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Informatieavond Lange 
Nieuwstraat 3 en 4 maart
Maandag 3 en dinsdag 4 maart 
a.s. worden de plannen voor een 
opknapbeurt van het winkel-
gebied Lange Nieuwstraat ge-
presenteerd. Ook verkeerschet-
sen voor een vernieuwde Lange 
Nieuwstraat tussen het Gijzenvelt-
plantsoen en de Zeeweg staan op 
het programma.

Belanghebbende bewoners, winke-
lend publiek en andere belangstel-
lenden zijn van harte uitgenodigd. 
Locatie: Tata Steel stadion aan de 
Minister van Houtenlaan 123 te Vel-
sen Zuid. Aanvang 19:00 uur.

In 2013 heeft de gemeenteraad be-
sloten om de Lange Nieuwstraat tus-
sen Plein 1945 en Marktplein een 
mooiere uitstraling te geven en aan-
trekkelijker te maken voor het win-
kelende publiek. Met de direct be-
trokkenen zoals winkeliers en het 
wijkplatform IJmuiden-Noord zijn 
diverse gesprekken gevoerd. 

De informatieavonden zijn open-
baar. Het is de bedoeling dat de re-
acties voor het zomerreces worden 
verwerkt in een voorlopig ontwerp. 
Daarna volgt een formele inspraak-
procedure.

Na ruim een jaar renovatie wordt 
het stadhuis van Velsen vanaf 3 
maart a.s. weer volledig in ge-
bruik genomen. Dat betekent dat 
burgemeester en wethouders, de 
raadsgriffie en alle ambtenaren 
vanaf die datum weer werkzaam 
zijn op het Dudokplein 1 in IJmui-
den.

Iedereen is blij met de verhuizing van 
het gebouw De Beurs naar het stad-
huis. Alle medewerkers en het be-
stuur werken dan weer vanuit één lo-
catie. Bezoekers van college en amb-
telijke afdelingen kunnen zich vanaf 
3 maart 2014 weer melden bij de ba-
lie aan het Dudokplein 1. Deze ingang 
is gelegen tegenover Albert Heijn.

Geen aanvragen reis-
papieren 6 en 7 maart
De geldigheidsduur en het model 
van paspoort en identiteitskaart 
gaan veranderen; dat vergt aan-
passing van de apparatuur. Dit ge-
beurt op 6 en 7 maart a.s. U kunt 
daarom op deze dagen geen pas-
poort of identiteitskaart aanvra-

gen. U kunt uiteraard wel eerder 
aangevraagde reispapieren op-
halen. Ook kunt u voor alle ande-
re producten gewoon terecht. En 
het blijft mogelijk om een nood-
paspoort bij de Koninklijke Mare-
chaussee aan te vragen. 

Wethouder tekent overeenkomst

Wandelnetwerk door
provincie Noord-Holland
Wandelaars kunnen straks ge-
bruik maken van 650 km aan 
wandelroutes in Noord-Holland. 
Woensdag 12 februari 2014 heeft 
wethouder Annette Baerveldt na-
mens de gemeente Velsen daar 
een samenwerkingsovereenkomst 
voor ondertekend. Een deel van 
het wandelnetwerk is al klaar. In 
2015 is het helemaal af.

Dat betekent dat u volgend jaar on-
gestoord kunt wandelen door Ber-
gen, Langedijk, Heerhugowaard, 
Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk en Vel-
sen. Het netwerk van rondwande-
lingen legt de verbinding tussen het 
stedelijk gebied en het buitengebied. 
Bij elk startpunt bestaat er parkeer-
gelegenheid en is er een informa-

tiepaneel te vinden. De routes zijn 
met gekleurde pijlen in twee richtin-
gen bewegwijzerd. Wandelaars kun-
nen op basis van de keuzepunten ook 
zelf een leuke wandeling samenstel-
len. Deze systematiek lijkt op die van 
het provinciale fietsknooppuntensy-
steem. 

