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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 winkelgebied Lange Nieuwstraat gepresenteerd. Ook verkeerschetsen voor een vernieuwde Lange
Nieuwstraat tussen het Gijzenveltplantsoen en de Zeeweg staan op
het programma.

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten om de Lange Nieuwstraat tussen Plein 1945 en Marktplein een
mooiere uitstraling te geven en aantrekkelijker te maken voor het winkelende publiek. Met de direct betrokkenen zoals winkeliers en het
wijkplatform IJmuiden-Noord zijn
diverse gesprekken gevoerd.

Belanghebbende bewoners, winkelend publiek en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd.
Locatie: Tata Steel stadion aan de
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen Zuid. Aanvang 19:00 uur.

De informatieavonden zijn openbaar. Het is de bedoeling dat de reacties voor het zomerreces worden
verwerkt in een voorlopig ontwerp.
Daarna volgt een formele inspraakprocedure.

Wethouder tekent overeenkomst

Wandelnetwerk door
provincie Noord-Holland

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

Iedereen is blij met de verhuizing van
het gebouw De Beurs naar het stadhuis. Alle medewerkers en het bestuur werken dan weer vanuit één locatie. Bezoekers van college en ambtelijke afdelingen kunnen zich vanaf
3 maart 2014 weer melden bij de balie aan het Dudokplein 1. Deze ingang
is gelegen tegenover Albert Heijn.

Geen aanvragen reispapieren 6 en 7 maart
De geldigheidsduur en het model
van paspoort en identiteitskaart
gaan veranderen; dat vergt aanpassing van de apparatuur. Dit gebeurt op 6 en 7 maart a.s. U kunt
daarom op deze dagen geen paspoort of identiteitskaart aanvra-

gen. U kunt uiteraard wel eerder
aangevraagde reispapieren ophalen. Ook kunt u voor alle andere producten gewoon terecht. En
het blijft mogelijk om een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee aan te vragen.

Wandelaars kunnen straks gebruik maken van 650 km aan
wandelroutes in Noord-Holland.
Woensdag 12 februari 2014 heeft
wethouder Annette Baerveldt namens 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 ongestoord kunt wandelen door Bergen, Langedijk, Heerhugowaard,
Alkmaar, Heiloo, Castricum, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Het netwerk van rondwandelingen legt de verbinding tussen het
stedelijk gebied en het buitengebied.
Bij elk startpunt bestaat er parkeergelegenheid en is er een informa-

tiepaneel te vinden. De routes zijn
met gekleurde pijlen in twee richtingen bewegwijzerd. Wandelaars kunnen op basis van de keuzepunten ook
zelf een leuke wandeling samenstellen. Deze systematiek lijkt op die van
het provinciale fietsknooppuntensysteem.
De paden sluiten aan op bestaande
wandelmogelijkheden in de duingebieden en op toekomstige netwerken van West-Friesland en Laag
Holland. Het is de bedoeling dat het
wandelnetwerk ook door andere gemeenten wordt opgepakt. De provincie Noord-Holland verleent financiele steun aan het project. Meer informatie op www.wandelnetwerk
noordholland.nl. (foto: gemeente
Heemskerk)

kies op 19 maart
de nieuwe raad
www.DeStemvanVelsen.nl
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Parkeren Wijkerstraatweg

Uitstel werkzaamheden
Medio april zal begonnen worden met de aanleg van de nieuwe parkeersituatie aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord.
Wij hebben in eerdere berichtgeving laten weten dat eind februari gestart gaat worden met
de werkzaamheden. Onvoorziene omstandigheden hebben tot
deze vertraging geleid.

Er komen extra parkeerplaatsen.

Op de ventweg voor de winkels
gaat een parkeerschijfzone (blauwe zone) gelden. De tijden voor deze zone zijn van maandag tot en
met zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur. In overleg met de ondernemers en bewoners wordt de parkeerduur 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 zogeheten voetstappenactie. Samen met het Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en buurtbewoners gaat zij op zoek naar inbraakgevoelige woningen.

Agenten laten in woningen, waarvan bijvoorbeeld een raam of deur
openstaat, een papieren witte voet
achter met de tekst: ‘Deze schoenafdruk had van een insluiper kunnen zijn’.

Buurtbewoners zijn uitgenodigd
om samen met de wijkagenten Jerry Ramdayal en George Boekelaar
en medewerkers van het Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen
de wijk in te gaan om onveilige situaties op het gebied van woninginbraak op te sporen. De controle
begint om 18.45 uur bij buurtcentrum de Dwarsligger. Deze eindigt
om 20.30 uur.

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 kennis met plannen voor windenergie
op land en het gebruik van ‘restwarmte’ van Tata Steel, die heel
Velsen zou kunnen verwarmen.

