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Sloop van De Mel van start
Eind februari/begin maart start 
de sloop van het oostelijk deel 
van het Wijkermeercentrum in 
Velsen-Noord, beter bekend als 
De Mel.

Nadat het westelijk deel in de nacht 
van 31 december 2011 was afge-
brand, liet de sloop van het oostelijk 
deel lang op zich wachten. Dit kwam 
door de late afhandeling van de ver-
zekering en het feit dat één van de 
huurders de ruimte nog in gebruik 

had. Nu dit is afgerond kan met de 
sloop gestart worden. Dit zal onge-
veer 4 tot 6 weken duren, waarna het 
terrein zal worden ingezaaid.

Er wordt intussen gewerkt aan 
het ontwerp van de nieuwe, Brede 
School op deze plek. Naar verwach-
ting wordt rond de zomer het ont-
werp hiervoor afgrond. Als alles vol-
gens  planning verloopt zal dit nieu-
we pand in de eerste helft van 2015 
worden opgeleverd.

Nieuwe tijdelijke ingang 
voor de publieksbalies
In verband met de verbouwing van 
de publiekshal wordt vanaf vol-
gende week de ingang aan de zij-
de van het Dudokplein (de draai-
deur) gesloten.

De ingang wordt tijdelijk verplaatst 
naar de achterzijde van het gebouw. 
Op de situatieschets kunt u zien waar 

de tijdelijke ingang zich bevindt. Tij-
dens de verbouwing blijft afdeling 
publiekszaken open voor publiek. U 
kunt dus voor bijvoorbeeld uw nieu-
we paspoort of rijbewijs terecht in 
het achterste gedeelte van de pu-
bliekshal. Ook de balies van het klant-
contactcentrum (KCC) worden ver-
plaatst naar het achterste gedeelte.

Piet Heinstraat
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De provincie Noord-Holland en 
Velsen werken samen aan de rea-
lisatie van een HOV-tracé voor de 
buslijn tussen Haarlem en IJmui-
den. Dit tracé is opgedeeld in ver-
schillende deelprojecten.

Voor het deelproject 5-zuid is op 12 
februari de inspraakrapportage vast-
gesteld door het college van B&W. De 
verwerking van de reacties hebben 
geleid tot een voorlopig ontwerp dat 
in de rapportage is opgenomen.

Het deelproject 5-zuid loopt over de 
oude spoorlijn langs de westzijde van 
Driehuis, tussen de beoogde onder-
doorgang onder de spoorlijn Haar-
lem-Beverwijk (deelproject 4) en de 

Zeeweg in IJmuiden. Tussen 15 ju-
ni en 27 juli 2012 is een conceptont-
werp vrijgegeven voor inspraak  Me-
de op basis van de reacties zijn na het 
verstrijken van de inspraakperiode 
gesprekken gevoerd met onder an-
dere leden van een klankbordgroep, 
de IVN Amfibieënwerkgroep en een 
aantal individuele bewoners. Waar 
mogelijk zijn de aangedragen oplos-
singen voor de inpassing verwerkt in 
het ontwerp.

Alle inspraakreacties en de antwoor-
den zijn nu gebundeld. De inspraak-
rapportage is verstuurd naar ieder-
een die een reactie heeft ingediend. 
Daarnaast is de rapportage te lezen 
op www.hovvelsen.nl.

Schuilt er een raadslid in u?
De gemeenteraad van Velsen wil 
graag kennis maken met inwo-
ners die actief willen worden in 
de politiek en zich mogelijk ver-
kiesbaar willen stellen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2014.

Heeft u belangstelling voor poli-
tiek en wilt u meer inzicht krij-
gen in de lokale politiek en met na-
me het werk van de gemeenteraad, 
dan kunt u zich aanmelden voor 
een korte cursus die bestaat uit drie 
avonden plus het bijwonen van een 
raadsvergadering . Na het volgen 
van deze cursus kunt u bepalen of u 
zich wilt aanmelden bij een van de 
partijen die volgend jaar aan de ge-
meenteraadsverkiezingen deelne-
men. 

