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Gemeente zet zich in 
voor winkels en bedrijven
Donderdag 12 mei heeft Arjen 
Verkaik, wethouder economische 
zaken in aanwezigheid van de 
voorzitters van de winkeliersver-
enigingen van IJmuiden-Centrum 
en Santpoort de zogeheten Re-
taildeal met minister Henk Kamp 
van Economische Zaken onderte-
kend.

De detailhandelssector in Neder-
land staat onder druk. Evenals de 
diensten (van onder andere bank, 
reisbureau), die aan de consument 
worden geleverd. Samen wordt dit 
‘retail’ genoemd. Onder regie van 
het Ministerie van Economische 
Zaken is in maart 2015 een Retail-
agenda gepubliceerd. Dat is een lan-
delijke beleidsagenda die door een 
brede vertegenwoordiging branche-
organisaties, vastgoedeigenaren, 
makelaars, horeca en overheden is 
opgesteld.

Duidelijke keuzes
Met de ondertekening van de zoge-
heten Retaildeal heeft Velsen met 
het Rijk afgesproken om daadwer-
kelijk uitvoering te geven aan de 
plannen. Dat betekent dat het col-

lege van burgemeester en wethou-
ders de komende jaren overleg zal 
voeren met alle aan retail verbon-
den partijen. Ook gaat het bestuur 
een actieplan met prioriteiten op-
stellen en duidelijke keuzes maken 
m.b.t. toekomstig winkelaanbod. 
Deze inzet sluit aan op de aanpak en 
instrumenten uit de Regionale De-
tailhandelsvisie IJmond. Uiteraard 
zal de visie, het beleid en het actie-
plan worden afgestemd in regionaal 
verband.

Foto boven (Marco de Swart): Om 
hun winkelgebied te versterken 
heeft niet alleen Velsen, maar ook 
nog 52 andere gemeenten en regio’s 
hun handtekening gezet onder een 
Retaildeal met minister Kamp van 
EZ. Ook zij hebben afspraken ge-
maakt over het aanpakken van win-
kelgebieden.

Foto onder (Gemeente Velsen):  Nico 
Hop, voorzitter van winkeliersver-
eniging Puur Santpoort, wethouder 
Arjen Verkaik en Robert Klein, voor-
zitter van Local Shopping IJmuiden 
na afl oop van de ondertekening. (fo-
to: gemeente Velsen)

Tappunt drinkwater
bij boerderij Zorgvrij
14 mei jl. heeft wethouder Annet-
te Baerveldt een drinkwatertap-
punt in gebruik genomen bij In-
formatieboerderij Zorgvrij in re-
creatiegebied Spaarnwoude. Het 
tappunt is het eerste in een reeks 
gezamenlijke tappunten van 
PWN en de ANWB.

PWN en de ANWB willen met het 
plaatsen van watertaps stimu-
leren dat  er bidons of fl esjes op-
nieuw  met water worden gevuld. 
De ANWB heeft het nieuwe tappunt  
direct op haar nieuwste wandel-
kaarten staan.   Het recreatieschap 
Spaarnwoude ondersteunt het initi-
atief van harte. Dagelijks gooien we 
in Nederland 500.000 plastic fl es-
jes weg. Met het drinkwatertappunt 
zorgen PWN, de ANWB en Recrea-
tieschap Spaarnwoude dus voor een 
gezamenlijke bijdrage aan een beter 
milieu.  

De watertap staat van ongeveer 
maart tot en met november bij de 
fi etsenstalling van informatieboer-
derij Zorgvrij, In de vorstperio-

de haalt PWN de tappunten weg, 
controleert ze en slaat ze op tot het 
voorjaar. 

Op de foto (gemeente Velsen): Frits 
van Bruggen (ANWB) draagt het 
drinkwatertappunt o�  cieel over 
aan Annette Baerveldt, die namens 
het bestuur van het recreatieschap 
Spaarnwoude het tappunt als eerst 
in gebruik nam. 

Wijkmobiel op 2 plekken
Heeft u vragen over inbraakpre-
ventie of groenadoptie of wilt u 
informatie over woningcorpora-
ties en welzijnswerk? Hoe kijkt 
u tegen uw wijk aan? Dat willen 
de wijkteams graag van u weten. 
Met de wijkmobiel komen ze naar 
u toe om te praten over de leef-
baarheid van de wijk en of het er 
schoon, veilig en sociaal is.

Op dinsdag 24 mei staat de wijkmo-
biel eerst op de markt in Velserbroek 
en daarna aan het Van Poptaplant-
soen in IJmuiden. De mobiele wa-
gen is te herkennen aan het opschrift 
‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten 
u graag!

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, ideeën 
en vragen graag. Kom naar de wijk-
mobiel en laat u horen. U krijgt er 
een kopje ko�  e of thee bij. 

Velserbroek 
Op dinsdag 24 mei staat het wijkmo-
biel van 11.00 uur tot 13.00 uur op de 
markt in Velserbroek. 

