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Werk aan de Planetenweg

Door de herinrichting wordt de rijbaan smaller en komt er één wegprofiel met vrijliggende fietspaden.
Tegelijkertijd wordt het riool in de
Planetenweg vervangen en worden maatregelen genomen tegen de
wateroverlast die zich voordoet ter
hoogte van de Doorneberglaan.
g
Het inkomende verkeer vanaf de
Planetenweg
/ Lange Nieuwstraat
Sluisplein
Kanaaldijk

Vanaf vrijdag 24 mei, als de tweede fase is afgerond, worden de buslijndiensten van Connexxion omgeleid. Inkomend gaat de bus via de
bestaande route vanaf het centrum
richting Zeewijk. Uitgaand rijdt hij
via de Orionweg, Linneausstraat,
Planetenweg en Lange Nieuwstraat.
Kanaaldijk
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2e en 3e fase:
afgesloten wegvak Planetenweg
Radarstraat tot Zuiderkruisstraat
Rokerspad **

alternatieve route uitgaand verkeer

Connexxion inkomend (2e en 3e fase)
+ overig inkomend verkeer
Connexxion uitgaand
+ overig uitgaand verkeer
Connexxion uitgaand
route vanaf 26 mei

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
Dinsdag 30 april
Woensdag 1 mei
Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei

Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen hun spulletjes
aan. De gemeente stelt daar een
aantal voorwaarden aan om ervoor te zorgen dat er geen brandgevaarlijke en onveilige situaties
ontstaan en dat ook de hulpdiensten goed hun werk kunnen doen.
Ook aan de belangen van ondernemers die hun winkels willen

Verplichte vrije dag
Koninginnedag
Dag van de Arbeid
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

openen wordt gedacht. De vrijmarkt tijdens Koninginnedag is
bedoeld voor kinderen en volwassenen en niet bestemd voor
commerciële doeleinden. Daarom 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 Bekendmakingen elders in deze krant.

IJmond Werkt! van start

IJ

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

IJmond Werkt! ondersteunt werkgevers en werkzoekenden. Werkgevers
krijgen ondersteuning bij het aanbieden van werk voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast 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 werkgever of bij IJmond Werkt! zelf. De eigen
kracht van de werkzoekende wordt
daarin maximaal benut. In de nieuwe
organisatie is ook de Meergroep op-
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Bij Koninginnedag horen vrijmarkten – ook in Velsen.
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Vrijmarkten op 30 april

richting Zeewijk blijft gehandhaafd.
De Planetenweg voor uitgaand verkeer (vanaf Zeewijk richting centrum) wordt gefaseerd afgesloten.
Uitgaand verkeer richting Amsterdam, Alkmaar en Haarlem wordt
omgeleid via de Dokweg en de Heerenduinweg. De omleiding wordt
met borden aangegeven.

De tweede fase van het werk aan
de Planetenweg in IJmuiden is begonnen. Tot en met vrijdag 24 mei
wordt gewerkt vanaf de Radarstraat tot de Mercuriusstraat. Het
verkeer wordt omgeleid via borden.

genomen, die zich tot nu toe specialiseerde in de sociale werkvoorziening.
Met IJmond Werkt! blijft de re-integratiedienstverlening op peil, ondanks de forse bezuinigingen in de afgelopen jaren. Wethouder Arjen Verkaik: “De gemeenten en de Meergroep bundelen hun krachten om, ondanks 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.

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

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

2013

* Driehuis
* IJmuiden
* Santpoort
* Velserbroek
* Velsen-Noord
* Velsen-Zuid

te doen. Allerlei Velsense
sportverenigingen organiseren deze week voor leden en niet-leden een gratis open dag, inloopuur,
training of clinic. Er zijn
meer dan honderd activiteiten aangemeld.

Voor het programma zie:

www.sportloketvelsen.nl

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

Op zaterdag 20 april start de Nationale Sportweek in Velsen met de
mogelijkheid om vanaf 08.45 uur
mee te trainen bij de jongste jeugd
van v.v. Terrasvogels in SantpoortNoord, genaamd de ‘Trapvogels’.
Op www.sportloketvelsen.nl staat
het hele aanbod in Velsen.

