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Informatiebijeenkomst 
over HOV Velsen
Op dinsdag 21 april 2015 orga-
niseert de provincie Noord-Hol-
land een informatiebijeenkomst 
over de HOV Velsen in Sant-
poort-Noord. Dit doet zij samen 
met de  gemeente Velsen en Heij-
mans Wegen B.V.  Vanaf 19.00 uur 
staan de deuren van Café-Brasse-
rie De Wildeman, Hoofdstraat 142 
in Santpoort-Noord voor u open. 
Het programma start om 19.30 
uur.

Tijdens deze avond worden speci-

fiek de plannen rondom deelproject 
1 toegelicht. Deelproject 1 ligt tus-
sen het kruispunt Hoofdstraat/af-
rit N208 en de Broekbergenlaan 
ter hoogte van het benzinestation. 
Daarnaast wordt aannemer Heij-
mans Wegen B.V. voorgesteld, die  de 
voorlopige planning presenteert en  
uitleg geeft over de werkzaamheden. 
U bent van harte welkom. 

Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of stuur een e-mail 
naar hovvelsen@noord-holland.nl.

IJmuiden aangesloten
op wandelnetwerk
In de regio’s IJmond, Alkmaar en 
Laag Holland is gestart met de be-
wegwijzering van 1.000 km nieuw 
wandelnetwerk. Wethouder An-
nette Baerveldt plakte 2 april jl. 
vol trots de eerste routesticker in 
IJmuiden. De nieuwe routes slui-
ten aan op het bestaande netwerk 
van 500 km. Met deze uitbreidin-
gen is het binnenkort mogelijk 
om een aaneengesloten wande-
ling van maar liefst 1500 km door 
Noord-Holland te maken.

In het gebied tussen Amsterdam-
Noord, IJmuiden, Heerhugowaard 
en Oosthuizen worden enkele be-
staande routes en veel nieuwe tra-
jecten als wandelnetwerk beweg-
wijzerd. De wandelaar kiest bij een 

van de startpunten zelf de lengte en 
omgeving van de wandeling. Dat kan 
een rondwandeling zijn, maar ook 
een tocht. De app Wandelnetwerk 
Noord-Holland is ontwikkeld om 
snel en gemakkelijk routekaarten bij 
de hand te hebben. Op de foto (Sas-
kia Koning) is te zien hoe wethouder 
Anette Baerveldt de eerst sticker in 
IJmuiden plakt. 

Het wandelnetwerk is een initiatief 
van de samenwerkende gemeenten 
en terreinbeheerders in Noord-Hol-
land. De provincie Noord-Holland 
heeft het mogelijk gemaakt. Het be-
heer wordt gecoordineerd door Re-
creatie Noord-Holland. Meer infor-
matie is te vinden op www.wandel-
netwerknoordholland.nl.

Vermiste identiteits-
bewijzen voortaan 
melden bij de gemeente
Met ingang van 13 april a.s. hoeft 
u voor vermissing van een Neder-
lands paspoort, identiteitskaart 
en rijbewijs niet langer aangifte 
te doen bij de politie. Wel dient 
u melding te maken van vermis-
sing bij de gemeente, waar u bij 
hetzelfde loket direct een nieuw 
document kan aanvragen.

Als er geen vermoeden van valse 
melding is, kan de burger binnen 
één week het nieuwe document af-
halen. De nieuwe aangifteprocedu-
re is klantvriendelijker en vermin-
dert de lasten voor de burger. Deze 
kan bij één loket terecht voor ver-
missing en aanvraag van een nieuw 
document. Bovendien wordt hier-
mee de politie ontlast. De nieuwe 
werkwijze is een proef.

Diefstal
Is uw reisdocument of rijbewijs ge-
stolen, dan mag u aangifte doen 
bij de politie, maar dat is niet ver-
plicht. U kunt vanaf 13 april ook di-
rect bij de gemeente een verklaring 
van vermissing op laten maken en 
een nieuw reisdocument of rijbe-
wijs aanvragen. Als u van plan bent 
om aangifte te doen bij de politie, 
doe dit dan eerst en neem uw pro-
ces verbaal mee naar de gemeente.

