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Leefbaarheidsmonitor
Woont u in een prettige, veilige
wijk? Wat gaat er goed en wat
kan beter? De gemeente Velsen legt deze vragen momenteel voor aan ruim 5.000 Velsenaren. De antwoorden komen in
de Leefbaarheidsmonitor 2013.

Eind april hebben ruim 5.000 Velsenaren in hun brievenbus een
uitnodiging ontvangen voor deelname aan de Leefbaarheidsmonitor 2013. Dit is een onderzoek naar
de leefbaarheid en de veiligheid in
alle wijken van Velsen. Een aantal
van hen heeft de enquête inmiddels al op internet ingevuld.
De mensen die er nog niet aan zijn
toegekomen, kunnen eind deze
week een herinneringsbrief verwachten. Daaraan is deze keer ook
een papieren versie van de vragen-

lijst toegevoegd. Deze kan ingevuld en wel in een bijgeleverde envelop kosteloos worden teruggestuurd.
De gemeente wil heel graag weten,
hoe leefbaar en veilig de deelnemers hun woonwijk vinden. De bewoners hebben toch vaak zelf het
beste beeld van wat er goed en wat
minder goed gaat in hun omgeving.
De enquête is al vijf keer eerder gehouden, de laatste keer in 2011.
Door de resultaten van de verschillende jaren met elkaar te vergelijken, kan de gemeente zien wat nu
beter of minder goed gaat en welke
zaken extra aandacht moeten hebben. Iedereen wordt dan ook van
harte uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. De uitslag
wordt in augustus 2013 verwacht.

Bevrijdingsvuur
Wethouder Baerveldt heeft samen met burgemeester Weerwind
zondag 5 mei de vlam van het bevrijdingsvuur in ontvangst genomen.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben
hardloopgroepen uit het hele land
het Bevrijdingsvuur opgehaald bij

hotel De Wereld in Wageningen om
het op 5 mei in hun eigen gemeente af te leveren. Twaalf leden van de
woensdagavondloopgroep van atletiekvereniging Suomi, begeleid door
hun trainster Noëlla Kieftenbeld,
brachten de vlam in estafette over
130 km naar Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwachte drukte voor o.a. het aanvragen
van paspoorten of identiteitskaarten is de werkeenheid Burgerzaken extra open op dinsdagavond
21 mei.

Dag van
het Park
Zondag 19 mei 2013

Park Velserbeek 11.00 - 16.00 uur
Velsen Zuid

U kunt op deze avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
U kunt voor genoemde avondopenstelling alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer
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.

Vrijdag 10 mei
Maandag 20 mei

Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag
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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 25
tot en met 3 mei 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
Van Speijkstraat 18 rd, plaatsen nieuwe serre (25/04/2013) w13.000160;
Andromedastraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(26/04/2013)
w13.000164.
Velsen-Zuid

Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan
47, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(01/05/2013) w13.000166.
Driehuis
Geen mededelingen
Velserbroek
Kleermakerstraat 71, vergroten garagebedrijf (26/04/2013) w13.000161;
Klipper 47, plaatsen aanbouw (zijgevel) en veranderen voorgevel
(18/04/2013) w13.000156.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dak-

kapel
(achtergevel)(01/05/2013)
w13.000165.
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, slopen huidige
aanbouw en plaatsen nieuwe aanbouw (26/04/2013) w13.000163;
Harddraverslaan 48, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(26/04/2013)
w13.000162.
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
Ontwerpbesluiten
Stichting Welzijn, Ontwerpbesluiten paracommerciële horecavergunning; De Hofstede, Velserbroek (24/04/2013) u13.003519;
Wijksteunpunt Watervliet, VelsenNoord (24/04/2013) u13.003510;
Wijksteunpunt Zeewijk, IJmuiden
(24/04/2013) u13.003521.
De ontwerpbesluiten liggen met de
daarop betrekking hebbende stukken voor een periode van ten minste zes weken ter inzage. ( art.3:11.
art.3:16 Awb).

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 inge-

diend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum
van vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velserbroek
Hofgeesterweg 63, vervangen dakplaten (02/05/2013) w13.000094.

