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De tweede fase van het werk aan 
de Planetenweg in IJmuiden is be-
gonnen. Tot en met vrijdag 24 mei 
wordt gewerkt vanaf de Radar-
straat tot de Mercuriusstraat. Het 
verkeer wordt omgeleid via bor-
den.

Door de herinrichting wordt de rij-
baan smaller en komt er één weg-
profi el met vrijliggende fi etspaden. 
Tegelijkertijd wordt het riool in de 
Planetenweg vervangen en wor-
den maatregelen genomen tegen de 
wateroverlast die zich voordoet ter 
hoogte van de Doorneberglaan.
Het inkomende verkeer vanaf de 
Planetenweg / Lange Nieuwstraat 

richting Zeewijk blijft gehandhaafd. 
De Planetenweg voor uitgaand ver-
keer (vanaf Zeewijk richting cen-
trum) wordt gefaseerd afgesloten. 
Uitgaand verkeer richting Amster-
dam, Alkmaar en Haarlem wordt 
omgeleid via de Dokweg en de Hee-
renduinweg. De omleiding wordt 
met borden aangegeven.

Vanaf vrijdag 24 mei, als de twee-
de fase is afgerond, worden de bus-
lijndiensten van Connexxion om-
geleid. Inkomend gaat de bus via de 
bestaande route vanaf het centrum 
richting Zeewijk. Uitgaand rijdt hij 
via de Orionweg, Linneausstraat, 
Planetenweg en Lange Nieuwstraat.

Werk aan de Planetenweg

Nationale Sportweek Velsen
Trainen voor de jongste 
jeugd bij de ‘Trapvogels’ 
tot en met gymnastiek bij 
RKGV Velsen in de Hee-
renduinzaal in IJmuiden – 
het kan allemaal in de Na-
tionale Sportweek 2013 
in Velsen.

Van 20 tot en met 27 april wordt ook 
in Velsen de Nationale Sportweek 
georganiseerd; dit jaar voor de tien-
de keer. De gemeente Velsen vindt 
het belangrijk dat zoveel mogelijk 
inwoners (gaan) sporten. Daarom 
heeft de afdeling Sportzaken de Vel-
sense sportverenigingen benaderd 
om aan de Nationale Sportweek mee 

te doen. Allerlei Velsense 
sportverenigingen organi-
seren deze week voor le-
den en niet-leden een gra-
tis open dag, inloopuur, 
training of clinic. Er zijn 
meer dan honderd activi-
teiten aangemeld.

Op zaterdag 20 april start de Nati-
onale Sportweek in Velsen met de 
mogelijkheid om vanaf 08.45 uur 
mee te trainen bij de jongste jeugd 
van v.v. Terrasvogels in Santpoort- 
Noord, genaamd de ‘Trapvogels’.

Op www.sportloketvelsen.nl staat 
het hele aanbod in Velsen.

 
2013

* Driehuis
* IJmuiden
* Santpoort

* Velserbroek
* Velsen-Noord

* Velsen-Zuid

In alle dorpskernen 
kunt u (gratis) deelnemen 
aan georganiseerde 
sportactiviteiten.

Voor het programma zie:

www.sportloketvelsen.nl
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Stadhuis gesloten op...
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan 
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Maandag 29 april  Verplichte vrije dag
Dinsdag 30 april  Koninginnedag
Woensdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 10 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 20 mei   Tweede Pinksterdag

IJmond Werkt! van start
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben hun krachten gebundeld 
op het gebied van re-integratie van 
werkzoekenden. De nieuwe organi-
satie heet IJmond Werkt!

IJmond Werkt! ondersteunt werkge-
vers en werkzoekenden. Werkgevers 
krijgen ondersteuning bij het aanbie-
den van werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Daar-
naast ondersteunt IJmond Werkt! 
werkzoekenden bij het vinden van 
werk. Zij worden voorgesteld aan 
werkgevers en kunnen bijvoorbeeld 
meedoen aan een sollicitatietraining, 
of een werkstage doen bij een werkge-
ver of bij IJmond Werkt! zelf. De eigen 
kracht van de werkzoekende wordt 
daarin maximaal benut. In de nieuwe 
organisatie is ook de Meergroep op-

genomen, die zich tot nu toe speciali-
seerde in de sociale werkvoorziening.