Valse meldingen
Valse meldingen worden streng 
aangepakt. Bij vermoeden van mis-
bruik verwijst de gemeente de aan-
vrager door naar de politie voor na-
der onderzoek. Strenge controle 
is van belang. Door het zoek raken 
van identiteitsbewijzen kunnen 
vermiste documenten in handen 
vallen van criminelen, die ze ge-
bruiken om bijvoorbeeld aan straf-
vervolging te ontkomen.

Werkzaamheden bij 
Noordersluis in IJmuiden
Vanaf maandag 13 april worden 
er werkzaamheden uitgevoerd bij 
de Noordersluis in IJmuiden. De 
slijtlaag op het wegdek (roldeur 
2) moet worden hersteld. De weg 
blijft voor de helft open. Dit heeft 
tot gevolg dat er enige hinder kan 
worden ondervonden. 

Zo wordt een beperking opgelegd 
van stapvoets rijden (15 km/uur), 
terwijl fietsers/voetgangers gebruik 
moeten maken van hetzelfde wegge-
deelte.

LET OP! 
De laatste nacht wordt de weg van 
22.00 tot 06.00 afgesloten. Er kan 
dan alleen gebruik worden gemaakt 
van de weg over roldeur 1. Dit kan tot 
langere wachttijden leiden, wanneer 
een schip wordt geschut. Met be-
hulp van verkeersborden worden de 
beperkingen aangegeven. De Klerk 
Waterbouw verwacht, dat de werk-
zaamheden 6 werkdagen duren. Een 
en ander is afhankelijk van het weer. 
Zo kan ook de startdatum gaan ver-
schuiven.

PASPOORT, RIJBEWIJS 
OF IDENTITEITSKAART 

KWIJT?
  Ga meteen naar uw gemeente en vraag een nieuw document aan. 

  U hoeft niet meer eerst naar de politie.

  Let op! Fraude met identiteitsdocumenten wordt streng aangepakt.

ID-vermissing poster.indd   1 31-01-13   14:57
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Aanleg keerlussen rond 
Velsertunnel van start
Rijkswaterstaat is dinsdag 7 april 
jl. begonnen met de aanleg van ex-
tra keerlussen rond de Velsertunnel. 
Deze tijdelijke verbindingen zorgen 
ervoor dat het zuid-noordverkeer 
tijdens de renovatie van de Velser-
tunnel in 2016 sneller naar de Wij-
kertunnel kan. Naar verwachting 
ondervinden weggebruikers weinig 
hinder van de werkzaamheden.

Rijkswaterstaat legt in totaal vier 
keerlussen aan: twee op de knoop-
punten Velsen en Beverwijk, de ande-
re twee iets ten zuiden van de Velser-
tunnel. De hinder blijft beperkt tot ex-
tra bouwverkeer op de weg. Ook is op 
enkele plaatsen soms een rijstrook af-
gesloten.  

Bodem samenpersen
Tijdens de werkzaamheden brengt 
Rijkswaterstaat zand aan op de plaat-
sen waar de nieuwe keerlussen ko-
men. Het zand, dat enkele maanden 
blijft liggen, perst de bodem samen zo-
dat deze het gewicht van de nieuwe 
wegen kan dragen. Andere werkzaam-
heden, zoals asfalteren, gebeuren twee 
maanden voor de tunnelrenovatie in 
2016. Na de renovatie van de Velser-
tunnel verwijdert Rijkswaterstaat de 
keerlussen weer, omdat deze dan niet 
meer nodig zijn.

Sneller naar Wijkertunnel
In 2016 gaat de Velsertunnel negen 
maanden dicht voor renovatie. Ver-
keer wordt dan omgeleid via de Wij-
kertunnel. Dankzij de keerlussen kan 
al het verkeer vanaf de N208 - bijvoor-
beeld vanuit IJmuiden, Velsen Zuid,  
Santpoort en Velserbroek - via de A22 
en knooppunt Velsen de A9 en de Wij-
kertunnel bereiken. Weggebruikers 
die naar Beverwijk willen, nemen na 
de Wijkertunnel de keerlus op knoop-
punt Beverwijk. Omrijden via Rotte-
polderplein of Heemskerk is zo niet 
nodig. 

Noord-zuidverkeer
Voor het verkeer door de Wijker-
tunnel de andere kant op (van noord 
naar zuid), heeft Rijkswaterstaat be-
gin 2015 twee calamiteitenbogen in 
gebruik genomen. Tijdens de sluiting 
van de Velsertunnel in 2016 zijn deze 
verbindingswegen de hele tijd open. 

