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Stremming op dinsdag 30 april

Koningsvaart op ’t IJ
Op 30 april is ’s avonds de Koningsvaart op het IJ. Zowel voor
de beroepsvaart als de pleziervaart is het IJ die dag een aantal
uren gestremd. Lange boten varen een eigen aparte route.

Compostactie groot succes
De compostactie van vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in Santpoort-Zuid was
een groot succes. Heel veel mensen hebben emmers gevuld, plastic zakken,
fietstassen, kruiwagens, auto’s en aanhangers. Van de 70 m2 compost is in
twee dagen 65 m2 opgehaald. De rest wordt in de plantsoenen gebruikt. (foto: gemeente Velsen)

Wegwerkzaamheden
Gildenlaan Velsen-Noord
Tussen half april en eind mei
wordt aan het wegdek in de Gildenlaan in Velsen-Noord gewerkt. Een aantal bakstenen
moet worden vervangen.

In de Gildenlaan is eerder aan de
weg gewerkt. Daarna bleek dat een
deel van de bakstenen in de rijweg
stuk gaat; deze worden de komende weken vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fasen, die in elkaar overlopen.
Eerst wordt de Gildenlaan van de
Breesaperhof tot huisnummer 40
aangepakt; dit duurt van 15 april
2013 tot eind april. Dan volgt het
stuk bij het hofje vanaf huisnummer 269 tot huisnummer 40; dit begint eind april en duurt tot half mei.
Tot slot wordt er gewerkt aan de
Gildenlaan van huisnummer 40 tot
huisnummer 68; dit begint half mei
en duurt tot eind mei. Deze data zijn
onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onvoorziene zaken.
Twee dagen voor aanvang van de
tweede en derde fase krijgen aan-

wonenden een brief om te melden
waar en wanneer de werkzaamheden gaan beginnen.
Al het verkeer wordt omgeleid, behalve de voetgangers. Zij worden
waar mogelijk langs het werk geleid.
Auto’s kunnen gedurende de werkzaamheden niet op het werkterrein
worden geparkeerd. Minimaal twee
dagen van tevoren stuurt de aannemer daar bericht over.
Het huisvuil kan gedurende de
werkzaamheden alleen buiten het
werkterrein aangeboden worden.
Bij wie dat tot onoverkomelijke problemen leidt, is hulp van het personeel van de aannemer een optie.
Voor de ondergrondse containers
wordt per geval bezien of een tijdelijke oplossing noodzakelijk is.
De gemeente streeft ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken. Enige overlast is echter niet uit te sluiten.
Hiervoor vraagt de gemeente begrip.

Een belangrijk deel van het programma van de Troonswisseling vindt dit
jaar op het water plaats. ’s Avonds is
de Koningsvaart, speciaal voor het
nieuwe koninklijk paar. Om die reden is het vaarverkeer op het IJ gestremd vanaf 08.00 voor de pleziervaart en vanaf 13.00 uur voor de beroepsvaart. Na afloop van het officiële programma wordt het IJ weer vrij-

gegeven; dat zal rond 01.00 uur zijn.
Door de afsluiting van het IJ is het
niet mogelijk om vanaf de grachten via het IJ rond te varen. Daardoor komen de overgebleven vaarroutes in de binnenstad onder grote
druk te staan. Voor hele lange vaartuigen (rondvaartboten o.a.) is een
aparte vaarroute ingesteld. Daarmee
kunnen opstoppingen op de grachten worden voorkomen en wordt een
veilige doorvaart bevorderd.
Meer informatie voor de pleziervaart: www.amsterdam.nl > persberichten > aparte vaarroute

Opening tentoonstelling
Een schone zee en vissen naar
vuil – daar gaat de nieuwe tentoonstelling in de bibliotheek
van Velsen over. Op vrijdag 19
april gaat hij open; vooral kinderen zijn van harte uitgenodigd.

In deze tentoonstelling kan iedereen zien hoe mooi de zeeën en oceanen kunnen zijn. Mensen gaan
daar alleen niet altijd zorgvuldig
mee om, waardoor er veel vuil in
zee drijft. Dat laat de tentoonstelling in de bibliotheek van Velsen
ook zien.

