
Infopagina

13 maart 2014 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Stadhuis woensdag 19 
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is 
het stadhuis gesloten. In plaats 
daarvan is het stadhuis open op 
woensdag 19 maart, de avond van 
de gemeenteraadsverkiezingen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur 
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. Voor deze avond kunt u alleen 
een afspraak maken via telefoon-
nummer 0255-567200 of 14255. 
Het stembureau - in de hal van het 
stadhuis - is ook open. Velsenaren 
in het bezit van een stempas en een 
geldig legitimatiebewijs kunnen dan 
tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschre-
ven staan bij Velsen, een stempas 
en een geldige legitimatie, óók als 
u bij volmacht stemt. In het kort 
zijn dat de regels voor wie gaat 
stemmen op 19 maart bij de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ze staan 
ook achterop uw stempas, achter-
op de kandidatenlijst die u in de 
bus krijgt en op www.velsen.nl. 
Voor meer informatie over de po-
litieke standpunten van de partijen 
zie DeStemvanVelsen.nl.

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, 
moet ingeschreven staan bij de ge-
meente Velsen en u mag niet uitge-
sloten zijn van het kiesrecht. 

Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf 
kunnen legitimeren; u heeft identi-
ficatieplicht en moet kunnen bewij-
zen wie u bent. Dat kan alleen met 
een geldig document (het document 
mag alleen voor het stemmen 5 jaar 
verlopen zijn), zoals o.a. een Neder-
lands paspoort of identiteitskaart, 
een geldig Nederlands rijbewijs en 
een geldig verblijfsdocument. Als u 
geen geldig identiteitsbewijs heeft, 

mag u niet stemmen. 

Stemmen met volmacht
Kunt u op 19 maart niet stemmen? 
Geen nood, u kunt een ander voor u 
laten stemmen (volmacht geven). U 
vult de achterkant van uw stempas 
in (machtiging) en geeft die met een 
kopie van uw geldige identiteitsbe-
wijs aan een ander. Die moet wel in 
Velsen wonen. U kunt ook – tot vijf 
dagen vóór de verkiezingen – een 
schriftelijk verzoek indienen bij de 
gemeente om bij volmacht te stem-
men. U hoeft niet te wachten tot u 
uw stempas heeft ontvangen. Op het 
gemeentehuis zijn hier formulieren 
voor te krijgen. 

Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identi-
teitsbewijs overal binnen Velsen 
stemmen. Dus in een stembureau 
naar eigen keuze. De reguliere stem-
bureaus zijn open van ’s morgens 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Al-
le stembureaus zijn zo ingericht, dat 
mindervalide kiezers daar zelfstan-
dig hun stem kunnen uitbrengen. Op 
www.velsen.nl staat een overzicht 
van stembureaus in de gemeente 
Velsen.

Plaats goed idee voor raad 
op DeStemvanVelsen.nl
Op woensdag 19 maart 2014 kie-
zen de inwoners van Velsen een 
nieuwe gemeenteraad. Om de in-
woners in staat te stellen zich zo 
goed mogelijk voor te bereiden 
kunnen ze gebruik maken van de 
stemtest: DeStemvanVelsen.nl.

Naast het maken van de stemtest 
kan iedereen op de website van De-
StemvanVelsen.nl zelf een goed idee 
voor Velsen plaatsen. De vijf beste 
ideeën worden na de verkiezingen 
besproken met de indieners en de 
nieuwe raad. En wie weet, wordt ook 
een van de ideeën uitgevoerd.

Via DeStemvanVelsen.nl krijg je als 
bezoeker op een vernieuwende ma-

nier informatie over de standpun-
ten die partijen hebben ingenomen 
over actuele kwesties die er in Vel-
sen spelen. Door middel van stellin-
gen kom je meer te weten over hun 
standpunten. Aan het eind van de 
stemtest kan je op basis van eigen 
keuzes achterhalen met welke poli-
tieke partij jouw opvatting het meest 
overeenkomt. 

Met DeStemvanVelsen.nl hoopt 
de gemeenteraad de inwoners een 
hulpmiddel te geven bij het uitbren-
gen van de uiteindelijke stem op een 
van de politieke partijen die mee-
doen aan de verkiezingen voor de 
nieuwe raad op woensdag 19 maart 
2014.

kies op 19 maart
de nieuwe raad

www.DeStemvanVelsen.nl

Het is ook 
jouw gemeente!
 
Ga stemmen 
op 19 maart!
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WT 594x420mm Rijks Activatie Camp - Poster A2 aangepast 3.indd   2 03-03-14   08:42



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl13 maart 2014

Oproep aan kunstenaars

Kunstwerk Publiekshal
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben recent be-
sloten de nieuwe ruimte van de  
publiekshal in het stadhuis te 
verrijken met een kunstwerk.

Elke professionele kunstenaar die 
belangstelling heeft in deze op-
dracht kan reageren op een adver-
tentie die in het vakblad BK Infor-

matie en op de website van Cul-
tuurNet komt te staan. 

Wie geen abonnement op dit blad 
heeft en niet beschikt over inter-
net, kan de advertentie vanaf 14 
maart a.s. opvragen via Kunst@
Velsen.nl. De sluitingsdatum voor 
reacties is 14 april a.s. (foto: ge-
meente Velsen)

Expositie in bibliotheek
Burgemeester Weerwind heeft 
zaterdag 8 maart de foto-expo-
sitie geopend van ‘Stichting Hulp 
aan Nubra’ in de Centrale Biblio-
theek. De beelden uit de Himalaya 
zijn nog de hele maand maart te 
zien.

De foto’s zijn gemaakt op weg naar en 
tijdens medische kampen in afgele-
gen dorpen in de Himalaya. Zo krijgt 
de bezoeker een beeld van de bevol-
king en de cultuur in dit onherberg-

zame gebied. Wegenbouwers leggen 
op grote hoogte wegen aan om de af-
gelegen dorpen te ontsluiten en te 
verbinden met de wereld van inter-
net en toerisme. De stichting Hulp 
aan Nubra geeft steun aan een arts 
aldaar (foto). Meer informatie op 
www.nubra.nl. In maart is er ook een 
filmdocumentaire te zien van Hans 
Becker over de bergbewoners en no-
maden in de Himalaya. (Foto: biblio-
theek Velsen)

Nieuwbouw Oud-IJmuiden
In het najaar van 2014 worden 
er nieuwe woningen gebouwd in 
Oud-IJmuiden. Bouwfonds, Wo-
ningbedrijf Velsen en de gemeen-
te Velsen hebben dat afgespro-
ken. Ook aan parkeerplaatsen is 
gedacht.

