvatting van de vergaderingen uit in de week na de sessies en in de week
na de raadsvergadering op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending
gemist op www.rtvseaport.nl
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 22 januari 2015 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2014
• Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van explosieven
opsporing.
• Verklaring van geen bedenkingen voor project Zeewijkplein te IJmuiden
• Benoeming lid Rekenkamercommissie Velsen

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en Wethouders
maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan gaan opstellen voor
Velsen-Noord.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen
omtrent dit voornemen naar voren
te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over dit
voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velsen-Noord
voorziet in de vervanging van (delen
van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering
toe zijn. Het gebied omvat de woonkernen van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van
het bedrijventerrein Grote Hout.
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te
geven voor dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.
Wilt u het plan inzien?
Van vrijdag 6 februari tot en met
donderdag 19 maart 2015 ligt het
voorontwerpbestemmingsplan ter
inzage bij de receptie van het stad-

huis en in de centrale bibliotheek.
De openingstijden van het stadhuis
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot
16.00 uur en donderdagavond van
18.00 tot 20.00 uur. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het
planidentificatienummer (IDN) is:
NL.IMRO.0453.BP0400VELSENNOORD1-V001.
Inloopavond
Tijdens de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt zal een inloopavond worden georganiseerd. De datum en locatie hiervan worden binnenkort bekend gemaakt.

Wilt u inspreken?
Een ieder kan van vrijdag 6 februari tot en met donderdag 19 maart
2015 een inspraakreactie indienen
op het plan. Dit doet u door een brief
te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden,
onder vermelding van ‘inspraak bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’.

Wijkeroogstraat 2, 1951 AA VELSEN-NOORD

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

Velsen.

‘Detailhandelsvisie
IJmond komt er’

Rotary Velsen steunt vijf
goede doelen
baarheid en sociale samenhang
in Velsen-Noord door het organiseren, ondersteunen en begeleiden van evenementen en projecten. Denk aan het driedaags
dorpsfeest, een zeskamp voor
bedrijven en buurtteams, het sinterklaasfeest en niet te vergeten
de sfeervolle Kerst Inn. De stichting heeft ook een eigen touringcar. Onlangs kwamen de vrienden van Velsen-Noord nog positief in het nieuws door hun inzet tijdens de grote gasstoring in
hun dorp.
De stichting Allerzielen Velsen
Verlicht beoogt in de steeds verder seculariserende samenleving
een nieuwe, niet-religieuze traditie tot herdenken en verwerken
van verlies voort te zetten. Dit
wordt gestimuleerd door het inzetten van kunst, vuur, klank en
een specifieke uitlichting van de
begraafplaats waar de herdenking plaats heeft. Uitgangspunt
is vooral het geleefde leven gezamenlijk te vieren.
Stichting Diabetes 1 is voortdurend bezig om geld voor onderzoek bij elkaar te brengen. De
jonge Bjorn van Straaten heeft
hiervoor zelfs zijn team Bjorn in

het leven geroepen. Hij heeft samen met zijn zusje Demi en de
andere teamleden spullen verkocht, lege flessen opgehaald,
een sponsorloop georganiseerd
en gelukshangers gemaakt en
verkocht. Rotary Velsen geven
zijn team en daarmee de stichting Diabetes 1 nog wat extra
steun.
De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond is bekend van
het Bijna Thuis Huis ‘De Heideberg’ in Santpoort-Noord. In een
bijna Thuis Huis worden mensen in de terminale fase van hun
leven liefdevol begeleidt, ondersteund en verzorgd. Dit gebeurt
in een intensieve samenwerking
tussen vrijwilligers, (hospice-)
verpleegkundigen en de eigen
huisarts.
Scoutinggroep Radboud wordt
volledig gerund door vrijwilligers.
Gelukkig zien zij het meer als
een hobby dan vrijwilligerswerk.
Want naast nuttig, is het vooral
ook leuk en gezellig om om de
kinderen een leuke tijd bezorgen. En de vaardigheden die zij
gaandeweg oppikken, komen
buiten scouting ook van pas. Zie
ook www.rotary.nl/velsen.