De cursus, die wordt gegeven door 
raadsleden, bestaat uit theorie, pre-

sentaties, praktische opdrachten en 
interactieve werkvormen. U krijgt 
uitleg over de werking van de lokale 
politiek en het werk van een raads-
lid. De bijeenkomsten zijn op 11, 18 
en 25 maart, steeds vanaf 19.30 uur. 
Locatie volgt. 

Wilt u weten of het raadslidmaat-
schap mogelijk iets is voor u? Op 
www.schuiltereenraadslidinmij.nl 
kunt u dat testen. Woont u in Vel-
sen, bent u in maart 2014 minimaal 
18 jaar en overweegt u zich kandi-
daat te stellen voor de raadsverkie-
zingen van maart 2014, dan kunt u 
zich tot uiterlijk 28 februari aan-
melden voor deze cursus. Dit kan 
via de mail griffier@velsen.nl of te-
lefonisch 0255-567502.Het aantal 
deelnemers is beperkt. Daarom zal 
met degenen die zich hebben aan-
gemeld een kort introductiegesprek 
worden gevoerd.

Biljet rond 28 februari in de bus

Gemeentelijke belasting-
aanslagen komen eraan
Rond 28 februari valt de aan-
slag voor de gemeentelijke be-
lastingen met toelichting bij de 
Velsenaren in de bus.

Op het aanslagbiljet kunnen de 
volgende belastingsoorten voor-
komen: de WOZ-beschikking, on-
roerende zaak belasting (OZB), 
rioolheffing, afvalstoffenheffing 

en de hondenbelasting. Alles wat 
met de gemeentelijke belastin-
gen te maken heeft, plus informa-
tie over een automatische incasso, 
bezwaar maken, kwijtschelding en 
bij wie u terecht kunt met vragen 
staat in de Infopagina van volgen-
de week. Alle informatie is ook na 
te lezen op de gemeentelijke web-
site: www.velsen.nl.

Alle reacties gebundeld

Inspraakrapportage HOV 
Velsen deelproject 5-zuid
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Asbestsanering 
gemeentehuis van start
De renovatie van het oude deel 
van het stadhuis – met de trouw-
zaal - door BAM Utiliteitsbouw te 
Amsterdam is sinds januari in vol-
le gang.

Sinds deze week zien omwonenden 
niet alleen hekken en bouwbusjes 
staan maar komen er ook keten bij 
in verband met de geplande asbest-
sanering. Een fundamenteel onder-
deel van de renovatie is immers het 
verwijderen van asbest uit het ven-
tilatiekanaal en andere, kleinere as-
besthoudende onderdelen van het ge-
bouw.

Behalve de keten zal men weinig 
merken van de saneringswerkzaam-
heden. De asbesthoudende materia-
len worden in het gebouw verzegeld 
in dubbelgesealde pakketten en pas 
daarna naar buiten gebracht. De sa-
nering zal de komende maanden ge-
staag doorgaan. De burgerzaal is het 
eerste aan de buurt, later volgen de 
trouwzaal, de wethouderskamers en 
de kamer van de burgemeester en de 
werkplekken van alle medewerkers. 

Het gemeentehuis wordt gereno-
veerd in de geest van de tijd: gebouwd 
in 1965 voldoet het al lang niet meer 
aan de duurzaamheideisen die aan 
moderne gebouwen gesteld moeten 
worden. Hoe mooi is het dan dat het 
Dudokgebouw straks -vergelijkbaar 
met de labeling van bijvoorbeeld uw 
wasmachine- minimaal een C- en 
misschien wel een B-label gaat krij-
gen. 

Dat wordt onder meer bereikt door 
de aanleg van een nieuwe klimaatin-
stallatie en door het aanbrengen van 
duurzame, energiezuinige systemen 
en materialen. Het meest spectacu-
laire energiezuinige systeem is een 

zogenaamde Warmte Koude Opslag 
(WKO). Daarvoor worden twee put-
ten geslagen waarin zomers warm 
water wordt opgeslagen om het ge-
bouw ’s winters te verwarmen en ’s 
winters warm water om op te war-
men. Deze bronnen vormen een 
mooie basis voor energiebesparing. 
CV-ketels en warmtepompen blij-
ven echter wel nodig als er een lange 
strenge winter is. 