Aan de Oranjestraat en de Froger-
straat in IJmuiden ligt nu een braak-
liggend terrein. Er zouden wonin-
gen komen met daaronder een par-
keergarage, maar door de economi-
sche malaise kwam dit plan stil te 
liggen. De woningen met parkeerga-
rage maakten de huizen te duur voor 
de woningmarkt, meende ontwikke-
laar Bouwfonds. 

De gemeente Velsen laat nu eenma-
lig de eis van de ondergrondse par-
keergarage vallen. Dat biedt Wo-
ningbedrijf Velsen de ruimte om te 
investeren in 8 nieuwe huurwonin-
gen in plaats van in de parkeerga-
rage. Met Velison Wonen wordt ge-
sproken over de afname van 5 soci-
ale huurwoningen. Bouwfonds start 

in mei met de verkoop van de res-
terende koopwoningen en half sep-
tember/oktober 2014 start de bouw. 
Ook het aangrenzende Thaliaplein 
wordt dan aangelegd. Dit vergroot 
de aantrekkelijkheid en de leefbaar-
heid in dit woongebied.

Wat betreft het parkeren: de be-
woners van appartementen in De  
Doorbraeck en De Zuidvaerder  
gebruiken nu de extra gecreëerde 
parkeerplaatsen op de Oranjestraat. 
Bovendien levert Bouwfonds bouw-
grond in om extra parkeerplaatsen 
aan te leggen. 

Het project aan de Oranjestraat en 
Frogerstraat wordt het eerste waar 
aspirant kopers een zogenaamde 
starterslening voor kunnen afslui-
ten. Dit overbrugt het verschil tus-
sen de aankoopkosten van de wo-
ning en het bedrag dat iemand maxi-
maal kan lenen. Dit geldt alleen 
voor nieuwbouwkoopwoningen in 
IJmuiden tot € 220.000,--. De star-
ter mag niet ouder zijn dan 45 jaar.

Ballonnen Brede School
De Brede School in Velsen-Noord 
komt weer een stapje dichterbij. 
Het bouwbord werd maandag 10 
maart onthuld door beide betrok-
ken wethouders.

Maandag 10 maart 2014 gaven de 
wethouders Robert te Beest en An-
nette Baerveldt het startsein voor 
de bouw van de Brede School in Vel-
sen-Noord door de onthulling van 
het bouwbord (foto). Ze lieten ook 
tientallen ballonnen op samen met 
aantal leerlingen en peuters. Daarna 
was er een lunch voor betrokkenen 

en buurtbewoners in wijksteunpunt 
Watervliet.

De gemeente Velsen, Stichting Fedra 
en Stichting Welzijn Velsen ontwik-
kelen samen de Brede School in Vel-
sen-Noord. In deze nieuwe accom-
modatie komen o.a. de basisschool 
De Triangel, activiteiten van Stich-
ting Welzijn, een gymzaal en een 
consultatiebureau. 

Het is de bedoeling dat het nieuwe 
gebouw in mei 2015 af is. (foto: Rein-
der Weidijk)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl13 maart 2014

BUUV succesvol van start
Op vrijdag 7 maart 2014 is BUUV IJmond van start gegaan in Velsen – een 
digitale marktplaats voor klussen en diensten. Er was die middag aardig wat 
belangstelling in de bibliotheek. Verschillende vrijwilligers gaven uitleg  en 
hielpen mensen zich in te schrijven als BUUV; samen met Wethouder Wel-
zijn Robert te Beest (4e van rechts) poseerden de BUUV-ambassadeurs voor 
de foto.  Laatste nieuws: de eerste afspraak via Buuv is inmiddels gemaakt!  
(foto: Reinder Weidijk)

Supporter van Schoon

De Molenweid doet mee
Samen vegen helpt om je wijk 
schoon te houden. Op openbare 
basisschool De Molenweid weten 
ze daar alles van. Het winkelcen-
trum in Velserbroek werd flink on-
derhanden genomen.

Een project over milieu, afval en her-
gebruik van materialen: op OBS De 
Molenweid in Velserbroek zijn ze er 
een hele maand mee bezig. Ze leren 
er van alles over en dat is helemaal 
van deze tijd. Het doel van het pro-
ject is om de kinderen bewust te ma-
ken van het feit, dat je de rommel die 
je maakt opruimt en niet zomaar op 
straat gooit. 

Om aan iedereen te laten zien dat 

we zuinig moeten zijn op ons milieu 
ging De Molenweid woensdag 12 
maart de wijk in. Bij het winkelcen-
trum ligt altijd heel veel zwerfvuil en 
daarom begonnen ze daar met rui-
men. Ze hopen natuurlijk dat Velser-
broek daarna niet weer heel snel vuil 
wordt. 

Wethouder Vennik is heel blij met 
het initiatief. Daarom was hij erbij 
op school om de kinderen zakken 
en knijpers te geven en ze veel suc-
ces te wensen met hun goede werk. 
Ook heeft hij gezorgd voor wat hulp: 
er kwamen medewerkers van de ge-
meentelijk groenploeg en een veeg-
wagen van HVC. (foto: gemeente 
Velsen)

Hergebruik restwarmte
Om de IJmond economisch te 
kunnen blijven ontwikkelen, is 
efficiënter gebruik van bestaan-
de grondstoffen en energie no-
dig. Restwarmte van Tata Steel 
zou hierin een grote rol kunnen 
spelen. Een verkenning naar de 
mogelijkheden en haalbaarheid 
is daarin de eerste stap. Daartoe 
ondertekenden Tata Steel, Pro-
vincie Noord-Holland, Gemeente 
Velsen, Milieudienst IJmond en 
energie-exploitanten Alliander 
en Dalkia op 10 maart 2014 een 
samenwerkingsovereenkomst.