Op rotonde Hagelingerweg

Voorrang voor de bus
Maandag 13 april gaan de opvang-
lichten bij de rotonde Hagelin-
gerweg/SantpoortseDreef in wer-
king. Dat gebeurt alleen tijdens de 
spits. De verkeersregelinstallaties 
zorgen ervoor, dat het doorgaand 
autoverkeer tijdelijk wordt onder-
broken en de bussen (lijn 3 en lijn 
75) op de rotonde gewoon kunnen 
doorrijden.

Op de rotonde  hebben bussen voor-
rang op het autoverkeer. Vanaf 2017 
wordt lijn 75 opgenomen in het HOV-
netwerk van openbaar vervoer in de 
Randstad. Het zogeheten R-Net. De 
opvanglichten zijn tweekleurige lan-
taarns, bestaande uit een geel en rood 

licht. Op het moment dat een bus in 
aantocht is, gaat het gele licht aan. Na 
enkele seconden dooft dit en gaat ge-
lijktijdig het rode licht branden. Als 
de bus de rotonde heeft bereikt dooft 
het rode licht. De lichten gelden niet 
voor fi etsers. Buschauff eurs blijven 
op de rotonde voorrang verlenen aan 
fi etsers.

AntiKraakBieb sluit
De AntiKraakbieb gaat op 15 april 
2015 dicht. In 2013 introduceer-
de Bibliotheek Velsen als eerste 
bibliotheek in Nederland de An-
tiKraakBieb. Een uniek concept 
waarbij verbondenheid, uitwisse-
ling van kennis en informatie en 
ruilhandel centraal stond.

De reden dat de AntiKraakbieb haar 
deuren sluit is de komst van een uit-

leenpunt in de ‘Brede school de Tri-
angel’ in Velsen-Noord. Vanaf 1 sep-
tember 2015 is er 2 middagen per 
week een mobiele collectie beschik-
baar voor leden van Bibliotheek Vel-
sen. De collectie is vooral gericht op 
ouderen en kinderen van 0 tot 4 jaar. 
Dit uitleenpunt wordt door vrijwil-
ligers en medewerkers van IJmond 
Werkt! en Bibliotheek Velsen ge-
rund.

Eerder dan gepland

Broekbergenlaan klaar
De werkzaamheden aan de Broek-
bergenlaan in Santpoort-Noord 
zijn afgerond. De belangrijke, 
doorgaande weg is weer in ge-
bruik. Dankzij het goede weer en 
een goede samenwerking tussen 
de gemeente Velsen en zeer ge-
motiveerde medewerkers van de 
Firma Kreeft is het werk een week 
eerder klaar. 

De werkzaamheden begonnen 9 
maart. Daarbij is de vuilwaterriole-
ring vervangen en is er hemelwater-
riool en drainage aangebracht. Het 
wegdek is opnieuw ingedeeld en ge-
asfalteerd. Opvallend is dat door de 
nieuwe afvaltverharding  het geluid 
van het doorgaande verkeer aan-
zienlijk minder is. Ook de aangeleg-
de parkeervakken en de geplante bo-
men maken deel uit van de opknap-

beurt. 

Voorafgaande aan de werkzaamhe-
den is in overleg met de hulpdien-
sten een verkeersplan opgesteld. 
Naast persoonlijke brieven aan be-
woners en overleg met onder meer 
de winkeliersvereniging, is ook ge-
communiceerd via persberichten, 
social media en omleidingsborden. 
Zo kon iedereen tijdig rekening hou-
den met de bereikbaarheid en om-
leidingsroutes. En voor wie dat niet 
deed, was er bij de werkzaamheden 
ook altijd iemand die meer informa-
tie  kon geven.

De gemeente is blij dat deze noodza-
kelijke werkzaamheden binnen een 
minimale hoeveelheid tijd op een 
kwalitatief goede manier zijn uitge-
voerd. (foto: gemeente Velsen) 
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
28 maart  2015 tot en met 3 april 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Engelmundusstraat 13, plaatsen 
dakkapel (02/04/2015) 4915-2015;
Kennemerlaan 63, wijzigen verleen-
de vergunning w14.00438 (gevels) 
(01 /04/2015) 4881-2015;
Kromhoutstraat 54 0004, plaat-

sen tussenvloer (29/03/2015) 4841-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 68, plaatsen dak-
kapel voorzijde (03/04/2015)  4973-
2015.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaat-
sen dakkapel (31/03/2015) 4844-
2015.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 47, kappen 
boom (30/03/2015) 4810-2015.