Behalve deze energiezuinige syste-
men komen er lampen die automa-
tisch dimmen of doven bij voldoen-
de daglicht, lampen die pas aangaan 
bij aanwezigheid van mensen en spe-
ciale zuinige verlichting (tl5 en led). 
Uiteraard worden vloeren en zol-
ders voorzien van isolatiemateriaal. 
Ten slotte worden de ramen vervan-
gen door geïsoleerde exemplaren, ge-
heel in de stijl van Dudok, net als al-
le andere nieuwe elementen. Denkt u 
daarbij met name aan de mindervali-
de toegang en de nieuwe plafonds in 
de burger- en raadzaal. De Dudok-
stichting en de Welstandscommissie 
heeft hier goed met ons meegekeken.

Het merendeel van de werkzaamhe-
den vindt binnen plaats. Waar men 
kort last van kan hebben is vooral het 
herstel van het bordes bij de Burger-
zaal. Ook het slaan van de warmte- 
en koudebronnen geeft overlast en in 
mindere mate het vervangen van de 
kozijnen en de aanleg van een min-
dervalide toegang naast de ingang 
naar de B. Bewoners worden tijdig 
geïnformeerd wanneer deze werk-
zaamheden plaats vinden.

Eind van het jaar zal de aannemer 
klaar zijn. Voor de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014 kunt u 
in elk geval weer terecht in een opge-
knapte burger- of trouwzaal!

Vele handen maken
schone stranden
Zaterdag 16 februari hielpen 170 mensen mee aan de oproep van Simone Bon-
tenbal, een inwoner van IJmuiden, om een schoonmaakactie op het strand te 
houden. Via haar Facebookpagina kon iedereen zich aanmelden. Het college van 
Velsen hecht veel waarde aan burgerinitiatieven en een schoon milieu, daarom 
hielpen vier wethouders mee met de schoonmaakactie. Er is ongeveer 5m3 vuil 
opgehaald. Kijk voor de groepsfoto op www.velsen.nl (foto: Ko van Leeuwen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau 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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

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

Bekendmakingen

Twee rijksmonumenten
Aan de kust bij IJmuiden bevin-
den zich twee grote Duitse bun-
kercomplexen: Luchtdoelbatte-
rij Olmen en Kustbatterij Hee-
renduin. Deze zijn onlangs aan-
gewezen als rijksmonument. Ze 
maakten deel uit van de Atlan-
tikwall, een reeks verdedigings-
werken langs de Europese west-
kust. 

Ter verdediging van de monding 
van het Noordzeekanaal plaatste 
de Duitse marine een aantal kust-
batterijen in de duinreep langs het 
strand. Deze dienden om vijandige 
schepen de toegang tot de sluizen, 
havens en industrieën van IJmui-

den te belemmeren – en daarmee 
de toegang tot de hoofdstad Am-
sterdam, de havens aldaar en de 
verbindingen naar het achterland.

Beide batterijen zijn na de oorlog 
relatief onaangetast gebleven en 
zijn tegenwoordig voor het publiek 
toegankelijk. In een aantal van de-
ze bunkers is sinds 2004 het Bun-
ker Museum IJmuiden gevestigd. 
Een wandelpad – deels als loop-
graaf uitgevoerd – loopt langs bat-
terij Heerenduin met zijn bijzon-
dere vuurleidingpost (de zoge-
naamde Autobunker) naar de op-
stellingen en de vuurleidingpost 
van batterij Olmen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
februari 2013 tot  en met 15 febru-
ari 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Orionweg 576, op-
richten basisschool (15/02/2013) 
w13.000056; Strandweg 5, aanleggen 
weegbrug (11/02/2013) w13.000051; 
Bloemstraat 57,  starten bedrijf aan 
huis (11/02/2013) w13.000050.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 114, 
wijzigen gevels en aanbrengen buite-
nisolatie (13/02/2013) w13.000054.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Willem de 
Zwijgerlaan 32, kappen 3 ei-
ken (13/02/2013) w13.000052; 
Wüstelaan 75a, kappen 2 bomen 
(14/02/2013) w13.000055; Sportlaan 
3, vergroten kantine (11/02/2013) 
w13.000049.

