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College op Seaport RTV
Het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen komt 
op de lokale televisie. Vrijdag 
20 april om 20.00 uur zal wet-
houder Verkaik iets over zijn 
portefeuilles vertellen.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft bij de lokale zen-
der Seaport RTV televisiezendtijd 
ingekocht. Maandelijks worden één 
of meer collegeleden geïnterviewd. 
Omdat het gemeentebeleid de sa-
menleving raakt, wil het college een 
bredere toelichting kunnen geven 
aan een groter publiek. 

Wethouder Verkaik is verantwoor-
delijk voor ondermeer economische 
zaken en arbeidsmarkt-beleid. Deze 
items komen in de uitzending aan-
bod.

Deze uitzending met wethouder 
Verkaik zal in de dagen na de uitzen-
ding diverse malen worden herhaald 
op Seaport RTV.

De eerste televisie-uitzending was 
op vrijdag 9 maart 2012 waarin de 
wethouders Te Beest en Baerveldt 
aan het woord kwamen.

Gemeente houdt enquête 
over opvoedondersteuning
Onder alle ouders met kinderen 
tussen 0 en 23 jaar worden bin-
nenkort vragenlijsten verspreid. 
Het betreft een steekproef onder 
8700 Velsense gezinnen. In de en-
quête staan voornamelijk vragen 
over het Centrum Jeugd en Gezin 
(CJG).

Het CJG is er voor alle vragen om-
trent opvoeden en opgroeien. Maar 
gaan ouders met vragen daarover 
wel naar het CJG? En jongeren zelf ? 
Waar gaan zij heen met hun vragen?

In Velsen zijn in 2011 twee CJG-in-
looppunten geopend, met een CJG-
website en een CJG-telefoonnum-
mer. De Gemeente Velsen wil graag 
weten of ouders en jongeren het CJG 
weten te vinden, er gebruik van ma-

ken en of zij er tevreden over zijn. 
Daarom starten we een onderzoek 
onder ouders met kinderen in de leef-
tijd van 0-23 jaar over opvoedonder-
steuning en het CJG. 

Wethouder Baerveldt: ,,Ouders ont-
vangen van de gemeente een brief 
met het verzoek mee te doen aan de 
enquête. De enquête is online in te 
vullen en kan digitaal worden verzon-
den. Als wethouder met ondermeer 
de portefeuille Jeugdgezondheids-
zorg reken ik op uw medewerking. 
Alleen dan weten we of we op de goe-
de weg zijn met het CJG of dat we het 
beleid aan moeten passen. Een op-
roep dus aan alle ouders, die een vra-
genlijst van de gemeente ontvangen: 
vul de vragenlijst in en stuur hem te-
rug naar de Gemeente Velsen.’’

Razzia april 1944 herdacht
Burgemeester Weerwind van Velsen en burgmeester Van Leeuwen van 
Beverwijk hebben maandag 16 april 2012 een straatnaambord onthuld nabij 
het Rollantplantsoen in Velsen-Noord. De naam van dit straatnaambord ver-
wijst naar de razzia die op deze datum plaatsvond. 486 jongemannen uit Vel-
sen-Noord en Beverwijk zijn toen weggevoerd, waarvan er velen nooit zijn 
teruggekeerd. (foto: Reinder Weidijk)

Raadsleden bezoeken
collega’s gemeente Hoorn
De raadsleden van de gemeen-
te Velsen organiseerden zaterdag  
14 april 2012 een bezoek aan het ge-
meentebestuur van Hoorn. Ook het 
college van Velsen was daarbij aan-
wezig. Hoorn en Velsen lijken erg op 
elkaar; beiden gemeenten hebben 
een vrijwel gelijk aantal inwoners, 
meerdere dorpskernen en een bijna 

gelijk aantal gemeenteraadsfracties. 
Dit maakt dat er door de raadsleden 
veel kennis en ervaring kon worden 
uitgewisseld. Onderwerpen die aan 
de orde kwamen waren de werkwij-
ze van de raad in Hoorn en de raads-
communicatie, bereikbaarheid, ge-
meentefinanciën en de woningbouw 
in Hoorn. (foto: gemeente Velsen)
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Vrachtverkeer
Velsen-Noord
Ondanks bewegwijzering blijkt dat 
vrachtwagens de industrieterreinen 
in Velsen-Noord niet altijd kunnen 
vinden, met klachten van zowel be-
woners als ondernemers als gevolg. 
De gemeente heeft daarom aanvul-
lende maatregelen genomen, waar-
bij de Ondernemers-vereniging Vel-
sen-Noord (OVVN) is betrokken. 
Eén van deze maatregelen is dat op 
een aantal plaatsen de bebording is 
of wordt aangepast. 

