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Vertrouwen in doorstart
Fast Flying Ferry
“Voorkom het doorsnijden van
de navelstreng tussen Amsterdam en Velsen”. Dat is de boodschap die vertegenwoordigers
van 15 organisaties meegeven
aan de provincie Noord-Holland.

Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om de draagvleugelbootverbinding, ook wel Fast Flying Ferry
genoemd, met ingang van 1 januari
2014 om financieel-economische
redenen te stoppen.

Koningsspelen geopend
Wethouder Annette Baerveldt gaf vrijdag 26 april het startsein voor de Koningsspelen in Velsen. Samen met de leerlingen van basisschool de Hoeksteen en de Westbroek uit Velserbroek knipte ze het lint door. De spelen zijn
in het leven geroepen door het Nationaal Comité Inhuldiging en bestaan uit
een Koningsontbijt en een Koningssportdag. (foto: Ko van Leeuwen)

Op initiatief van de gemeente Velsen is overleg gevoerd met o.a. de
gemeente Zaanstad en organisaties van ondernemers, toerisme,
onderwijs en openbaar vervoer.
Daarnaast hebben ook de ANWB,
ATCB en de gemeente Beverwijk

aangegeven mee te willen denken
over hoe de bootverbinding te behouden.
Ook zijn Via Petities.nl al 4273 ondertekeningen geregistreerd en
zijn op de Facebookpagina; ‘De
Fast Flying Ferry moet blijven’ bijna 900 likes/leden. Dit geeft steun
aan het brede maatschappelijke
verzet tegen het opheffen van de
Fast Flying Ferry.
Gezien de kennis en ervaring van
aanwezigen op het gebied van maritiem, marketing en toerisme is
er vertrouwen dat er creatieve oplossingen mogelijk zijn. Medio mei
2013 wordt een overzicht van argumenten kansen en mogelijkheden
gepresenteerd. Zie ook www.velsen.nl > meer nieuws.

Zaterdag 4 mei 2013

Dodenherdenking
Het gemeentebestuur Velsen en
het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00
uur tot zonsondergang de vlag
halfstok uit te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging
Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost.
Burgemeester Weerwind legt samen met een aantal wethouders en
het Comité 4 en 5 mei Velsen een
bloemstuk bij het Indië-monument
en een krans bij het herdenkingsmonument.

kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in
de R.K. Laurentiuskerk worden afgegeven.
19.00 uur Herdenkingstocht vanaf
Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in Driehuis.
19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld.
19.35 uur Muzikale bijdrage door
de IJmuider Harmonie en de Zanggroep Voices.
20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe.

17.45 uur Ontvangst in de R.K. Laurentiuskerk aan het Fidelishof 30 in
IJmuiden.

20.02 uur Zang; alle aanwezigen
zingen het eerste en zesde couplet
van het Wilhelmus.

18.00 uur Herdenking in de kerk
met toespraken, optredens en muzikale intermezzo’s.

20.05 uur Kranslegging en aanvang
defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele
bloemlegging.

18.45 uur Kranslegging Monument
Plein 1945. Bloemen en kransen

20.15 uur Einde programma.

Zeven Velsenaren geëerd

Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 26 april is de dag van de
lintjesregen. In Velsen werden zeven inwoners in het zonnetje gezet voor hun jarenlange inzet op
divers gebied.

Sommigen werden met een smoesje naar Landgoed Duin en Kruidberg

gelokt – allen werden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het overkwam zeven Velsenaren
vrijdag 26 april. Twee vrouwen en
vijf mannen werden geëerd voor hun
jarenlange inzet op divers gebied.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Burgerzaken extra open
Op de avond van dinsdag 7 en
dinsdag 21 mei kunt u op afspraak
terecht bij Burgerzaken – voor
een nieuw paspoort of identiteitskaart bijvoorbeeld.

De vakantietijd komt eraan. Dat betekent meer aanvragen van paspoor-

ten en identiteitskaarten. Daarom
is Burgerzaken twee avonden extra open in mei: op dinsdag 7 mei
en dinsdag 21 mei. Tussen 18.00 en
20.00 uur kunt u terecht op afspraak,
die u telefonisch moet maken (niet
via de website). Het nummer is
140255 of 0255-567200.

Stadhuis is dicht op...
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in dan een aantal
dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 9 mei
Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei

Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Ophaaldagen grof huisvuil Adverteren gemeentegids
Het grof huisvuil wordt in Velsen-Noord, Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid op andere dagen ingezameld door HVC Inzameling.

maken met HVC klantenservice
om het op te laten halen. In VelsenNoord gebeurt dat vanaf 21 april op
maandag en in Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid op vrijdag.

Voor iedereen in Velsen geldt: wie
zijn grofvuil niet zelf naar het afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg kan brengen, kan een afspraak

Per keer kunt u 1m3 grofvuil door
HVC Inzameling laten ophalen.
Houd rekening met een wachttijd
van maximaal drie weken.

Burgernet campagne
Een signalement doorgeven van een
persoon of voertuig via een gratis
telefoonnummer – zo werkt Burgernet. Het bord bij het BP-tankstation
aan de IJmuiderstraatweg in IJmuiden roept op om eraan mee te doen.