De gemeente heeft een meerjarenvisie ‘Kennisrijk werken in Velsen’.
Die is uitgewerkt tot een strategische agenda ‘Energiek en innovatief naar 2016’. Velsen wil vooroplopen met duurzame energie, die voornamelijk gewonnen wordt uit wind
en water. Verder is het een wens van
Velsen om een centrum voor kennis-

De politie wil met deze actie de bewoners bewust maken van de insluipingmogelijkheden van de woning en/of berging. Extra beveiliging zal het aantal inbraken nog
verder terugdringen.

industrie te worden. Maritiem ecologisch onderzoek is daar een pijler
van. Gemeente en provincie werken
nauw samen waar het gaat om energiebesparing en groene energie. Gedeputeerde Bond bracht bezoeken
aan TATA Steel, MEO BV en Crown
van Gelder in Velsen-Noord. Deze
papierproducent wil een grote windturbine plaatsen. Ook vertegenwoordigers 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 foto) was opgetogen over de regionale samenwerking op het gebied van
duurzame energie. (foto: Ko van
Leeuwen)

Enquête ondernemersloket Vrijwillige inzet in Velsen
Sinds december 2012 zijn de openingstijden van het Ondernemersloket verruimd en worden eenvoudige vragen sindsdien beantwoord door het Klant Contact
Centrum. Velsen wil de dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van de ondernemers.

Met ingang van 1 december 2012 is
de bereikbaarheid van het Ondernemersloket gelijkgesteld aan de openingstijden van het stadhuis. De medewerkers van het Klant Contact
Centrum van de gemeente beantwoorden sindsdien eenvoudige vragen direct. Vragen die meer tijd nodig hebben om te beantwoorden,
worden via het contactformulier uitgezet bij de behandelend ambtenaar.

Deze neemt dan contact op met de
vraagsteller.

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

Vrijwilligers in Velsen; ze zijn heel
belangrijk – onmisbaar eigenlijk.
Dankzij de inzet van de vrijwilligers kunnen veel verenigingen
voortbestaan, oudere buurtbewoners lang thuis blijven wonen en
ontstaan leuke, inspirerende wijkinitiatieven. Gemeente Velsen stimuleert en ondersteunt de inzet
van enthousiaste vrijwilligers.

De gemeente Velsen wil haar dienstverlening zo goed mogelijk laten
aansluiten op de behoeften, wensen
en verwachtingen van de ondernemers. Suggesties zijn welkom via ondernemersloket@velsen.nl. Aanvragen bij het ondernemersloket lopen
via het contactformulier op www.
velsen.nl > ondernemersloket.

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

gen kracht van mensen steeds belangrijker 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 bekenden. Gemeente Velsen verwacht
dan ook dat de vraag naar vrijwillige inzet op het gebied van zorg toeneemt. Daarom gaat Velsen zich inzetten om de toename van de vrijwillige 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 ‘Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017’. De
notitie is te vinden op www.velsen.nl
via Bestuur & Organisaties > Beleid >
Maatschappij & Samenleving.
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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 8
februari tot en met 14 februari
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
Zuidersluisweg 1, wijzigen gevel
(14/02/2014) w14.000062;
Westerduinweg 19, uitbreiden opslag
gasflessen
(12/02/2014)
w14.000060;
De Wetstraat 4, kappen boom
(13/02/2014) w14.000061;
Reigersbossenlaan 69, plaatsen berging (10/02/2014) w14.000054.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Vlugthovenstraat 18, vergroten
eerste verdieping (10/02/2014)
w14.000055;
Voorplaats 8a, vergroten dakkapel (voorgevel) (12/02/2014)
w14.000057;
Hagelingerweg 196, vervangen trapopgang (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 afdakje (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 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:
IJmuiden
Trompstraat 166, plaatsen dakopbouw (23/12/2014) w13.000549.
Velserbroek
Kaasmakerstraat ong., bouwen Ziggo station (23/12/2013) w13.000545.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, vergroten surfcentrum (23/12/2013) w13.000548.

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

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

Driehuis
Geen mededelingen

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

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

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

Velserbroek
Galle Promenade 48 t/m 58, samenvoegen winkels in winkelcentrum Velserbroek (12/02/2014) w13.000502.
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Besluiten (vervolg)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV

IJmuiden
23 juli 2014 en 24 juli 2014, Strand-

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

Sepa en de gemeente Velsen
Het Europese project Sepa is gericht om alle elektronische betalingen te harmoniseren en tot één
betalingssysteem voor de euro te
komen.

De invoering van de nieuwe betalingswijze Sepa heeft invloed op de
gehele gemeentelijke organisatie.

De gemeente Velsen heeft er alles
aan gedaan om de invoering van Sepa in de gemeentelijke administraties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij hopen daarmee eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Verkeersmaatregel Keizer Wilhelmstraat
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

E6 zoals bedoeld in bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

één parkeervak aan de Keizer Wilhelmstraat te IJmuiden (nabij de ingang van woonzorgcentrum Breezicht) aan te wijzen als algemene
gehandicaptenparkeerplaats door
middel van het plaatsen van bord

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 digita-

le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het 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.