Velserbroek
Broerskamp ong., kappen 4 bomen 
(27/03/2015) 4838-2015;
Banenkamp ong., kappen 10 bomen 
(27/03/2015) 4839-2015.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 103, plaatsen over-
kapping (31/03/2015) 4843-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Velserbroek
Floraronde 250, plaatsen rookka-
naal (08/02/2015) 1889-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Saturnusstraat 16, plaatsen erfaf-
scheiding (02/04/2015) 1181-2015;
Kastanjestraat 28, plaatsen dakop-
bouw (02/04/2015) 1542-2015;

Leonarduskade ong., plaatsen tijde-
lijke loods (02/04/2015) 2124-2015;
Kromhoutstraat 54 0023, legalise-
ren verdiepingsvloer (02/04/2015) 
1062-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 
Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Heirweg 2 B, wijziging op reeds 
verleende omgevingsvergun-
ning w13.000396 (extra lokaal)
(02/04/2015) 1390-2015.

Velserbroek
Spitsaak 15, plaatsen dakkapel ach-
terzijde (02/04/2015) 2796-2015;
De Zeiler 62, oprichten berging voor-
zijde (02/04/2015) 2663-2015.

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan ‘Zeezicht’
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn ver-
gaderingen van 26 maart 2015 
het bestemmingsplan ‘Zeezicht’ 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0100ZEE-
ZICHT1-R003) hernieuwd  heeft 
vastgesteld.

Waar ligt het plangebied?
Het hernieuwd vastgestelde gedeel-
te betreft de duinenrij en de kust-
strook  ten noorden van het Noord-
zeekanaal.

Wat is er gebeurd? 
Naar aanleiding van een uitspraak 
van de Raad van State heeft de ge-
meenteraad van Velsen een nieuw 
besluit genomen op het bestem-
mingsplan Zeezicht. Het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorder-
kwartier heeft bepleit dat de legger 
van het hoogheemraadschap moet 
worden vertaald in het bestem-
mingsplan. 

Concreet betekent dit dat de primai-
re waterkering en de beschermings-
zone in het bestemmingsplan tus-

sen de grens met Wijk aan Zee en 
de Noordpier zijn opgenomen. Om 
te kunnen afwijken van het bestem-
mingsplan waar de primaire water-
kering ligt moet nu eerst een advies 
worden gegeven door de beheerder 
van de waterkering. Om te kunnen 
afwijken van het bestemmingsplan 
waar de beschermingszone van de 
waterkering ligt mogen burgemees-
ter en wethouders alleen een omge-
vingsvergunning afgeven als dit niet 
van invloed is op de achterliggende 
waterkering. 

In de regels van het Hoogheemraad-
schap staat dat er bij voorkeur mag 
worden gebouwd boven +4,5 meter 
NAP. Hierom is ook het begrip ‘peil’ 
aangepast in het bestemmingsplan. 

Inzage in het plan en besluiten:
Het hernieuwde vastgestelde be-
stemmingsplan Zeezicht (idn: 
N L . I M R O . 0 4 5 3 . B P 0 1 0 0 Z E E -
ZICHT1-R003) ligt met het vast-
stellingsbesluit van 9 april 2015 ge-
durende 6 weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis en 
de centrale bibliotheek. E.e.a. krach-

tens artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening en afdeling 3.4, artikel 
3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht. Het digitale bestemmings-
plan met vaststellingsbesluit, aan-
wijzingsbesluit en nota van ziens-
wijzen is ook te raadplegen via de 
gemeentesite www.velsen.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoude-
lijke vragen over het bestemmings-
plan kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wo-
nen en Ruimtelijke Ontwikkelingen, 
tel. 0255-567200.
 