De gemeente heeft op haar website 
een routebeschrijving naar het in-
dustrieterrein geplaatst die de be-
drijven aan hun leveranciers kunnen 
sturen. Ook kunt u op de website een 
overzicht zien van alle maatrege-
len die worden genomen. Het weren 
van vrachtverkeer uit de kern van 
Velsen-Noord is één van de hoofd-
doelstellingen van het project Frisse 
Wind in Velsen-Noord. 

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen. Op 
allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spul-
letjes aan.

De gemeente stelt daar een aan-
tal voorwaarden aan om ervoor 
te zorgen dat er geen brandge-
vaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan en dat ook de hulpdien-
sten goed hun werk kunnen doen. 

Ook aan de belangen van onder-

nemers die hun winkels willen 
openen wordt gedacht. De vrij-
markt tijdens Koninginnedag is 
bedoeld voor kinderen en vol-
wassenen en niet bestemd voor 
commerciële doeleinden. Daar-
om is een aantal voorwaarden 
opgesteld, zodat de vrijmarkt 
voor iedereen een leuke beleve-
nis blijft. 

De voorwaarden zijn te vinden op 
www.velsen.nl. (foto: Michel 
van Bergen)

Velsen vermindert
papierwerk uitkering 
De gemeente Velsen heeft de 
aanvraag van de zogenaamde mi-
nimaregelingen sterk vereen-
voudigd. De nieuwe aanpak kost 
minder tijd en geld. Het is zo’n 
succes dat de aanpak als voor-
beeld geldt voor alle gemeenten 
in Nederland.

Velsen heeft de aanvraag van mi-
nima-uitkeringen sterk verbeterd. 
In de nieuwe situatie vragen uitke-
ringsgerechtigden niet meer jaar-
lijks, maar eenmalig een uitkering 
aan. De gemeente Velsen stelt op 
basis van de beschikbare gegevens 
jaarlijks vast of de uitkering auto-

matisch wordt voortgezet. Deze aan-
pak geldt voor regelingen als Bij-
zondere Bijstand, een jaarlijkse te-
gemoetkoming bij chronische ziek-
te, tegemoetkomingen voor sociaal-
culturele activiteiten, sport, indirec-
te schoolkosten en de langdurigheid-
toeslag. 

De nieuwe werkwijze leidt tot min-
der papierwerk en kostenbesparing 
en is een van de maatregelen om de 
service aan burgers te verbeteren. 
De werkwijze is gepubliceerd op 
goedopgelost.overheid.nl zodat an-
dere gemeenten hier hun voordeel 
mee kunnen doen.

Stadhuis Velsen op
feestdagen gesloten
Het stadhuis is in april en mei een aantal dagen gesloten:

Maandag 30 april  Koninginnedag
Dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Zaterdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 
Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, facilitaire zaken en 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken, informatiemanagement, automatise-
ring en project Oud-IJmuiden kunt u zich wenden 
tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14. 00 uur.
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. Buiten kantooruren 
en in het weekend kan dit via de politie op 0900-8844. 
Meer informatie vindt u op de website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : info@vrk.nl
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Vergadering Rekenkamercommissie

Dinsdag 24 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het 
Stadhuis. 
Indien u de vergadering wilt bijwonen kunt u zich 
tot uiterlijk dinsdag 24 april, 16.00 uur aanmelden 
bij de Griffi  e, tel. (0255) 567 502 of via email: 
griffi  er@velsen.nl .

Agenda

1. Opening en mededelingen
2.  Bespreking jaarrekening 2011 en het rapport van 

bevindingen
3. Rondvraag en sluiting

Raadsplein 26 april 2012 
Raadsvergadering

Donderdag 26 april 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadzaal

Punt Onderwerp

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
  - notulen en besluitenlijst raadsvergadering 

   29 maart 2012
4 Afh andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
  Debat, gevolgd door besluitvorming 
5 Evaluatie Burgerparticipatie Velsen

PAUZE

Besluitvorming
6 Strategische nota Schiphol 2012 
7 Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014 
8 Wijziging Bouwverordening 2010
9  Regionaal risicoprofi el Veiligheidsregio 

Kennemerland (VRK) 
10 Fractieverantwoording 2011
11  Intrekking van de Regionale havenverordening 

Noordzeekanaalgebied 2010 en vaststelling van 
de Regionale havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012

12  Voortgang aanvraag herstructureringsfaciliteit 
sociale werkvoorziening

13 Defi nitief ontwerp sportpark Rooswijk
14  Procesvoorstel kwaliteitsimpuls winkelcentrum 

IJmuiden
  Sluiting

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 griffi  er@velsen.nl, - dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd.