Infopagina
18 april 2013

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

Nieuwe borden met knipperlichten

Kruispunt Orionweg
De borden op het kruispunt Orionweg, Pleiadenplantsoen en de
Raafstraat krijgen knipperlichten.
Ze moeten automobilisten attenderen 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-Pleiadenplantsoen-Raafstraat. In antwoord
daarop heeft het college laten onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om het kruispunt aan te passen.
De voor- en nadelen van een aantal oplossingen zijn op een rij gezet.
Opties waren de aanleg van een rotonde, inritconstructies of een bajonetaansluiting, verkeerslichten
of afsluiting van de noordelijke tak
van de Orionweg. Elke optie is beoordeeld op gevolgen voor de verkeersveiligheid, het bus- en fietsverkeer, stedenbouwkundige gevolgen, de verkeerscirculatie en de kosten.
Uit die beoordeling kwam niet één
heel positieve oplossing naar voren. De meeste oplossingen hebben
wel een positief effect op de ver-

keersveiligheid, maar geen of negatieve gevolgen voor de andere criteria, terwijl er wel aanzienlijke kosten 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 aanrijdingen (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 hoekpunten, die gaan knipperen als er
een auto aankomt. De situatie ter
plekke wordt in de gaten gehouden
en over drie jaar opnieuw beoordeeld.
Op dit moment staan er voorrangsborden op de Orionweg, die aangeven dat bestuurders op de kruisende weg voorrang moeten krijgen.
Vervanging daarvan door stopborden met dezelfde functie is geen oplossing. Om de situatie op het kruispunt goed te kunnen beoordelen, is
het niet nodig dat auto’s stil staan.

Jan Stringer nieuwe
voorzitter Wmo-raad
De heer Jan Stringer is met ingang van 9 april 2013 de nieuwe voorzitter van de Wmo-raad.
De heer Stringer volgt de heer
Hilbrand Zuidema op, die deze functie vanaf 2007 heeft vervuld.

De heer Stringer (65) heeft veel bestuurservaring op maatschappelijk terrein. Hij is lid geweest van
het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond en voorzitter van
het Reinaldahuis, een verzorgingsen verpleeghuis in Haarlem. Sinds
2012 is hij lid van de Wmo-raad van
Velsen. Daarnaast heeft hij ook veel
managementervaring. Hij is momenteel lid van de Raad van Toezicht 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 voorzitter 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 allerlei onderwerpen op maatschappelijk terrein: mantelzorgondersteuning, buurthuiswerk, maatschappelijk werk, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen.
De Wmo-raad wordt steeds belangrijker, omdat de gemeente de
komende jaren veel nieuwe taken
krijgt op het gebied van begeleiding
en persoonlijke verzorging. (foto:
Reinder Weidijk)

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

Inrichting 11 april begonnen

Brakland wordt groen
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)

In september 2012 kreeg SGBO
Benchmarking opdracht van de gemeente Velsen om wederom onderzoek te doen naar de tevredenheid
van WWB-klanten; mensen die een
beroep doen op de Wet werk en bijstand. In 2002 en in 2007 is dat onderzoek ook gedaan. Eind 2012
kreeg een geselecteerde groep klanten 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 hadden 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 tussen de verschillende begeleiders en
de informatievoorziening over andere gemeentelijke regelingen kan
ook nog verbeterd worden. De ambtenaren pakken deze punten op.
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Dierenwelzijn verbeterd
De opvang, verzorging en herplaatsing van zwerfdieren en dieren waar mensen afstand van hebben gedaan – daar zijn in de regio
nu ook afspraken over gemaakt.

De gemeenten Beverwijk en Velsen
sloten op 12 april elk hun eigen overeenkomst af met het Kerbert Dierentehuis in Heemskerk en het Knaagdierencentrum in Heiloo. Daarmee
zijn de afspraken op papier gezet
over de opvang, verzorging en herplaatsing van zwerf- en ‘afstandsdieren’ (honden, katten, konijnen en
knaagdieren waar mensen afstand
van doen). Voor Beverwijk tekende
wethouder H. Erol, voor Velsen was
dat wethouder W. Westerman en namens het Kerbert Dierentehuis en

het Knaagdierencentrum tekende
mevrouw De Munnik van Dierenbescherming Noord-Holland-Noord.
De opvang en verzorging van zwerfen afstandsdieren is een taak van de
gemeente. Het werk wordt voor Beverwijk en Velsen al jaren professioneel gedaan door het Kerbert Dierentehuis en het Knaagdierencentrum.
Naast de verzorging en opvang zijn
beide organisaties actief met herplaatsing, en ze geven de voorlichting
die daarbij hoort. De afspraken zijn in
zeer goede samenwerking tussen beide gemeenten en de dierenbescherming tot stand gekomen. Alle betrokkenen zijn daar blij mee. Op de foto
mevrouw De Munnik en de heer Westerman. (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 vergoeding voor het redden van de
zeezoogdieren die aanspoelen
op het Velsense strand.

