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Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor 
vele doelen. Weet u kandidaten? 
Draag ze voor! Dat kan tot en 
met 14 augustus 2015.

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk 
aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor 
de kerk, op sportgebied, in de ge-
zondheidszorg of op een ander ter-
rein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen 
waar de hele samenleving wat aan 
heeft. Persoonlijke inzet, visie en 
kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 
eerst contact op met het gemeente-
huis in de woonplaats van de kan-

didaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan beoordelen 
of de verdiensten inderdaad bij-
zonder genoeg zijn voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding. Ook 
wordt u precies uitgelegd hoe u te 
werk moet gaan. De contactgege-
vens staan onderaan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toege-
kend, gaat er heel wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor 
de lintjesregen van 2016 moet het 
verzoek insturen vóór 15 augustus 
2015.

Meer informatie bij de afdeling 
Communicatie / Kabinetszaken 
via tel. 0255-567200. Daar kunt 
u ook gratis de folder ‘Ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat al-
les wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onder-
scheiding. Meer informatie ook op 
www.velsen.nl of www.lintjes.nl.

Inloopavond Structuurvisie 2015

Meepraten over
toekomst van Velsen
Hoe ziet  Velsen er in de toe-
komst uit? Wat blijft zoals het nu 
is en waar komt er bijvoorbeeld 
meer ruimte voor woningbouw? 
Of willen we juist meer recreatie? 
Uw reactie is van groot belang 
voor het opstellen van de nieuwe 
structuurvisie Velsen 2025. Kom 
naar de inloopavond op woens-
dag 20 mei in de Bibliotheek aan 
het Dudokplein in IJmuiden. Van 
19.30 tot 21.00 uur.

Waar wonen, werken en ontspan-
nen we in Velsen in 2025? De ge-
meente heeft al enkele voorstel-
len gedaan en deze opgenomen in 
een concept ontwerp Structuurvi-

sie 2025. Maar dit is een eerste aan-
zet, een bespreekplan. U kunt de 
plannen inzien en tijdens de inloop-
avond met de medewerkers van de 
gemeente hierover van gedachten 
te wisselen. U hoeft zich niet aan te 
melden.

Tijdens de inloopavond kunnen 
geen inspraakreacties worden inge-
diend. Dit kan op een later moment 
tijdens de inspraakprocedure. Hier-
onder ziet u een overzicht van het 
proces om te komen tot de nieuwe 
structuurvisie. Meer info: www.vel-
sen.nl via Bestuur & Organisatie en 
Projecten.

Afgelopen vrijdagmiddag is bij bodemonderzoek asbest aangetrof-
fen op het WED-terrein aan de Zuidersluisweg op het sluizencom-
plex in IJmuiden. Onderzoek is gaande naar de aard en omvang van 
de vervuiling. Er zijn geen gezondheidsrisico’s voor de omgeving, 
zolang het terrein niet wordt betreden. 

Proefsleuven worden gegraven om meer te weten te komen over de ver-
vuiling. Op basis van de resultaten zullen passende maatregelen worden 
getro� en. Het terrein is met bouwhekken afgesloten voor de omgeving. 
Dit is een standaard procedure. De directe bewoners zijn geïnformeerd 
middels een bewonersbrief. Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Rijkswaterstaat 0800-8002 

Inloopavond HOV Velsen
Dinsdagavond 19 mei 2015 organi-
seert de provincie Noord-Holland 
een informatiemarkt over HOV 
Velsen in het Telstar Stadion aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in 
Velsen-Zuid. Daarin staat ‘deel-
project 5’ centraal. Tussen 19.00 
tot 21.30 uur staat de ko�  e/thee 
voor u klaar. 

Deelproject 5
Het project betreft het (voormali-

ge)spoor, dat vanaf  de Santpoortse 
Dreef in Santpoort-Noord loopt tot 
aan de Briniostraat in IJmuiden. Met 
uitzondering van de nieuwe onder-
doorgang voor de bus onder het spoor 
Haarlem-Beverwijk (project 4). U 
bent op 19 mei a.s. van harte welkom 
om langs te komen en vragen te stel-
len aan medewerkers van Heijmans 
Wegen BV, provincie Noord-Holland 
en gemeente Velsen. Voor meer in-
formatie: www.hovvelsen.nl.