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: Geen medede-
lingen.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie 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, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverle-
ning is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Dinkgrevel-
aan 32, uitbreiden school met ver-
dieping (13/02/2013) w12.000523; 
Bialosterskilaan 1 t/m 23 en Sant-
poortse Dreef 6 t/m 28, vernieuwen 
24 balkonhekken (14/02/2013) 
w13.000001.

Santpoort-Zuid: Louise de Colig-
nylaan 70, kappen 3 eikenbomen 
en 3 dennenbomen (14/02/2013) 

w13.000035.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Minister van 
Houtenlaan 58, kappen boom 
(14/02/2013) w13.000044.

Velsen-Noord: Concordiastraat 
ong., oprichten bedrijfsgebouw 
(18/02/2013) w12.000506.

Driehuis: Jacob Catslaan 20, 
vergroten woning (uitbreiding 
1ste verdieping tbv badkamer) 
(18/02/2013) w13.000004; Va-
leriuslaan 14, plaatsen dakkapel 
(18/02/2013) w13.000008.

Verleende APV-vergunningen
Evenementen art. APV 2:17

IJmuiden: Velserduinplein, snuf-
felmarkt op 17 maart 2013,21 april 

2013, 26 mei 2013, 30 juni 2013, 
28 juli 2013, 25 augustus 2013 en 
29 september 2013 (15/02/2013); 
wijziging data snuffelmarkt op 
de Lange Nieuwstraat te IJmui-
den, 13 april 2013, 18 mei 2013, 15 
juni 2013, 13 juli 2013, 10 augus-
tus 2013 en 21 september 2013 
(18/02/2013) U13.001936.

Velsen-Noord: Grote Hout of Ko-
ningsweg, circus op 18 september 
2013 (18/02/2013) U13.000806.

Velserbroek: Vestingplein, Cir-
cus Sijm, 20 t/m 24 maart 2013 
(18/02/2013) U13.000969.

Velsen-Zuid: Spaarndammer-
weg 10, Modelvliegshow op 9 
t/m 12 mei 2013 (19/02/2013) 
U13.001153.

Publicatie beslissingen ingevolge wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens van de gemeente Velsen  staan ingeschreven. Hun per-
soonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats 
onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Neder-
land woonachtig zullen zijn.

Achterkamp, C. geb. 27-2-1971 Molen van der , N.  geb. 28-07-1974
Aksar, Ş. geb. 18-12-1982 Motoca, D. geb. 25-10-1994
Andreev, M.V. geb. 12-08-1969 Oche El, Y. geb. 05-07-1986
Arvanitis, S.G. geb. 24-02-1990 Ouzounis, I. geb. 08-08-1972
Blok de, R.P. geb.12-11-1973 Paciarotti, G. geb. 22-10-1988
Deen, J.A.A geb. 18-04-1971 Pieters, F.J. geb. 08-02-1963
Elahi, A.R. geb. 21-09-1971 Spijkstra, M. geb. 25-04-1978
Frroko, A. geb. 2912-1967 Tekeli, C. geb. 24-05-1990
Heeringa,J. geb. 14-03-1964 Vatsenhout, K. geb. 16-06-1978

Jeuring, L. geb. 19-02-1982 Vayssier, D.J. geb. 19-12-1992
Joković, N. geb. 06-07-1958 Vinci, R. geb. 30-11-1992
Kolk van der, A.J. geb. 03-12-1948 Xu, Q. geb. 23-11-1977
Kundinš, G. geb. 06-11-1981 IJlstra, P. geb. 29-12-1979
Matziari, P. geb. 08-09-1973 Zee van der, R. geb. 11-07-1965

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, werkeenheid 
burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
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.
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Bekendmaking collectieve festiviteiten 2013
Op grond van artikel 4.2 van de Gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) gemeente Velsen 2009 kan het college van Bur-
gemeester en Wethouders jaarlijks collectieve festiviteiten aanwijzen 
waarbij mag worden afgeweken van de normaal geldende geluidnor-
men van het Activiteitenbesluit.

