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Resultaten onderzoek
naar afvalscheiding
Bijna twee derde van de Velsenaren is van mening, dat groente, tuin- en fruitafval, papier, karton, plastic en glas apart dient te
worden ingezameld. Zij dragen
het milieu een warm hart toe en
menen dat degene die meer afval
produceert ook meer moet betalen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek met het
Burgerpanel Velsen.

Fietsfeest op Plein 1945
Zaterdag 19 april is het zover! Dan
organiseren de gemeente Velsen
en de Fietsersbond een groots
fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Er zijn veel activiteiten voor
jong en oud. Tussen 13.00-16.00
uur is iedereen van harte welkom
op het plein. Er is veel te zien, te
doen en te beleven.

Zo organiseert de BMX-groep Wijkeroog workshops en geeft zij demonstraties. Verder is het mogelijk
om virtueel een fietstour te maken.
Bovendien wordt er informatie gegeven over de vele fietsroutes die Velsen rijk is. Meedoen aan een echte

fietstocht is ook mogelijk. Klokslag
14.00 uur wordt het startsein gegeven voor een rit door recreatiegebied
Spaarnwoude. Om de kleine en grote
weggebruikers veilig en gelukkig te
laten bewegen is pastor Fons Captijn
uit Santpoort aanwezig om uw fiets
in te zegenen met water en kwast.
Het feest is georganiseerd in verband met de nominatie Velsen Fietsstad 2014.Ook gemeenten Almere,
Eindhoven, Enschede en Zwolle zijn
genomineerd. Pas 8 mei 2014 wordt
bekend of onze gemeente deze eretitel toekomt. Meer info: www.velsen.
nl (foto: gemeente Velsen)

80% van de inwoners geeft aan oud
papier en karton gescheiden aan te
bieden. Plastic wordt het minst gescheiden aangeboden. Men is tevreden over de inzameling. Het meest
tevreden zijn de burgers over de inzameling van oud papier en karton
(84%). Het minst over de inzameling van plastic (53%). Opmerkelijk
is dat de Velsenaar zichzelf het cijfer 7 geeft voor het scheiden van afval, terwijl in de praktijk slechts 37%
van de afval gescheiden wordt. De
gemeente wil dat dit percentage in
2015 wordt verhoogd naar 53%.
Ook zijn de inwoners tevreden over
het gratis ophalen van het grof vuil.

Op zaterdag 5 april 2014, werd het eerste exemplaar van de eerste Nederlandse biografie over Cornelis Vreeswijk door Burgemeester Weerwind
overhandigd aan Vreeswijkkenner, -liefhebber en -vertolker Erik van Muiswinkel. De biografie werd geschreven door Rutger Vahl, die daarvoor speciaal de Zweedse taal leerde. De burgemeester overhandigde het boek tijdens
een schitterend Vreeswijkprogramma. Daarin trad onder meer de zus van
Cornelis op, Tonny Vreeswijk. De middag werd georganiseerd door het Cornelis Vreeswijk Genootschap. (foto: Ko van Leeuwen)

Afvalscheiding draagt niet alleen
bij aan een beter milieu, maar is ook
goed voor de portemonnee. Want
hoe minder koster er worden gemaakt voor de verwerking, hoe lager
de afvalstoffenheffing. De uitkomsten van dit burgerpanelonderzoek
worden nu betrokken bij het onderzoek naar welke maatregelen genomen kunnen worden om het scheiden van afval te verbeteren.
Kijk voor het complete onderzoek op
www.velsen.nl.

Goed begin BUUV IJmond
In de eerste maand van BUUV
IJmond hebben zich al ruim 100
mensen aangemeld en zijn ongeveer 30 mensen geholpen met hun
vraag. Zij maken sinds 7 maart gebruik van BUUV IJmond – de digitale marktplaats voor buurtbewoners om elkaar hulp te vragen en
aan te bieden.