Met IJmond Werkt! blijft de re-in-
tegratiedienstverlening op peil, on-
danks de forse bezuinigingen in de af-
gelopen jaren. Wethouder Arjen Ver-
kaik: “De gemeenten en de Meer-
groep bundelen hun krachten om, on-
danks teruglopende budgetten, toch 
zoveel mogelijk mensen aan het werk 
te helpen. En daarnaast helpt IJmond 
Werkt! werkgevers de beste mensen 
voor een vacature te vinden.”

Het hoofdkantoor van IJmond Werkt! 
is gevestigd op het Stationsplein 48a 
te Beverwijk. Wie vragen heeft en/
of een afspraak wil maken, kan elke 
werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur 
langskomen of telefonisch contact 
opnemen via 0251-279000.

Vrijmarkten op 30 april
Bij Koninginnedag horen vrij-
markten – ook in Velsen.

Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen hun spulletjes 
aan. De gemeente stelt daar een 
aantal voorwaarden aan om er-
voor te zorgen dat er geen brand-
gevaarlijke 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 heeft de gemeente een aantal 
voorwaarden opgesteld, zodat de 
vrijmarkt voor iedereen een leuke 
belevenis wordt.

De voorwaarden staan allemaal op 
de homepage van www.velsen.nl
onder Actueel en bij de Bekend-
makingen elders in deze krant.
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Een deel van de afzetting van het Brakland in Oud-IJmuiden is voltooid na 
een dag hard werken op woensdag 11 april. (foto: gemeente Velsen)

Nieuwe borden met knipperlichten

Kruispunt Orionweg
De borden op het kruispunt Ori-
onweg, Pleiadenplantsoen en de 
Raafstraat krijgen knipperlichten. 
Ze moeten automobilisten atten-
deren op de situatie. Structurele 
verandering van het kruispunt is 
niet nodig, vindt het college. 

In juli 2012 stelde D66 Velsen 
raadsvragen over aanrijdingen op 
het kruispunt Orionweg-Pleiaden-
plantsoen-Raafstraat. In antwoord 
daarop heeft het college laten on-
derzoeken welke mogelijkheden er 
zijn om het kruispunt aan te passen. 

De voor- en nadelen van een aan-
tal oplossingen zijn op een rij gezet. 
Opties waren de aanleg van een ro-
tonde, inritconstructies of een ba-
jonetaansluiting, verkeerslichten 
of afsluiting van de noordelijke tak 
van de Orionweg. Elke optie is be-
oordeeld op gevolgen voor de ver-
keersveiligheid, het bus- en fiets-
verkeer, stedenbouwkundige gevol-
gen, de verkeerscirculatie en de kos-
ten.

Uit die beoordeling kwam niet één 
heel positieve oplossing naar vo-
ren. De meeste oplossingen hebben 
wel een positief effect op de ver-

keersveiligheid, maar geen of nega-
tieve gevolgen voor de andere crite-
ria, terwijl er wel aanzienlijke kos-
ten mee gemoeid zijn.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft nu besloten om 
het kruispunt op dit moment niet 
structureel te veranderen – ook 
omdat daar in de afgelopen zeven 
maanden slechts twee aanrijdin-
gen (met alleen blikschade) hebben 
plaatsgevonden.

Het college heeft er daarnaast voor 
gekozen om het kruispunt beter op 
te laten vallen. De borden boven de 
weg krijgen lichten in de vier hoek-
punten, die gaan knipperen als er 
een auto aankomt. De situatie ter 
plekke wordt in de gaten gehouden 
en over drie jaar opnieuw beoor-
deeld.

Op dit moment staan er voorrangs-
borden op de Orionweg, die aange-
ven dat bestuurders op de kruisen-
de weg voorrang moeten krijgen. 
Vervanging daarvan door stopbor-
den met dezelfde functie is geen op-
lossing. Om de situatie op het kruis-
punt goed te kunnen beoordelen, is 
het niet nodig dat auto’s stil staan.

