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Wanneer mag de vlag uit?
Vlaggen mag op alle dagen, maar 
de vlag hijsen mag alleen over-
dag, tussen zonsopgang en zons-
ondergang. Hieronder enige uit-
leg.

De Nederlandse vlag – in helder 
rood, helder wit en kobaltblauw – 
mag op alle dagen van het jaar wap-
peren. Daarnaast wordt er gevlagd 
bij nationale feestdagen en andere 
officiële gelegenheden. 

De vlag hijsen mag alleen tussen 
zonsopgang en zonsondergang ge-
beuren. Als het donker is, tussen 
zonsondergang en zonsopgang, mag 
hij niet gehesen worden. In die uren 
mag hij ook niet blijven hangen, be-
halve als hij zo goed verlicht is dat 
de kleuren duidelijk te zien zijn. Een 
gehesen vlag mag nooit de grond ra-
ken of het verkeer hinderen, ook niet 
als de vlag halfstok hangt. De vlag-

genstok moet dus lang genoeg zijn. 
Tijdens de dodenherdenking op 4 
mei moet de vlag tussen 18.00 uur 
en zonsondergang halfstok hangen. 
Dat betekent dat de onderkant van 
de vlag halverwege de mast komt. 

Op Koninginnedag en op verjaar-
dagen van leden van het Koninklijk 
Huis wordt de vlag met een oranje 
wimpel gehesen – bij alle andere ge-
legenheden zonder.

Tante Suus en Oom Bert van de speeltuin in Zeewijk worden in het zonnetje 
gezet door Robert te Beest, wethouder Welzijn van de gemeente Velsen tij-
dens NL Doet. De gemeenteambtenaren en raadsleden hebben hard aan de 
speeltuin gewerkt in bar winterweer. (foto: Reinder Weidijk)

Raad: voorstel voor
behoud Fast Flying Ferry
De gemeenteraad van Velsen wil 
dat het college een dringend be-
roep doet op de provincie Noord-
Holland om de Fast Flying Ferry 
(FFF)  tussen Amsterdam en Vel-
sen-Zuid in de vaart te houden.

Daarvoor dient de raad een initia-
tiefvoorstel in tijdens de raadsverga-
dering van donderdag 28 maart. Eer-
der zijn er raadsvragen gesteld en is 
het behoud van de Fast Flying Ferry 
in de raadsvergadering van 7 maart 
2013 besproken. 

In het initiatiefvoorstel draagt de 
raad het college op om samen met 
het bedrijfsleven en het maatschap-
pelijk middenveld bij de provincie 
aan te dringen op een nieuwe aanbe-
steding van de FFF.  Daarnaast ver-
zoekt de raad het college om samen 
met het bedrijfsleven en het maat-
schappelijk middenveld een onder-
zoek te doen of er een bijdrage gele-
verd kan worden in de exploitatie-
kosten. 

Eind van dit jaar loopt het contract 
voor de Fast Flying Ferry tussen 
Connexxion en de provincie Noord-
Holland af. De raad en het college 
van B&W hechten veel waarde aan 

deze verbinding over het Noordzee-
kanaal. Niet alleen vanwege het be-
lang voor de forensen uit Velsen en 
Amsterdam, maar zeker ook om de 
toeristische en recreatieve waarde 
van deze unieke verbinding.

Met dit voorstel ondersteunt de raad 
het particuliere initiatief via www.
petities.nl  (https://petities.nl/peti-
tie/de-draagvleugel-boot-ijmuiden-
amsterdam-moet-blijven) waar in 
korte tijd ongeveer 4000 handteke-
ningen zijn verzameld vóór het be-
houd van de FFF. (foto: Gemeente 
Velsen)

Stadhuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in 
dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 29 maart  Goede Vrijdag
Maandag 1 april  Tweede Paasdag
Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid

Het hek is van de dam
Een deel van het hek op de Zuidpier is weggehaald, zodat mensen in een rol-
stoel nu ook de pier opkunnen. Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen heb-
ben dit in overleg besloten. Over een jaar wordt dit geëvalueerd. (foto: Ge-
meente Velsen)
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Ondertekening overeenkomst

Dierenambulance Velsen
Gewonde en dode dieren vervoe-
ren en kadavers ruimen – deze ta-
ken doet de Dierenambulance Vel-
sen voor de gemeente. Wethouder 
Westerman van Velsen en de heer 
Van Egmond van de Dierenambu-
lance tekenden ervoor.