Biografie Vreeswijk

Maar ook blijkt, dat er veel gebruik
wordt gemaakt van het afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg in
Velsen-zuid. Er zijn ongeveer evenveel mensen voor als tegen het mogelijk geld vragen voor het aan huis
laten ophalen van grof vuil. Vier op
de tien inwoners leveren het Klein
Chemisch Afval in bij het afvalbrengstation. Bijna een derde (32%)
levert het in bij een winkel of supermarkt. Een klein gedeelte (5%) van
de inwoners levert het Klein Chemisch Afval in bij de chemokar van
de huisvuilcentrale (HVC).

Dat kan via de website www.buuv.
nu , maar ook via een oproep op het
prikbord bij de supermarkt of het
buurthuis. Het doel is hetzelfde:
contact zoeken met buurtbewoners
en elkaar helpen. Want wat voor de
één een eenvoudig klusje is, betekent
voor de ander ontzettend veel.
In de eerste maand hebben ruim 100
BUUV’ers zich aangemeld. En ongeveer 30 keer is de match gemaakt
en hebben mensen contact met elkaar gemaakt. Een heel mooi begin!
De één vroeg of iemand zijn groene
en grijze rol-emmer wekelijks aan
de weg wil zetten, de ander bood aan

iemand te helpen met het doen van
boodschappen.
De zelfredzaamheid en versterking
van het eigen netwerk van mensen wordt de komende jaren steeds
belangrijker. BUUV is bedoeld om
mensen te helpen hun sociale netwerk te vergroten, zodat zij bij een
probleem in hun eigen omgeving tot
een oplossing kunnen komen. En
dan is het fijn als je niet steeds dezelfde buurman om hulp hoeft te
vragen. Het college van Velsen wil
haar inwoners stimuleren hun eigen krachten steeds beter te benutten en hoopt dat BUUV IJmond hier
bij helpt. Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk op ijmond.buuv.nu.
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Digitaal loket 12 april dicht
Het Digitaal Loket van de gemeente Velsen op www.velsen.nl
is op zaterdag 12 april vanaf 7.00
uur gesloten. De gemeente zal er
alles aan doen om de werkzaamheden voor 18.00 uur af te ronden.

Daarna kunt u weer terecht bij uw
virtuele balie via www.velsen.nl voor
alle vragen over producten en diensten van de gemeente. Ook kunt u

hier 24 uur per dag bijvoorbeeld uw
verhuizing doorgeven of een uittreksel aanvragen uit de GBA (Gemeentelijk Basis Administratie). Daarvoor hoeft u dus niet meer naar het
gemeentehuis. Voor sommige producten is een bezoek aan het gemeentehuis wel verplicht – zoals
voor het aanvragen en afhalen van
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

Verkeersexamen groep 7
Het is weer tijd voor de verkeersexamens voor de leerlingen van
groep 7 van de basisscholen. Samen met 2 vrijwilligsters organiseert de gemeente Velsen deze
fietsexamens voor het 10e achtereenvolgende jaar.

Zo’n 800 Velsense leerlingen gaan de
weg op om hun fietsvaardigheden te
tonen. Op 15 en 16 april wordt ’s ochtends de route gereden door Santpoort-Velserbroek. Op 22 en 23 april
zijn de kinderen voor de route door
IJmuiden-Driehuis-Velsen-Zuid
aan de beurt.
Jaarlijks organiseert Veilig Verkeer
Nederland door het hele land theorie-examens. In aansluiting daarop

testen de leerlingen hun vaardigheid
in de praktijk. De VVN heeft hiervoor een handleiding geschreven. Er
zijn twee routes van 6.5 kilometer
uitgestippeld met verkeerssituaties,
die kinderen op hun (toekomstige)
dagelijkse routes naar de middelbare school of naar de sportclub tegenkomen. De praktijkexamens zijn mede mogelijk gemaakt door inzet van
zo’n 75 ouders van de deelnemende
scholen en door de inzet van 35 leerlingen van het Vellesan (VMBO-opleiding Sport, Dienstverlening en
Veiligheid).
De leerlingen krijgen volop gelegenheid de route vooraf te oefenen.
Meer informatie over de routes:
www.velsen.nl.

Bouw start eerste week mei

Overeenkomst Brede School
Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat
de Brede School in Velsen-Noord
bouwen, waar basisschool de Triangel en de welzijnsactiviteiten
van Stichting Welzijn Velsen in
komen. Woensdag 9 april ondertekenden de partners de overeenkomst daarvoor.