Klanten WWB tevreden
Over het algemeen zijn klan-
ten die een beroep doen op de 
Wet Werk en Bijstand in Velsen 
(WWB) tevreden over de dienst-
verlening door de gemeente. Dat 
blijkt uit recent onderzoek.

In september 2012 kreeg SGBO 
Benchmarking opdracht van de ge-
meente Velsen om wederom onder-
zoek te doen naar de tevredenheid 
van WWB-klanten; mensen die een 
beroep doen op de Wet werk en bij-
stand. In 2002 en in 2007 is dat on-
derzoek ook gedaan. Eind 2012 
kreeg een geselecteerde groep klan-
ten de vragenlijsten toegestuurd; er 
kwamen er 183 ingevuld terug. 

De rapportage daarvan laat zien dat 
de klanten over het algemeen tevre-

den zijn. De dienstverlening kreeg 
een 7,5. Dat was in 2007 een 7 en 
in 2002 een 6,5. De klanten had-
den ook positieve waardering voor 
de eerstelijns dienstverlening, de 
bejegening door baliepersoneel, de 
wachttijden en de bereikbaarheid. 
Alleen de informatievoorziening 
werd iets lager gewaardeerd dan in 
2007.

Minder hoog scoorde het bereikte 
resultaat in re-integratietrajecten 
en de afstemming van dat traject op 
de persoonlijke omstandigheden. 
De afstemming van informatie tus-
sen de verschillende begeleiders en 
de informatievoorziening over an-
dere gemeentelijke regelingen kan 
ook nog verbeterd worden. De amb-
tenaren pakken deze punten op.

De heer Jan Stringer is met in-
gang van 9 april 2013 de nieu-
we voorzitter van de Wmo-raad. 
De heer Stringer volgt de heer 
Hilbrand Zuidema op, die de-
ze functie vanaf 2007 heeft ver-
vuld.

De heer Stringer (65) heeft veel be-
stuurservaring op maatschappe-
lijk terrein. Hij is lid geweest van 
het hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond en voorzitter van 
het Reinaldahuis, een verzorgings- 
en verpleeghuis in Haarlem. Sinds 
2012 is hij lid van de Wmo-raad van 
Velsen. Daarnaast heeft hij ook veel 
managementervaring. Hij is mo-
menteel lid van de Raad van Toe-
zicht van Humanitas Onder Dak – 
een professionele organisatie in de 
maatschappelijke opvang. Op de fo-

to is de heer Stringer de tweede van 
links.  De huidige voorzitter, de heer 
Hilbrand Zuidema, heeft er twee 
termijnen van vier jaar als voorzit-
ter op zitten. Hij blijft voorlopig nog 
aan als lid van de Wmo Raad. 

De Wmo-raad adviseert het College 
van Burgemeester en Wethouders 
gevraagd en ongevraagd over aller-
lei onderwerpen op maatschappe-
lijk terrein: mantelzorgondersteu-
ning, buurthuiswerk, maatschap-
pelijk werk, hulp bij het huishou-
den en vervoersvoorzieningen. 

De Wmo-raad wordt steeds be-
langrijker, omdat de gemeente de 
komende jaren veel nieuwe taken 
krijgt op het gebied van begeleiding 
en persoonlijke verzorging. (foto: 
Reinder Weidijk)

Jan Stringer nieuwe
voorzitter Wmo-raad

Inrichting 11 april begonnen

Brakland wordt groen
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Discussie over visvangst
Burgemeester Franc Weerwind was dinsdag 16 april 2013 gespreksleider tij-
dens de informele discussie met wetenschappers en bedrijfsleven over duur-
zame voedselvoorziening en de rol van de pelagische visserij daarin (vis-
vangst op haring en makreel). (foto: Reinder Weidijk)

Dierenwelzijn verbeterd
De opvang, verzorging en her-
plaatsing van zwerfdieren en die-
ren waar mensen afstand van heb-
ben gedaan – daar zijn in de regio 
nu ook afspraken over gemaakt.