Met ingang van 13 maart 2009 is het mandaat uitvoering festiviteitenrege-
ling overgedragen aan Milieudienst IJmond. Voor 2013 wijst Milieudienst 
IJmond namens het college van Burgemeester en Wethouders de volgende 
collectieve festiviteiten aan met begin- en eindtijd in afwijking van de ge-
luidnorm:

Koninginnedag: 30 april 11.00 uur tot 21.00 uur
Dorpsfeest Driehuis: 21 en 22 juni 17.00 uur tot 24.00 uur
Dorpsfeest Santpoort: 27 juli t/m 3 augustus 18.00 uur tot 24.00 uur
Oud en Nieuw: van 31 december 17.00 uur tot 01.30 uur
  op 1 januari

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Milieudienst IJmond, me-
vrouw A. Minneboo, tel.0251-263825.

Bedrijven hoeven voor deze festiviteiten geen kennisgeving als bedoeld in 
artikel 4.3 APV te doen. Dit laat echter onverlet dat op die dagen de nadere 
regels festiviteitenregeling voor inrichtingen vastgesteld op 3 juli 2008 van 
kracht is.

Voorontwerp-bestemmingsplan Averijhaven 2013
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten het voor-
ontwerp bestemmingsplan Averij-
haven vrij te geven voor inspraak 
en het wettelijk vooroverleg aan 
te gaan met de overlegpartners 
zoals bedoeld in art 3.1.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening. Ge-
lijktijdig wordt de ontwerp mi-
lieueffectrapportage (MER) ter vi-
sie gelegd. 

Waar ligt het plangebied:
Het plangebied betreft het slibde-
pot aan het einde van de Reijnders-
weg en het omliggende gebied, inclu-
sief de Reijndersweg vanaf ingang 
slibdepot tot en met het horeca-eta-
blissement, en de bestaande lichter-
voorziening.  

Wat gaat er gebeuren:
Het voorontwerp bestemmingsplan 

Averijhaven maakt het mogelijk het 
slibdepot Averijhaven aan het ein-
de van de Reijndersweg te ontman-
telen en een haven aan te leggen met 
een voorziening voor het overslaan 
van bulkgoederen van zeeschepen 
in binnenvaartschepen (een lichter-
vorziening). Voor het bestemmings-
plan is een milieueffectrapporta-
ge opgesteld dat gelijktijdig met het 
ontwerp bestemmingsplan ter vi-
sie wordt gelegd. De Commissie voor 
de milieueffectrapportage wordt ge-
vraagd over het MER een toetsings-
advies uit te brengen.  
    
Inzage in het plan:
Van vrijdag 22 februari 2013 tot en 
met donderdag 4 april 2013 ligt het 
voorontwerp bestemmingsplan met 
bijbehorende MER. ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. Het digitale be-

stemmingsplan met MER. is ook 
te raadplegen via de gemeentesite 
www.velsen.nl en www.ruimtelijke-
plannen.nl .
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. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200. 

Indienen van een inspraakreactie/
zienswijze:
Van vrijdag 22 februari 2013 tot en 
met donderdag 4 april 2013 kunt u 
een inspraakreactie indienen op het 
plan en een zienswijze indienen op 
de milieueffectrapportage. Dit doet u 
door een brief te richten aan het aan 

College van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, onder vermel-
ding van “inspraakreactie vooront-
werp-bestemmingsplan Averijha-
ven” respectievelijk “zienswijze mi-
lieueffectrapportage Averijhaven”. 
Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak ma-
ken met de behandelend ambtenaar, 
telefoonnummer 0255-567200

Informatieavond 
Op 12 maart 2013 zal in het Thalia-
theater een informatiebijeenkomst 
worden gehouden. Om 19.30 uur zal 
in een korte presentatie het vooront-
werp bestemmingsplan en de ont-
werp MER. Daarna krijgt een ieder 
de mogelijkheid om over het plan, de 
rapportage en de procedure vragen 
te stellen. De inloop begint om 19.15 
uur en duurt tot 21.00 uur.  

Uitvoering re-integratietaak
Ter uitvoering van de re-integra-
tietaak heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen besloten de ge-

meenschappelijke regeling de 
Meergroep per 22 februari 2013 te 
machtigen tot het uitvoeren van de 
bij deze taak behorende werkzaam-

heden en te mandateren tot de bij-
behorende beslissingsbevoegdhe-
den. Het mandaat en de machtiging 
zijn opgenomen in het mandaatre-

gister te vinden op http://velsen.re-
gelingenbank.nl.
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