IJmuiden
De Tiemenlaan 9, aanpassen entree(02/05/2013)
w13.000087;
Trompstraat 204 J t/m 204 P en 206
J t/m 206 P, wijziging reeds verleende
vergunning i10.008695 (oprichten appartementencomplex)(03/05/2013)
w13.000090; Koningsplein 7, uitbreiden schoolgebouw en wijzigen
interne constructie (06/05/2013)
w13.000129; Burgemeester Rambonnetlaan 2, veranderen en vergroten gezinsvervangend tehuis (07/05/2013)
w13.000015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 4 (rijksmonument), vervangen ramen in 3 gevels(02/05/2013) w13.000088.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Waterloolaan 18, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(02/05/2013) w13.000086.

Evenementen art. 2:17 APV
6,7,8 september 2013, Santpoort Jazz,
plein voor café Bartje hoofdstraat 150
te Santpoort-Noord (25/04/2013)
u13.002907; 1 en 2 juni 2013, Santhappen, plein voor café Bartje hoofdstraat
150 en deel hoofdstraat te SantpoortNoord
(26/04/2013) u13.003122;
23 november 2013, Intocht Sinterklaas, Hoofdstraat en plein voor café Bartje (26/04/2013) u13.003120;
7 september 2013, Rabobank Pierloop Velsen, door de gemeente Velsen
(03/05/2013) u13.003414; 6 tot en met
11 juli 2013, Huttenbouwweek, Keetberglaan te IJmuiden (07/05/2013)
u13.003186.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de volgende percelen:

Het 4e haakse parkeervak op het Ko-

ningsplein tbv Kerkstraat 80, 1975
GG IJmuiden
Kanaalstraat 176, 1975 BJ IJmuiden,
het parkeervak naast gehandicaptenparkeerplaats 61-PGK-4

Belanghebbenden kunnen ingevolge de
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.

Ontwerp bestemmingsplan IJmuiden Centrum
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor
het centrum van IJmuiden genaamd bestemmingsplan IJmuiden Centrum.

Waar ligt het plangebied:
Het gebied “IJmuiden Centrum” is gelegen tussen de Piet Heinstraat/Oosterduinweg in het noorden en de Merwedestraat/Rijnstraat/Willemsbeekweg in het zuiden (zie afbeelding). De afbakening van het oosten en het westen zijn de Zoutmanstraat/Heidestraat respectievelijk Marktplein/Merwedestraat.
Wat gaat er gebeuren:
Binnen het plangebied blijven diverse functies mogelijk die men in een
stadscentrum mag verwachten. De bestemmingen in het bestemmingsplan
zijn globaler gemaakt. Dit geeft horeca en detailhandel meer vrijheid om,
zonder af te wijken van het bestemmingsplan, leegstaande panden te benutten. Verder wordt de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding door de Lange Nieuwstraat mogelijk gemaakt en wordt er ruimte gegeven aan evenementen op het Velserduinplein en Plein 1945. Wat betreft de woongebieden
wijzigt er feitelijk niks. Voor de beoogde ontwikkelingen aan de Kalverstraat
(naast de Albert Heijn) is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, artikel
3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-bestemmingsplan
IJmuiden Centrum (idn: NL.IMRO.0453.BP0701IJMUIDEN CEN1-O001)
van vrijdag 10 mei tot en met donderdag 20 juni 2013 ter inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van
09.00 uur tot 16.00 uur en donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor in-

houdelijke vragen over het bestemmingsplan kunt u een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar van de afdeling Economische Zaken, Wonen en
Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 0255-567200.
Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 10 mei 2013 tot en met donderdag 20 juni 2013 kunt u een zienswijze indienen op het plan. Dit doet u door een brief te richten aan gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van
“zienswijze ontwerp-bestemmingsplan IJmuiden Centrum”. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar dhr. R. van der Linden, telefoonnummer 0255-567200.

Raadsplein 16 mei 2013
Op 16 mei 2013 om 19.30 uur 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.