Tata Steel is een grote producent 
van restwarmte. Een groot deel 
daarvan gebruikt Tata Steel zelf op-
nieuw in het eigen productieproces. 
Daarna blijft er nog meer dan twee 
Petajoule restwarmte over die el-

ders kan worden hergebruikt. Ta-
ta Steel heeft verschillende bron-
nen die dichtbij Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen liggen en kan daar-
naast voor de Metropoolregio Am-
sterdam van belangrijke waar-
de zijn. Op termijn kunnen met de 
restwarmte van Tata Steel bijvoor-
beeld 45.000 huishoudens worden 
verwarmd.

De verkenning naar het gebruik van 
restwarmte van Tata Steel is de eer-
ste stap naar een warmtenet in de 
IJmond. In deze verkenning wordt 
het energieaanbod van het staalbe-
drijf en de energievraag van bedrij-
ven, woningen en kassen geïnventa-
riseerd. Daarna wordt de haalbaar-
heid van dit project beschreven in 
een zogenaamde business case. Dit 
wordt in september 2014 verwacht. 

Tegenprestatie in de praktijk
De tegenprestatie, er is de laatste 
tijd veel over te doen. Sommigen 
vinden het terecht dat uitkerings-
gerechtigden iets terugdoen voor 
hun uitkering. Anderen vinden het 
te ver gaan om mensen ‘verplicht’ 
werk te laten doen. Voor de twee 
heren die een tegenprestatie le-
veren bij buurtcentrum De Dwars-
ligger is de ervaring in ieder ge-
val positief.

Op 5 maart 2014 bezocht wethou-
der Arjen Verkaik buurtcentrum 
De Dwarsligger om met eigen ogen 
te zien wat de ervaringen zijn van 
mensen die een tegenprestatie leve-
ren. De heer Cappon (links op de fo-
to) zet zich in voor het technisch on-
derhoud van het buurtcentrum en de 
heer Keuter (rechts op de foto) is ac-
tief als balie- en receptiemedewer-

ker. Keuter: “Eerst was ik erg scep-
tisch over de tegenprestatie, maar 
er zijn een hoop bezwaren weggeno-
men en ik heb het nu erg naar mijn 
zin.” Cappon: “Ik had nooit gedacht 
dat ik vrijwilliger zou worden, maar 
ik wil me nu ook best inzetten voor 
andere buurthuizen.” Beide heren 
willen zich na afloop van de tegen-
prestatie blijven inzetten als vrijwil-
liger.

In Velsen is de tegenprestatie in het 
afgelopen halfjaar bij wijze van proef 
uitgeprobeerd. Meer dan twintig uit-
keringsgerechtigden hebben een te-
genprestatie geleverd. Voor de mees-
ten van hen gelden dezelfde positie-
ve ervaringen. De nadruk ligt niet zo-
zeer op de verplichting, maar meer 
op mogelijkheden en zelfontplooi-
ing. (foto: Ko van Leeuwen)
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Wordt Velsen Fietsstad 2014?
De gemeente Velsen is genomi-
neerd voor Fietsstad 2014. Dat is 
bijzonder en ook wel een beet-
je terecht. Velsen werkt al ja-
ren hard aan haar fietspaden: het 
worden er steeds meer, ze zijn 
breder, ze liggen vrij. Bovendien 
zijn honderden paaltjes wegge-
haald, waardoor fietsers ongehin-
derd overal kunnen komen. Op 18 
maart komt de jury een kijkje in 
de gemeente nemen. Op 8 mei is 
de uitslag. 

De Fietsersbond heeft Velsen geno-
mineerd voor Fietsstad 2014 samen 

met Almere, Eindhoven, Enschede 
en Zwolle. Velsen gaat de strijd met 
deze relatief grote gemeenten graag 
aan. Onze gemeente heeft veel maat-
regelen voor haar fietsers getroffen. 
Een paar voorbeelden: de Pontweg 
is afgesloten voor autoverkeer, er is 
een fietspad langs de Reyndersweg 
naar de Noordpier gekomen en er is 
een echte fietsstraat gemaakt langs 
de westkant van de Waterloolaan. 
De Fietsersbond vindt dat Velsen er 
alles aan doet om het fietsen in de 
gemeente veilig, direct, comfortabel 
en aantrekkelijk te maken. Dit heeft 
geleid tot nominatie.

Het thema dit jaar is: ‘Fietsen zonder 
hindernissen’. In Velsen is het al ja-
ren vanzelfsprekend om goed voor de 
fietsers te zorgen. Er zijn veel vrij lig-
gende fietspaden aangelegd – onlangs 
nog langs de Planetenweg en later dit 
jaar ook langs de IJmuiderstraatweg; 
er zijn weinig verkeerslichten, veel 
paaltjes op fietspaden zijn verwijderd, 
veel fietspaden zijn geasfalteerd en de 
fietsinfrastructuur wordt prima on-
derhouden. Met andere woorden: fiet-
sers komen weinig belemmeringen te-
gen op hun weg. Er zijn goede verbin-

dingen naar belangrijke recreatieve 
voorzieningen zoals strand, zwembad 
en recreatiegebied Spaarnwoude. En-
kele voorbeelden hiervan zijn de ver-
nieuwde Reyndersweg en de recent 
aangelegde Tacitustunnel tussen Vel-
serbroek en Spaarnwoude.

Het kan natuurlijk altijd beter. De no-
minatie toont in ieder geval aan dat we 
op de goede weg zijn. Op dinsdag 18 
maart komt de jury naar Velsen en op 
8 mei wordt beslist wie zich Fietsstad 
2014 mag noemen.

Voor een verkeerswethouder moet de no-
minatie als muziek in de oren klinken.

Ronald Vennik: “Uiteraard ben ik trots op de 
nominatie voor Fietsstad 2014. Velsen ligt im-
mers in een regio waar wonen, werken en re-
creëren hand in hand gaan. Mobiliteit speelt 
daarbij een belangrijke rol. Fietsen is schoon 
en gezond. We hebben ruim 90 km aan fiets-
paden in beheer. Vele daarvan liggen in een 
prachtige, recreatieve omgeving, in en rond de 
woonkernen en de duinen. Telkens als wegen 
opnieuw worden bestraat, kijken we nadruk-
kelijk naar de positie van de fietser. En waar we 
kunnen kiezen, pakt dit in het voordeel van de 
fietsers uit”.