De opening is om 15.30 uur. Martijn Mewe, directeur van de bibliotheek Velsen, heet iedereen
welkom. Daarna houdt Heather
Leslie, IVM VU Amsterdam, een
presentatie; zij is coördinator van
het Europese onderzoeksproject
CleanSea. Wim Westerman, wethouder in de gemeente Velsen en
voorzitter van KIMO Nederland
en België, opent de tentoonstelling. Kinderen zijn daar van harte welkom bij, want ze kunnen er
aan meedoen. De tentoonstelling
is gratis te bekijken tot en met zaterdag 15 juni 2013.

Oplichting aan de deur
Op woensdag 17 april 2013 is er
een informatiebijeenkomst over
‘oplichting aan de deur’ in het
Brederodehuys van 14.00 tot
16.30 uur. Na enige filmpjes en
uitleg over deze babbeltrucs is er
gelegenheid tot vragen stellen.

Een zogenaamde klusjesman of een
zogenaamde nieuwe buurvrouw mensen met slechte bedoelingen
proberen bij u binnen te dringen
met een smoesje. Ze komen eigenlijk geld en andere kostbaarheden
stelen.
Daarom is er een informatiebijeenkomst over ‘oplichting aan de deur’,

georganiseerd door het Wijkteam
Santpoort, waarin de woningcorporaties zitten, politie, Stichting Welzijn, vertegenwoordigers van het
wijkplatform Santpoort en de gemeente Velsen. De meest voorkomende babbeltrucs komen aan bod,
er worden filmpjes getoond en er is
ruimte voor vragen en ervaringen.
De deur gaat om 13.30 uur open; de
bijeenkomst begint om 14.00 uur
en duurt tot 16.30 uur in het Brederodehuys, Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Toegang na aanmelding vóór 12 april via
0255-566583. Meld u tijdig aan; er is
plaats voor maximaal 80 mensen.
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Afspraken dierenwelzijn
De gemeente Velsen en Beverwijk
hebben afspraken gemaakt met
de Dierenambulance Kennemerland over het vervoer van gewonde en overleden (zwerf-)dieren
boven het Noordzeekanaal.

De wethouders Dierenwelzijn van de
gemeentes Beverwijk en Velsen hebben op 5 april 2013, ieder afzonderlijk, een overeenkomst ondertekend
waarin de afspraken met de Dierenambulance Kennemerland over het
vervoeren van overleden of gewonde
(zwerf-) dieren boven het Noordzeekanaal zijn vastgelegd. Wethouder
H. Erol tekende namens de gemeente Beverwijk, wethouder W. Westerman namens de gemeente Velsen
en voorzitster mevrouw W.G.M. van
Wienen-Hoos namens de Dierenambulance Kennemerland.

21 54 54. Tijdens de openingstijden (werkdagen van 9.00 tot 18.00
uur, op zaterdag van 10.00 tot 17.00
uur) is dit ook het telefoonnummer voor vragen. In spoedgevallen
kan dit nummer ook gebeld worden
buiten kantoortijden en op feestdagen. Eerder dit jaar werd al een
overeenkomst getekend met de Dierenambulance Velsen over hetzelfde onderwerp; die ging om Velsense
grondgebied beneden het Noordzeekanaal. (foto: Alwin Seegers)

Kadeterrein Grote Hout
Burgemeester en wethouders
van Velsen willen het kadeterrein aan de Grote Hout zelf in
erfpacht uit gaan geven. Ook
wil B&W dat de gemeente zelf
investeert in het herstellen van
de zeekade. Dit laatste wordt
aan de raad voorgelegd.

Om in het huidige economische
klimaat een positieve impuls te geven aan de economie en de bouw
heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het
kadeterrein Grote Hout zelf in erfpacht uit te gaan geven aan marktpartijen (eindgebruikers).