De paden sluiten aan op bestaande 
wandelmogelijkheden in de duinge-
bieden en op toekomstige netwer-
ken van West-Friesland en Laag 
Holland. Het is de bedoeling dat het 
wandelnetwerk ook door andere ge-
meenten wordt opgepakt. De provin-
cie Noord-Holland verleent financi-
ele steun aan het project. Meer in-
formatie op www.wandelnetwerk 
noordholland.nl. (foto: gemeente 
Heemskerk)

Stadhuis weer in gebruik

kies op 19 maart
de nieuwe raad

www.DeStemvanVelsen.nl
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Vrijwillige inzet in Velsen
Vrijwilligers in Velsen; ze zijn heel 
belangrijk – onmisbaar eigenlijk. 
Dankzij de inzet van de vrijwilli-
gers kunnen veel  verenigingen 
voortbestaan, oudere buurtbewo-
ners lang thuis blijven wonen en 
ontstaan leuke, inspirerende wijk- 
initiatieven. Gemeente Velsen sti-
muleert en ondersteunt de inzet 
van enthousiaste vrijwilligers.

In de komende jaren gaan een aantal 
taken op sociaal terrein over van het 
Rijk naar gemeenten. Ook gemeen-
te Velsen krijgt te maken met drie 
grote decentralisaties; de overheve-
ling van taken vanuit AWBZ, over-
heveling van de jeugdzorg en de in-
voering van de participatiewet. Voor 
deze ontwikkelingen geldt dat de ei-

gen kracht van mensen steeds be-
langrijker wordt. Zo wordt verwacht 
dat kwetsbare mensen steeds langer 
thuis blijven wonen en dat inwoners 
vooral in hun eigen omgeving tot een 
oplossing voor hun probleem komen; 
met familie, vrienden, buren en be-
kenden. Gemeente Velsen verwacht 
dan ook dat de vraag naar vrijwilli-
ge inzet op het gebied van zorg toe-
neemt. Daarom gaat Velsen zich in-
zetten om de toename van  de vrijwil-
lige inzet in de buurt te stimuleren en 
vrijwilligers te ondersteunen. Hoe dit 
er de komende jaren uit komt te zien, 
staat beschreven in de notitie ‘Vrij-
willige inzet in Velsen 2014-2017’. De 
notitie is te vinden op www.velsen.nl 
via Bestuur & Organisaties > Beleid > 
Maatschappij & Samenleving.

Gedeputeerde Jaap Bond 
brengt bezoek aan Velsen
Vrijdag 14 februari 2014 heeft 
Jaap Bond, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, een 
werkbezoek aan de gemeente 
Velsen gebracht op uitnodiging 
van wethouder Wim Westerman. 
De heer Bond maakte nader ken-
nis met plannen voor windenergie 
op land en het gebruik van ‘rest-
warmte’ van Tata Steel, die heel 
Velsen zou kunnen verwarmen.  

De gemeente heeft een meerjaren-
visie ‘Kennisrijk werken in Velsen’. 
Die is uitgewerkt tot een strategi-
sche agenda ‘Energiek en innova-
tief naar 2016’. Velsen wil vooroplo-
pen met duurzame energie, die voor-
namelijk gewonnen wordt uit wind 
en water. Verder is het een wens van 
Velsen om een centrum voor kennis-

industrie te worden. Maritiem eco-
logisch onderzoek is daar een pijler 
van. Gemeente en provincie werken 
nauw samen waar het gaat om ener-
giebesparing en groene energie. Ge-
deputeerde Bond bracht bezoeken 
aan TATA Steel, MEO BV en Crown 
van Gelder in Velsen-Noord. Deze 
papierproducent wil een grote wind-
turbine plaatsen. Ook vertegenwoor-
digers van ENECO, Rijkswaterstaat, 
Windpark IJmond, Energiek Velsen 
en Milieudienst IJmond waren van 
de partij, evenals de wethouders van 
Beverwijk en Uitgeest. 

De heer Bond (2e van links op de fo-
to) was opgetogen over de regiona-
le samenwerking op het gebied van 
duurzame energie. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Parkeren Wijkerstraatweg

Uitstel werkzaamheden
Medio april zal begonnen wor-
den met de aanleg van de nieu-
we parkeersituatie aan de Wij-
kerstraatweg in Velsen-Noord. 
Wij hebben in eerdere bericht-
geving laten weten dat eind fe-
bruari gestart gaat worden met 
de werkzaamheden. Onvoorzie-
ne omstandigheden hebben tot 
deze vertraging geleid.