Veel inwoners van Velsen werken binnen de 
IJmond; zij leggen vaak minder dan 10 kilo-
meter per ritje af. Vennik daarover: ,,Ideale af-
standen voor de fiets! Dat geldt voor woon-
werk verkeer, maar ook voor scholieren. In 
Velsen liggen de middelbare scholen voorna-
melijk in Driehuis en IJmuiden. Uit de regio 
komen eveneens veel scholieren hier naar toe. 
Dat moet zo veilig mogelijk gebeuren. Daar-

om werken we niet alleen aan een goede infra-
structuur voor fietsers, maar zorgen we er ook 
voor dat er verkeerslessen op scholen worden 
gegeven.’’

Goed beleid komt niet tot stand zonder goede 
sparringpartners. Dat zijn de regiogemeenten 
in het kader van IJmond Bereikbaar, de Milieu-
dienst IJmond en inwoners van Velsen. Ronald 
Vennik: “En zeker ook de lokale afdeling van de 
Fietsersbond! In Velsen zijn dit kritisch mee-
denkende mensen met een pragmatische in-
slag. Zij houden ons scherp. Samen met hen 
hebben we vorig jaar een fietstocht gemaakt. 
Ze kijken toch met andere ogen. Mede dank-
zij hun inbreng hebben nog eens tweehonderd 
paaltjes op fietspaden weggehaald, terwijl we 
als gemeente al veel overbodige paaltjes weg-
gehaald hadden. Paaltjes die nutteloos waren 
of soms ronduit gevaarlijk.”

Zet dit alles naast onze fietsstraten, de vele vrij 
liggende fietspaden en het zeer lage aantal ver-
keerslichten dat Velsen telt – dan wordt steeds 
duidelijker dat Velsen een echte fietsstad is. 
(foto: Reinder Weidijk)

Verkeerswethouder Vennik trots op nominatie

Onderzoek naar doorstroming (fiets)verkeer
Hoe vaak gebruikt u de fiets? 
Daar is in januari van dit jaar on-
derzoek naar gedaan onder de 
leden van het Burgerpanel Vel-
sen. Eén van de opvallende con-
clusies daaruit was dat 20% van 
de ondervraagden nooit gebruik 
maakt van de fiets. Terwijl Velsen 
een prima fietsstad is! Het onder-
zoek wilde vooral in kaart bren-
gen hoe Velsenaren de doorstro-
ming van het verkeer, de ver-
keersveiligheid en de kwaliteit 
van het openbaar vervoer erva-

ren, zowel in zijn algemeenheid 
als specifiek op tien locaties in 
Velsen.

In het algemeen zijn de leden van 
het Burgerpanel redelijk tevre-
den over de doorstroming van het 
verkeer. De enige uitzondering is 
Plein 1945 (kruising Zeeweg/Lan-
ge Nieuwstraat). Fietsers én au-
tomobilisten zijn ontevreden over 
de doorstroming op deze kruising. 
Daarnaast zijn fietsers niet tevre-
den over de kruising Marktplein-

Lange Nieuwstraat. Er zijn nu plan-
nen om de Lange Nieuwstraat op-
nieuw in te richten, waarbij veel 
aandacht zal zijn voor deze kruis-
punten.

De meeste respondenten vinden de 
aanpak van onveilige punten voor 
fietsers het belangrijkst, gevolgd 
door verbetering van de doorstro-
ming. De aandachtspunten uit het 
onderzoek worden nu betrokken in 
de planning van wegwerkzaamhe-
den of reconstructies. Andere aan-

dachtspunten worden zo snel mo-
gelijk ter hand genomen. Ook levert 
dit onderzoek belangrijke bouw-
stenen om het fietsen in Velsen nog 
veiliger te maken. 

Meer informatie over fietsen in 
Velsen staat op www.velsen.nl 
of www.ijmuidenaanzee.nl. 

Meer informatie over Fietsstad 
2014 staat op www.fietsstad.
fietsersbond.nl.

Fietsspecial
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Veel toeristische routes
Door de gemeente Velsen lopen di-
verse toeristische fi etsroutes, zoals 
de Beeckestijnroute (21km), Forten-
route (22 km), Verrassend Velsen 
(40 km) en de Cornelis Vreeswijk-
route (17,4 km).

Het zijn gevarieerde fi etstochten met 
uiteenlopende thema’s, die altijd een 
spoor van historie hebben in deze 
prachtige omgeving. Daarnaast liggen 

een paar fraaie natuurgebieden op Vel-
sens grondgebied, zoals het recreatie-
schap Spaarnwoude en het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Ook hier 
lopen prachtige fi etspaden doorheen 
voor mooie avontuurlijke tochten. 
Tot slot maakt Velsen deel uit van het 
fi etsknooppuntennetwerk in Noord-
Holland – het netwerk loopt langs de 
mooiste plekjes en fi etsers kunnen er 
hun eigen route mee samenstellen.

Op zaterdag 19 april organiseert de Fietsersbond in samenwerking met 
de gemeente Velsen een Fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Tussen 
13.00 en 16.00 uur is er een afwisselend programma met informatie over 
bijvoorbeeld het gebruik van E-bikes,  demonstraties en bezienswaardig-
heden voor jong en oud. Kom op de fi ets en laat je verrassen!

Veiligheid rond scholen
Zowel landelijk als lokaal is er 
steeds meer aandacht voor ver-
keersveiligheid bij basisscholen. 
Letselongevallen met kinderen 
bij scholen doen zich in onze ge-
meente bijna niet voor. Gelukkig 
maar, want zulke ongevallen heb-
ben een grote impact op kinde-
ren, ouders en hun omgeving.

Desondanks ervaren veel ouders de 
situatie rond scholen vaak als ver-
keersonveilig. Dit bleek onder ande-
re uit een onderzoek van Veilig Ver-
keer Nederland uit 2010. Toen vond 
36% van de ouders met kinderen op 
de basisschool de schoolomgeving 
onveilig. Als drie belangrijkste rede-
nen werden genoemd: 

- er rijden teveel auto’s rond school 
(86%), 

- ouders parkeren midden op de 
weg en/of blokkeren ander verkeer 
(79%). 