Het afgelopen jaar heeft de gemeente geprobeerd om het kadeterrein Grote Hout in VelsenNoord door een havenbedrijf te
laten overnemen. Met Zeehaven
IJmuiden is uitgebreid overlegd,
maar partijen konden het helaas
niet eens worden. De andere havenbedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben geen bruikbare
voorstellen ingebracht voor overname van dit terrein.

Het college stelt de raad voor om
als gemeente nu zelf te investeren in het zo spoedig mogelijk herstellen van de zeekade. Op deze
manier kan de gemeente de risico’s voor marktpartijen beperken
en daarmee de uitgifte van het kadeterrein bevorderen, de subsidies behouden, en de economie, de
bouw en de werkgelegenheid stimuleren.

Inwoners uit Velsen en Beverwijk
die boven het kanaal een overleden,
gewond of zwervend dier hebben gevonden, kunnen de Dierenambulance Kennemerland bellen, 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, via 0251-

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee 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.

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

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

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
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
maart 2013 tot en met 5 april 2013
de volgende aanvragen hebben
ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Trawlerkade 58, revitaliseren gevel en wijzigen inrichting (05/04/2013) w13.000130;
Loggerstraat 21, plaatsen 2 units
voor tijdelijk gebruik (02/04/2013)

w13.000127; Texelstraat 43, aanbrengen twee overkappingen/luifels (02/04/2013) w13.000126; Makreelkade 5, vergroten bedrijfsgebouw (02/04/2013) w13.000125; Koningsplein 7, uitbreiden schoolgebouw en wijzigen interne constructie (04/04/2013) w13.000129.

Driehuis: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: De Savornin Lohmanlaan 19, legaliseren erfafscheiding
(voorerf )(29/03/2013) w13.000123.

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.

Santpoort-Noord:
Molenstraat
2, vergroten woning (05/04/2013)
w13.000132.

Velserbroek: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Santpoort-Zuid: Geen mededelingen

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning:
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: Santpoort-Zuid, Sportlaan
3, vergroten kantine (11/02/2013)
w13.000049
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Besluiten
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
(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 president van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum
van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden: Egmondstraat 8, veranderen en vergroten bedrijfsgebouw
(04/04/2013) w13.000023.
Santpoort-Noord: Bosbeeklaan 2,
kappen 3 coniferen (09/04/2013)
w13.000085.
Santpoort-Zuid:
Jagtlustlaan
19, kappen 1 eik (09/04/2013)
w13.000098; Jagtlustlaan 18, kappen 2
bomen (09/04/2013) w13.000116.
Velserbroek: Geen mededelingen
Velsen-Zuid: Stelling 37, oprich-

ten garage/berging
w13.000069.

(05/04/2013)

Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen
Evenementen art. APV 2:17: 22
mei, 19 juni, 14 augustus en 21 september 2013, Haarlem Nightskate door
de gemeente Velsen (04/04/2013)
u13.001240; 25 mei, 29 juni, 27 juli, 31 augustus en 21 september 2013,
vlooienmarkt, Plein 1945 te IJmuiden
(03/04/2013) u13.002948.

Bestemmingsplan President Steynstraat
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Velsen in zijn vergadering
van 28 maart 2013 het bestemmingsplan President Steynstraat
(idn: NL.IMRO.0453.BP0803PRESIDENTST1-R001)
ongewijzigd
heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan
voorafgaand vanaf 14 december
2012, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de President Steynstraat en
omgeving in Oud-IJmuiden. Met het
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om in het gebied 125
woningen te vervangen voor 129 wo-

ningen in zowel de koop- als huursector.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “President Steynstraat” voor een ieder met
ingang van 12 april 2013 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan 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 bestemmingsplan in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-

durende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig zijn
zienswijze bij de gemeenteraad heeft
kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde
termijn van terinzagelegging beroep
instellen bij de Raad van State. 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
bestemmingsplan 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.
IJmuiden, 11 april 2013
Burgemeester en wethouders van
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester

Publicatie beslissingen artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn, op het adres waar zij in
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom
worden opgeschort met als reden:
verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet
meer in Nederland woonachtig
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Andrade de Oliveira de, A.C.
geb. 23-01-1982
Łysoń, A.Ł.
geb. 15-04-1982
Bledea, D.
geb. 01-12-1991
Maar de, D.
geb. 08-04-1994
Bok, G.J.J.
geb. 21-04-1957
Marin Meca, M.A. geb. 13-01-1961
Buis, G.A.
geb. 06-09-1981
Oliveira de Andrade De, M.
geb. 16-10-1945
Café, M.I.
geb. 22-08-1985
Oroszi, A.
geb. 28-03-1974
Eriks, M.
geb. 09-12-1980
Petre, M.
geb. 20-09-1987
Febre le, J.
geb. 27-07-1982
Rush, G.E.
geb. 23-07-1963

Gosztonyi, M.G.
Safi, P.
Graaf de, J.S.
Shaw, C.C.
Hartog, R.
Simon, A.
Heres, D.
Sneyers, J.
Khairi, S.
Tarta, O.
Koster, R.A.
Timar, L.C.
Krajka, D.M.
Wu, J.

geb. 22-05-1976
geb. 26-05-1988
geb. 25-06-1959
geb. 28-10-1946
geb. 10-06-1961
geb. 22-09-1979
geb. 04-10-1972
geb. 08-08-1975
geb. 01-01-1980
geb. 29-06-1986
geb. 03-10-1961
geb. 17-07-1983
geb. 16-07-1983
geb. 16-10-1973

Voor informatie kunt u terecht bij de

Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- zijn besluit van 22 januari 2013 bekend onder nummer 13.001 de huidige
voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) over de Planetenweg ter
hoogte van de Zuiderkruisstraat in
te trekken door middel van het verwijderen van de wegmarkering en de
daarbij horende L02 bebording, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de huidige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over
de Planetenweg ter hoogte van de
Bellatrixstraat in te trekken door
middel van het verwijderen van de
wegmarkering en de daarbij horende

L02 bebording, zoals bedoeld in het
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 te herroepen
- de huidige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over de Planetenweg ter hoogte van de Grahamstraat
in te trekken door middel van het
verwijderen van de wegmarkering
en de daarbij horende L02 bebording, zoals bedoeld in het tweede lid
van artikel 49 en bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) te realiseren door middel
van het aanbrengen van de daarbij
horende wegmarkering en het plaatsen van L02 bebording aan de zuid-

oostkant van de Linnaeusstraat te
IJmuiden, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990);
- een
voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) te realiseren door middel
van het aanbrengen van de daarbij
horende wegmarkering en het plaatsen van L02 bebording aan de zuidoostkant van het Pleiadenplantsoen
te IJmuiden, zoals bedoeld in het
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
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 digitale 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

Raadsplein 18 april 2013
Op 18 april 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
20.15-21.30

Bestemmingsplan De Biezen

Ruimte 2
20.15-21.30

Sportagenda 2013-2016 ‘Velsen volop in beweging!’

Inspreken tijdens de carrousel:
Over sessie 2 kan worden ingesproken.Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 17 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 doorgestuurd.
Aansluitend Raadsvergadering om 22.00 uur.
De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1
2
3
4
5
6

Opening
Actualiteitenuurtje*
Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 28 maart 2013
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond
Besluit tot opleggen geheimhouding met betrekking tot de bijlage
Financiële informatie over het herstellen van de Zeekade bij het
Raadsvoorstel uitgifte kadeterrein Grote Hout

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
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd –

dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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 bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
22.00 – 22.30 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergadering van 28 maart 2013 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan President Steynstraat
• Voorbereidingsbesluit voor zuidelijke deel van de Curaçaostraat te
Santpoort- Noord
• Verordening Wet inburgering 2013
• Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ
• Verklaring van geen bedenkingen voor project Velserduinweg 248
• Algemene subsidieverordening 2013
• Aanbesteding accountant
• Bekrachtigen geheimhouding meerjarengrondexploitatie
• Aanwijzen twee plaatsvervangende leden agendacommissie

rende een overgangsperiode. Hierdoor moet de gemeentelijke verorde-

sen.nl > regelingen & verordeningen.