De Brede School in Velsen-Noord is
een bouwproject voor basisschool
de Triangel en de welzijnsactiviteiten van Stichting Welzijn in VelsenNoord. Ook wordt er een gymzaal gerealiseerd en worden de voorzieningen uitgebreid met onder andere een
consultatiebureau. Uit de aanbesteding kwam Bouwgroep Dijkstra

Draisma uit Bolsward als beste uit
de bus. Dit bedrijf heeft veel ervaring
met de bouw van Brede Scholen.
De gemeente Velsen en bouwgroep
Dijkstra Draisma ondertekenden de
overeenkomst. De werkzaamheden
starten in de eerste week van mei.
Als alles volgens plan verloopt, is
de bouw van de Brede School 1 juni
2015 gereed.
Op de foto van links naar rechts wethouder Robert te Beest, directeur
B. Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra
Draisma uit Bolsward en wethouder
Annette Baerveldt. (foto: gemeente
Velsen ).

Wateroverlast in delen
van Velsen-Noord
Tentoonstelling geopend
Demissionair wethouder Wim Westerman heeft afgelopen woensdag
2 april de tentoonstelling over de
renovatie van het gemeentehuis
geopend. Deze is tot en met juni te
zien in de Bibliotheek Velsen aan
het Dudokplein in IJmuiden.

Hier kunt u ook het boekje ‘Dudok en
de verstilling in Velsen’ kopen voor
10 euro. Het boekje, dat ter gelegenheid van de renovatie is uitgegeven,
bevat onder meer verhalen en gedichten die louter door Velsenaren

zijn geschreven. Verder is het rijk geillustreerd met foto’s van de stichting
Dudok in Velsen en fotokring Polderlicht.
Op de foto van links naar rechts ziet
u Maaike Cortlever, Inge VerhoogOckeloen, Hanneke Sanderse, Wim
Westerman, Marcel Reimer, Corine
van Luijken, Cees de Baare en Piet
Roos. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de
tentoonstelling en het boekje. (foto:
Reinder Weidijk)

Water in kruipruimtes, schimmels
in kelders en volkstuinen onder
water. Dat waren voornamelijk de
klachten van de bewoners over
grondoverlast in Velsen-Noord.
Meer dan honderd mensen woonden woensdag 2 april jl. de bewonersbijeenkomst bij die de
gemeente organiseerde. Met als
doel: naar elkaar luisteren en samen zoeken naar oplossingen.

De gemeente presenteerde de gegevens die zij heeft verzameld over
grondwaterstanden en neerslaghoeveelheden. Ook werd de bewoners verteld hoe de verantwoordelijkheden liggen bij het weren van
grondwater en/of het nemen van

maatregelen. De bewoners hebben zich deels georganiseerd in de
Actiegroep Droge Kelders VelsenNoord. Gesuggereerd werd onder
meer dat de overlast te wijten is aan
de nieuwe riolering, die twee jaar
geleden in Velsen-Noord is gekomen.
Na de presentatie van de gemeente en de pauze gingen gemeente en
bewoners met elkaar in gesprek. De
avond werd afgesloten met de toezegging van de gemeente dat in samenspraak met de bewoners opdracht wordt gegeven aan een onafhankelijk onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek worden
eind 2014 met de wijk besproken.
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Bestemmingsplan HOV
De gemeente Velsen werkt samen met de provincie NoordHolland aan de totstandkoming
van de Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding (HOV),
een snelle busverbinding tussen Haarlem en IJmuiden. Omdat
een groot gedeelte van het tracé een spoorbestemming heeft,
is de aanleg van een HOV tracé
op dit moment niet toegestaan.
Om deze bestemming te wijzigen is voor de verbinding tussen
de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg
in IJmuiden een bestemmingsplan opgesteld.