De EHBZ ontvangt hier een kilometervergoeding hiervoor. Op 16
april ondertekenden Marjoke de
Koning en Dave de Koning van de
EHBZ en Wethouder Dierenwelzijn 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 bruinvissen en zeehonden en staan dag en
nacht klaar. In 2012 zijn er circa 25
zeezoogdieren aangespoeld en verzorgd.
Om de zeehonden schoon te maken
na de redding worden oude handdoeken gebruikt. Wie oude handdoeken heeft, kan ze afgeven bij het
Kerbert Dierentehuis te IJmuiden.
De stichting EHBZ haalt ze daar op.
Meer informatie op www.ehbz-velsen.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 diverse 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 bereikt is indrukwekkend!”

Discussie over visvangst
Burgemeester Franc Weerwind was dinsdag 16 april 2013 gespreksleider tijdens de informele discussie met wetenschappers en bedrijfsleven over duurzame voedselvoorziening en de rol van de pelagische visserij daarin (visvangst op haring en makreel). (foto: Reinder Weidijk)

De maatschappelijke stichting Telstar Thuis in de Wijk richt zich voor
een belangrijk deel op jongeren en
hun ontwikkeling. Samen met partners zetten ze activiteiten op zoals
Street League, het Vmbo-toernooi,
promotie van het techniekonderwijs en Playing for Success. Dit laatste is een educatief programma met
een leercentrum in het stadion, waar
leerlingen op speelse wijze hun kennis op het gebied van taal, rekenen

en ICT kunnen bijspijkeren.
Jan van Halst sprak op een lunchbijeenkomst met bijna 150 ondernemers uit de regio. Meer informatie
en een videoreportage op www.telstarthuisindewijk.nl. (foto: Ron Pichel)
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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. Burgemeester Franc Weerwind en
wethouder Sport Annette Baerveldt maakten de winnaars bekend.

Er waren prijzen voor de sportman
van het jaar, de sportvrouw, de beste sportploeg, het talent en de master. Baanwielrenner Matthijs Büchli (24) uit Santpoort-Zuid was Sportman van het Jaar. Judoka Linda Bolder (24) werd uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar 2012. Trampolinespringers 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 Velsense titel bij de masters vanaf 40 jaar
werd behaald door schaatster Monique Boerema. Voormalig softbalinternational Ludy van Mourik werd
door burgemeester Franc Weerwind
in het zonnetje gezet als sportcoryfee.
De muzikale omlijsting van het
Sportgala werd verzorgd door Voice
of Holland-winnares Leona Philippo;
zij bracht de zaal met haar enthousiaste optreden tot swingen. Zoals gewoonlijk werd het Sportgala gepresenteerd door de in Velsen woonachtige NOS-sportverslaggever Frank
Snoeks. (foto: Reinder Weidijk)

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

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

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

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

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

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
tot en met 12 april 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

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.

IJmuiden: Badweg 38c (rijksmonument), ingraven twee zeecontainers (08/04/2013) w13.000131; Industriestraat 37, oprichten bedrijfsgebouw (10/04/2013) w13.000136;
Heidestraat 47, kappen boom
(10/04/2013) w13.000139; Huygensstraat 16, starten bed & breakfast
(11/04/2013) w13.000140.

Velserbroek: Klipper 5, legaliseren
berging (07/04/2013) w13.000134;
Krommeweid 18, vestigen nagelsalon in kamer woning (10/04/2013)
w13.000138.
Velsen-Noord: Wijkeroogstraat 32102, renovatie lateien voorzijde en
balkons achterzijde (15/04/2013)
w13.000144.