Asbest aangetro� en 
op sluizencomplex
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Korenfestival Velsen Zingt
	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
 
 

Zaterdag 30 mei organiseert de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap het korenfestival Vel-
sen Zingt!

In het Witte Theater aan de Kanaal-
straat in IJmuiden treden 16 ko-
ren in verschillende genres op van 
13.30 tot 22.00 uur. De opening vindt 
plaats om 13.20 uur door wethouder 
Robert te Beest. Toegang is gratis.

NL-Alert stuurt
op 1 juni controlebericht
Op maandag 1 juni 12.00 uur 
zendt NL-Alert landelijk een con-
trolebericht uit.

Waarom controlebericht?
Met een controlebericht kunt u na-
gaan of u uw mobiele telefoon ( juist) 
hebt ingesteld om NL-Alert te ont-
vangen. In het bericht staat dat het 
gaat om een controlebericht en dat 
ontvangers van dit bericht niets 
hoeven te doen. Dankzij het con-
trolebericht weet u welk signaal uw 
mobiele telefoon geeft als u een echt 
NL-Alert ontvangt en hoe het be-
richt eruit ziet.

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn 
automatisch ingesteld om NL-Alert 

te ontvangen. Op sommige toestel-
len moet u dit zelf doen. Ga daarom 
nu naar www.nl-alert.nl en kijk of 
u uw mobiel nog moet instellen en 
hoe.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid men-
sen in de directe omgeving van een 
(dreigende) noodsituatie informe-
ren met een tekstbericht. In het be-
richt staat wat er aan de hand is en 
wat u op dat moment het beste kunt 
doen.

NL-Alert wordt ingezet bij levens- 
en gezondheidsbedreigende situa-
ties, zoals een grote brand waarbij 
giftige rook vrijkomt, bij explosiege-
vaar of een overstroming.

Wijkmobiel in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de buurt 
onveilig? Dat wil het wijkteam 
graag weten en daarom komen ze 
met een wijkmobiel naar u toe. Op 
maandag 18 mei staat  het wijk-
team klaar aan het Breesaperhof  
in Velsen-Noord.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 

gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de lee� aarheid in de 
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje ko�  e of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 15.00 tot 
17.00 uur. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen: 0255-567369. 

Oproep onderzoek 
gasstoring Velsen-Noord
Bent u bewoner van Velsen-noord 
en bent u getro� en door de gas-
storing van afgelopen januari ? 
Doe dan mee aan het bewoners-
onderzoek van de Inspectie Vei-
ligheid en Justitie.

Voor het onderzoek , dat mede op 
verzoek van burgemeester Franc 
Weerwind wordt gehouden, is het 
belangrijk om de ervaringen van de 
bewoners mee te nemen. Zij krij-

gen per post een uitnodiging om deel 
te nemen aan een enquête. Onder 
de eerste honderd reacties worden 
VVV-bonnen verloot. Deelnemen 
aan de enquête kan tot en met 7 juni. 

De resultaten van het onderzoek 
zijn naar verwachting deze zomer 
te vinden op de website van de ge-
meente Velsen (www.velsen.nl) en 
die van de Inspectie Veiligheid en 
Justitie(www.ivenj.nl)

Wegens werkzaamheden afgesloten

Bergweg en Waterlandweg 
Bergweg Santpoort-Zuid
Van maandag 18 mei t/m vrijdag 22 
mei is de Bergweg vanaf de  Velse-
renderlaan tot aan het fi etspad afge-
sloten voor alle verkeer. Dit stuk weg 
wordt opnieuw geasfalteerd. Verder 
wordt de aansluiting met de Velse-
renderlaan aangepast. De woningen 
aan de Bergweg zijn tijdelijk  bereik-
baar via de Duin en Beeklaan (Brede-

rodepark, Bloemendaal).

Waterlandweg, Driehuis:
Van maandag 18 mei t/m ca. vrijdag 
5 juni is de Waterlandweg tussen de 
Aagtevonklaan en de Doodweg afge-
sloten voor alle verkeer. Dit vanwe-
ge rioleringswerkzaamheden aan de 
weg. Bovendien krijgt een gedeelte 
klinkerverharding.