IJmuiden
Op dinsdag 24 mei staat het wijk-
mobiel van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Van Poptaplantsoen hoek Van Leeu-
wenstraat in IJmuiden.

Vragen? 
Meer informatie of vragen bij Rob 
Plessius, relatiemanager gemeente 
Velsen.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369
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Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, 
maar zorgen ook voor overlast. 
De beste preventie is minder 
zwerfafval op straat.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken.  Ze krijsen, 
bevuilen de straat en pikken een 
broodje uit je hand als je niet uit-
kijkt. Een gemeente kan daar niet 
zoveel aan doen. Meeuwen worden 
beschermd door de Flora- en Fau-
nawet.  Het is verboden de eieren 
te rapen, uit het nest te halen, te be-
schadigen of te vernielen.  Er mogen 
ook geen nesten verwijderd worden 
en  meeuwen mogen niet met opzet 
worden verontrust. Daardoor is het 
lastig voor de gemeente om de over-
last goed tegen te gaan.

Meeuwen horen wel bij een plaats 
als IJmuiden met haven en zee, 
maar het zou fi jn zijn als er minder 
overlast was. Een beproefde me-
thode: laat minder (zwerf )afval op 
straat achter. (foto: gemeente Vel-
sen)

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en 

vuilniszakken niet op straat zet-
ten

• Afval zo kort mogelijk voor de op-
haaltijd langs de weg zetten

• Broedplaatsen voorkomen door 
een net op uw dak te leggen of dra-
den te spannen. Dit mag alleen als 
er nog geen nest aanwezig is op 
uw dak.

• Een bedrijf inschakelen dat ge-
specialiseerd is in het aanbren-
gen van nestwerende materialen 
(website:  Nederlandse Vereni-
ging van Plaagdierenmanagement 
Bedrijven: www.nvpb.org)

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de 
voorbereiding van de nieuwe 
zeesluis in het Noordzeekanaal. 
We plaatsen daar geregeld fo-
to’s van in deze Infopagina.

Bent u geïnteresseerd in de bouw 
van de nieuwe Zeesluis en wilt u 

dit volgen? Neem dan een abon-
nement op de digitale nieuwsbrief 
die Rijkswaterstaat maakt. Kijk 
op www.rijkswaterstaat.nl/wa-
ter/projectenoverzicht/ijmuiden-
bouw-nieuwe-grote-zeesluis. (fo-
to: RWS)

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 15 augustus 2016.

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 2017 moet het 
verzoek insturen vóór 15 augustus 
2016.

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.

College bezoekt Heliomare
Ook inwoners uit Velsen komen 
regelmatig terecht in Helioma-
re te Wijk aan Zee, bijvoorbeeld  
voor revalidatie.

Tijdens een werkbezoek op 10 mei jl. 
liet het college zich informeren over 
met name de dagbesteding van cliën-
ten. Ook bezochten burgemeester en 

wethouders het expertisecentrum 
voor wetenschappelijk onderzoek en 
het Woon Training Centrum.

Op de foto (Heliomare) zijn burge-
meester Frank Dales en gemeente-
secretaris Koen Radstake in gesprek 
met Brigitte van der Putten, de team-
leider wonen.
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Perspectiefnota 2016
Het college van Burgemees-
ter & Wethouders ligt goed op 
koers en bouwt verder aan de 
toekomst van Velsen. Dat is de 
conclusie van de Perspectiefno-
ta 2016 – het beleid voor het ko-
mende jaar. Het meerjarenper-
spectief is sluitend. De gemeen-
teraad buigt zich in juni over de 
Perspectiefnota. 

Ruimtelijk-economisch
Het college zet in op voortzetting 
van het ingezette beleid. Op ruim-
telijk-economisch gebied is de ver-
dere ontwikkeling van o� shore 
wind belangrijk (één van de im-
pulsprojecten van Velsen) en van 
de ‘smart industry’. De IJmond 
wil de technologische regio van de 
toekomst zijn en blijven. Herge-
bruik van grondsto� en en een mo-
derne aanpak voor de detailhan-
del zijn ook van belang. De kunst is 
om kansen te zien in de landelijke 
ontwikkelingen op winkelgebied. 
Waar mogelijk werkt Velsen sa-
men in MRA-verband, de Metro-
pool Regio Amsterdam.

Sociaal-maatschappelijk
Kwaliteit van leven, gezondheid 
en welbevinden van de inwoners 
staat centraal, en daar heeft de ge-
meente een steeds grotere rol in. 
Velsen werkt daarin nauw samen 
met de IJmondgemeenten Bever-
wijk en Heemskerk. Velsen spant 
zich in voor haar bevolking, die 

steeds verder vergrijst en daar-
door steeds meer kleinere huis-
houdens kent. Velsen houdt re-
kening met e-health (de digitale 
vormen van ondersteuning),  met 
werk voor kwetsbare mensen en 
met preventie als speerpunt in de 
zorg en jeugdhulp.