Zienswijzen
Op het ontwerp bestemmingsplan
HOV tracé HOV zijn 48 zienswijzen

ingediend, waarvan sommige door
meerdere personen zijn ondertekend. Veel van de reacties richten
zich tegen de aanleg van het HOVtracé. Naar aanleiding van de zienswijzen stelt het college de raad voor
het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan is een planologische vertaling van de tracékeuze die
de gemeenteraad in 2008 heeft gemaakt. Het HOV-tracé zelf verandert niet.
Het bestemmingsplan wordt voor
besluitvorming voorgelegd aan de
gemeenteraad. Op dit moment is
nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit gaat behandelen.
Meer informatie: www.velsen.nl of
www.hovvelsen.nl.

Feestdagen gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 18 april
Maandag 21 april
Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Woensdag 30 april tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Eerste paal voor De Ring
Maandag 31 maart 2014 heeft wethouder Annette Baerveldt de eerste paal
geslagen voor de bouw van de De Ring in IJmuiden. Dit project wordt uitgevoerd door Pellikaan Bouwbedrijf B.V. uit Tilburg. Het gebouw biedt
straks onderdak aan basisschool De Zandloper, Sporthal Zeewijk en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. Over enkele weken worden de contouren
zichtbaar van de nieuwbouw. Door ruimtes te schakelen en voorzieningen
te delen zijn er binnen het gebouw veel gebruiksmogelijkheden voor zowel
het onderwijs als de sport. (foto: gemeente Velsen)

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

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
29 maart tot en met 4 april 2014
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9, realiseren 7 shortstay units (31/03/2014)
w14.000143;
Maasstraat 15, legaliseren tuinhuisje (01/04/2014) w14.000145;
Dudokplein 1, plaatsen doosletters
(02/04/2014) w14.000148;
Kastanjestraat 19, plaatsen dakopbouw (02/04/2014) w14.000147;
Rijnstraat 117, kappen boom
(03/04/2014) w14.000154.
Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 68, kappen boom
(01/04/2014) w14.000146;
Hyacinthenstraat 48, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(31/03/2014)
w14.000142.
Santpoort-Zuid
H. van der Graaflaan 39, kappen
boom (03/04/2014) w14.000149;
Brederoodseweg 93, vergroten balkon (04/04/2014) w14.000151;
Jagtlustlaan 18, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(04/04/2014)
w14.000150;
Olga van Götschlaan 21, plaatsen uitbouw en kappen boom
(31/03/2014) w14.000144.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 11 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de

website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
IJmuiden
Kanaaldijk ong., verlenging tijdelijke bouwvergunning BL-149-2007
(plaatsing bouwbord)(04/04/2014)
w13.000440.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de

rechtbank 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. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Bonekampstraat 13, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(08/04/2014)
w14.000069;
Zuidersluisweg 1, wijzigen gevel

(01/04/2014) w14.000062.
Driehuis
Van Maerlantlaan 12, kappen boom
(08042014) w14.000091.
Santpoort-Noord
Vlugthovenstraat 18, vergroten
eerste verdieping (04/04/2014)
w14.000055.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuisje (07/04/2014) w14.000107.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
De Zeiler 168 en 170, legaliseren afdakje (09/04/2014) w14.000059;
Zandhoornbloem 7, kappen 3 bomen
(08/04/2014) w14.000103.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen art. 2:17 APV
19 april 2014, Brilservice Oakley
(BMX)Sport Event, gedeelte van
het vestingplein voor het Polderhuis te Velserbroek (03/04/2014)
u14.003048;
19 april 2014, Muddy Mates (Obstacle run), omgeving Oosterbroekerterrein te Spaarnwoude
(07/04/2014) u14.002546.
29 mei 2014 t/m 1 juni 2014, modelvliegevenement, vliegterrein van
FMS Spaarnwoude (01/04/2014)
u14.002998;

4

10 april 2014

Infopagina
10 april 2014

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

Raadsplein 16 april 2014

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – 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 dinsdag 15 april 16.00 uur.

snel was ik het aan het lezen
en ik moet zeggen het is een
mooi, meeslepend werk. Werkelijk een schitterend boek.’’
Aansluitend interviewde Kick
van der Veer de journalist, historicus en tevens schrijver van
de Vreeswijk-biografie, Rutger
Vahl. ,,Sinds 2010 heb ik gewerkt aan deze biografie over
Cornelis Vreeswijk en heb ik
mij verdiept in het leven van
een jongetje dat op zijn dertiende van IJmuiden naar
Zweden verhuisde. Hier groeide hij uit tot de grootste singer/songwriter van zijn generatie ondanks zijn turbulente
levensstijl. En als hij af en toe
weer in IJmuiden opdook, dan
kon hij terecht bij zijn moeder
die een flatje had op de Planetenweg, waar ze een kamertje voor hem aanhield’’, vertelde Rutger Vahl.