Donderdag 21 maart jl., het begin 
van de lente, was een mooie dag voor 
de Dierenambulance Velsen aan de 
Kromhoutstraat te IJmuiden. Toen 
hebben deze organisatie en de ge-
meente Velsen een overeenkomst 
ondertekend die het vervoer van ge-
wonde en dode dieren en het rui-
me van kadavers in de gemeente re-
gelt. De wethouder Dierenwelzijn, 
de heer Westerman, en de voorzitter 
van de dierenambulance, de heer Van 

Egmond, zetten hun handtekening. 
Daarna was er een heerlijke taart met 
daarop beide logo’s, verzorgd door de 
Dierenambulance.

De overeenkomst is tot stand geko-
men naar aanleiding van de Nota 
Dierenwelzijn van de gemeente Vel-
sen. De nota is in overleg met de di-
verse dierenorganisaties tot stand 
gekomen. De gemeenteraad van Vel-
sen heeft de nota op 26 april 2012 
aangenomen. Er staat in wat dieren-
welzijn in Velsen inhoudt, wat de ge-
meente en de Dierenambulance daar-
over hebben afgesproken. De Dieren-
ambulance Velsen werkt onder het 
kanaal; daarboven gaat Dierenambu-
lance Kennemerland deze taken uit-
voeren. (foto: Reinder Weidijk) Leren is een recht!

Dag van de Leerplicht
Op 21 maart was het de Dag van 
de Leerplicht. De drie leerplicht-
ambtenaren van de gemeente 
Velsen bezochten bovenbouw-
klassen van zeven verschillende 
basisscholen in de gemeente.

Eén daarvan was De Toermalijn in 
Driehuis. De leerplichtambtenaren 
legden de kinderen uit dat leerplicht 
eigenlijk leerrecht betekent. Vroe-
ger moesten kinderen werken in de 
fabrieken en op het land. Pas toen in 
1900 de Leerplichtwet kwam, stopte 
de kinderarbeid in Nederland. 

Op de Toermalijn in Driehuis had-
den leerlingen een opstel gemaakt 
over de leerplicht. “Ik had opgeschre-
ven dat mijn vriendin ging spijbelen, 

maar dat ik niet meedeed”, vertelt 
één van hen. Het leverde interessan-
te gespreksstof en vragen op. Wan-
neer moet je naar school en wanneer 
hoeft het niet? Wat gebeurt er wan-
neer je wel naar school moet, maar 
niet gaat? En wat doet een Leer-
plichtambtenaar? Deze ambtenaren 
worden bijvoorbeeld ingeschakeld 
bij ‘luxeverzuim’, als ouders op va-
kantie willen terwijl de kinderen nog 
naar school moeten. Maar de mees-
te meldingen gaan over kinderen die 
om andere redenen spijbelen. 

Elk jaar bezoeken de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente Velsen 
scholen in de gemeente om te vertel-
len over wat leerplicht inhoudt. (fo-
to: Reinder Weidijk)

Gratis compost te halen
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 
maart is er weer gratis compost 
te halen op de wijkpost aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid. De compost is afkom-
stig van HVC. Neem een schep, 
een vuilniszak of een (krui)wagen 
mee.

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid ligt een berg compost 
klaar. Iedereen kan het gratis opha-
len op vrijdag 29 maart tussen 08.00 
en 16.00 uur en op zaterdag 30 maart 
tussen 08:00 en 14.00 uur. U moet 
zelf een schep meenemen en iets om 
de compost in te doen, zoals een zak 
of kruiwagen. HVC organiseert deze 
gratis compostactie al voor het zes-

de jaar, in alle gemeenten waar HVC 
werkt.