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

In het bestemmingsplan ‘Zuiderscheg’ is een binnenplanse wijzigingsbevoegdheid 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 februari 2014 gedurende zes weken ter
inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan 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 vastgestelde wijzigingsplan is in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-

durende de gebruikelijke openingstijden. Het wijzigingsplan is tevens
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (IDN) is NL.IMRO.0453.
WP1202CALAMITEITE1-R001.
Beroep bij de Raad van State kan
worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig zienswijzen op het
ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar hebben gemaakt, dan
wel door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp-wijzigingsplan bij het College kenbaar te hebben gemaakt. Hiervoor 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 werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige 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 verzoek is beslist.
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Bekendmaking mandaat
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken ingevolge artikel 3:42
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij bij besluit van 12 februari 2013 onder voorwaarden mandaat heeft verleend aan de afdelingsmanager van Algemene Zaken en

aan de functie van directeur om namens hem besluiten te nemen en te
ondertekenen ter uitvoering van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Velsen.

De bevoegdheden uit dit artikel hebben betrekking op het opleggen van
een muilkorfgebod en kort aanlijngebod aan gevaarlijke honden.
Inwerkingtreding
Het mandaat gaat in op de dag na pu-

blicatie.
Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor eenieder ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied

IJmuiden - Vrijdag 21 en woensdag 26 februari, 20.30 uur, draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘Mandela: Long walk
to freedom’.
Gebaseerd op de gelijknamige
autobiografie is deze film het verhaal van het indrukwekkende leven van de begin december overleden Nelson ‘Madiba’ Mandela. In grootse beelden en handelingen wordt met historische precisie de ontstaansgeschiedenis
van een modern icoon geschetst.
Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de
jaren ‘90. Het verhaal begint in het
dorp waar de jonge Mandela opgroeit en springt dan naar 1942,
waar we hem zien als advocaat.
In 1948 wordt hij actief in de beweging voor gelijke rechten, het

ANC. Wanneer vreedzaam protest
geen effect heeft, wordt de beweging steeds militanter. Zo kon het
gebeuren dat Mandela werd opgepakt en aangeklaagd wegens
sabotage en samenzwering tegen
de staat. Hij was bereid om als
martelaar te sterven voor de goede zaak, maar hij kreeg ‘slechts’
levenslang. Zevenentwintig jaar
waarin hij ideeën ontwikkelde om
een burgeroorlog in zijn land te
voorkomen. De film geeft een eerlijk portret van Mandela: als jonge
man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat en vrijheidsstrijder
die wapengeweld niet uit de weg
ging om zijn politieke boodschap
over te brengen. Gebaseerd op de
gelijknamige autobiografie. Toegang 7,50 euro.

IJmuiden – Buurthuis De Brulboei organiseert donderdagmiddag 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 gekeken naar internet, facebook, foto’s uitwisselen tussen tablet en
computer enz. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Graag
uw eigen Android-tablet meenemen! Inschrijven vanaf vandaag.
Meer weten? Bel 0255-510652.

Gezinscoach
in elke wijk

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

structuur vast te stellen per 1 januari 2014;
• deze tariefstructuur in de plaats te

ze tarieven te wijzigen als dit na
evaluatie halverwege 2014 nodig
mocht blijken onder voorwaarde

pen in het MER zijn onder andere externe veiligheid, lucht,
water, bodem, natuur en archeologie. Het MER biedt inzicht in hoe de ruimtelijke keuzes in het PIP het milieu beïnvloeden en geeft aan wat de
impact is van de nieuwe sluis
op de omgeving.
Het ontwerp-PIP en MER liggen van 19 februari tot en met
1 april ter inzage. Voor iedereen
is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De zienswijzen worden verwerkt in een
nota van beantwoording. Provinciale Staten betrekken de
ingediende zienswijzen en adviezen bij hun besluitvorming.
Naar verwachting vindt de besluitvorming hierover plaats in
het najaar van 2014.
Op 4 en 11 maart zijn er informatieavonden in respectievelijk 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 bereikbaarheid van de havens en
bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de
sluis in 2019 gereed.
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op de overgang van de Jeugdzorg naar gemeenten. Een CJGcoach in de wijk betekent directe
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De wijziging van de tarieven is in
werking getreden op 1 januari 2014.