Aanpassing blauwe
zone Wijkerstraatweg
De blauwe zone op de ventweg 
van de Wijkerstraatweg is ver-
kleind. De parkeervakken tus-
sen de Melklaan en de kiosken 
zijn daardoor weer vrij te ge-
bruiken. Er geldt nog wel een 
beperking m.b.t. parkeerduur 
voor de parkeervakken tus-
sen de kiosken en het Strating-
plantsoen. Dat is de belangrijk-
ste wijziging die uit een evalu-
atiegesprek met de bewoners, 
ondernemers en politie is geko-
men.

Ook zijn de tijden voor deze (ver-
kleinde) zone aangepast: van 
maandag tot en met zaterdag van 

09.00 tot 20.00 uur. De maximale 
parkeerduur is 2 uur.

In augustus 2014 is op de ventweg 
van de Wijkerstraatweg bij wijze 
van proef een parkeerduurbeper-
king (‘blauwe zone’) van kracht 
geworden. Doel van de maatregel 
was het creëren van een overzich-
telijke verkeerssituatie en vrije 
parkeerruimte ten behoeve van 
kort parkerende winkelbezoekers. 

Na een evaluatiegesprek met be-
langhebbenden (politie, bewo-
ners en ondernemers) heeft de ge-
meente besloten om de blauwe zo-
ne aan te passen. 
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
mei 2015 tot en met 8 mei 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zwaanstraat 79, plaatsen erker 
(07/05/2015) 7207-2015;
Zeeweg 207, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2015) 7320-2015;
Elzenstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(06/05/2015) 7146-2015.

Driehuis 
Duin- en Kruidbergerweg 2, kappen 
4 bomen (08/05/2015)  7294-2015;
Kerkpad ong.(nabij nr. 79), plaat-
sen telecommunicatiemast  
(04/05/2015) 6960-2015.
 
Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Kerkplein 7 (gemeentelijk monu-
ment), plaatsen velux dakraam 
(06/05/2015) 7196-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, vervangen damwand 
(13/02/2015) 2187-2015.

Velsen-Noord
Dijckmanstraat 2, verbouwen 
kerk tot woon- en kantoorruimte 
(06/03/2015) 3387-2015.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 35 BEN en BOV, sa-
menvoegen 2 woningen tot 1 woning 
(09/03/2015) 3502-2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen Dorpsfeest Santpoort 
(08/05/2015) 4396-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Geleenstraat 27, plaatsen over de 
nok dakkapel (11/05/2015) 3545-
2015;
Kromhoutstraat 54 0004, plaat-
sen tussenvloer (11/05/2015) 4841-
2015;

Kromhoutstraat 54 0025, legalise-
ren tussenvloer (08/05/2015) 3784-
2015;
Kennemerstrand 172, vergroten ge-
bruiksoppervlakte (08/05/2015) 
1685-2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Bonairestraat 35 BEN en BOV, sa-
menvoegen 2 woningen tot 1 woning 
(11/05/2015) 3502-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren 

slib- en gasbehandeling a.w.z.i. Vel-
sen (11/05/2015) 2525-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, verbouwen 
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits 
(07/05/2015) 1587-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Slaap en spelletjesweekend, 23 en 
24 mei, Sportcomplex Zeewijk Zui-
derkruisstraat 72 te IJmuiden
(07/05/2015) u15.002463;
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Heggerijdersfestival, 10 mei, 
park Velserbeek (06/05/2015) 
u15.001723;
Wijntheater Westend, 14, 15, 16 en 
18 mei, Villa Westend (07/05/2015) 

u15.003057;
Pim Mulier Run Today Run, 31 mei, 
sportpark Groeneveen te Santpoort-
Noord (11/05/2015) u15.002206;
Turn back Time, 31 mei, Telstar 

stadion Minister van Houtenlaan 
133 te Velsen-Zuid (11/05/2015) 
u15.002910;
Avondvierdaagse, 1 t/m 4 juni 
2015, start Velserduinplein en fi -

nish Eenhoornstraat te IJmuiden 
(11/05/2015) u15.002046;
Dorpsfeest Driehuis, 18, 19 en 20 ju-
ni 2015, Driehuizerkerkweg te Drie-
huis (11/05/2015) u15.002966.