1
2

Opening
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 18 april 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan De Biezen
6 Strategische Agenda Gemeente Velsen 2013 tot en met 2016
7 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning
Breesaperhof 39 te Velsen-Noord.
8 Jaarstukken Milieudienst IJmond

9 Jaarverslag 2012 en begroting 2014 van de Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidregio Kennemerland
10 Gedragscodes voor burgemeester en wethouders gemeente Velsen
11 Referendumverordening 2013
12 Jaarrekening en Jaarverslag Velsen 2012
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 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

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. Deze
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat

informatie over het herstellen van de Zeekade bij het
kadeterrein Grote Hout

Raadsvoorstel uitgifte

Uitgebreid programma
4 en 5 Mei Comité

Telstar Street League weer van start

Voorlichtingsavond
en voetbalclinic

Velsen-Zuid - Na het succes van vorig jaar komt er ook
dit jaar weer een Telstar Street
League. Op 14 mei is er om
19.00 uur in het Tata Steel Stadion een informatieavond over
dit spectaculaire straatvoetbaltoernooi voor meisjes en jongens tussen 12 en 16 jaar. Op
die avond zijn er ook interactieve presentaties over gezonde
voeding en verstandig omgaan
met geld. Aansluitend is er een
voetbalclinic van Telstarspelers.
De voorrondes van de Telstar
Streetleague worden dit jaar al
in juni gehouden op vier plekken in Velsen. De finaleronde is
in het Telstarstadion. De Telstar
Streetleague is bestemd voor
buurteams (vijf tegen vijf, zowel jongens als meisjesteams).
Zij strijden naast mooie prijzen
ook om de Ruud Geels-bokaal,
genoemd naar een van de beroemdste oud-spelers van Telstar. Naast het spelen van de
wedstrijdjes onder begeleiding
van Telstarspelers en -speelsters, kunnen de jongeren ook
punten verdienen met het leveren van een bijdrage aan de
wijk. De bedoeling is dat daarmee de leefbaarheid verbetert.
Hoe origineler en effectiever de-

ze bijdragen, hoe meer punten
er zijn te verdienen. Op de informatieavond zijn er voorbeelden van deze wijkbijdragen en
kan er ook al op worden ingeschreven.
De Telstar Street League wordt
georganiseerd door de stichting Telstar Thuis in de Wijk samen met het jongerenwerk van
Stichting Welzijn Velsen, Buurtsport, SportSupport, Woningbedrijf Velsen, de wooncorporaties
Kennemerhave en AWV Eigen
Haard en Rabobank Velsen.
De voorrondes zijn dit jaar in juni in Zee- en Duinwijk (Cruijff
Court), IJmuiden (Homburgplantsoen) Velserbroek (Wieringer Aak) en Velsen-Noord
(Stratingplantsoen). De kunnen
daarvoor of daartussen worden uitgevoerd. De finaleronde
is in september in het Tata Steel
Stadion, voorafgaande aan een
competitiewedstrijd van SC Telstar.
Voor meer informatie en inschrijving (gratis), zie de website www.telstarstreetleague.nl
en facebook.com/TelstarStreetleague. Of kom gewoon op 14
mei om 19.00 uur naar het Tata Steelstadion en neem vooral
sportieve kleding mee!

Velsen - Op 4 mei waren circa 200 mensen aanwezig in de
Laurentiuskerk in IJmuiden tijdens het programma dat het
Comité 4 en 5 mei Velsen organiseerde.
Na het openingswoord van
Martin Noorman, voorzitter van
het Comité, was er een zeer indrukwekkende dans van tientallen leerlingen van het Kunstencentrum Velsen. Docente
Charo Bocaranda tekende voor
de prachtige choreografie die
door de jonge dansers goed
werd uitgevoerd.
Na een pakkend gedicht van
stadsdichter Bjorn van Houten
ging burgemeester Weerwind
dit jaar in op het thema ‘Vrijheid spreek je af’. Anniek Kuijper en Laura Dekker zorgden
met hun quatre mains op piano
voor een meditatief moment.
Na de bijeenkomst werden
bloemen gelegd bij het monument op Plein 1945.
Het college van Burgemeester en wethouders legde namens de bevolking van Velsen
een krans. Verheugend was
de aanwezigheid van verzetstrijdster Freddie Oversteegen
die namens het verzet in Velsen bloemen bij het monument