- het verkeer houdt zich niet aan de 
maximumsnelheid (63%). 

Helaas komt dit, ook in Velsen, voor 
een belangrijk deel door het aantal 
ouders dat hun kinderen met de au-
to naar de basisschool brengt en het 
rijgedrag dat zij daarbij vertonen.

Al sinds 2007 werkt de gemeente 
met de scholen samen aan maatre-
gelen om deze situaties te verbete-
ren. Soms met eenvoudige maatre-
gelen – zoals een stopverbod voor 
auto’s, en soms door een gedeelte 
van de straat opnieuw in te delen – 
door bijvoorbeeld de stoep te ver-
breden. Met deze maatregelen pro-
beert Velsen het fi etsen van en naar 
scholen veiliger en dus ook aantrek-
kelijker te maken.

Een rapport met daarin de huidige 
stand van zaken is onlangs versche-
nen (maart 2014). Hierin staat niet 
alleen een overzicht van alle maat-
regelen, maar u vindt ook plaatjes 
waarop de verbeteringen duidelijk 
te zien zijn. Kijk op www.velsen.nl.
(foto: Marcel Reimer)

Zaterdag 19 april op Plein 1945

Fietsfeest in Velsen

Thema Fietsstad 2014
Slecht wegdek, verkeerd geplaats-
te paaltjes, lang op rood staande 
verkeerslichten, spoorwegover-
gangen of kruisingen waar je altijd 
moet wachten. Fietsers komen el-
ke dag heel wat hindernissen te-
gen. Daarom is de Fietsersbond 
op zoek naar de Fietsstad die het 
meeste doet om deze hindernis-
sen voor fi etsers op te lossen. Na 
‘Veilige schoolomgeving’ in 2011 
is het thema van Fietsstad 2014 
‘Fietsen zonder hindernissen’.

Natuurlijk willen we allemaal zo snel 
mogelijk van A naar B, maar het gaat 
er bij deze verkiezingen vooral om 
dat je zo prettig mogelijk door kunt 
fi etsen. Niet moeizaam via kruip-
door-sluip-door-straatjes met veel 

verkeerslichten, open bruggen en 
omrijden, maar makkelijk en snel via 
goed aangelegde en prima onderhou-
den hoofdfi etsroutes. Routes waar-
mee je ononderbroken heerlijk on-
bezorgd en vlot naar huis kan fi et-
sen. Dat zoekt de Fietsersbond in de 
Fietsstad 2014.

Het thema is volgens projectleider 
Jaap Kamminga van de Fietsersbond 
niet voor niets gekozen. “Het scheelt 
nogal of je comfortabel over bre-
de geasfalteerde fi etspaden recht-
streeks van A naar B kunt fi etsen of 
dat je op hobbelige tegelpaden steeds 
moet wachten voor rode verkeers-
lichten. Dat verschil kan een belang-
rijke reden zijn voor mensen om de 
fi ets te pakken of juist te laten staan.”

Tien opvallende weetjes over fi etsen in Velsen

Fietsspecial

1. De gemeente Velsen heeft ca. 90 km aan fi etspaden in beheer. Daarnaast liggen 
er nog vele fi etspaden in de diverse recreatiegebieden die de gemeente rijk is.

2. De pont zet dagelijks meer dan 4.000 fi etsers over het Noordzeekanaal.

3. Per maand worden er gemiddeld 30 gevonden fi etsen bij de gemeente Velsen 
aangemeld. Via de website www.verlorenofgevonden.nl kunt u zien om welke 
fi etsen dit gaat. Wanneer u uw fi ets kwijt bent, kan het dus de moeite lonen om 
regelmatig op deze website te kijken. 

4. Fietsen die gevonden zijn en niet worden opgehaald worden door de Meer-
groep opgeknapt en via de kringloopwinkels verkocht.

5. Er zijn diverse fi etsclubs waarbij u zich kunt aansluiten om recreatieve fi ets-
tochten te maken. Hou hiervoor de informatie van de buurtcentra in de gaten.

6. De gemeente Velsen telt meer dan 20 fi etsroutes: langs de vele monumenten 
in Velsen, maar er zijn ook knooppuntenroutes en zelfs digitale routes. Zie hier-
voor www.velsen.nl of www.ijmuidenaanzee.nl.

7. Van april tot oktober vaart er een paar keer per dag een watertaxi tussen de 
Noordpier in Velsen-Noord en het Sluisplein in IJmuiden.

8. In buurtcentrum de Dwarsligger in IJmuiden wordt jaarlijks een fi etscursus 
voor volwassenen georganiseerd. 

9. Op alle basisscholen in Velsen leggen ieder jaar groep 7-leerlingen het prakti-
sche verkeersexamen af. In april 2014 vinden deze weer plaats.

10. Op bijna alle middelbare scholen wordt ieder jaar de verkeersmarkt georga-
niseerd voor 15- en 16-jarigen. Hierbij kunnen leerlingen o.a. vanuit een vracht-
wagen daadwerkelijk zien wat de dode hoek is.
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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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 
maart tot en met 7 maart 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 
34, vergroten eerste verdieping 
(07/03/2014) w14.000098; 
Zandhaver 38, plaatsen dakka-
pel (achtergevel) (01/03/2014) 
w14.000095.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 6 bo-
men (07/03/2014) w14.000100;

Hoofdstraat 118, kappen boom 
(06/03/2014) w14.000097;
Antillenstraat 5 t/m 15, oprich-
ten vrijstaande berging achter ap-
partementengebouw (07/03/2014) 
w14.000102;
Hagelingerweg 229, plaatsen schuur 
(04/03/2014) w14.000096.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 13, oprichten 
schuur, erfafscheiding en ophogen 
grond (03/03/2014) w14.000094.

Velserbroek
Ronde Zonnedauw 2, vernieu-
wen schutting (07/03/2014) 
w14.000099.

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning en overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
14 maart 2014 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.
nl via het menu bekendmakingen/ 
direct naar/ meer nieuws/ inza-

ge (ontwerp)besluiten. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen de ontwerpomgevingsvergun-
ning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft 
het volgende ontwerpbesluit:

Velsen-Noord
Heirweg 5, het plaatsen van een tijde-
lijke unit (26/02/2014) w14.000089.

