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Tribune Telstar wellicht
in handen van gemeente
Als het aan het college van burgemeester en wethouders van
Velsen ligt, neemt de gemeente de Westtribune op het terrein van de voetbalclub Telstar
over. De hoofdtribune komt uit
de boedel van het faillissement
van Memid Investments BV.

Leren omgaan met geld
Jong geleerd is oud gedaan. In deze nationale ‘week van het geld’
leren kinderen op de basisschool
om te gaan met geld. Met de bedoeling de tieners voor te bereiden op financiële zelfredzaamheid
op volwassen leeftijd. Wethouder
Arjen Verkaik opende de themaweek in de Velsense stadsschouwburg.

Vrijdag 6 maart jl. is op het gemeentehuis van Velsen het lesprogramma
‘Geld in de klas’ gelanceerd. Het is gemaakt met de leerlingen van de Brederode Daltonschool uit SantpoortZuid, de Vuurtoren uit IJmuiden
en in samenwerking met de stichting Golypoon. De leerlingen van deze scholen bekeken samen met hun
ouders/verzorgers de filmpjes in de
raadzaal. Uiteraard waren ook hun
leerkrachten van de partij. Evenals
de wethouders Annette Baerveldt en
Arjen Verkaik namens de gemeente
Velsen.
Afgelopen maandag bezochten leer-

lingen van groep 7 twee theatervoorstellingen met als thema ‘Omgaan
met geld’ in de Stadsschouwburg Velsen. Het was een educatieve en vooral zeer energieke kindershow met de
twee personages ‘Mike-y & Spike-Y’.
Nog meer projecten
Ook in het voortgezet onderwijs
wordt aandacht gegeven aan omgang
met geld. Het Nationaal Instituut
voor Budgetvoorlichting heeft een
lesprogramma gemaakt voor de bovenbouw: ‘Money Ways’. Dit project
heeft al op het Vellesan en het Tender College gedraaid. Volgende week
start het Technisch en Maritiem College. In april volgt de Duin en Kruidberg Mavo.
Op de bovenste foto opent wethouder
Arjen Verkaik in de Stadsschouwburg Velsen ‘De week van het geld’.
Op de onderste foto zitten leerlingen,
ouders, leerkrachten met de wethouders Arjen Verkaik en Annette Baerveldt op de publieke tribune in de
raadzaal. (foto’s: Gemeente Velsen)

Telstars voormalige hoofdtribune voldeed niet meer aan de eisen.
Nieuwe zitplaatsen waren noodzakelijk. Memid was in 2008 de ontwikkelpartij voor de bouw van de
nieuwe tribune Als gevolg van de
economische crisis is Memid al
snel na de bouw van de tribune in
financiële problemen gekomen.
Met een faillissement als gevolg.
Overname
Tot nu toe heeft slechts een marktpartij bij de curator interesse ge-

toond voor de overname van de tribune, maar dat heeft niet geleid tot
daadwerkelijke verkoop. De gemeente is al eigenaar van de grond
onder het Telstar Stadion. De voetbalclub vervult ook een belangrijke, maatschappelijke rol binnen de
gemeente. Dit was aanleiding om
ook als gemeente met de curator in
gesprek te gaan. Het is de bedoeling
dat de destijds met Memid gesloten
erfpachtovereenkomst wordt ontbonden en de gemeente de rechten
op de tribune van de curator verkrijgt. Daardoor komt de grond en
de tribune volledig in eigendom bij
de gemeente. Op hoofdlijnen is hier
overeenstemming over met de curator. De verwachting is dat de gemeenteraad nog voor de zomer op
het voorstel van het college een besluit zal nemen.

In IJmuiden aan Zee

Kust Informatie en
Innovatie Centrum
Afgelopen donderdag 5 maart jl.
heeft de gemeenteraad van Velsen een belangrijke stap gezet.
Besloten is om een bedrag van 2,9
miljoen euro te reserveren voor
de bouw van een Kust Informatie
en Innovatiecentrum in IJmuiden
aan Zee.