De gemeenten Beverwijk en Velsen 
sloten op 12 april elk hun eigen over-
eenkomst af met het Kerbert Dieren-
tehuis in Heemskerk en het Knaag-
dierencentrum in Heiloo. Daarmee 
zijn de afspraken op papier gezet 
over de opvang, verzorging en her-
plaatsing van zwerf- en ‘afstands-
dieren’ (honden, katten, konijnen en 
knaagdieren waar mensen afstand 
van doen). Voor Beverwijk tekende 
wethouder H. Erol, voor Velsen was 
dat wethouder W. Westerman en na-
mens het Kerbert Dierentehuis en 

het Knaagdierencentrum tekende 
mevrouw De Munnik van Dierenbe-
scherming Noord-Holland-Noord.

De opvang en verzorging van zwerf- 
en afstandsdieren is een taak van de 
gemeente. Het werk wordt voor Be-
verwijk en Velsen al jaren professio-
neel gedaan door het Kerbert Dieren-
tehuis en het Knaagdierencentrum. 
Naast de verzorging en opvang zijn 
beide organisaties actief met her-
plaatsing, en ze geven de voorlichting 
die daarbij hoort. De afspraken zijn in 
zeer goede samenwerking tussen bei-
de gemeenten en de dierenbescher-
ming tot stand gekomen. Alle betrok-
kenen zijn daar blij mee. Op de foto 
mevrouw De Munnik en de heer Wes-
terman. (foto: Alwin Seegers)

Eerste Hulp bij Zeehonden
De gemeenteraad van Velsen 
stelde in haar vergadering van 26 
april 2011 dat de Stichting Eerste 
Hulp bij Zeehonden (EHBZ) in 
aanmerking kwam voor een ver-
goeding voor het redden van de 
zeezoogdieren die aanspoelen 
op het Velsense strand.

De EHBZ ontvangt hier een kilo-
metervergoeding hiervoor. Op 16 
april ondertekenden Marjoke de 
Koning en Dave de Koning van de 
EHBZ en Wethouder Dierenwel-
zijn Westerman deze afspraken – 
een mijlpaal in de geschiedenis van 

de EHBZ. De familie De Koning en 
hun medewerkers zijn zeer begaan 
met het redden van de bruinvis-
sen en zeehonden en staan dag en 
nacht klaar. In 2012 zijn er circa 25 
zeezoogdieren aangespoeld en ver-
zorgd.

Om de zeehonden schoon te maken 
na de redding worden oude hand-
doeken gebruikt. Wie oude hand-
doeken heeft, kan ze afgeven bij het 
Kerbert Dierentehuis te IJmuiden. 
De stichting EHBZ haalt ze daar op. 
Meer informatie op www.ehbz-vel-
sen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Jan van Halst onder de indruk

Telstar thuis in de wijk
‘Telstar is veel meer dan voetbal!’ 
Jan van Halst was donderdag 11 
april zeer onder de indruk van de 
stichting Telstar Thuis in de Wijk.

Jan van Halst (oud-speler van diver-
se topclubs zoals Ajax, Vitesse en FC 
Utrecht) stak zijn bewondering voor 
de stichting Telstar Thuis in de Wijk 
niet onder stoelen of banken: “Wat 
deze stichting in korte tijd heeft be-
reikt is indrukwekkend!”

De maatschappelijke stichting Tel-
star Thuis in de Wijk richt zich voor 
een belangrijk deel op jongeren en 
hun ontwikkeling. Samen met part-
ners zetten ze activiteiten op zoals 
Street League, het Vmbo-toernooi, 
promotie van het techniekonder-
wijs en Playing for Success. Dit laat-
ste is een educatief programma met 
een leercentrum in het stadion, waar 
leerlingen op speelse wijze hun ken-
nis op het gebied van taal, rekenen 

en ICT kunnen bijspijkeren.

Jan van Halst sprak op een lunch-
bijeenkomst met bijna 150 onderne-
mers uit de regio. Meer informatie 
en een videoreportage op www.tel-
starthuisindewijk.nl. (foto: Ron Pi-
chel)
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Sportkampioenen gehuldigd tijdens Sportgala Velsen
Op vrijdag 5 april was het in een 
bomvol Witte Theater tijd voor de 
Sportkampioenen van 2013. Bur-
gemeester Franc Weerwind en 
wethouder Sport Annette Baer-
veldt maakten de winnaars be-
kend.