Gasleiding door Velsen
Gasunie gaat een gasleiding van 
circa 90 kilometer lang leggen 
tussen Beverwijk en Wijngaarden 
(ZH). Een stukje ervan komt ter 
hoogte van Velserbroek te liggen. 
Het werk duurt ongeveer tot eind 
2013.

Per april 2013 werkt Gasunie – een 
transporteur van aardgas – aan de 
aanleg van een gasleiding tussen Be-
verwijk in Noord-Holland en Wijn-
gaarden in Zuid-Holland. De leiding 
komt gedeeltelijk ook in onze ge-
meente te liggen, namelijk langs de 
A9 ter hoogte van Velserbroek. De 
leiding is in totaal zo’n 90 kilometer 
lang. 

Het werkterrein voor de aanleg is 
ongeveer 45 meter breed. De bui-

zen voor de leiding worden in een 
sleuf gelegd van 2,5 tot 3 meter diep. 
In de sleuf worden de leidingdelen 
aan elkaar gelast en worden de las-
sen gecoat. Na controle en goedkeu-
ring daarvan wordt de leiding toege-
dekt met zand van het werkterrein. 
De bovenkant van de leiding ligt op 
1,60 meter onder het maaiveld. Naar 
verwachting worden de werkzaam-
heden voor het einde van dit jaar af-
gerond. 

Gasunie zorgt voor de leidingen; haar 
klanten leveren het gas. Gasunie is 
wettelijk verplicht om voor voldoen-
de transportcapaciteit te zorgen. Om 
aan de vraag daarnaar te kunnen 
voldoen, wordt deze leiding gelegd. 
Meer informatie op http://www.gas-
unie.nl/beverwijk-wijngaarden.
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Onderscheiding voor
leden EHBO Vereniging
De heer De Lange, mevrouw Van der Horst en mevrouw Mantel (r) ontvingen 
van burgemeester Franc Weerwind een Koninklijke Onderscheiding. Op za-
terdag 23 maart 2013 werden zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau vanwege hun jarenlange belangenloze inzet voor de EHBO Vereniging 
Santpoort. Op die dag werd het 90-jarig jubileum van de vereniging gevierd. 
(foto: Reinder Weidijk)

Stadsdichter en -fotograaf
Bjorn van Houten en Marcel Rei-
mer zijn de nieuwe stadsdichter 
en stadsfotograaf van Velsen. Dat 
heeft de jury op 20 maart jl. be-
kendgemaakt.

Op woensdag 20 maart 2013 zijn in 
de Centrale Bibliotheek een nieuwe 
stadsdichter en stadsfotograaf verko-
zen door een professionele jury onder 
leiding van burgemeester Franc Weer-
wind. Het komende jaar zijn de titels 
in handen van stadsdichter Bjorn van 
Houten alias MC Beer (links), bekend 

van de Rebelsen uit Velsen, en stads-
fotograaf Marcel Reimer, voorzitter 
van fotoclub Polderlicht. Zij lossen 
stadsdichter Inge Verhoog en stadsfo-
tograaf Romée Wendelgelst af. 

Op dezelfde avond werd de bundel van 
Inge en Romée gepresenteerd, getiteld 
‘Een blik van ver geeft overzicht’, ver-
krijgbaar aan de balie van de Centra-
le Bibliotheek. Hun bijbehorende ex-
positie bij het Toenpunt is te bewon-
deren tot en met zaterdag 6 april 2013. 
(foto: Bibliotheek Velsen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u mee informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bu-
reau discriminatiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan 
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken 
met één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
maart 2013 tot en met 22 maart 
2013 de volgende aanvragen heb-
ben ontvangen voor een omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Kennemerplein 23, in-
gebruik nemen ruimte voor cul-
turele doeleinden (22/03/2013) 