Er komen extra parkeerplaatsen. 

Op de ventweg voor de winkels 
gaat een parkeerschijfzone (blau-
we zone) gelden. De tijden voor de-
ze zone zijn van maandag tot en 
met zaterdag van 09.00 tot 18.00 
uur. In overleg met de onderne-
mers en bewoners wordt de par-
keerduur uitgebreid van 1 uur naar 
2 uur. Dit is een proef voor een jaar. 
Ook zal een extra plateau worden 
ingepast om de verkeerssnelheid 
af te remmen.

Voetstappenactie
Op donderdag 20 februari a.s. 
houdt de politie in de Zee- en 
Duinwijk in IJmuiden een zo-
geheten voetstappenactie. Sa-
men met het Woningbedrijf Vel-
sen, Velison Wonen en buurtbe-
woners gaat zij op zoek naar in-
braakgevoelige woningen.

Agenten laten in woningen, waar-
van bijvoorbeeld een raam of deur 
openstaat, een papieren witte voet 
achter met de tekst: ‘Deze schoen-
afdruk had van een insluiper kun-
nen zijn’.

De politie wil met deze actie de be-
woners bewust maken van de in-
sluipingmogelijkheden van de wo-
ning en/of berging. Extra beveili-
ging zal het aantal inbraken nog 
verder terugdringen. 

Buurtbewoners zijn uitgenodigd 
om samen met de wijkagenten Jer-
ry Ramdayal en George Boekelaar 
en medewerkers van het Woning-
bedrijf Velsen en Velison Wonen 
de wijk in te gaan om onveilige si-
tuaties op het gebied van wonin-
ginbraak op te sporen. De controle 
begint om 18.45 uur bij buurtcen-
trum de Dwarsligger. Deze eindigt 
om 20.30 uur.

Enquête ondernemersloket
Sinds december 2012 zijn de ope-
ningstijden van het Ondernemers-
loket verruimd en worden een-
voudige vragen sindsdien beant-
woord door het Klant Contact 
Centrum. Velsen wil de dienstver-
lening zo goed mogelijk afstem-
men op de wensen van de onder-
nemers. 

Met ingang van 1 december 2012 is 
de bereikbaarheid van het Onderne-
mersloket gelijkgesteld aan de ope-
ningstijden van het stadhuis. De me-
dewerkers van het Klant Contact 
Centrum van de gemeente beant-
woorden sindsdien eenvoudige vra-
gen direct. Vragen die meer tijd no-
dig hebben om te beantwoorden, 
worden via het contactformulier uit-
gezet bij de behandelend ambtenaar. 

Deze neemt dan contact op met de 
vraagsteller.

Het laatste kwartaal van 2013 zijn 
de klanten van het Ondernemerslo-
ket uitgenodigd om enkele vragen te 
beantwoorden over deze uitbreiding 
van onze dienstverlening. Daar is 
helaas weinig respons op gekomen. 
De reacties die binnenkwamen, wa-
ren wel positief.

De gemeente Velsen wil haar dienst-
verlening zo goed mogelijk laten 
aansluiten op de behoeften, wensen 
en verwachtingen van de onderne-
mers. Suggesties zijn welkom via on-
dernemersloket@velsen.nl. Aanvra-
gen bij het ondernemersloket lopen 
via het contactformulier op www.
velsen.nl > ondernemersloket.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
februari tot en met 14 februari 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zuidersluisweg 1, wijzigen gevel 
(14/02/2014) w14.000062;
Westerduinweg 19, uitbreiden op-
slag gasflessen (12/02/2014) 
w14.000060;
De Wetstraat 4, kappen boom 
(13/02/2014) w14.000061;
Reigersbossenlaan 69, plaatsen ber-
ging (10/02/2014) w14.000054.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Vlugthovenstraat 18, vergroten 
eerste verdieping (10/02/2014) 
w14.000055;
Voorplaats 8a, vergroten dak-
kapel (voorgevel) (12/02/2014) 
w14.000057;
Hagelingerweg 196, vervangen tra-
popgang (11/02/2014) w14.000056. 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen 
boom (11/02/2014) w14.000058.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
De Zeiler 168 en 170, legaliseren af-
dakje (12/02/2014) w14.000059; 
L. Springerstraat 120 t/m 132, 
vervangen trap naar entree 
(10/02/2014) w14.000053.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Trompstraat 166, plaatsen dakop-
bouw (23/12/2014) w13.000549.