Tankstations zijn regelmatig doelwit
van een overval; zo ook in de regio Kennemerland. In het eerste kwartaal van
2013 was het al vier keer raak. Eén van
de middelen om overvallers te pakken
is Burgernet. Daarom voert de politie samen met het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing daar campagne voor.
Hoe werkt het: deelnemers krijgen een

In het oude schoolpand van het Kompas was het Islamitisch Cultureel
Centrum (ICC) gevestigd. Deze locatie maakt onderdeel uit van het project Stadspark. Het ICC is verhuisd
naar Celsiusstraat in IJmuiden. De
skatebaan in het Moerbergplantsoen
voldeed niet meer aan de technische
eisen, waardoor deze minder wordt
gebruikt. Samen met de Stichting
Skatecultuur is gewerkt aan plan voor

Het kan daarom zijn dat u als ondernemer benaderd wordt door de uitgeverij van de gids, FMR Producties uit
Den-Helder. Dit bedrijf kan namens
de gemeente adverteerders werven
(acquisitie).
De contactpersoon van FMR Produc-

ties, de heer Marco Reebeen, kan u
een brief laten zien, waarin staat dat
de gemeente Velsen uitsluitend met
deze uitgever samenwerkt. Vraag bij
twijfel gerust naar deze brief!
Wilt u zelf contact opnemen met de
uitgever voor een advertentie in de
nieuwe gemeentegids? Belt u dan
naar: FMR Producties 0223-661425
of stuur een e-mail naar info@fmrproducties.nl.

bericht via hun (vaste of mobiele) telefoon als de politie op zoek is naar een
verdachte van een misdrijf of een vermiste persoon. Het enige dat van de
deelnemers wordt gevraagd, is dat zij
een gratis telefoonnummer bellen; ze
hoeven zelf geen actie te ondernemen.
Alertheid van burgers werkt goed; in
ruim 70% van de aangehouden verdachten spelen burgers een rol. Hoe
meer mensen meedoen, hoe groter de
kans op succes. Deelname aan Burgernet is gratis. In Noord-Holland zijn
momenteel ruim 80.000 mensen aangesloten op Burgernet. Aanmelding en
informatie: www.burgernet.nl.

Sloop ICC en skatebaan
Dura Vermeer is 25 april 2013 gestart met de sloop van het oude
schoolpand van het Kompas en begint aansluitend met de sloop van
de skatebaan in het Moerbergplantsoen.

De
gemeentegids
2013-2014
wordt op dit moment gemaakt.
Daarin staan ook een aantal advertenties.

de renovatie van de skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende elementen op een nieuwe
ondergrond. (foto: Gemeente Velsen)

Renovatie speelplekken
De speelplekken aan het Pijlkruid
en het Waterdrieblad in Velserbroek worden gerenoveerd. Omwonenden mogen hun ideeën en
wensen aanreiken. Op 14 mei is er
een informatieavond.

De speelplekken aan het Pijlkruid en
Waterdrieblad (foto) in Velserbroek
worden in de loop van 2013 gerenoveerd. De gemeente Velsen wil
graag weten welke ideeën en wensen (de kinderen van) de omwonenden daarover hebben. Die kunnen ze
melden op een informatieavond op
dinsdag 14 mei a.s. in het Polderhuis
in Velserbroek.
Meer informatie over de speelplek-

ken staat op de website van de gemeente, www.velsen.nl, staat onder Meepraten in Velsen / Samenspraak. Daar is ook een vragenlijst
te downloaden om ideeën en wensen op in te vullen. De lijst kan worden meegenomen naar de informatieavond of worden gemaild naar
info@velsen.nl ter attentie van de
heer A. Hartkoorn, afdeling Beleid
en Voorbereiding. De heer Hartkoorn is ook op de informatieavond
aanwezig.
Wie die avond verhinderd is maar
wel op de hoogte wil blijven, kan dat
ook op dat e-mailadres doorgeven,
graag onder vermelding van naam
en adres. (foto: Gemeente Velsen)
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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 20
tot en met 24 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.

IJmuiden en Velsen-Noord
IJmuiden aan Zee, Strand Noordpier
en IJmuiderslag, plaatsen welkomst-

borden bij 3 verschillende stranden(23/04/2013)
w13.000158;
Boerhaavestraat 8, plaatsen dakopbouw (22/04/2013) w13.000154.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 58, kappen boom
(22/04/2013) w13.000155.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 33, plaatsen dakopbouw (23/04/2013) w13.000157.
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 61, plaatsen gevelreclame (24/04/2013)
w13.000159.

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

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 wor-

den 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

Zwaanstraat 59, plaatsen dakopbouw
(25/04/2013) w13.000078.

Buitenhuizerweg 8, kappen populier
(25/04/2013) w13.000150.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 30, aanleggen parkeerplaats en plaatsen erfafscheiding
(25/04/2013) w13.000065.

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 4, plaatsen hekwerken tbv de herinrichting sportpark
Rooswijk (25/04/2013) w13.000077.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan ong., kappen
boom (25/04/2013) w13.000146;

Evenementen art. 2:17 APV
4 mei 2013, herdenkingsplechtigheid,
Plein 1945 te IJmuiden en herdenkingstocht van Plein 1945 naar begraafplaats Westerveld te Driehuis
(24/04/2013).

Algemene wet bestuursrecht binnen een
termijn van 6 weken na de dag waarop
het besluit is bekend gemaakt, 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. Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

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

IJsselstraat 1, 1972 WB IJmuiden
Kennemerlaan
IJmuiden

99,

1972

EK

Belanghebbenden kunnen ingevolge de