w13.000107; Watertorenpark, 
plaatsen kunstwerk (18/03/2013) 
w13.000093; Casembrootstraat 
58, wijzigen gevel schoolgebouw 
(21/03/2013) w13.000104; Krom-
me Mijdrechtstraat 18, oprichten 
garage (21/03/2013) w13.000102; 
Trompstraat 200 J, K en L, verbou-
wen 3 woningen tot bijeenkomst-
ruimte (22/03/2013) w13.000111; 
Strandweg 5, oprichten bedrijfshal 
(22/03/2013) w13.000110; Tromp-
straat 204 J t/m 204 P en 206 J t/m 
206 P, wijziging reeds verleende ver-

gunning i10.008695 (oprichten ap-
partementencomplex)(15/03/2013) 
w13.000090; Kievitlaan 28, plaat-
sen erfafscheiding (17/03/2013) 
w13.000092.

Velsen-Zuid: Buitenhuizerweg 
ong. (schuin t.o. nr.20), overslag 
zand uit schepen op vrachtauto’s 
(22/03/2013) w13.000106.

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 
192, exploiteren achtertuin tot terras 
(22/03/2013) w13.000103;

Broekbergenlaan ong., (achter nr. 
22), starten volkstuin (20/03/2013) 
w13.000097; Crijnssenstraat 6, 
plaatsen dakkapel (voorgevel)
(22/03/2013) w13.000109; Frans 
Netscherlaan 21, oprichten garage 
(18/03/2013) w13.000095.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Hofgeesterweg 63, 
vervangen dakplaten (18/03/2013) 
w13.000094; Sluisweid 9, wijzigen 
gevel schoolgebouw (21/03/2013) 
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Raadsplein 4 april 2013 
Op 4 opril 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, 
Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister 
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
1: 19.30-21.00  Bestemmingsplan De Biezen
Ruimte 2
2: 19.30-21.00  Notitie starterslening
Ruimte 3
3: 19.30-21.00 Witte Theater
Ruimte 1
4: 21.30-23.00   De Lokale Senioren Agenda in Velsen
Ruimte 2
5: 21.30-23.00   Verzelfstandiging Haven Amsterdam-relatie 
   met Centraal Nautisch Beheer
Ruimte 3
6: 21.30-23.00   Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken, m.u.v. sessie 5.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 3 april 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

w13.000105; Zeilmakerstraat 
30, vestigen fitness centrum 
(20/03/2013) w13.000096.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Santpoort-Zuid: Jagtlustlaan 
19, kappen 1 eik (20/03/2013) 
w13.000098;

Welstand: Voor zover de ingediende 

aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-

matie over welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen medede-
lingen

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Plein 1945 nr. 1, wij-
zigen voorgevel (22/03/2013) 
w13.000084.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Pijpbloem 6, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(20/03/2013) 
w13.000033; Grote Boterbloem 
105, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(25/03/2013) w13.000039; Kerken-
maaijerskamp 62, optrekken achter-
gevel (25/03/2013) w13.000040.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende APV-vergunningen 

Evenementen art. APV 2:17
30 maart/31 maart 2013, re-en-
actment, Forteiland te IJmuiden 
(20/03/2013) u13.002409; 26 april 
tot en met 5 mei 2013, kermis, Kenne-
merplein te IJmuiden (20/03/2013) 
u13.001206; diverse braderieën in 
2013; 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 
25 mei, 9 en 22 juni, 7 en 21 juli, 3, 
4 en 18 augustus,  8 en 22 septem-
ber, Kennemerboulevard te IJmui-
den (20/03/2013) u13.002806; Ko-
ninginnedagviering op 30 april 2013, 
Kennemerlaan voor Café Cheers  (25 
/03/2013) U13.002672; Koninginne-
dagviering op 30 april 2013, plein-
tje aan Van Tuyllweg Velsen Zuid 
(26/03/2013) u13.002500.