Presentatie biografie
Cornelis Vreeswijk

Want wat gebeurt er als de ‘echte’ meest logische oplossing in
beeld komt? Dan schieten Baerveldt en kornuiten in de paniekstand, omdat de lokale politiek
dan te veel zeggenschap krijgt
en dat mag natuurlijk niet. Velsen stemt lokaal, maar mag niet
lokaal regeren.
De meest logische optie voor elk
normaal denkend mens is namelijk dat de twee grootste partijen
D66 en Velsen Lokaal samen met
de derde (niet verliezende) partij LGV een coalitie vormen aangevuld met de grootste winnaar
Forza (samen met D66) om de
meerderheid veilig te stellen.
Inderdaad staat er geen enkele verliezer in het rijtje, louter winnaars. Want zoals het in
de sport en in het normale leven normaal is, doe je een verplichte stap terug bij een nederlaag. En normaal gesproken zouden ook de PVDA en de VVD deze stap terug moeten doen. Volstrekt logisch, toch? Of toch ook
weer niet?
De Velsense logica is louter bedrog naar ons kiezers toe en wij
zullen ons met ons allen moeten afvragen of we bij de volgende ronde nog wel moeten gaan
stemmen, want de coalitie is ongeacht de uitslag al lang bepaald. En ‘degradatie’ is niet mogelijk.
Jacco Kikkert, Velsen

15 Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het project Deeltracé 1 van de HOV-verbinding te Velsen

IJmuiden - Zaterdagmiddag
vond in een volgepakte foyer van Stadsschouwburg Velsen de overhandiging plaats
van het eerste exemplaar van
de Vreeswijk biografie ‘Misschien wordt het morgen beter
– De blues tussen Stockholm
en IJmuiden’. Beschermheer
van het Cornelis Vreeswijk
Genootschap, burgemeester
Weerwind, overhandigde deze
middag onder grote belangstelling het eerste exemplaar
aan Vreeswijk-liefhebber en –
vertolker Erik van Muiswinkel.
,,Ik heb vannacht weinig geslapen’’, zo begon burgemeester Weerwind zijn toespraak. ,,Toen ik vannacht, na
het sportgala, thuis kwam lag
deze biografie op de deurmat.
Ik kon het niet nalaten om er
even in te kijken, maar dat had
ik beter niet kunnen doen. Al

Wat is het verschil tussen winnen
en verliezen? Normaal gesproken is dit een simpele vraag die
je hooguit eenmalig aan kleuters van een jaar of 5 zou stellen. Maar in Velsen is deze vraag
niet eens zo slecht gesteld, en
zelfs niet als deze aan onze politici gericht wordt.
In de sport is het zo dat wanneer
je verliest een trapje naar beneden gaat, ook wel degradatie genaamd. Met als gevolg dat je
als club in het volgende seizoen
vol aan de bak moet om weer te
promoveren. De ene club lukt dit
wel en andere clubs blijven aanmodderen of zakken nog verder weg.
Bij de Velsense politici is echter het begrip verliezen niet helemaal helder. De twee grootste
verliezers PVDA en VVD moeten weer in de coalitie. Waarom?
Omdat volgens D66 dit de meest
logische coalitie is. Annette
Baerveldt is hier zo stellig in dat
ze alle andere opties wegwuift.
Zo stellig zelfs dat je als leek het
gevoel kreeg dat deze coalitie al
ver voor de verkiezingen onder
het genot van een flinke fles wijn
was beklonken. Bizar is dat zowel de papieren media als digitale media hier klakkeloos elkaar
als papegaaien nabauwen zonder enige eigen inbreng te hebben. Ja, als de politiek zegt dat
het ‘de meest logische optie is’,
dan zal het ook wel zo zijn.’