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 

Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad.html

Tevens treft u op de website, bij de receptie en bij de 
bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de Nieuws-
brief Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht. U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven 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.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor de volgende percelen:

• Zeewijkplein 420 te IJmuiden;
• Zwarte Mierenvlak 66 te IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:

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 inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 7 april tot en 
met 13 april 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-

gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000173  Bloemendaalsestraatweg 4a 
 Santpoort-Zuid 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

en het kappen van 10 bomen
(10/04/2012)

w12.000174  Wijkeroogstraat 122 Velsen-Noord 
  het kappen van een boom   
 (10/04/2012)
w12.000175  Middenduinerweg 24 Santpoort-Noord 
  het kappen van een boom (10/04/2012)
w12.000177  Willem de Zwijgerlaan 36 Santpoort-
 Zuid 
   het veranderen van een garage 

(10/04/2012)
w12.000178  Middenhavenstraat 42 IJmuiden 
   het plaatsen van een bedrijfsunit 

(10/04/2012)
w12.000179  Wustelaan 72 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom (10/04/2012)
w12.000180  Driehuizerkerkweg 148 Driehuis 
   het kappen van 3 coniferen 

(11/04/2012)
w12.000181  Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord 
  het kappen van 5 bomen (12/04/2012)
w12.000182  Bleyenhoevelaan 1 Velsen-Noord 
   het vergroten van een garage/schuur 

(12/04/2012)
w12.000183  IJmuiderslag ong. IJmuiden 
   het vervangen van een trap 

(12/04/2012)
w12.000184  Spitsaak 45 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van de 

1e verdieping (13/04/2012)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
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 voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w12.000074  Valkenhoefl aan ong. Santpoort-Noord 
(t.o. nr. 2) 



Cursus Kidsdive in De Heerenduinen
IJmuiden - ,,Mama, mag 
ik erop?’’ roept de 8-jarige 
Britt uit IJmuiden. Ze heeft 
net kennis gemaakt met 
de wondere wereld van het 
scubaduiken, in zwembad 
De Heerenduinen en is ra-
zend enthousiast. Net als 
veertig andere kinderen die 
met een zuurstoffles op hun 
rug de eerste beginselen 
van de duiksport leerden.

Zondagmiddag gaf duikvereni-
ging Seabees uit Hillegom een 
introductiecursus kidsdive in 
het doelgroepenbad. Het kost-
te slechts een zwembadkaartje 
om mee te doen. Kinderen met 
duikaspiraties moesten wel in 
bezit zijn van hun zwemdiplo-
ma A of B en minstens acht 
jaar oud zijn. Ze leerden al met-
een dat je duikt met een mas-
ker en vinnen. En dus niet met 
een duikbril en zwemvliezen. 
Verder leerden ze ademen met 
perslucht met een automaatje 
in de mond en deden ze in klei-
ne groepen onder water spel-
letjes met gediplomeerde in-
structeurs. In september start 
in De Heerenduinen de Scuba 
Ranger cursus voor kinderen 
van 8 tot 12 jaar. 
Wie niet zo lang wil wachten 
kan vanaf zondag 22 april al 
terecht voor een korte cursus 
in De Heerenduinen, bestaan-
de uit vijf lessen op zondag. 
De afsluiting van de cursus is 
met meerdere duikgroepen in 
Nieuw Vennep. Kosten 75 euro 

voor vijf keer. Aanmelden kan 
via de site www.seabees.nl.
,,Dit is een unieke samenwer-
king’’, zegt zwembadmanager 
Cor Speelman. ,,En een prach-
tige aanvulling op onze cursus 
snorkelen op de woensdag-
middag. Dankzij Seabees kun-
nen we het duiken nu in het ei-
gen zwembad aanbieden..”
Kees Terwee is instructeur bij 
Seabees, een duikvereniging 
die zich richt op junior dui-
kers.  ,,Veel kinderen pakken 
het duiken heel gemakkelijk 
op, alsof ze nooit anders heb-
ben gedaan. Anderen hebben 
wat meer tijd nodig. We delen 
de groepjes op niveau in, zodat 
iedereen goede begeleiding 
krijgt. Het zijn speelse lessen. 
Naast materiaalkennis, hand-
signalen en het buddysysteem 

aanleren doen we veel spelle-
tjes, zoals onderwater hardlo-
pen, zoekspelletjes en nog veel 
meer. Tijdens de cursus die 
start in september kunnen kin-
deren hun duikbrevet gaan ha-
len, zodat ze in open water mo-
gen duiken. Het enige wat kin-
deren zelf nodig hebben is een 
goed passend masker en vin-
nen. Een duikpak heb je pas 
nodig als je in koud buitenwa-
ter gaat duiken. In het zwem-
bad kunnen de kinderen een t-
shirtje dragen, dat is wat com-
fortabeler met de duikappara-
tuur.’’
Kinderen die meer willen dan 
alleen hun zwemdiploma kun-
nen bij De Heerenduinen nu 
leren snorkelen en ook nog le-
ren duiken met de cursus Scu-
ba Rangers.