Beroep instellen:
In de periode van ter inzagelegging 
kan op grond van artikel 8.2 van de 
Wet ruimtelijke ordening beroep bij 
de Raad van State worden ingesteld.
Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-

hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u griffierecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl  

Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet op. Belang-
hebbenden  die beroep hebben in-
gesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien bin-
nen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van Sta-
te, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Het digitale bestemmingsplan is 
hier te raadplegen. Wilt u onderde-
len van het plan of de bijlagen down-
loaden dan kan dat via het menu 
‘Downloads’ hiernaast.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen 16 april 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

De Carrousel

1: raadzaal
19.30 uur – 21.00 uur
 - Van afval naar grondstof (VANG)
- Nieuwe uitvoeringsovereenkomst met HVC voor inzameling
  huishoudelijk afval en BOR (beheer openbare ruimte)-taken

De raadsvergadering begint op een later tijdstip dan gebruikelijk:

aanvang 21.15 uur 

1.  Opening en mededelingen 
2.  Actualiteitenuurtje*
     - inspreken inwoners
    - vragenhalfuurtje raadsleden 
3.   Vaststellen van de agenda
4.   Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2015
5.   Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Verklaring van geen bedenkingen en omgevingsvergunning voor het pro-

ject Genieweg 50 
 te Velsen-Zuid
7. Kaderstellende notitie HVC (debat gevolgd door besluitvorming)
8. Afleggen belofte steunfractielid
9. Sluiting

*Actualiteitenuurtje

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 15 april 16.00 uur aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-
567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergaderingen uit in de week na de raadsvergadering en 
Carrousel op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op 
www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 26 maart 2015 een besluit 
genomen over één onderwerp:

•	 Bestuurlijke	Lus	Zeezicht
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Langevlak 83 in IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene Wet Bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-

ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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Kindcentrum geopend
IJmond - Vorige wek is het In-
tegraal Kind Centrum IJmond 
officieel geopend door de wet-
houders Jeugd van Bever-
wijk en Velsen. Het nieuwe IKC 
IJmond is bijzonder, omdat het 
kinderen met complexe hulp-
vragen snel de juiste onder-
steuning biedt binnen de eigen 
school, de gezinssituatie of - in-
dien nodig - het IKC. Het biedt 
onderwijs & jeugdhulp op maat 
en is in de regio IJmond geves-
tigd op twee locaties: SBO De 
Zeearend in Beverwijk en SBO 
De Boekanier in IJmuiden.
De twee locaties werden mid-
dels een live-verbinding met el-
kaar verbonden. Dankzij een vi-
deoverbinding konden de ge-
nodigden via een groot scherm 
bij elkaar een kijkje nemen en 
luisteren naar elkaars toespra-
ken. Mevrouw Tijssens, direc-
teur van De Zeearend, deed 
het openingswoord in Bever-
wijk, terwijl haar collega-direc-
teur van De Boekanier, de heer 

Schol, dit in IJmuiden deed. 
Mevrouw Walstra gaf een in-
houdelijke toelichting als co-
ordinator van het Samenwer-
kingsverband Passend Onder-
wijs IJmond. 
Wethouder Van Weel van Bever-
wijk bouwde met leerling Mees 
en juf Karin een muur van zes 
blokken met een groot dak er-
op met het nieuwe logo. Op de 
Boekanier verrichtte wethouder 
Baerveldt eenzelfde openings-
handeling, maar hier met leer-
ling Daniël en juf Inge.
De zes blokken stonden sym-
bool voor de zes samenwerken-
de partijen: SBO De Zeearend, 
SBO De Boekanier, de Antoni-
usschool, De Hartekamp Groep, 
Samenwerkingsverband Pas-
send Onderwijs IJmond en OCK 
het Spalier. Het nieuwe, frisse 
logo op het dak van het bouw-
werk zorgde voor groot applaus 
bij het publiek.
Professionals vanuit het onder-
wijs en jeugdhulp werken bin-

nen het IKC intensief samen. 
Daarmee is dit een unieke on-
derwijsplek voor kinderen met 
specifieke ondersteuningsvra-
gen. Een plek, die op dat mo-
ment meer kan bieden dan de 
eigen school dankzij een bege-
leidingstraject op maat voor elk 
kind. De tijdelijke ondersteu-
ning is licht, thuisnabij en heeft 
als uitgangspunt: één kind, 
één gezin, één plan. Wethou-
der Baerveldt gaf aan “hier heel 
trots op te zijn in haar gemeen-
te, vooral omdat dit alles nu ook 
onder één dak is.’’
Vertegenwoordigers van het 
(speciaal) basisonderwijs, spe-
ciaal onderwijs, jeugdhulpver-
lening en maatschappelijke 
dienstverlening werken het ‘in-
tegraal arrangeren’ de komen-
de tijd verder uit. Zij maken na-
dere afspraken over routing van 
kinderen en de daarbij beho-
rende verantwoordelijkheden 
van de samenwerkende part-
ners.