Aanvragen

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 indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Trompstraat 166, plaatsen dakop-
bouw (06/03/2014) w13.000549;
De Wetstraat 4, kappen boom 
(10/03/2014) w14.000061;
Strandweg 4, plaatsen brandweren-
de betonnen keerwand en 2 nooduit-
gangen (07/03/2014) w14.000015;

Loggerstraat 17 F, legaliseren tus-
senvloer (10/03/2014) w13.000453.

Driehuis
Van den Vondellaan 16, plaatsen 
dakkapel (voor-  en achtergevel)
(10/03/2014) w14.000037

Santpoort-Noord
Narcissenstraat 6, wijzigen voorge-
vel (10/03/2014) w14.000033.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 106, kappen boom 
(10/03/2014) w14.000075. 
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Besluiten (vervolg)

Bekendmaking

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 31, kappen 
3 bomen (10/03/2014) w14.000070;
J. Kostelijklaan 26, kappen boom 
(10/03/2014) w14.000065.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 b, wijzigen gebruik 
kantoor naar zorg (10/03/2014) 
w13.000498.

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(10/03/2014) 
w14.000018.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
30 mei 2014, Moonlightshopping, 
Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te 
IJmuiden (10/03/2014) u14.001958;
21 september 2014, Jaarmarkt, Lan-
ge Nieuwstraat en Plein 1945 te 
IJmuiden (10/03/2014).

Standplaats art. 5:18 APV
vrijdag en zaterdag, verkoop gegril-
de kip producten, Ster Bastion Vel-
serbroek (11/03/2014) u14.002536;
zondag,  verkoop gegrilde kip pro-
ducten, Hagelingerweg/ Burg. 
Weertplantsoen (11/03/2014) 
u14.002543.

Ingetrokken bouwvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen hebben de 
volgende bouwvergunningen inge-
trokken: 

Willemsbeekweg 62, BP-134-2008, 
veranderen winkel in woning (HH-
113-2013)
Kennemerboulevard ong.,  B P - 1 2 3 -
2010, plaatsen dakterras met over-
kapping (HH 117-2013)
Concordiastraat 14, BP-250-2008, 
vergroten bedrijfsgebouw (HH 269-
2013)
Meervlietstraat 157, BL-145-2006, 
vergroten woning met erker (HH 
272-2013)

De Savorin Lohmanlaan 14, BL-315-
2008, vergroten garage/berging (HH 
273-2013)
Louise de Colignylaan 46,  B P - 3 6 4 -
2007, vergroten woning met uit-
bouw en kelder (HH 276-2013)
Koningin Wilhelminakade 227, BL-
180-2006, oprichten erfafscheiding 
(HH 294-2013)
Vinkenkrostlaan 33, BL-133-2007, 
plaatsen erfafscheiding voor- en zij-
gevel (HH 298-2013)
Dennenstraat 9, BP-255-2008, ver-
groten 2de verdieping (HH 311-
2013)
Dennenstraat 1, BP-254-2008, ver-
groten 2de verdieping (HH 312-
2013)

Vaststellen Procedureregeling 
functiebeschrijving en functie-
waardering in Velsen en functie-
boek met waarderingen

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met bekend dat zij in 
hun vergadering van 17 december 
2013 van hebben besloten:

a. de Procedureregeling functiebe-
schrijving en functiewaardering 

Gemeente Velsen vast te stellen
b. het functieboek en de daarbij be-

horende waarderingen bij Alge-
meen verbindend voorschrift vast 
te stellen

c. de Velsense conversietabel vast te 
stellen

d. de indelingenlijst vast te stellen
e. de Regeling formatie- en niveau-

beheer en de Regeling individueel 
functiewaarderingsonderzoek in 
te trekken

Dit besluit is nu definitief geworden 
nadat overeenstemming in de com-
missie voor Georganiseerd overleg is 
bereikt en de Ondernemingsraad po-
sitief heeft geadviseerd.

Inwerkingtreding
De procedureregeling in werking te 
laten treden op de eerste dag na be-
kendmaking.

Ter inzage

De tekst van de Procedurerege-
ling functiebeschrijving en functie-
waardering Gemeente Velsen en het 
functieboek met de daarbij behoren-
de waardering zijn in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd. 
Een uitdraai van het elektronisch 
gemeenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het stadhuis. De regelingen 
worden ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.
velsen.regelingenbank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 maart 2014 heeft besloten:

1. De Financiële verordening vast te 

stellen, onder intrekking van de 
huidige verordening;

2. De ingangsdatum van bovenge-
noemde verordening en nota’s te 
bepalen op 1 week na het besluit 
van de raad.

Ter inzage
De tekst van Financiële verordening 
is in het elektronisch gemeenteblad 
gepubliceerd.  Een uitdraai van het 
elektronisch gemeenteblad is ook in 
te zien bij de balie van het stadhuis.  

De verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website van de gemeen-
te Velsen: www.velsen.regelingen-
bank.nl.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij 
in haar vergadering van 3 maart 
2014 heeft besloten:

- De tweede wijziging van de regeling 
budgethouders 2011 vast te stellen 

inhoudende:
- dat het budgethouderschap van 

rechtswege voortvloeit uit de aan-
stelling in de functie van directeur, 
afdelingsmanager, concerncontrol-
ler en teamleider;

- dat de gemeentesecretaris, in man-

daat, vervangers van de directeur, 
afdelingsmanager, concerncontrol-
ler of teamleider kan aanwijzen als 
budgethouder.

-  De regeling in werking te laten tre-
den op de eerste dag na bekendma-
king;

Ter inzage
De regeling wordt 6 weken ter inza-
ge gelegd bij de balie van het stad-
huis. Tevens wordt de regeling ge-
publiceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.regelin-
genbank.nl.
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Toepassing belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met 
ingang van woensdag 19 maart tot 
en met woensdag 2 april 2014 het 
verzoek van Tennet TSO B.V. aan 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu gedurende veertien dagen 
ter inzage ligt op het gemeente-
huis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 in IJmuiden.