Velserbroek
Kaasmakerstraat ong., bouwen Zig-
go station (23/12/2013) w13.000545.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, vergroten surfcen-
trum (23/12/2013) w13.000548.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 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 op www.bdkennemerland.nl.

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

Bekendmakingen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan 

een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 5, veranderen bedrijfs-
pand tot twee woningen (17/02/2014) 
w13.000550;
Eenhoornstraat 2, oprichten van 
school, sporthal en peuterspeelzaal 
(13/02/2014) w13.000365.
Prins Hendrikstraat  ong., oprich-
ten 13 woningen (17/02/2014) 
w13.000518.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 80, plaatsen  aan-
bouw (zijgevel) en erker (voorgevel) 
(14/02/2014) w13.000505.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong.,  op-
richten mobiele JOP (13/02/2014) 
w13.000420.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg ong., kappen 162 bo-
men (13/02/2014) w14.000009;
Rijksweg 136, kappen diverse bomen 
(13/02/2014) w13.000543.

Velsen-Noord
Concordiastraat, vernieuwen zeekade 
(17/02/2014) w13.000546.

Velserbroek
Galle Promenade 48 t/m 58, samen-
voegen winkels in winkelcentrum Vel-
serbroek (12/02/2014) w13.000502.
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Sepa en de gemeente Velsen 

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV IJmuiden
23 juli 2014 en 24 juli 2014, Strand-

zesdaagse, overnachten sportcomplex 
SVIJ (13/02/2014) u14.001093.

Besluiten (vervolg)

Het Europese project Sepa is ge-
richt om alle elektronische beta-
lingen te harmoniseren en tot één 
betalingssysteem voor de euro te 
komen.

De invoering van de nieuwe beta-
lingswijze Sepa heeft invloed op de 
gehele gemeentelijke organisatie. 

De gemeente Velsen heeft er alles 
aan gedaan om de invoering van Se-
pa in de gemeentelijke administra-
ties zo goed mogelijk te laten verlo-
pen.

Wij hopen daarmee eventuele over-
last tot een minimum te beperken.

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

één parkeervak aan de Keizer Wil-
helmstraat te IJmuiden (nabij de in-
gang van woonzorgcentrum Bree-
zicht) aan te wijzen als algemene 
gehandicaptenparkeerplaats door 
middel van het plaatsen van bord 

E6 zoals bedoeld in bijlage I van het  
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Vastgesteld wijzingingsplan ‘Calamiteitenboog’ 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben in haar vergade-
ring van 18 februari 2014 het wij-
zigingsplan vastgesteld voor een 
Calamiteitenboog van de A9 naar 
de A22 te Velsen-Zuid. Het plan-
gebied ligt in de zuidelijke punt 
van de Zuiderscheg waar de A9 
en de A22 elkaar kruisen. Het 
plangebied ligt binnen het plan-
gebied van het bestemmingsplan 
Zuiderscheg.

In het bestemmingsplan ‘Zuider-
scheg’ is een binnenplanse wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen voor 
een calamiteitenboog. De directe 
aanleiding om nu voor dit gebied een 
wijzigingsplan op te stellen, is het 
verzoek van Rijkswaterstaat om een 

calamiteitenboog aan te leggen om 
zo de robuustheid van de Wijker- en 
Velsertunnel te verbeteren in geval 
van calamiteiten. 

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt 
voor een ieder met ingang van 21 fe-
bruari 2014 gedurende zes weken ter 
inzage. Het vastgestelde wijzigings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de wijzigingsplan is in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-

durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het wijzigingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Het planidentificatie-
nummer (IDN) is NL.IMRO.0453.
WP1202CALAMITEITE1-R001.