Velsen – De gemeente Vel-
sen is actief op Twitter en heeft 
sinds maart 2014 een Face-
book-site, maar is de gemeen-
te wel actief genoeg met social 
media? Dat vroeg LGV-raadslid 
Siege Bart zich af. Ook deed hij 
een aantal aanbevelingen om 
de Facebook-pagina meer in 
beeld te brengen. 
Burgemeester Weerwind en 
wethouder Verkaik zien Face-
book en Twitter als goede mo-
gelijkheden om in contact te 
komen met inwoners van Vel-
sen. Er wordt al onderzocht op 
welke wijze vragen over Velsen 
die via social media binnenko-
men het handigst kunnen wor-
den beantwoord. 
In de veelheid van social me-
dia, zoals ook LinkedIn, Insta-

gram en Pinterest is een moni-
torsysteem nodig om typische 
Velsense vragen te kunnen fil-
teren, voor die kunnen wor-
den beantwoord. Voor de zo-
mer zal zo’n systeem worden 
aangeschaft. De gemeente Vel-
sen heeft nog maar weinig vol-
gers op Facebook. Wel wordt 
nu ook gepraat met beheer-
ders van Facebookgroepen, zo-
als JebentIJmuidenaarals. 
Tijdens de gasstoring in Velsen-
Noord bleek via Facebook veel 
informatie te worden gedeeld. 
De gemeente Velsen is op het 
gebied van citymarketing al ac-
tief op Twitter en Facebook. De 
gemeente beseft hoe belangrijk 
social media is en volgt de mo-
gelijkheden om zich op dit ge-
bied nog meer aan te sluiten.

Velsen steeds meer online

Wmo Raad: Zorgen 
over vervoer en privacy
Velsen – De Wmo Raad heeft 
vorige week het jaarverslag over 
2014 overhandigd aan wethou-
der Te Beest. Per 1 januari 2015 
moet de Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning volledig wer-
ken. Toch zijn er nog steeds 
overgangstrajecten gaande. In 
de Wmo Raad hebben nu ook 
mensen zitting die te maken 
hebben met de Jeugdwet. De 
Wmo Raad geeft aan onder de 
indruk te zijn van de inzet van 
het gemeentelijk apparaat en 
alle betrokken organisaties, be-
treffende de invoering van de 
Wmo en overige decentralisa-
ties. Toch zijn er ook zorgen.
De Wmo Raad maakt zich onder 
meer zorgen over de de com-
plexiteit van de hele operatie. 
En omdat veel partijen aan de-
zelfde (probleem)gevallen wer-
ken, is het nodig te komen tot 
een uitgewerkt privacybeleid 
voor zowel cliënten als zorgver-
leners. Ook is de vraag of bur-
gers weten waar zij terecht kun-
nen met hun problemen. Daar-
naast vindt de Wmo Raad dat er 
voor moet worden gewaakt dat 

er niet teveel gevraagd wordt 
van vrijwilligers en mantelzor-
gers. De Wmo Raad pleit ervoor 
de kwaliteit van de zorgverle-
ning te controleren door con-
tinu naar de tevredenheid van 
de cliënten te vragen. Ook ad-
viseert de Wmo Raad om cliën-
ten die een onregelmatig zorg-
behoeftepatroon hebben te la-
ten monitoren door een con-
tactpersoon, die een goede link 
heeft naar zorg.
Een ander advies van de Wmo 
Raad betreft de OV Taxi, die on-
betaalbaar dreigt te worden. 
Sinds een grotere groep men-
sen (zonder indicatie) gebruik 
kan maken van deze dienst, zijn 
de kosten erg opgelopen. Daar-
door zijn de kosten voor de ge-
bruikers zeer gestegen. De 
Wmo Raad komt nu met een 
aantal adviezen over de kosten-
beheersing en toegankelijkheid 
van dit vervoer. Het moet niet zo 
zijn dat een dienst die in het le-
ven is geroepen voor mensen 
die geen andere mogelijkheid 
van vervoer hebben, onbetaal-
baar wordt.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!zie onze sites: jutter.nl en hofgeest.nl