Het is de bedoeling om een gebouw
van circa 1000 m2 voor tentoonstellingen en activiteiten te maken. De
gemeente neemt twee derde deel van
de investeringskosten voor haar rekening. Evenals de kosten van planvoorbereiding. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat andere partijen
(fondsen, bedrijven, overheden) financieel voldoende bijdragen om het
gebouw met inrichting te kunnen realiseren. Over twee jaar moet duidelijk zijn of er voldoende fondsen en
bijdragen beschikbaar zijn.

Velsen is van plan een nieuwe organisatie te starten en in een proces van co-creatie te werken aan een
nieuw breed concept over de kust,
zee en natuur. Dit onder de noemer
‘Helden van de zee’. Daarin wordt
ook het Pieter Vermeulen Museum
meegenomen. De jaarlijkse subsidie
die nu naar het museum gaat wordt
dan overgeheveld naar het zogeheten KIIC.
Verkenning
De gemeente heeft in 2014 verkend of het haalbaar is om in de toekomst een Kust Informatie en Innovatie Centrum te bouwen in IJmuiden aan Zee. Uitkomst is dat samenwerking met andere partijen en het
bijeenbrengen van de benodigde gelden kansrijk is als de gemeente een
groot deel van de kosten van het gebouw betaalt.

Infopagina
12 maart 2015

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Studie naar verbinding
A8-A9 uitgebreid
Gedeputeerde Staten (GS) van
Noord-Holland gaan ook de effecten voor de landbouw betrekken bij het onderzoek naar de
aanleg van de verbinding de A8
met de A9. Verder komt er een
extra onderzoek naar fijn stof.

De Landbouw Effect Rapportage
(LER) moet in kaart brengen wat de
(economische) gevolgen zijn voor
de landbouw bij de verschillende
varianten. Hiermee geven GS gehoor aan het verzoek van de omgeving. Tegen het voornemen om de
A8 met de A9 te verbinden zijn 45
zienswijzen ingediend, die 340 vragen en suggesties bevatten. De meningen over nut en noodzaak lopen
ver uiteen. Ook varieert de voorkeur
die men aan de verschillende alternatieven geeft.

Vervolg planstudie
De ingediende zienswijzen worden
gebruikt bij het opstellen van de milieueffectrapportage (MER). Samen
met de andere onderzoeksresultaten
vormt dit rapport de basis voor het
‘voorlopig voorkeursalternatief A8A9’. Dit document zal naar verwachting in januari 2016 openbaar worden gemaakt. Ook in dit stadium is
inspraak mogelijk. Verwacht wordt
dat in april 2016 het definitieve tracé bekend is en dat in 2018 daadwerkelijk kan worden begonnen met de
verbetermaatregelen.
Alternatieven
Voor de verbinding A8-A9 worden
zeven alternatieven onderzocht.
Een overzicht van de alternatieven
is te vinden op www.verbindingA8A9.nl.

Werkzaamheden Broekbergenlaan

Omleiding buurtbus
De werkzaamheden aan de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord
zijn inmiddels gestart. De omleidingsroutes voor het autoverkeer,
de fietsers en buslijn 75 zijn eerder bekend gemaakt en worden
goed gebruikt.

Ook voor de buurtbus (lijn 481) is
door Connexxion een omleidingsroute ingesteld. De haltes Hagelin-

gerweg, Broekbergenlaan en Hoofdstraat zijn tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. In plaats daarvan rijdt de buurtbus via de Schipbroekenweg en de Burgemeester Enschedélaan. Tijdelijke haltes zijn gemaakt ter hoogte van de Terrasweg
en vlak bij de rotonde Wüstelaan.
Kijk voor meer informatie op www.
connexxion.nl of www.velsen.nl

In plaats van donderdag 19 maart

Gemeentehuis woensdagavond 18 maart open
Op donderdagavond 19 maart is
het gemeentehuis gesloten. In
plaats daarvan is het gemeentehuis open op woensdagavond 18
maart, de avond van de verkiezingen van de leden van de Provinciale Staten en Waterschappen.

Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u op
afspraak terecht bij de afdeling Burgerzaken. Voor deze avond is het
slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken (tel. 0255-567200
of 140255). Het stembureau in de hal
van het gemeentehuis is ook open.

Velsenaren in het bezit van een
stempas en een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 21.00 uur hun
stem uitbrengen.
Houdt u er rekening mee dat inwoners van Velsen-Noord voor de waterschapsverkiezing alleen in Velsen-Noord hun stem kunnen uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus
kunt u vinden op www.velsen.nl en
op de achterzijde van de kandidatenlijst.

Feest in Oud-IJmuiden
Op 3 maart jl. werd de start van
de bouw rondom het Thaliatheater in IJmuiden feestelijk gevierd. Hoogtepunt was de onthulling van een metershoog
doek met de afbeelding van het
ontwerp van het nieuwe hart, het
zogeheten ‘Thaliaplein’. Enthousiaste kopers en anderen, die bij
het project Oud-IJmuiden betrokken zijn, waren getuige van
de onthulling.

Het gebied, dat gelegen is tussen het
Noordzeekanaal en de vissershaven
van IJmuiden is een oud bedrijventerrein dat verandert in een dynamische woonomgeving. Het woningaanbod in Oud IJmuiden-west
loopt uiteen van appartementen
en terraswoningen tot grote een-

gezinswoningen. Daarnaast is er
een mix van huur- en koopwoningen. De gemeente Velsen, ontwikkelaar BPD en woningbouwcorporaties Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen werken samen aan deze metamorfose. Meer weten ? Kijk
op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/projecten/oudijmuiden-1.
htm of volg het project op www.facebook.com/oudijmuiden.
Op de foto staan van links naar
rechts Martijn Hemmer van BPD,
Peter van Ling van Velison Wonen, Tanja Morsheim van Woningbedrijf Velsen, gedeputeerde Joke
Geldhof van Noord-Holland, Peter Maalman van HSB Bouw, Harm
Janssen van BPD en wethouder Ronald Vennik van Velsen. (foto: BPD)

Rectificatie
Belastingspecial
In de Belastingspecial van de Infopagina van 26 februari jl. staat ten onrechte vermeld, dat in 2015 over een

derde en elke volgende hond 20,11
euro hondenbelasting moet worden
betaald. Het juiste tarief is: € 120,11.
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Expositie ‘BeLeef Oud-IJmuiden’ geopend
Vorige week heeft wethouder Robert te Beest de expositie ‘BeLeef
Oud-IJmuiden geeft IJmuiden haar
ziel terug’ geopend. De tentoonstelling bestaat uit tientallen historische beelden, maar ook uit attributen die herinneren aan het leven
en werken in Oud-IJmuiden. De expositie is deze maand te bezichtigen in de bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden.

Vertel ook uw verhaal!
Om de geschiedenis van IJmuiden
nog completer te maken organiseren
BeLeef Oud-IJmuiden en Stichting
KIST een vertelmiddag op woensdag
18 maart in de bibliotheek. Iedereen is
van harte welkom om verhalen te vertellen over de tijd van de kanaalgravers en de aanleg van de sluizen en de
pieren. Deze middag begint om 15.00

uur. De verhalen worden opgeschreven. Aan de hand hiervan zal het scenario van de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ worden geschreven en artikelen gemaakt,
die Beleef Oud-IJmuiden plaatst in de
krant, haar boek of website.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via info@
stichtingkist.nl, maar ook telefonisch
op nummer: 0255 525 353. Meer info: Agnes de Boer (BeLeef OudIJmuiden): 06 23 64 32 95 - Marlenne Schrijver (BeLeef Oud-IJmuiden):
06 50 90 55 85 of Pauline van Vliet
(Stichting KIST): 06 16 62 55 71.
Op de foto staan van links naar rechts
Jan Zwanenburg, Agnes de Boer en
wethouder Robert te Beest. (foto: Erik
Baalbergen)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 28
februari 2015 tot en met 6 maart
2015 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Kromhoutstraat 54 0001, legaliseren tussenvloer (03/03/2015) 34822015;
Breskensstraat 2, bouwen inpandige gasflessenruimte (05/03/2015)
3328-2015;
De Ruyterstraat 50 RD, brandveilig
gebruik (28/02/2015) 2996-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dakopbouw ((01/03/2015) 3041-2015.