Beroep bij de Raad van State kan 
worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig zienswijzen op het 
ontwerp-wijzigingsplan bij het Col-
lege kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten geen zienswijzen op het ont-
werp-wijzigingsplan bij het Colle-
ge kenbaar te hebben gemaakt. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.
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Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij in hun vergadering 
van 3 december 2013 hebben be-
sloten:

•	gewijzigde	tarieven	Haven	Afval-
stoffen Plan Noordzeekanaalge-
bied volgens een nieuwe tarief-
structuur vast te stellen per 1 janu-
ari 2014;

•	deze	tariefstructuur	in	de	plaats	te	

laten treden van de huidige hoofd-
stukken 9.4 en 9.5 van het Ha-
ven Afvalstoffen Plan Noordzee-
kanaalgebied (tweede herziening 
2009) respectievelijk handelend 
over de tarieven en het afgifte-
recht;

•	de	directeur	van	de	Divisie	Haven-
meester van Havenbedrijf Amster-
dam NV mandaat te verlenen de-
ze tarieven te wijzigen als dit na 
evaluatie halverwege 2014 nodig 
mocht blijken onder voorwaarde 

dat hiermee kostendekkendheid 
van de tarieven wordt nagestreefd;

•	de	looptijd	van	het	vigerende	Ha-
venafvalstoffenplan met instem-
ming van het ministerie van Infra-
structuur & Milieu van 5 novem-
ber 2013 te verlengen tot en met 31 
december 2014.

Inwerkingtreding
De wijziging van de tarieven is in 
werking getreden op 1 januari 2014.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van het Ha-
ven Afvalstoffen Plan Noordzeeka-
naalgebied is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd. Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis. De wijziging wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.re-
gelingenbank.nl.

Bekendmaking mandaat
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3:42 
Algemene wet bestuursrecht be-
kend dat zij bij besluit van 12 febru-
ari 2013 onder voorwaarden man-
daat heeft verleend aan de afdelings-
manager van Algemene Zaken en 

aan de functie van directeur om na-
mens hem besluiten te nemen en te 
ondertekenen ter uitvoering van ar-
tikel 2:48 van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening van de gemeente 
Velsen. 

De bevoegdheden uit dit artikel heb-
ben betrekking op het opleggen van 
een muilkorfgebod en kort aanlijn-
gebod aan gevaarlijke honden.

Inwerkingtreding
Het mandaat gaat in op de dag na pu-

blicatie.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenie-
der ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den.
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IJmuiden – Buurthuis De Brul-
boei organiseert donderdagmid-
dag 27 maart van 13.30 tot 16.00 
uur een workshop ‘Omgaan met 
een Android tablet voor senioren’. 
Hier wordt aandacht besteed aan 
het apparaat zelf en Android, het 
besturingssysteem op de meeste 
tablets. Onder andere wordt ge-
keken naar internet, facebook, fo-
to’s uitwisselen tussen tablet en 
computer enz. De kosten bedra-
gen 10 euro per deelnemer. Graag 
uw eigen Android-tablet meene-
men! Inschrijven vanaf vandaag. 
Meer weten? Bel 0255-510652.

Tablet 
workshop

IJmuiden - Vrijdag 21 en woens-
dag 26 februari, 20.30 uur, draait 
het Witte Theater, Kanaalstraat 
257 de fi lm ‘Mandela: Long walk 
to freedom’.
Gebaseerd op de gelijknamige 
autobiografi e is deze fi lm het ver-
haal van het indrukwekkende le-
ven van de begin december over-
leden Nelson ‘Madiba’ Mande-
la. In grootse beelden en hande-
lingen wordt met historische pre-
cisie de ontstaansgeschiedenis 
van een modern icoon geschetst. 
Vanaf zijn jeugd in een klein plat-
telandsdorp tot en met zijn presi-
dentschap van Zuid-Afrika in de 
jaren ‘90. Het verhaal begint in het 
dorp waar de jonge Mandela op-
groeit en springt dan naar 1942, 
waar we hem zien als advocaat. 
In 1948 wordt hij actief in de be-
weging voor gelijke rechten, het 

ANC. Wanneer vreedzaam protest 
geen effect heeft, wordt de bewe-
ging steeds militanter. Zo kon het 
gebeuren dat Mandela werd op-
gepakt en aangeklaagd wegens 
sabotage en samenzwering tegen 
de staat. Hij was bereid om als 
martelaar te sterven voor de goe-
de zaak, maar hij kreeg ‘slechts’ 
levenslang. Zevenentwintig jaar 
waarin hij ideeën ontwikkelde om 
een burgeroorlog in zijn land te 
voorkomen. De fi lm geeft een eer-
lijk portret van Mandela: als jonge 
man met een voorkeur voor bok-
sen, snelle auto’s en mooie vrou-
wen, maar ook als een getalen-
teerd advocaat en vrijheidsstrijder 
die wapengeweld niet uit de weg 
ging om zijn politieke boodschap 
over te brengen. Gebaseerd op de 
gelijknamige autobiografi e. Toe-
gang 7,50 euro.