IJmuiden - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en het Milieueffectrapport (MER) voor de
nieuwe grote zeesluis in IJmuiden vrijgegeven voor de ter inzage legging. Hiermee is een
nieuwe stap gezet in het proces van de aanleg van de nieuwe zeesluis.
De nieuwe zeesluis moet de
bijna 100-jarige Noordersluis in
IJmuiden gaan vervangen. Een
inpassingsplan is in feite een
provinciaal bestemmingsplan.
De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid
en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn
de locatie en de afmeting van
de nieuwe sluis, verplaatsingen
van diverse activiteiten op de
sluiseilanden, en een blijvende noord-zuid-verkeersverbinding. De nautische- en waterveiligheid wordt gegarandeerd
in zowel de aanleg- als de gebruiksfase. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering.
Voor het PIP moeten ook de
effecten op het milieu onderzocht worden. Daarom heeft
Rijkswaterstaat als initiatiefnemer een milieueffectrapport
(MER) opgesteld. Onderwer-

Ter inzage
De tekst van de wijziging van het Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad 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.regelingenbank.nl.

Stap in proces aanleg
nieuwe zeesluis

ANC. Wanneer vreedzaam protest
geen effect heeft, wordt de beweging steeds militanter. Zo kon het
gebeuren dat Mandela werd opgepakt en aangeklaagd wegens
sabotage en samenzwering tegen
de staat. Hij was bereid om als
martelaar te sterven voor de goede zaak, maar hij kreeg ‘slechts’
levenslang. Zevenentwintig jaar
waarin hij ideeën ontwikkelde om
een burgeroorlog in zijn land te
voorkomen. De film geeft een eerlijk portret van Mandela: als jonge
man met een voorkeur voor boksen, snelle auto’s en mooie vrouwen, maar ook als een getalenteerd advocaat en vrijheidsstrijder
die wapengeweld niet uit de weg
ging om zijn politieke boodschap
over te brengen. Gebaseerd op de
gelijknamige autobiografie. Toegang 7,50 euro.

Stap in proces aanleg
nieuwe zeesluis

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

IJmuiden - Vrijdag 21 en woensdag 26 februari, 20.30 uur, draait
het Witte Theater, Kanaalstraat
257 de film ‘Mandela: Long walk
to freedom’.
Gebaseerd op de gelijknamige
autobiografie is deze film het verhaal van het indrukwekkende leven van de begin december overleden Nelson ‘Madiba’ Mandela. In grootse beelden en handelingen wordt met historische precisie de ontstaansgeschiedenis
van een modern icoon geschetst.
Vanaf zijn jeugd in een klein plattelandsdorp tot en met zijn presidentschap van Zuid-Afrika in de
jaren ‘90. Het verhaal begint in het
dorp waar de jonge Mandela opgroeit en springt dan naar 1942,
waar we hem zien als advocaat.
In 1948 wordt hij actief in de beweging voor gelijke rechten, het

Informatieavond Tata Steel Stadion

dat hiermee kostendekkendheid
van de tarieven wordt nagestreefd;
• de looptijd van het vigerende Havenafvalstoffenplan met instemming van het ministerie van Infrastructuur & Milieu van 5 november 2013 te verlengen tot en met 31
december 2014.

pen in het MER zijn onder andere externe veiligheid, lucht,
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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 bereikbaarheid van de havens en
bedrijven aan het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de
sluis in 2019 gereed.

• gewijzigde tarieven Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied volgens een nieuwe tariefstructuur vast te stellen per 1 januari 2014;
• deze tariefstructuur in de plaats te

laten treden van de huidige hoofdstukken 9.4 en 9.5 van het Haven Afvalstoffen Plan Noordzeekanaalgebied (tweede herziening
2009) respectievelijk handelend
over de tarieven en het afgifterecht;
• de directeur van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam NV mandaat te verlenen deze tarieven te wijzigen als dit na
evaluatie halverwege 2014 nodig
mocht blijken onder voorwaarde
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bijna 100-jarige Noordersluis in
IJmuiden gaan vervangen. Een
inpassingsplan is in feite een
provinciaal bestemmingsplan.
De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn leefbaarheid
en ruimtelijke kwaliteit. Andere onderwerpen in het PIP zijn
de locatie en de afmeting van
de nieuwe sluis, verplaatsingen
van diverse activiteiten op de
sluiseilanden, en een blijvende noord-zuid-verkeersverbinding. De nautische- en waterveiligheid wordt gegarandeerd
in zowel de aanleg- als de gebruiksfase. De sluis is onderdeel van de primaire waterkering.
Voor het PIP moeten ook de
effecten op het milieu onderzocht worden. Daarom heeft
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Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in hun vergadering
van 3 december 2013 hebben besloten:

Gezinscoach
in elke wijk

IJmuiden – Buurthuis De Brulboei organiseert donderdagmiddag 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 gekeken naar internet, facebook, foto’s uitwisselen tussen tablet en
computer enz. De kosten bedragen 10 euro per deelnemer. Graag
uw eigen Android-tablet meenemen! Inschrijven vanaf vandaag.
Meer weten? Bel 0255-510652.
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