IJmuiden
Willemsbeekweg 7, plaatsen dakkapel (05/03/2015) 3356-2015;
Middenhavenstraat 92, plaatsen
tussenvloer (17/02/2015) 34762015;

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen tijdelijke buitenvoorzieningen

(05/03/2015) 3313-2015.
Velsen-Zuid
Spaarnwoude ong., gebruiken weiland als personeelsverblijf t.b.v. een
festival (05/03/2015) 3505-2015;
Oostbroekerweg 9, organiseren festival (03/03/2015) 3141-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Rijksweg 287, plaatsen 6 vlaggenmasten (06/03/2015) 3419-2015;
Linie 2 A, gebruik water t.b.v. ligplaats (03/03/2015) 3386-2015.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen kadeconstructie (05/03/2015) 33262015;
Dijckmanstraat
2,
verbouwen
kerk tot woon- en kantoorruimte
(06/03/2015) 3387-2015.
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.

rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning
(begane grond en 1ste verdieping)

Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaat-

IJsverkoop van 1 maart tot 31 oktober 2015, gemeente Velsen, (26/02/
2015) u15.001537.

DKV-Jeugdwedstrijden

leidingen van het NIL ontving hij
de bronzen plak. Naast deze prijs
ontvangt Diego ook nog een officiële praktijk diploma niveau 1 van
het NIL waardoor hij alleen nog
examen af hoeft te leggen voor het
theoretische gedeelte.
Andere winnaars in de categorie
MAG waren Gerrit van Duren van
CS de Hoven uit Gorinchem (1)
en Joost Postel van het Martinus
College uit Grootebroek (2). Bij
de BMBE groep kwamen Jan van
Wijngaarden van CS de Hoven (1)
en Pascal Jansen van het Segment
uit Gouda als beste uit de bus.
Het NIL organiseert deze lascompetitie om leerlingen te stimuleren
een baan in de lastechniek te kiezen en zelf te ervaren hoe leuk het
lasvak eigenlijk is.

IJmuiden - Vorige week zaterdag
speelde er een aantal teams van
DKV. DKV F1 speelde tegen Oosterkwartier F1. Een bekende tegenstander van de F1 en altijd lastig. Helaas verloor DKV met 9-2. De
D1 heeft het kampioenschap vorige week al binnen gehaald en dat
was deze week te merken. Tegen
Sporting Trigon miste de scherpte
waardoor ze te makkelijk doelpunten tegen kregen. Hierdoor werd
er, voor de eerste keer dit zaalseizoen, verloren met 11-7. Volgende
week zal de D1 tegen Haarlem laten zien waarom ze kampioen zijn
geworden. De C1 speelde tegen
VZOD C1. Met rust stond het 2-4
voor de IJmuidenaren. Na rust liepen ze uit naar 9-14, mede dankzij
negen treffers van Sverre, die goed
op schot was. De B1 speelde haar
laatste wedstrijd tegen KZ Danaiden. Met dank aan Thijs kon DKV
een team opstellen, omdat er veel
zieken waren. Ook de rest leek
niet fit te zijn. Tot 4-4 kon men nog
partij bieden. Na de rust leek alle
energie op te zijn en liep men achter de feiten aan. Eindstand 14-6.
Onderschatting was het grote gevaar voor de A1 tegen OKV. De hele wedstrijd ging het gelijk op en
had DKV het gevoel dat er kon
worden gewonnen. DKV had veel
kansen, maar de dames van OKV
waren goed op schot en hielden
de stand gelijk. In de laatste minuut maakte Denise gelukkig het
verschil. DKV maakte het zichzelf
lastig, maar hield de punten.