Informatieavond Tata Steel Stadion

Stap in proces aanleg 
nieuwe zeesluis

IJmuiden - Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland hebben 
het ontwerp-Provinciaal Inpas-
singsplan (PIP) en het Milieu-
effectrapport (MER) voor de 
nieuwe grote zeesluis in IJmui-
den vrijgegeven voor de ter in-
zage legging. Hiermee is een 
nieuwe stap gezet in het pro-
ces van de aanleg van de nieu-
we zeesluis.  
De nieuwe zeesluis moet de 
bijna 100-jarige Noordersluis in 
IJmuiden gaan vervangen. Een 
inpassingsplan is in feite een 
provinciaal bestemmingsplan. 
De belangrijkste aandachts-
punten hierbij zijn leefbaarheid 
en ruimtelijke kwaliteit. Ande-
re onderwerpen in het PIP zijn 
de locatie en de afmeting van 
de nieuwe sluis, verplaatsingen 
van diverse activiteiten op de 
sluiseilanden, en een blijven-
de noord-zuid-verkeersverbin-
ding. De nautische- en water-
veiligheid wordt gegarandeerd 
in zowel de aanleg- als de ge-
bruiksfase. De sluis is onder-
deel van de primaire waterke-
ring. 
Voor het PIP moeten ook de 
effecten op het milieu onder-
zocht worden. Daarom heeft 
Rijkswaterstaat als initiatief-
nemer een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld. Onderwer-

pen in het MER zijn onder an-
dere externe veiligheid, lucht, 
water, bodem, natuur en ar-
cheologie. Het MER biedt in-
zicht in hoe de ruimtelijke keu-
zes in het PIP het milieu beïn-
vloeden en geeft aan wat de 
impact is van de nieuwe sluis 
op de omgeving. 
Het ontwerp-PIP en MER lig-
gen van 19 februari tot en met 
1 april ter inzage. Voor iedereen 
is er de mogelijkheid een ziens-
wijze in te dienen. De zienswij-
zen worden verwerkt in een 
nota van beantwoording. Pro-
vinciale Staten betrekken de 
ingediende zienswijzen en ad-
viezen bij hun besluitvorming. 
Naar verwachting vindt de be-
sluitvorming hierover plaats in 
het najaar van 2014. 
Op 4 en 11 maart zijn er in-
formatieavonden in respectie-
velijk Amsterdam (Tolhuis) en 
IJmuiden (Tata Steel Stadion) 
om een toelichting te geven op 
het ontwerp-PIP en MER.
De nieuwe sluis is nodig om 
ruimte te bieden aan de steeds 
groter wordende zeeschepen.  
De nieuwe, grote zeesluis zorgt 
voor een vlotte en veilige be-
reikbaarheid van de havens en 
bedrijven aan het Noordzeeka-
naal. Naar verwachting is de 
sluis in 2019 gereed. 

Velsen – In elke wijk een aan-
spreekpunt voor het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG). Dat is het 
streven van de IJmondgemeen-
ten. Nog in het eerste kwartaal 
van 2014 gaan twee gezinscoa-
ches in Velsen aan het werk in nog 
aan te wijzen wijken. In de andere 
IJmondgemeenten begint de proef 
met een coach per gemeente. De-
ze proef gebeurt als voorbereiding 
op de overgang van de Jeugd-
zorg naar gemeenten. Een CJG-
coach in de wijk betekent directe 
hulp bij vragen en problemen. In 
geval van een crisis moet de CJG-
coach snel kunnen doorverwijzen 
naar meer specialistische hulp. De 
proef geldt tot 1 januari 2015.  

Gezinscoach 
in elke wijk
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