ZorgSpecialist Loop
rond Tata Steel Stadion
Velsen-Zuid - Zondag 21 april
gaat de ZorgSpecialist Loop van
start bij het het Tata Steel Stadion.
De ZorgSpecialist heeft in overleg met de organisatie besloten
te verhuizen, zodat de loop verder kan doorgroeien.
Het hardloopevenement kent
drie afstanden: 1,5 kilometer, 5
kilometer en 10 kilometer. Start
en finish van de alle afstanden
zijn bij het Tata Steel Stadion van
SC Telstar. Zowel voor de deelnemers, de supporters als ook
de organisatie een locatie om
trots op te zijn.
Voor bedrijven een unieke gelegenheid om medewerkers en relaties in de representatieve business lounge van het stadion te

ontvangen. Supporters kunnen
tijdens de loop in de ontvangstruimten van het stadion terecht
voor een kop koffie of broodje. Vanaf de tribune zien zij vervolgens hun favoriet het stadion
binnen rennen.
Deelnemen aan de ZorgSpecialist Loop? Aanmelden kan tot en
met maandag 15 april (voor)inschrijven via www.zorgspecialistloop.nl. Na-inschrijven en het
ophalen van het startnummer is
mogelijk op zondag 21 april vanaf 09.30 uur tot en met 15 minuten voor de start in de hal van
het Tata Steel Stadion. Deze is
gevestigd op Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK VelsenZuid. Het startnummer wordt
dus niet toegestuurd.

Informatiebijeenkomst
‘oplichting aan de deur’
Santpoort-Zuid - Op woensdag
17 april organiseren Wijkteam
Santpoort (woningcorporaties,
politie, Stichting Welzijn, vertegenwoordigers van het wijkplatform Santpoort en de gemeente Velsen) een informatiebijeenkomst over ‘oplichting aan de
deur’.
De bijeenkomst vindt plaats in
‘t Brederode Huys aan de Bloemendaalsestraatweg 201. Het
begint om 14.00 uur en duurt tot
16.30 uur. De ontvangst is om
13.30 uur.
Soms proberen mensen met
slechte bedoelingen bij bewoners binnen te komen met een
smoesje. Ze doen zich voor als

medewerker van een bedrijf of
instantie. Dit doen ze om geld en
andere kostbaarheden te stelen.
Tijdens de bijeenkomst komen
de meest voorkomende babbeltrucs aan bod en worden er filmpjes getoond over situaties die
zich voor kunnen doen. Er is voldoende gelegenheid om vragen
te stellen en ervaringen uit te
wisselen.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12
april via telefoonnummer 0255566583. Zij reserveren dan een
plaats (maximaal twee per huishouden!).
Er is maar plaats voor 80 personen in de zaal, dus tijdige aanmelding is gewenst!

Welpen IJmondtrekkers
terug naar prehistorie
IJmuiden - Zaterdag 6 april zijn
de welpen van Scoutinggroep de
IJmondtrekkers gezellig een dagje
naar Leiden geweest om het museum Naturalis te bezoeken.
De welpen (jongens van 7-11 jaar
oud) gingen al vroeg op pad. De
hele horde ging met de trein en dat
was een hele onderneming voor
sommige welpen. Om 09.50 uur
verzamelden elf welpen zich op het
station van Driehuis. Op station
Haarlem moesten ze overstappen.
Snel de trein uit en rennen naar het
ander spoor, anders misten ze de
trein naar Leiden Centraal.
Aangekomen in Leiden liepen de
welpen naar museum Naturalis.
Nadat de leiding kaartjes gehaald

had, konden de welpen van alles
gaan doen en ondernemen. Buiten
was er een uitleg over opgravingen
waarbij de kinderen zelf ook wat
mochten doen. Daar vonden ze
botten met opgraven en die mochten we zelfs houden en naar huis
meenemen. Ook binnen was er genoeg te beleven. Na een lange dag
in het museum pakten de welpen
de trein weer naar huis. In de trein
hebben ze veel gelachen en elkaar
de souvenirs laten zien die ze van
hun zakgeld hadden gekocht. Op
station Driehuis stonden alle ouders de welpen weer op te wachten. Het was een leuke dag, zeker
een aanrader om weer te doen. Zie
ook www.ijmondtrekkers.nl.