legde. Dit jaar was er ook een
delegatie van jonge veteranen
uit Velsen present. De opkomst
van politieke partijen, scholieren, bedrijfsleven, andere betrokken organisaties en verenigingen en personen was dit
jaar groter dan voorheen.
Dit jaar werd de herdenkingstocht naar begraafplaats Westerveld voorafgegaan door
twee omfloerste trommels van
de IJmuider Harmonie. Dat gaf
de tocht extra karakter. Enkele
honderden mensen liepen met
de tocht mee en onderweg sloten nog mensen aan.
Op Westerveld legde het gemeentebestuur kransen bij
oorlogsgraven en zorgde muziek van de IJmuider Harmonie en de zang van Zanggroep
Voices voor de juiste sfeer in
het prachtige decor bij het oorlogsmonument op Westerveld.
De taptoe ging vooraf aan de
twee minuten stilte.
Na het zingen van het Wilhelmus werden kransen gelegd
door het gemeentebestuur,
het bestuur van Westerveld en
het Comité 4 en 5 mei Velsen.
Vervolgens legden veel van
de honderden bezoekers nog
bloemen bij het monument.

Duo Borsboom en Vigh
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - Een concert in de combinatie piano en
saxofoon door het jonge, dynamische en uitermate talentvolle duo Tobias Borsboom en Peter Vigh is te horen op vrijdag
10 mei om 20.00 uur in ’t Mosterdzaadje. Zij voeren werken
uit van Denisov, Debussy, Jolivet, Satie en Poulenc.
Op zondag 12 mei om 15.00
uur reizen uit het verre oosten en noorden van Neder-

land de cellist Maarten Boasson en de pianist Peter Cramer
om in het Santpoortse Mosterdzaadje een prachtig concert te verzorgen. Zij voeren uit:
R. Strauss, Rachmaninov, Fauré en Brahms. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Half uur voor aanvang is de zaal open. Toegang
vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl.

Boekenmarkt
Odd Fellows
Velsen-Zuid - Zaterdag 11
mei tussen 09.30 en 15.00 uur
houden de Odd Fellows een
boeken- en vlooienmarkt aan
Stationsweg 95 in Velsen-Zuid.
Voorheen stonden de Odd Fellows met hun tweedehands
boeken op de jaarmarkt in Velsen, maar sinds vorig jaar geven ze de voorkeur aan hun
eigen gebouw. Hun voorraad
boeken wordt steeds aangevuld met kwalitatief goede
boeken. Voor een euro zijn de
meeste boeken te koop. Een
enkel bijzonder boek is wat hoger geprijsd. Ook de tweedehands zolderspullen kunnen
nog geruime tijd mee voor de
liefhebber. De opbrengst van
deze boeken- en vlooienmarkt
komt, zoals altijd, ten goede
aan een maatschappelijk project. Voor dit jaar is dat de zorg
voor een puppy, die na zijn
opleiding kan worden ingezet als hulphond. De commissie Maatschappelijke Activiteiten van de IJmondloge (voor
mannen) en de Duinroosloge
(voor vrouwen) kiest projecten die lokaal of regionaal gebonden zijn en die niet of niet
voldoende worden gesubsidieerd. www.oddfellows-velsen/
nl. Bel voor boekeninbreng de
heer Breeman, 023-7430405 of
keesbreeman@hetnet.nl. Voor
goede zolder-spulletjes kunt u
contact opnemen met de heer
Stet, 06-53378768 of ton@
haasnootschilders.nl.

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven 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. Deze
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat

•Kadernotitie Transitie Jeugdzorg IJmond
•Besluit tot opleggen geheimhouding met betrekking tot de bijlage Financiële
informatie over het herstellen van de Zeekade bij het Raadsvoorstel uitgifte
kadeterrein Grote Hout

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. 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

of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden kan telefonisch (0255-567502) of
via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de
raadsvergadering.

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

De raad heeft in zijn vergadering van 18 april 2013 een besluit genomen over
de volgende onderwerpen:

Raadsplein 16 mei 2013 (vervolg)
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