Dit betreft een verzoek om met toe-
passing van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht de rechthebbenden de 
gedoogplicht op te leggen voor de 
aanleg en instandhouding van de 
380 kV-hoogspanningsverbinding 
tussen Beverwijk en Vijfhuizen.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht 

wordt er tevens een hoorzitting ge-
houden. De hoorzitting wordt geleid 
door een door de minister van Infra-
structuur en Milieu aan te wijzen 
persoon. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker Tennet TSO B.V.

De hoorzitting zal worden gehouden 
op het stadhuis van de gemeente Be-
verwijk, Stationsplein 48 in Bever-
wijk op donderdag 3 april 2014 om 
10.30 uur.

De rechthebbenden van de kadas-
trale percelen worden schriftelijk in 
kennis gesteld.

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

- de gelegenheid bestemd voor het 
onmiddellijk laden en lossen van 
goederen ten noordoosten van per-
ceeladres Reyndersweg 2 te Velsen 
Noord op te heffen door middel van 
het verwijderen van de borden E7 

zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en door  het ver-
wijderen van OB501L en OB501R.

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.
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Velsen - In de Cliëntenraad 
Velsen participeren vertegen-
woordigers van cliënten van de 
afdeling Sociale Zaken. In de 
afgelopen jaren is cliëntenpar-
ticipatie een begrip geworden 
dat niet meer is weg te den-
ken. Overal wordt de roep om 
inspraak (medezeggenschap) 
groter. Het gaat vooral om die 
situaties waarin de cliënt min 
of meer afhankelijk is. In de 
gemeente Velsen kreeg deze 
vorm van inspraak in 2000 ge-
stalte. 
De toenmalige gemeentelij-
ke sociale dienst formuleerde 
toen de wens om, naast alle in-
dividuele klantcontacten, ook 
op beleidsmatig niveau met 
haar klanten in gesprek te ko-
men. Na overleg werd in maart 
2000 de cliëntenraad geïnstal-
leerd. De leden van de cliën-
tenraad zijn ervaringsdeskun-
digen en onderhouden nauw 
contact met hun achterban. De 
gemeente maakt dankbaar ge-
bruik van de suggesties en ad-
viezen die zij leveren voor het 
te formuleren beleid, dat daar-
mee immers beter kan worden 
afgestemd op de vragen en be-
hoeften van de doelgroep. Bent 
u cliënt van de afdeling Socia-
le Zaken en heeft u vragen of 
spreekt het u aan om ook mee 
te praten, dan kunt u contact 
opnemen via  telefoonnummer 
06-20294234.

Cliëntenraad 
Velsen

Isa Hoes vertelt over 
boek ‘Toen ik je zag’

Velsen - Woensdag 2 april om 
20.00 uur vertelt Isa Hoes in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den over haar boek ‘Toen ik je 
zag. Mijn leven met Antonie’. 
Haar literair agent, Paul Sebes, 
zal haar deze avond intervie-
wen. Daarnaast leest Isa een 
stuk uit het boek voor en beant-
woordt vragen uit het publiek. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid 
om uw boek te laten signeren. 
Boekhandel The Read Shop uit 
IJmuiden zorgt voor de boek-
verkoop.
‘Toen ik je zag’ is een eerbe-
toon aan Antonie Kamerling, 
maar Isa Hoes schuwt de min-

dere kanten van het samenle-
ven met de acteur niet. ‘Het is 
natuurlijk geen luchtig verhaal-
tje,’ zegt ze zelf, ‘je herbeleeft 
20 jaar.’ Isa Hoes en Antonie 
Kamerling ontmoetten elkaar 
voor het eerst tijdens de audi-
ties voor Goede Tijden, Slechte 
Tijden. De soap werd een groot 
succes en Antonie is als harten-
breker Peter Kelder al snel ra-
zend populair. Antonie en Isa 
worden verliefd en leiden sa-
men een vrijgevochten leven, 
terwijl ze de ene rol na de an-
dere spelen in televisieseries, 
speelfilms, toneelstukken en 
musicals. De buitenwereld ziet 
een stralend stel voor de ca-
mera’s, maar privé gaat Antonie 
gebukt onder een zware neer-
slachtigheid. Terwijl deze de-
pressies zich steeds vaker voor-
doen, probeert Isa haar gezin bij 
elkaar te houden, tot Antonie op 
6 oktober 2010 besluit zijn leven 
te beëindigen. Het boek ‘Toen ik 
je zag. Mijn leven met Anto-
nie’ is sinds de verschijnings-
datum al zeer populair en staat 
momenteel op plaats 1 van de 
Bestseller 60, de best verkoch-
te boeken wekelijks op een rij. 
Toegangskaarten zijn te koop 
in de bibliotheek, telefonisch 
en via de website. Prijs voor le-
den is 5 euro en voor niet-leden 
7,50 euro.

Schrijfster verrast door 
animo voor thriller 
IJmuiden - Met een tevreden 
gevoel kan schrijfster Marcella 
Kleine terugkijken op een ge-
slaagde signeersessie bij Fro-
magerie L’Amuse aan de Hal-
kade in IJmuiden. 
Afgelopen zaterdag toog 
zij vanuit Drenthe naar de 
IJmond, in de hoop dat er be-
langstelling zou zijn voor haar 
gloednieuwe psychologische 
thriller ‘Schemergebied’. 
Schemergebied gaat over de 
raadselachtige verdwijning van 
een meisje tijdens een exa-
menfeest in de duinen van 
IJmuiden en de gevolgen daar-
van op het leven van een van 

haar klasgenoten. Zoals het 
een goede thriller betaamt, tast 
de lezer lange tijd in het duis-
ter over het lot van de scholie-
re en volgt er een spannende 
ontknoping. 
Bij het schrijven van het boek 
werd de schrijfster geïnspi-
reerd door het examenfeest uit 
haar eigen jeugd, een feest dat 
ook in de duinen van IJmuiden 
plaatsvond. Naast andere be-
langstellenden, bezochten ook 
klasgenoten van toen de sig-
neersessie. 
‘Schemergebied’ is bij de 
boekhandel en bij online boe-
kenwinkels te bestellen.
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Toepassing belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met 
ingang van woensdag 19 maart tot 
en met woensdag 2 april 2014 het 
verzoek van Tennet TSO B.V. aan 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu gedurende veertien dagen 
ter inzage ligt op het gemeente-
huis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 in IJmuiden.