Besluiten (vervolg)

Kapverzoek
Rooien bomen openbare ruim-
te t.h.v. Dudokplein en Raadhuis-
straat te IJmuiden.

• Plein 1945 en Raadhuisstraat te 
IJmuiden totaal 6 essen, 3 in de 
stoep bij de ondergrondse contai-

ners en 3 in de plantvakjes tegenover 
de reformwinkel en de fotozaak. We-
gens reconstructie van omgeving 

Dudokplein en Raadhuisstraat.

Vergadering gemeenteraad 21 mei 2015
Locatie:  het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden, aan-
vang 19.30 uur.

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
   - inspreken inwoners
   - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4  Vaststellen notulen en besluiten-
lijst raadsvergadering 16 april 2015
5  Lijst van aan de raad gerichte brie-
ven
6  Aanpassing maatregelbeleid Par-
ticipatiewet
7  Oplegging geheimhouding met be-
trekking tot de fi nanciële haalbaar-
heidsanalyses van de locaties voor 
Kleinschalig Opdrachtgeverschap
8  Besluit tot oplegging geheimhou-
ding met betrekking tot de Meer-
jarenprognose grondexploitaties 
(Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 
2014

9  Verantwoording op de fractieon-
dersteuning 2014
10 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen geduren-
de 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de gemeenteraadsleden. 
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 aan-
dacht van de gemeenteraadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel 
betrekking hebben op onderwerpen 
waar de gemeenteraad over gaat of 
die relevant zijn voor de gemeente-
raad. Wilt u gebruik maken van het 
actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 20 mei 16.00 uur aan 
te melden bij de raadsgri¡  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri¡  e@vel-
sen.nl

De agenda en onderliggende stuk-
ken staan op de website van de ge-
meenteraad: raad.velsen.nl Via de-
ze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een samenvatting van 
de vergadering uit in de week na de 
raadsvergadering op het TV kanaal 
van RTV Seaport en via uitzending 
gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Abonneren op de digitale nieuws-
brief kan door adresgegevens en e-
mailadres te mailen naar raads-
plein@velsen.nl

Vergadering Raadscommissie 
IJmond op 19 mei 2015

Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, 
Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur.

1  Opening en mededelingen (19.30 
uur)
2 Vaststelling agenda
3  Besluitenlijst vergadering raads-
commissie Umond 24 maart 2014
4 Toelichting op de meerjarenbe-
groting IJmond Werkt! (19.40 uur)
5  Informatie over contractbeheer 
en monitoring van de drie D’s (20.40 
uur)
6 Rondvraag (21.45 uur)
7 Sluiting (22.00 uur)

ad agendapunten 4 en 5:
Het betreft in beide gevallen louter 
informatieoverdracht. 
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Vespers
Driehuis - Zondagavond 17 mei 
2015 zal de Engelmundus Canto-
rij uit Driehuis om 19.15 uur een 
Vesperviering verzorgen in de 
Engelmunduskerk, Driehuizer-
kerkweg 113. De samenkomst 
zal ongeveer drie kwartier du-
ren, waarin gebed, zang en or-
gelspel een meditatieve wel-
daad zijn in de hectische wereld 
waarin wij leven. Tijdens de vie-
ring worden werken gezongen 
en gespeeld van Igor Stravinsky, 
Gonny Luijpers de Man, Heinrich 
Schut, Dr Stainer en Edward C. 
Bairstow. De voorganger is Pas-
tor E. Wigchert. De Engelmundus 
Cantorij Driehuis staat onder lei-
ding van  dirigent/organist Joop 
Heeremans.

Way2Go prijs voor 
Velserbroeker Thijs Ras
Regio - Vorife week vrijdag wer-
den op het Horizon College in 
Heerhugowaard drie prijzen uit-
gereikt aan leerlingen die on-
danks moeilijke omstandigheden 
succesvol met hun studie bezig 
zijn. Een van hen is Thijs Ras uit 
Velserbroek.
Deze Way2Go prijs wordt be-
schikbaar gesteld door de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in Noord-Hol-
land-Noord en West-Friesland. 
Thijs Ras kwam van de De Water-
lelie in Heemstede en wilde persé 
een diploma halen wat hem lukte 