Velsens Alpe d’HuZes 
team traint in zwembad
Velsen – Niet iedereen heeft het 
in zich om de Alpe d’Huez per 
fiets te beklimmen. Gelukkig zijn 
er genoeg Velsenaren die de-
ze sportieve uitdaging wel aan-
gaan met de bedoeling het goe-
de doel van  KWF Kankerbestrij-
ding te steunen. Zondag was 
het team van 31 Velsense deel-
nemers in natte actie te zien in 
Zwembad de Heerenduinen in 
IJmuiden. Vrijwilligers, sponsors 
en liefhebbers konden tussen 
tien en twaalf uur meedoen met 
aquaspinning voor slechts 5 eu-
ro. De opbrengst ging natuurlijk 
naar het goede doel.
Velsenaar Jeroen Dijt gaat 7 juni 
ook de Alpe d’Huez beklimmen. 
Samen met een zeer gemengde 
groep van nog zeven personen, 
genaamd  Xplorys/ BabyBanz. 
Twee tot drie keer per week 
springen zij op de fiets om kilo-
meters te maken. Dit weekeinde 
doen zij mee met de Ronde van 
Noord-Holland. En omdat het 
hun hobby is beginnen zij niet 
bij een van de officiële startpun-
ten maar in Velsen, waarna zij bij 
Uitgeest de route oppikken en zo 
meer dan 150 kilometer weg zul-
len trappen. Als team moeten zij 
10.000 euro bij elkaar brengen 
om mee te mogen doen met de 
Alpe d’HuZes. Maar zij streven 
naar een bedrag van 20.000 eu-
ro. Het is de bedoeling dat met 
Alpe d’HuZes dit jaar 30 miljoen 
euro bij elkaar wordt gefietst.

In Velsen is het enthousias-
me van deelnemers aan Alpe 
d’HuZes groot. Omdat het moei-
lijk is voldoende sponsorgeld bij-
een te brengen werken de Vel-
sense deelnemers samen. Met 
31 deelnemers die klaar staan 
voor deze bijzonder sportieve 
uitdaging is het voor bedrijven 
aantrekkelijker om te sponsoren. 
,,Het gaat tenslotte niet om ons, 
maar om het resultaat’’, zegt Je-
roen Dijt. Daarom ondernemen 
zij samen acties, zoals zondag in 
Zwembad de Heerenduinen. 
Maar 7 juni komt al snel dich-
terbij en het streefbedrag is nog 
niet binnen. Wie wil de Velsen-
se wielrijders steunen? Kijk op 
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/
teams/team-koreman voor meer 
informatie. 

Mededelingen
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  het oprichten van een jongeren ont-
moetingsplek (10/04/2012)

w12.000092  Biezenweg 70 Santpoort-Noord 
  eenmalig gebruik van de leegstaande 

kas van tuincentrum Groenrijk van 
Duijn voor een feest (10/04/2012)

w12.000097  Zeiler 62 Velserbroek 
   het vergroten van de 2e verdieping van 

een woning(10/04/2012)
w12.000098  Velserbeek 7 Velsen-Zuid 
   het oprichten van een ezelverblijf 

(11/04/2012)
w12.000099  Kerkweg 88 Santpoort-Noord 
   het vergroten van een woning met een 

uitbouw (12/04/2012)
w12.000103  Betsy Perkstraat 47 Velserbroek 
   het vergroten van de 2e verdieping 

(12/04/2012)
w12.000109  Middenduinerweg 8 Santpoort-Noord 
   het vergroten van een berging/garage 

(16/04/2012)
w12.000140  Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
   het wijzigen van de bestemming van 

dagwinkel in horeca (11/04/2012)
w12.000150  Kotterkade 4 IJmuiden 
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (16/04/2012)

Exploitatie openbare inrichtingen

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 25 Drank-en Horecaverordening verlof 
verleend voor de horecaexploitatie:

i12.002189  Dudokplein 16 IJmuiden
  uitoefenen van een horecabedrijf 

(12/04/2012)

Burgemeester heeft op grond van artikel 2.20 APV 
een vergunning verleend voor de horecaexploitatie:

i12.003010   Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
(12/04/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i12.003323  20 april 2012 op het strand 
 “IJmuiderslag”
  van 07.00 tot en met 20.00 uur 

(12/04/2012)

Besluit tot wijziging bestemmingsplan

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen onderstaand besluit binnen 6 
weken na verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem. Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld. Digitaal indienen kan ook bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor dient men te beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD).
Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke 
ordening hebben besloten het bestemmingsplan 
Driehuis en Velsen-Zuid te wijzigen voor het perceel:

W11.000391  Da Costalaan 5 Driehuis
   wijziging van de bestemming 

“Gemengd” naar “Wonen” 
(verzonden 12/04/2012)