Energie(k) Café

Presentatie biografie
Cornelis Vreeswijk

Driehuis - Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen organiseert iedere derde dinsdag van de maand een
Energie(k) Café. Het doel hiervan
is in contact te komen en te blijven met inwoners van Velsen op
het gebied van lokale duurzame
energie. Er nog steeds veel vragen over zonnenpanelen en de
inkoopacties die Energiek Velsen
daarin doet met inwoners en lokale installateurs. Bij de huidige
inkoopactie kunnen mensen nog
aanhaken tot eind juni. Voor de
avond op 15 april is er een spreker uitgenodigd van coöperatie De Windvogel uit Utrecht. De
gastspreker vertelt over windenergie en de participatie hierin. Een unieke kans hierover
meer te weten te komen. Locatie: Oma’s Kamer, Café Middeloo
Driehuis, aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.energiekvelsen.nl.

Want wat gebeurt er als de ‘echte’ meest logische oplossing in
beeld komt? Dan schieten Baerveldt en kornuiten in de paniekstand, omdat de lokale politiek
dan te veel zeggenschap krijgt
en dat mag natuurlijk niet. Velsen stemt lokaal, maar mag niet
lokaal regeren.
De meest logische optie voor elk
normaal denkend mens is namelijk dat de twee grootste partijen
D66 en Velsen Lokaal samen met
de derde (niet verliezende) partij LGV een coalitie vormen aangevuld met de grootste winnaar
Forza (samen met D66) om de
meerderheid veilig te stellen.
Inderdaad staat er geen enkele verliezer in het rijtje, louter winnaars. Want zoals het in
de sport en in het normale leven normaal is, doe je een verplichte stap terug bij een nederlaag. En normaal gesproken zouden ook de PVDA en de VVD deze stap terug moeten doen. Volstrekt logisch, toch? Of toch ook
weer niet?
De Velsense logica is louter bedrog naar ons kiezers toe en wij
zullen ons met ons allen moeten afvragen of we bij de volgende ronde nog wel moeten gaan
stemmen, want de coalitie is ongeacht de uitslag al lang bepaald. En ‘degradatie’ is niet mogelijk.
Driehuis - Waterloo G1 speelde zaterdag uit tegen Oostenhuizen G1. De eerste helft ging
goed van start, want Waterloo
maakte twee doelpunten. In de
rust vertelde trainer Willem dat
het goed ging en dat het team zo
door moest voetballen en doelpunten moest blijven maken. Het
team heeft goed geluisterd, want
de eindstand werd 4-1. Een goed
begin voor volgende week, want
dan worden er kampioenschapswedstrijden gespeeld!

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl

Waterloo wint

Jacco Kikkert, Velsen

Waterloo wint

Wat is het verschil tussen winnen
en verliezen? Normaal gesproken is dit een simpele vraag die
je hooguit eenmalig aan kleuters van een jaar of 5 zou stellen. Maar in Velsen is deze vraag
niet eens zo slecht gesteld, en
zelfs niet als deze aan onze politici gericht wordt.
In de sport is het zo dat wanneer
je verliest een trapje naar beneden gaat, ook wel degradatie genaamd. Met als gevolg dat je
als club in het volgende seizoen
vol aan de bak moet om weer te
promoveren. De ene club lukt dit
wel en andere clubs blijven aanmodderen of zakken nog verder weg.
Bij de Velsense politici is echter het begrip verliezen niet helemaal helder. De twee grootste
verliezers PVDA en VVD moeten weer in de coalitie. Waarom?
Omdat volgens D66 dit de meest
logische coalitie is. Annette
Baerveldt is hier zo stellig in dat
ze alle andere opties wegwuift.
Zo stellig zelfs dat je als leek het
gevoel kreeg dat deze coalitie al
ver voor de verkiezingen onder
het genot van een flinke fles wijn
was beklonken. Bizar is dat zowel de papieren media als digitale media hier klakkeloos elkaar
als papegaaien nabauwen zonder enige eigen inbreng te hebben. Ja, als de politiek zegt dat
het ‘de meest logische optie is’,
dan zal het ook wel zo zijn.’