door zijn enorme inzet. Hans van 
Straalen, secretaris van de Stich-
ting ter Bevordering van het Be-
roepsonderwijs in NHN en WF, 
licht het belang van deze prijs 
toe. ‘Niveau 1-leerlingen hebben 
vaak veel moeite om het hoofd 
boven water te houden.   Juist 
deze leerlingen verdienen het om 
een schouderklopje te krijgen en 
om in het zonnetje gezet te wor-
den.’ Naast Thijs wonnen Elias de 
Jong uit Alkmaar van het Horizon 
College en Davey Meijer dezelf-
de prijs. Thijs Ras loopt stage in ‘t 
Hemeltje in Bloemendaal.
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Heggerijdersfestival, 10 mei, 
park Velserbeek (06/05/2015) 
u15.001723;
Wijntheater Westend, 14, 15, 16 en 
18 mei, Villa Westend (07/05/2015) 

u15.003057;
Pim Mulier Run Today Run, 31 mei, 
sportpark Groeneveen te Santpoort-
Noord (11/05/2015) u15.002206;
Turn back Time, 31 mei, Telstar 

stadion Minister van Houtenlaan 
133 te Velsen-Zuid (11/05/2015) 
u15.002910;
Avondvierdaagse, 1 t/m 4 juni 
2015, start Velserduinplein en fi -

nish Eenhoornstraat te IJmuiden 
(11/05/2015) u15.002046;
Dorpsfeest Driehuis, 18, 19 en 20 ju-
ni 2015, Driehuizerkerkweg te Drie-
huis (11/05/2015) u15.002966.

Besluiten (vervolg)

Kapverzoek
Rooien bomen openbare ruim-
te t.h.v. Dudokplein en Raadhuis-
straat te IJmuiden.

• Plein 1945 en Raadhuisstraat te 
IJmuiden totaal 6 essen, 3 in de 
stoep bij de ondergrondse contai-

ners en 3 in de plantvakjes tegenover 
de reformwinkel en de fotozaak. We-
gens reconstructie van omgeving 

Dudokplein en Raadhuisstraat.

Vergadering gemeenteraad 21 mei 2015
Locatie:  het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden, aan-
vang 19.30 uur.

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
   - inspreken inwoners
   - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4  Vaststellen notulen en besluiten-
lijst raadsvergadering 16 april 2015
5  Lijst van aan de raad gerichte brie-
ven
6  Aanpassing maatregelbeleid Par-
ticipatiewet
7  Oplegging geheimhouding met be-
trekking tot de fi nanciële haalbaar-
heidsanalyses van de locaties voor 
Kleinschalig Opdrachtgeverschap
8  Besluit tot oplegging geheimhou-
ding met betrekking tot de Meer-
jarenprognose grondexploitaties 
(Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 
2014

9  Verantwoording op de fractieon-
dersteuning 2014
10 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen geduren-
de 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de gemeenteraadsleden. 
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 aan-
dacht van de gemeenteraadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel 
betrekking hebben op onderwerpen 
waar de gemeenteraad over gaat of 
die relevant zijn voor de gemeente-
raad. Wilt u gebruik maken van het 
actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 20 mei 16.00 uur aan 
te melden bij de raadsgri¡  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri¡  e@vel-
sen.nl

De agenda en onderliggende stuk-
ken staan op de website van de ge-
meenteraad: raad.velsen.nl Via de-
ze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een samenvatting van 
de vergadering uit in de week na de 
raadsvergadering op het TV kanaal 
van RTV Seaport en via uitzending 
gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Abonneren op de digitale nieuws-
brief kan door adresgegevens en e-
mailadres te mailen naar raads-
plein@velsen.nl

Vergadering Raadscommissie 
IJmond op 19 mei 2015

Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, 
Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur.

1  Opening en mededelingen (19.30 
uur)
2 Vaststelling agenda
3  Besluitenlijst vergadering raads-
commissie Umond 24 maart 2014
4 Toelichting op de meerjarenbe-
groting IJmond Werkt! (19.40 uur)
5  Informatie over contractbeheer 
en monitoring van de drie D’s (20.40 
uur)
6 Rondvraag (21.45 uur)
7 Sluiting (22.00 uur)

ad agendapunten 4 en 5:
Het betreft in beide gevallen louter 
informatieoverdracht. 
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