IJmond - Tijdens het Regionaal
Economisch Overleg IJmond hebben de wethouders Economische
Zaken van de drie IJmond-gemeenten toegezegd dat de Detailhandelsvisie IJmond voor 1 januari 2016 gereed zal zijn.
MKB-IJmond reageerde tijdens
het overleg enthousiast op de toezegging om de detailhandelsvisie
voor het einde van het jaar klaar te
hebben. De IJmondiale belangenvertegenwoordiger voor het Midden- en Kleinbedrijf pleit al jaren
voor een detailhandelsvisie zowel
lokaal als regionaal zodat winkeliers, ontwikkelaars en het publiek
weten waar zij aan toe zijn en
waar de gemeente(n) wel of niet
nog willen investeren.
Voorzitter Roel Huisman is vooral
blij met de toezegging, maar ook
dat de visie in samenspraak en
met medewerking van het georganiseerde bedrijfsleven tot stand
zal komen. De portefeuillehouders
spraken uit zowel op gemeentelijk
niveau als regionaal een visie te
willen neerleggen. MKB-IJmond
heeft aangeboden om de bij haar

in het Detailhandels- & Ondernemersplatform (DOP) vertegenwoordigde winkeliersverenigingen te betrekken bij het opstellen
van de visie. Uiteraard zijn wat betreft de MKB-voorzitter ook andere winkeliersverenigingen uit de
IJmond van harte welkom bij dit
overleg. Daarnaast heeft de MKBvereniging de gemeenten meegegeven de visie in de conceptfase al neer te leggen bij de Regionale Adviescommissie Detailhandel van de Provincie om daar geen
hobbels te ondervinden gedurende het proces.
Huisman: ,,Het moet een breed
gedragen visie worden waarin
het bedrijfsleven optimaal participeert en waarin de gemeenten
keuzes maken op het gebied van
detailhandel(locaties). De detailhandel in de IJmond staat enorm
onder druk en juist een breed gedragen visie zou moeten bijdragen
aan het gezond maken en houden
van deze - voor de leefbaarheid en
werkgelegenheid in onze IJmond
- belangrijke branche.’’

Schrijversavond op
Gymnasium Felisenum
Velsen-Zuid - Op de jaarlijkse
schrijversavond van Gymnasium
Felisenum, op 5 februari, is Stephan Enter te gast. Stephan Enter
is een auteur die langzaam aan
een veelgeprezen oeuvre werkt.
Zijn laatste roman Grip werd genomineerd voor de Librisprijs en
de AKO Literatuurprijs, won de
Gouden Boekenuil Lezersjuryprijs,
de F. Bordewijkprijs en de C.C.S.
Croneprijs, en is vertaald in het
Duits, Deens, Noors en Italiaans.
Elk jaar organiseert de sectie Nederlands in de wintermaanden
een schrijversavond voor ouders
en leerlingen van de bovenbouw.
Een schrijver treedt voor het voetlicht en wordt aan de tand gevoeld door zesdeklassers. Drie
leerlingen hebben elk een roman

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 for-

mulier 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.

Velsen - Scouting Radboud, het
Bijna Thuis Huis, Allerzielen Velsen Verlicht, de Vrienden van
Velsen-Noord en de stichting
Diabetes 1 krijgen een financieel steuntje in de rug van Rotary Velsen.
Rotary Velsen is een serviceclub
waarvan de leden graag iets voor
elkaar en hun omgeving willen betekenen. Rotarians zetten
zich, vaak in samenwerking met
andere organisaties, in voor de
samenleving. Dat gebeurt door
fundraising en waar mogelijk
door het bieden van praktische
ondersteuning aan lokale, nationale of internationale projecten
die de clubleden van belang vinden en een warm hart toe dragen.
Een bekend evenement van
Rotary Velsen is de Highland
Games, die om het jaar worden
georganiseerd in park Velserbeek. Daarnaast verstrekt Rotary Velsen donaties vanuit de reguliere jaarbijdragen van de leden. Dit jaar zijn daarvoor de vijf
genoemde goede doelen uitgekozen.
De Stichting Vrienden van Velsen-Noord bevordert de leef-

van Stephan Enter gelezen: Lichtjaren (Librisnominatie 2004), Spel
(2007) en Grip (2011). Deze leerlingen interviewen de auteur over
de gelezen boeken. Leerlingen
zorgen ook voor een inleiding,
voor de presentatie en voor een
jaarlijks wisselende verrassing
voor auteur en publiek. De verrassing zal dit jaar in een muzikale richting gezocht worden.
En natuurlijk leest Stephan Enter
zelf fragmenten voor uit zijn werk
en zal hij daarover vertellen voor
zover dat werk niet in de interviews besproken is.
De schrijversavond vindt plaats
op donderdag 5 februari in de aula van het Gymnasium Felisenum,
is gratis toegankelijk en begint
om 20.00 uur.

Wijkeroogstraat 2, 1951 AA VELSEN-NOORD
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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