Er waren prijzen voor de sportman 
van het jaar, de sportvrouw, de bes-
te sportploeg, het talent en de mas-
ter. Baanwielrenner Matthijs Büch-
li (24) uit Santpoort-Zuid was Sport-
man van het Jaar. Judoka Linda Bol-
der (24) werd uitgeroepen tot Sport-
vrouw van het Jaar 2012. Trampoli-
nespringers Milco Riepma en Jimmy 
Demmers van TVIJ werden gekozen 
tot beste Sportploeg. 

De 16-jarige judoka Gaby de By is het 
Velsense Talent van 2012. De Velsen-
se titel bij de masters vanaf 40 jaar 
werd behaald door schaatster Moni-
que Boerema. Voormalig softbalin-
ternational Ludy van Mourik werd 
door burgemeester Franc Weerwind 
in het zonnetje gezet als sportcory-
fee.

De muzikale omlijsting van het 
Sportgala werd verzorgd door Voice 
of Holland-winnares Leona Philippo; 
zij bracht de zaal met haar enthousi-
aste optreden tot swingen. Zoals ge-
woonlijk werd het Sportgala gepre-
senteerd door de in Velsen woonach-
tige NOS-sportverslaggever Frank 
Snoeks. (foto: Reinder Weidijk)

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 
tot en met 12 april 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden: Badweg 38c (rijksmo-
nument), ingraven twee zeecontai-
ners (08/04/2013) w13.000131; In-
dustriestraat 37, oprichten bedrijfs-
gebouw (10/04/2013) w13.000136; 
Heidestraat 47, kappen boom 
(10/04/2013) w13.000139; Huygens-
straat 16, starten bed & breakfast 
(11/04/2013) w13.000140.

Velsen-Zuid: Parkweg ong., kap-
pen twee bomen (10/04/2013)  
w13.000137

Santpoort-Noord: Rijksweg 392, 

plaatsen dakkapel (12/04/2013) 
w13.000141; Molenveltlaan 15 en 28, 
kappen twee bomen (12/04/2013) 
w13.000142; Dinkgrevelaan 
ong., kappen boom (12/04/2013) 
w13.000143; Roos en Beeklaan 39, 
kappen twee bomen (15/04/2013) 
w13.000145.

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Klipper 5, legaliseren 
berging (07/04/2013) w13.000134; 
Krommeweid 18, vestigen nagelsa-
lon in kamer woning (10/04/2013) 
w13.000138.
Velsen-Noord: Wijkeroogstraat 32-
102, renovatie lateien voorzijde en 
balkons achterzijde (15/04/2013) 
w13.000144.

Santpoort-Zuid: Olga von 
Gotschlaan 7, kappen boom 
(06/04/2013) w13.000133; Willem 
de Zwijgerlaan 57, plaatsen garage-
boxen (10/04/2013) w13.000135.

Welstand: Voor zover de ingediende 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

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

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken, IJmuiden, Orionweg 576, op-
richten basisschool (09/04/2013) 
w13.000056.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, 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 Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de president van 
de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de volgen-
de besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden Kennemerstrand ong., ge-
bruik voor evenement Turn up the 

Beach 8 t/m 16 juli 2013 (10/04/2013) 
w13.000067;
Gerard Doustraat, Heerenduinweg, 
Kanaalstraat, Lange Nieuwstraat, 
Duinpark, Orionweg, Kievitlaan, 
Zwarte Mierenvlak, JP Coenstraat en 
Wilgenstraat, kappen diverse bomen 
(totaal 13) (11/04/2013) w13.000091; 
Heerenduinweg 6a, kappen zes bomen 
(11/04/2013) w13.000113;
 
Santpoort-Noord Kerkweg 11, plaat-
sen uitbouw en twee dakkapellen 
(10/04/2013) w13.000059;
Dokter de Grootlaan 3, plaatsen groen-
drager (11/04/2013) w13.000066;
Surinamestraat 1, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (11/04/2013) w13.000062;

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen.

Velserbroek: Aanleggen aardgas-
transportleiding t.p.v. gronden Velser-
broek en Spaarnwoude (15/04/2013) 
w13.000061;

Velsen-Zuid: Laaglandersluisweg 12, 
plaatsen reclamedoeken en vlaggen 
(15/04/2013) w13.000060; 
Torenstraat 17, kappen boom 
(11/04/2013) w13.000120;

Velsen-Noord: Rooswijker-
laan 2, plaatsen luifels en berging 
(15/04/2013) w13.000073;

Driehuis: Geen mededelingen.