Rabo AZ Voetbaltoer
op De Boekanier
IJmuiden - Donderdag 5 maart
heeft de aftrap plaats gevonden
van de Rabo AZ Voetbaltoer in
de voetbalkooi van De Boekanier! Ridgeciano Haps, speler
van AZ kwam langs om de aftrap met de leerlingen te verrichten. Ook de technisch directeur
van AZ, Earnest Stewart, was bij
dit gebeuren aanwezig. Natuurlijk werden er na afloop de nodige handtekeningen uitgedeeld.
De Rabo AZ Voetbaltoer is een
speciaal project voor de hoogste groepen van de basisschool,
ook de groepen 8 van De Boekanier doen mee. In Rabobank
en AZ bieden een gratis onderwijspakket aan over de thema’s

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning
(begane grond en 1ste verdieping)
Driehuis
Marnixlaan 5, wijzigen achtergevel en uitbreiding badkamer
(23/02/2015) 722-2015.
IJmuiden
Geen mededelingen.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Vergunningen Algemene PlaatVelserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
3e rijksbinnenhaven ong., plaatsen
4 meerpalen inclusief loopbrug en
trap (06/03/2015) w14.000539.
Velsen-Zuid
Genieweg 46 en 46a, verbouwen
stalgebouw (02/03/2015) 21962015.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, vernieuwen dak (09/03/2015) 7642015.
(05/03/2015) 641-2015;
Middenduinerweg 34, kappen boom
(09/03/2015) 1807-2015;
Middenduinerweg 36, kappen 2 bomen (09/03/2015) 1842-2015.

Velsen-Noord - In samenwerking met het Nederlands Instituut
voor de Lastechniek organiseerde
Haprotech Lasopleidingen vorige
week vrijdag de tweede voorronde voor de Nationale Laswedstrijden 2015. Tijdens deze voorronde namen VMBO-leerlingen uit
Noord- en Zuid-Holland het tegen
elkaar op om te zien wie het beste
kan lassen in de processen MAG
en BMBE (Booglassen met beklede electrode). De nummers een en
twee van iedere voorronde strijden
vervolgens in de landelijke finale
om de felbegeerde titel ‘Laskampioen van Nederland VMBO 2015’.
Diego Asselman van het Technisch
College Velsen behaalde de derde
plek in de categorie MAG. Uit handen van Yvonne Olgers, hoofd Op-

‘voeding’, ‘respect’, ‘omgaan met
geld’ en ‘samenwerken & bewegen’. Met behulp van praktijkvoorbeelden bij AZ zijn over deze thema’s een lesprogramma
en ondersteunende filmpjes gemaakt.
AZ en Rabobank zijn zich bewust van hun maatschappelijke
positie en voelen zich nauw betrokken bij de regio Noord-Holland. Door de voorbeeldfunctie
die de AZ-spelers innemen, spelen zij een rol in de belevingswereld van kinderen uit de regio
en kunnen zij maatschappelijke,
sportieve en sociale vraagstukken makkelijk aansprekend en
bespreekbaar maken.

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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Venten artikel 5:15 APV
IJsverkoop van 1 maart tot 31 oktober 2015, gemeente Velsen, (26/02/
2015) u15.001537.
Standplaatsen artikel 5:18 APV
Verkoop van oliebollen van 10 oktober tot en met 31 december 2015,
Lange Nieuwstraat / K. Zegelstraat te IJmuiden (26/02/2015)
u15.001550;
Standplaatsen artikel 5:18 APV
op 16 maart 2015 van 09:30 uur tot
20:00 uur Ziggo informatiestand
iv.m. TV zenders. IJmuiden: Velserduinplein ter hoogte van de Engelmundusstraat 27, Santpoort: Hagelingerweg tegenover de Deka
Markt,Velserbroek: Sterbastion ter
hoogte van huisnummer 41, VelsenNoord: Wijkerstraatweg tegenover
huisnummer 175 (10/03/2015).
selijke Verordening
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