Dit betreft een verzoek om met toe-
passing van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht de rechthebbenden de 
gedoogplicht op te leggen voor de 
aanleg en instandhouding van de 
380 kV-hoogspanningsverbinding 
tussen Beverwijk en Vijfhuizen.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht 

wordt er tevens een hoorzitting ge-
houden. De hoorzitting wordt geleid 
door een door de minister van Infra-
structuur en Milieu aan te wijzen 
persoon. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker Tennet TSO B.V.

De hoorzitting zal worden gehouden 
op het stadhuis van de gemeente Be-
verwijk, Stationsplein 48 in Bever-
wijk op donderdag 3 april 2014 om 
10.30 uur.

De rechthebbenden van de kadas-
trale percelen worden schriftelijk in 
kennis gesteld.

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

- de gelegenheid bestemd voor het 
onmiddellijk laden en lossen van 
goederen ten noordoosten van per-
ceeladres Reyndersweg 2 te Velsen 
Noord op te heffen door middel van 
het verwijderen van de borden E7 

zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en door  het ver-
wijderen van OB501L en OB501R.

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.
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Velsen - In de Cliëntenraad 
Velsen participeren vertegen-
woordigers van cliënten van de 
afdeling Sociale Zaken. In de 
afgelopen jaren is cliëntenpar-
ticipatie een begrip geworden 
dat niet meer is weg te den-
ken. Overal wordt de roep om 
inspraak (medezeggenschap) 
groter. Het gaat vooral om die 
situaties waarin de cliënt min 
of meer afhankelijk is. In de 
gemeente Velsen kreeg deze 
vorm van inspraak in 2000 ge-
stalte. 
De toenmalige gemeentelij-
ke sociale dienst formuleerde 
toen de wens om, naast alle in-
dividuele klantcontacten, ook 
op beleidsmatig niveau met 
haar klanten in gesprek te ko-
men. Na overleg werd in maart 
2000 de cliëntenraad geïnstal-
leerd. De leden van de cliën-
tenraad zijn ervaringsdeskun-
digen en onderhouden nauw 
contact met hun achterban. De 
gemeente maakt dankbaar ge-
bruik van de suggesties en ad-
viezen die zij leveren voor het 
te formuleren beleid, dat daar-
mee immers beter kan worden 
afgestemd op de vragen en be-
hoeften van de doelgroep. Bent 
u cliënt van de afdeling Socia-
le Zaken en heeft u vragen of 
spreekt het u aan om ook mee 
te praten, dan kunt u contact 
opnemen via  telefoonnummer 
06-20294234.

Cliëntenraad 
Velsen

Isa Hoes vertelt over 
boek ‘Toen ik je zag’

Velsen - Woensdag 2 april om 
20.00 uur vertelt Isa Hoes in de 
Centrale Bibliotheek in IJmui-
den over haar boek ‘Toen ik je 
zag. Mijn leven met Antonie’. 
Haar literair agent, Paul Sebes, 
zal haar deze avond intervie-
wen. Daarnaast leest Isa een 
stuk uit het boek voor en beant-
woordt vragen uit het publiek. 
Natuurlijk is er ook gelegenheid 
om uw boek te laten signeren. 
Boekhandel The Read Shop uit 
IJmuiden zorgt voor de boek-
verkoop.
‘Toen ik je zag’ is een eerbe-
toon aan Antonie Kamerling, 
maar Isa Hoes schuwt de min-

dere kanten van het samenle-
ven met de acteur niet. ‘Het is 
natuurlijk geen luchtig verhaal-
tje,’ zegt ze zelf, ‘je herbeleeft 
20 jaar.’ Isa Hoes en Antonie 
Kamerling ontmoetten elkaar 
voor het eerst tijdens de audi-
ties voor Goede Tijden, Slechte 
Tijden. De soap werd een groot 
succes en Antonie is als harten-
breker Peter Kelder al snel ra-
zend populair. Antonie en Isa 
worden verliefd en leiden sa-
men een vrijgevochten leven, 
terwijl ze de ene rol na de an-
dere spelen in televisieseries, 
speelfilms, toneelstukken en 
musicals. De buitenwereld ziet 
een stralend stel voor de ca-
mera’s, maar privé gaat Antonie 
gebukt onder een zware neer-
slachtigheid. Terwijl deze de-
pressies zich steeds vaker voor-
doen, probeert Isa haar gezin bij 
elkaar te houden, tot Antonie op 
6 oktober 2010 besluit zijn leven 
te beëindigen. Het boek ‘Toen ik 
je zag. Mijn leven met Anto-
nie’ is sinds de verschijnings-
datum al zeer populair en staat 
momenteel op plaats 1 van de 
Bestseller 60, de best verkoch-
te boeken wekelijks op een rij. 
Toegangskaarten zijn te koop 
in de bibliotheek, telefonisch 
en via de website. Prijs voor le-
den is 5 euro en voor niet-leden 
7,50 euro.

Schrijfster verrast door 
animo voor thriller 
IJmuiden - Met een tevreden 
gevoel kan schrijfster Marcella 
Kleine terugkijken op een ge-
slaagde signeersessie bij Fro-
magerie L’Amuse aan de Hal-
kade in IJmuiden. 
Afgelopen zaterdag toog 
zij vanuit Drenthe naar de 
IJmond, in de hoop dat er be-
langstelling zou zijn voor haar 
gloednieuwe psychologische 
thriller ‘Schemergebied’. 
Schemergebied gaat over de 
raadselachtige verdwijning van 
een meisje tijdens een exa-
menfeest in de duinen van 
IJmuiden en de gevolgen daar-
van op het leven van een van 

haar klasgenoten. Zoals het 
een goede thriller betaamt, tast 
de lezer lange tijd in het duis-
ter over het lot van de scholie-
re en volgt er een spannende 
ontknoping. 
Bij het schrijven van het boek 
werd de schrijfster geïnspi-
reerd door het examenfeest uit 
haar eigen jeugd, een feest dat 
ook in de duinen van IJmuiden 
plaatsvond. Naast andere be-
langstellenden, bezochten ook 
klasgenoten van toen de sig-
neersessie. 
‘Schemergebied’ is bij de 
boekhandel en bij online boe-
kenwinkels te bestellen.