Evenementen art. APV 2:17
31 mei 2013, Moonlightshopping, Lan-
ge Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmui-
den (15/04/2013) u13.002715;
22 september 2013, Jaarmarkt, Lange 
Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmui-
den (15/04/2013) u13.002904;
26 oktober 2013, Halloweenmarkt, 
Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te 
IJmuiden (15/04/2013) u13.002905;
19 t/m 26 juli 2013, Kermis, Kenne-
merboulevard te IJmuiden aan Zee 
(15/04/2013) u13.003119.

Foto/film art. 2.12 APV
26 mei 2013, Zeeweg ,spoorbaan, 
IJmuiden (15/04/2013) u13.003611;
22 en 23 april 2013, Hoofdbuurtstraat, 
Kerkplein en Torenstraat, Velsen-
Zuid (15/042013) u13.003742.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor het onderstaande 
project een omgevingsvergunning ver-
leend.   Het besluit en de bijbehoren-
de stukken ligt met ingang van 19 april 

2013 gedurende zes weken ter inzage 
bij de afdeling Publiekszaken, gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/downloads omgevingsvergunning 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl. on-
der NL.IMRO.0453.OM0011VELSER-
DUINW1-R001. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend te-
gen de ontwerpomgevingsvergunning 
en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest, kunnen te-
gen dit besluit binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is gelegd 
een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de president 
van de rechtbank Noord-Holland , lo-
catie Haarlem verzoeken een voorlo-
pige voorziening te treffen indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld 
(de datum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld). Het betreft: 
IJmuiden, Velserduinweg 248, reali-
seren appartement en winkel op bega-
ne grond (12/04/2013) w11.000677

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten: 

- het aangelegde pad in de gerealiseer-
de tunnel onder de A9  tussen Velser-
broek en recreatiegebied Spaarnwou-
de te Velsen-Zuid, gelegen ca. 200 me-
ter ten zuiden van het Koeriersterpad 
te Velserbroek, inclusief de toeritten 
parallel aan de A9 en aansluitend op 
de Oostlaan aan de zijde van Velser-
boek en aansluitend op de Oostbroe-
kerweg aan de zijde van Spaarnwoude, 
aan te wijzen als een in twee richtin-
gen te berijden verplicht (brom)fiets-
pad door middel van het plaatsen van 
G12a bebording zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het RVV 1990;
- het pad naast het bovengenoemde 

(brom)fietspad aan te wijzen als voet-
pad door middel van het plaatsen van 
G07 bebording zoals bedoeld in bijla-
ge 1 van het RVV1990;
- het toeleidende pad gelegen in het 
verlengde van bovengenoemde tun-
nel en aansluitend op de Oostlaan aan 
te wijzen als voetpad door middel van 
het plaatsen van G07 bebording zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;
- het toeleidende pad gelegen in het 
verlengde van bovengenoemde tunnel 
en aansluitend op de Oostbroekerweg 
aan te wijzen als voetpad door middel 
van het plaatsen van G07 bebording 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 
1990;
- de aansluiting van bovengenoemd 
(brom)fietspad op de Oostlaan als 
voorrangskruising aan te wijzen 

waarbij de Oostlaan voorrang heeft 
ten opzichte van het (brom)fietspad 
door middel van het plaatsen van bord 
B04, B05 en B06 en het aanbrengen 
van haaientanden zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het RVV 1990;
- de aansluiting van bovengenoemd 
(brom)fietspad op de Oostbroeker-
weg als voorrangskruising aan te wij-
zen waarbij de Oostbroekerweg voor-
rang heeft ten opzichte van het (brom)
fietspad door middel van het plaatsen 
van bord B03 en B06 en het aanbren-
gen van haaientanden zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier 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 gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Van-
af 1 januari 2013 vindt formele publi-
catie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant. Deze adver-
tentie is bedoeld als extra service.
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Raadsplein 25 april 2013 
Op 25 april 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke loca-
tie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