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

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

Santpoort-Noord: Rijksweg 392,

Driehuis: 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.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken, IJmuiden, Orionweg 576, oprichten basisschool (09/04/2013)
w13.000056.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum
van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden Kennemerstrand ong., gebruik 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, plaatsen uitbouw en twee dakkapellen
(10/04/2013) w13.000059;
Dokter de Grootlaan 3, plaatsen groendrager (11/04/2013) w13.000066;
Surinamestraat 1, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (11/04/2013) w13.000062;
Santpoort-Zuid: Geen mededelingen.
Velserbroek: Aanleggen aardgastransportleiding t.p.v. gronden Velserbroek 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:
Rooswijkerlaan 2, plaatsen luifels en berging
(15/04/2013) w13.000073;
Driehuis: Geen mededelingen.
Evenementen art. APV 2:17
31 mei 2013, Moonlightshopping, Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden (15/04/2013) u13.002715;
22 september 2013, Jaarmarkt, Lange
Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden (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, Kennemerboulevard 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, VelsenZuid (15/042013) u13.003742.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben voor het onderstaande
project een omgevingsvergunning verleend. Het besluit en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 april

2013 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning
en via www.ruimtelijkeplannen.nl. onder NL.IMRO.0453.OM0011VELSERDUINW1-R001. Belanghebbenden die
een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning
en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest, kunnen tegen 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 indienen bij de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de president
van de rechtbank Noord-Holland , locatie Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld
(de datum van vergunningverlening is
tussen haakjes vermeld). Het betreft:
IJmuiden, Velserduinweg 248, realiseren appartement en winkel op begane grond (12/04/2013) w11.000677

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- het aangelegde pad in de gerealiseerde tunnel onder de A9 tussen Velserbroek en recreatiegebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid, gelegen ca. 200 meter ten zuiden van het Koeriersterpad
te Velserbroek, inclusief de toeritten
parallel aan de A9 en aansluitend op
de Oostlaan aan de zijde van Velserboek en aansluitend op de Oostbroekerweg aan de zijde van Spaarnwoude,
aan te wijzen als een in twee richtingen te berijden verplicht (brom)fietspad door middel van het plaatsen van
G12a bebording zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990;
- het pad naast het bovengenoemde

(brom)fietspad aan te wijzen als voetpad door middel van het plaatsen van
G07 bebording zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV1990;
- het toeleidende pad gelegen in het
verlengde van bovengenoemde tunnel 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 bijlage 1 van het RVV 1990;
- de aansluiting van bovengenoemd
(brom)fietspad op de Oostbroekerweg als voorrangskruising aan te wijzen waarbij de Oostbroekerweg voorrang heeft ten opzichte van het (brom)
fietspad door middel van het plaatsen
van bord B03 en B06 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in
bijlage 1 van het RVV 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na

de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als extra service.
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Raadsplein 25 april 2013
Op 25 april 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

Ruimte 1
1: 19.30-21.00
Ruimte 1
2: 21.15-23.30

Strategische Agenda
Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012

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 aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl
Een samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

Vrijmarkt Koninginnedag 2013
Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. Gelet op de brandveiligheid en de belangen van ondernemers die hun winkels willen openen, heeft het college van Burgemeester en Wethouders voor de
vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal voorwaarden
opgesteld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden
in acht genomen worden. Op deze
manier hoopt de gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier beleven aan de
vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de
vrijmarkt toegestaan op de volgende 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 afgesloten voor verkeer op 29 april vanaf
21.00 uur tot 30 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot en
met het gedeelte C&A). Let op: een gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer 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 vermijden. Houdt u rekening met omwonenden 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!”.Winkeliers 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 toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen
worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen
plaats dient altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te blijven
voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance.
5. In verband met de brandveiligheid
mogen geen goederen, dozen e.d. tegen
gevels, voor deuren en/of op brandkranen 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 detailhandelaren is verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen door par-

ticulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende
dranken ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en gebraden door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, 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 nemen 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 controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

Beleidsregels schuldhulpverlening vastgesteld
Het college heeft op 12 februari jl.
de beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 vastgesteld. De regels treden in werking per 19 april 2013.

De schuldhulpverlening is een voorziening voor mensen die schulden
hebben en deze zelf niet meer kunnen oplossen. De gemeente heeft als
taak om voor deze mensen passende
hulp- en dienstverlening op te zetten.

Per 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in
werking getreden. Op basis van de
wet heeft de gemeenteraad op 22
november 2012 het ‘Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 20122015’ vastgesteld. Om het beleidsplan meer praktische handvatten te
geven omtrent de verplichtingen en
voorwaarden voor toegang, weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening, zijn er beleidsregels
ontwikkeld.

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