IJmuidenaar gewond
IJmuiden - Afgelopen dinsdagmorgen raakte een 72-jarige man uit IJmuiden gewond bij
een bedrijfsongeval aan de Halkade in IJmuiden. De man liep
langs de uitgang van een koelcel bij een bedrijf. Juist op dat

moment kwam een 58-jarige
man uit IJmuiden achteruit op
een vorkheftruck uit de koelcel rijden. Hierbij botste hij met
het apparaat tegen de 72-jarige
man. Het slachtoffer liep verwondingen aan een been op.

Themadienst in
Nieuwe Kerk
IJmuiden - Het is wel even wennen aan Koningsdag in plaats
van Koninginnedag. Dit thema
is gekozen vanwege de actualiteit van deze feestdag en ook
om een brug te slaan naar een
gelijkenis uit het Nieuwe Testament. Bij dit thema hebben zijn
er mooie liederen gekozen. Voorganger tijdens deze dienst is ds.
L.P.J. van Bruggen. De muzikale
begeleiding van deze dienst zal
verzorgd worden door onze organist Dirk Out en trompettist
Dolph Hulsbergen. Deze kerkdienst is laagdrempelig en daardoor ook zeer geschikt voor wat
oudere kinderen. Jonge kinderen gaan kort na aanvang van de
kerkdienst naar de kindernevendienst om daar, een bij het thema, zeer toepasselijk werkje te
maken. Na de dienst is er gelegenheid om nog even na te praten. De dienst begint om 10.00
uur en wordt gehouden in de
Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250.

KET-festival

IJmuiden - Toneelliefhebbers
kunnen zich nu inschrijven voor
het 24ste KET-festival (Kennemer Eenakter Theaterfestival)
op 21 en 22 juni. Ook dit jaar
weer organiseert Veeking Theaterproducties het KET-festival in het Witte Theater te IJmuiden. Toneelgroepen, theatergezelschappen of andere vormen van podiumkunsten kunnen zich vanaf heden inschrijven
voor deelname via www.veeking.
nl onder de knop aanmelden/
inschrijven. De inschrijftermijn
sluit op 15 mei. Voor meer informatie kijk je op de website: www.
veeking.nl of bel Claudia Kingma
via 06-12699110.

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering veranderd. Immigranten met
een verblijfsvergunning moeten hun
verplichte inburgering voortaan zelf
regelen en bekostigen. Onder omstandigheden kan daarvoor beroep
worden gedaan op een lening van de
overheid. Wie zonder reden de inburgeringsplicht niet nakomt, kan
een boete krijgen. De gemeente heeft
nog slechts een beperkte rol gedurende een overgangsperiode. Hierdoor moet de gemeentelijke verordeDe gemeenteraad van Velsen
heeft in zijn vergadering van 28
maart 2013 de Verordening Wet
inburgering 2013 vastgesteld.

Ter inzage
De nieuwe verordening ligt gedurende acht weken ter inzage bij de receptie van het Stadhuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op de
website van de gemeente: www.velsen.nl > regelingen & verordeningen.
Inwerkingtreding
Voor de duidelijkheid is besloten een
nieuwe verordening vast te stellen;
de oude verordening wordt gelijktijdig ingetrokken. De verordening
treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013.
ning worden gewijzigd.

Wet inburgering 2013

Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich tot uiterlijk dinsdag
16 april, 16.00 uur aanmelden bij de
Griffie, tel. 0255-567502 of via email:
Dinsdag 16 april 2013 vanaf 19.30 uur
vergadert de Rekenkamercommissie
in het gebouw De Beurs, Plein 1945
nr. 105, 1971 GC IJmuiden.

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking jaarrekening 2012 en
het rapport van bevindingen
3. Rondvraag en sluiting
Agenda
griffier@velsen.nl.

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