Driehuis - Lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen organiseert iedere derde dinsdag van de maand een
Energie(k) Café. Het doel hiervan
is in contact te komen en te blijven met inwoners van Velsen op
het gebied van lokale duurzame
energie. Er nog steeds veel vragen over zonnenpanelen en de
inkoopacties die Energiek Velsen
daarin doet met inwoners en lokale installateurs. Bij de huidige
inkoopactie kunnen mensen nog
aanhaken tot eind juni. Voor de
avond op 15 april is er een spreker uitgenodigd van coöperatie De Windvogel uit Utrecht. De
gastspreker vertelt over windenergie en de participatie hierin. Een unieke kans hierover
meer te weten te komen. Locatie: Oma’s Kamer, Café Middeloo
Driehuis, aanvang 20.00 uur. Zie
ook www.energiekvelsen.nl.

De nieuwsbrief ligt 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

snel was ik het aan het lezen
en ik moet zeggen het is een
mooi, meeslepend werk. Werkelijk een schitterend boek.’’
Aansluitend interviewde Kick
van der Veer de journalist, historicus en tevens schrijver van
de Vreeswijk-biografie, Rutger
Vahl. ,,Sinds 2010 heb ik gewerkt aan deze biografie over
Cornelis Vreeswijk en heb ik
mij verdiept in het leven van
een jongetje dat op zijn dertiende van IJmuiden naar
Zweden verhuisde. Hier groeide hij uit tot de grootste singer/songwriter van zijn generatie ondanks zijn turbulente
levensstijl. En als hij af en toe
weer in IJmuiden opdook, dan
kon hij terecht bij zijn moeder
die een flatje had op de Planetenweg, waar ze een kamertje voor hem aanhield’’, vertelde Rutger Vahl.

Energie(k) Café

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.

IJmuiden - Zaterdagmiddag
vond in een volgepakte foyer van Stadsschouwburg Velsen de overhandiging plaats
van het eerste exemplaar van
de Vreeswijk biografie ‘Misschien wordt het morgen beter
– De blues tussen Stockholm
en IJmuiden’. Beschermheer
van het Cornelis Vreeswijk
Genootschap, burgemeester
Weerwind, overhandigde deze
middag onder grote belangstelling het eerste exemplaar
aan Vreeswijk-liefhebber en –
vertolker Erik van Muiswinkel.
,,Ik heb vannacht weinig geslapen’’, zo begon burgemeester Weerwind zijn toespraak. ,,Toen ik vannacht, na
het sportgala, thuis kwam lag
deze biografie op de deurmat.
Ik kon het niet nalaten om er
even in te kijken, maar dat had
ik beter niet kunnen doen. Al

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 6 maart 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Benoeming van vijf wethouders (onder voorbehoud)
6 Toelating van vijf raadsleden (onder voorbehoud)
7 Aanpassing Geluidszones Westpoort en Hoogtij
8 Subsidieverordening e-scooters IJmond 2014
9 Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot het Meerjaren
prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarrekening 2013
10 Uittreding gemeenschappelijke regeling (GR) Schadeschap luchthaven
Schiphol
11 Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014
12 Eerste wijziging Legesverordening 2014
13 Besteding reserve “Revitalisering toegangsroute IJmuiden aan Zee”
14 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning
voor project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord.
15 Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het project Deeltracé 1 van de HOV-verbinding te Velsen

16 Benoemingen (onder voorbehoud)

Driehuis - Waterloo G1 speelde zaterdag uit tegen Oostenhuizen G1. De eerste helft ging
goed van start, want Waterloo
maakte twee doelpunten. In de
rust vertelde trainer Willem dat
het goed ging en dat het team zo
door moest voetballen en doelpunten moest blijven maken. Het
team heeft goed geluisterd, want
de eindstand werd 4-1. Een goed
begin voor volgende week, want
dan worden er kampioenschapswedstrijden gespeeld!

Op woensdag 16 april 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om
19.30 uur.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl)
tot uiterlijk dinsdag 15 april 16.00 uur.