Ruimte 1
1: 19.30-21.00  Strategische Agenda

Ruimte 1  Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012
2: 21.15-23.30  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 24 april 16.00 uur aanmel-
den bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

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

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

Een samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de ver-
gadering op Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Vrijmarkt Koninginnedag 2013
Tijdens Koninginnedag is het ge-
bruikelijk dat in de Gemeente Vel-
sen vrijmarkten worden gehou-
den. Gelet op de brandveilig-
heid en de belangen van onderne-
mers die hun winkels willen ope-
nen, heeft het college van Burge-
meester en Wethouders voor de 
vrijmarkten in IJmuiden en Vel-
serbroek een aantal voorwaarden 
opgesteld. In andere dorpsker-
nen zijn vrijmarkten ook toege-
staan mits dezelfde voorwaarden 
in acht genomen worden. Op deze 
manier hoopt de gemeente Vel-
sen dat alle inwoners en onderne-
mers veel plezier beleven aan de 
vrijmarkten.  

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de vol-
gende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het 
kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 
1945 is niet toegestaan. De inrit van de 

Noostraat naar Plein 1945 wordt afge-
sloten voor verkeer op 29 april vanaf 
21.00 uur tot 30 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot en 
met het gedeelte C&A). Let op: een ge-
deelte van de K. Zegelstraat en Velser-
duinweg wordt afgesloten voor ver-
keer op 30 april vanaf 06.30 uur tot 
19.00 uur.
• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het 
winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-
den. Houdt u rekening met omwonen-
den en winkeliers. 
2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken en 
andere bedrijven die een duidelijk 
zichtbare poster hebben opgehangen 

met de tekst: “Op Koninginnedag hier 
geen vrijmarkt, wij gaan open!”.Win-
keliers en betrokkenen kunnen deze 
poster verkrijgen in het stadhuis bij 
de receptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.
3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet toe-
gestaan. Plaatsen mogen ingenomen 
worden vanaf 5 meter vanaf de open-
bare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen 
plaats dient altijd voldoende ruim-
te (minimaal 3,5 meter) vrij te blijven 
voor het doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. 
5. In verband met de brandveiligheid 
mogen geen goederen, dozen e.d. tegen 
gevels, voor deuren en/of op brand-
kranen worden neergezet.
6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen op 
een hoogte van minimaal 4,2 meter te 
worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detail-
handelaren is verboden. Alleen ver-
koop van gebruikte artikelen door par-

ticulieren is toegestaan. 
8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aange-
boden.
9. Er mag niet worden gebakken en ge-
braden door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdakjes 
e.d. worden geplaatst.
11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s 
of fakkels worden gebruikt.
12. Er mogen geen kansspelen worden  
gespeeld.
13. Iedere deelnemer dient na afloop 
de overgebleven spullen mee te ne-
men en de ingenomen plaats schoon 
achterlaten.
14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzingen 
moeten direct worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen con-
troles gehouden worden met betrek-
king tot de opgelegde voorwaarden. 

Beleidsregels schuldhulpverlening vastgesteld
Het college heeft op 12 februari jl. 
de beleidsregels schuldhulpverle-
ning gemeente Velsen 2013 vast-
gesteld. De regels treden in wer-
king per 19 april 2013.

De schuldhulpverlening is een voor-
ziening voor mensen die schulden 
hebben en deze zelf niet meer kun-
nen oplossen. De gemeente heeft als 
taak om voor deze mensen passende 
hulp- en dienstverlening op te zet-
ten. 

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeente-
lijke schuldhulpverlening (Wgs) in 
werking getreden. Op basis van de 
wet heeft de gemeenteraad op 22 
november 2012 het ‘Beleidsplan in-
tegrale schuldhulpverlening 2012-
2015’ vastgesteld. Om het beleids-
plan meer praktische handvatten te 
geven omtrent de verplichtingen en 
voorwaarden voor toegang, weige-
ring of beëindiging van de schuld-
hulpverlening, zijn er beleidsregels 
ontwikkeld. 

De regels zijn terug te vinden op 
de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl en de komende 
twaalf weken ter inzage bij de balie 
van het klantcontactcentrum in het 
gemeentehuis.