Dienstverlening 
Goede dienstverlening aan bur-
gers, bedrijven en instellingen 
staat bij Velsen nog steeds hoog in 
het vaandel. Velsen wil ruimte ge-
ven aan initiatieven voor zelforga-
nisatie, aansluiten bij wat er speelt 
in de wijken, en regels en procedu-
res eenvoudiger maken.  De nieu-
we Omgevingswet is daar een be-
langrijk voorbeeld van.

Financieel 
De bedragen van de lokale belas-
tingen: de OZB en de rioolhe�  ng 
stijgen iets – al stijgt de rioolhef-
fi ng minder hard dan verwacht 
– en de afvalsto� enhe�  ng gaat 
sterk naar beneden. Al met al da-
len de lasten voor burgers het ko-
mende jaar.  Over meerdere jaren 
bezien is de begroting sluitend. Al-
leen 2017 laat een tekort zien. Aan 
de raad zal worden voorgesteld om 
dat tekort eenmalig aan te vullen 
met geld uit de Algemene Reserve. 

De volledige tekst van de Perspec-
tiefnota 2016 staat op www.velsen.
nl.

Thaliaplein geopend
Met het aanzetten van kleine fon-
teintjes heeft wethouder Ronald 
Vennik 11 mei jl. het Thaliaplein in 
Oud IJmuiden geopend. Daarna 
liet hij samen met Agnes de Boer 
en Marlenne Schrijver van Be-
leef Oud-IJmuiden ballonnen los, 
waardoor het laatste informatie-
bord zichtbaar werd en nu de hele 
wandelroute door Oud-IJmuiden 
kan worden afgelegd.

Speciaal ontwerp
In het ontwerp voor de bestrating 
van het Thaliaplein zijn de pieren en 
de monding van het Noordzeekanaal 
opgenomen. Zo verbeelden de don-
keren stenen het water en is Oud-
IJmuiden aangeduid met natuurste-
nen platen, die het bijzondere stra-
tengrit van de wijk aangeven. De be-
tonnen wandjes, die als zitbanken 
dienen geven de pieren weer. 

Beplanting aan de westzijde van het 
plein geven het plein een omsloten 
karakter. Tussen de banken zijn als 
speelelement bedriegertjes opge-
nomen;  verborgen waterstralen die  
wanneer je op de knop drukt om de 
beurt aan springen. Verder zijn in de 
bestrating elektraputjes geplaatst, 
zodat er ook evenementen kunnen 

plaatsvinden en de kerstboom kan 
worden verlicht. De oostzijde van 
het Thaliaplein is opener van op-
zet, zodat er ruimte is voor activitei-
ten op het plein. De bomen staan hier 
in roosters en in het verlengde van 
de buitenmuren van Thalia. Hier-
door wordt Thalia verbonden met 
het plein. Kleine gietijzeren bolders 
moeten voorkomen dat auto’s op het 
plein rijden. Fietsen kunnen worden 
gestald aan de rand van het plein. 

Wandelen door Oud-IJmuiden
Het Thaliaplein is opgenomen in 
de wandelroute langs historische 
en cultureel belangrijke plekken in 
Oud-IJmuiden. Op het rijk geïllu-
streerde informatiebord van Beleef 
Oud-IJmuiden staat een uitleg over 
Thalia en het vroegere, iets verder-
op gelegen, Willemsplein. De wan-
delroute is ruim 5 kilometer en voert 
langs verdwenen of veranderde plek-
ken zoals de visbrug, het station, de 
sluizen, hotel Nommer Een, het Wil-
lemsplein, de PEN-centrale, de Juli-
anabrug en het Willemshuis. De rou-
te wordt ondersteund met een boek-
je/folder, QR-code met website en 
een app met geluidsfragmenten van 
interviews en anekdotes over Oud-
IJmuiden. (foto’s: Ko van Leeuwen)
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Met een afvalpas onbe-
perkt grofvuil wegbrengen
Zolder eindelijk opgeruimd? Dan 
is het fi jn om meteen die spullen 
kwijt te zijn. Met één of enkele be-
zoeken aan het afvalbrengstation 
is dat opgelost. Bovendien wor-
den uw spullen ook nog eens ge-
recycled en krijgen ze een tweede 
leven. Denk wel even aan de afval-
pas, want die is nodig om het ter-
rein op te komen.

De afvalpas, die verbonden is aan 
uw woning, geeft inwoners van Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen toe-
gang tot het afvalbrengstation. Voor 
nieuwe inwoners geldt dat zij bin-
nen 3 maanden na verhuizing koste-
loos een afvalpas kunnen aanvragen 
bij HVC. Inwoners, die hun afval-

pas kwijt zijn, kunnen tegen betaling 
van 7,50 euro een nieuwe afvalpas 
aanvragen bij de klantenservice van 
HVC via 0800-0700 (gratis) of per e-
mail klantenservice@hvcgroep.nl 

Toename
Het aantal bezoekers van de afval-
brengstations in Beverwijk en Vel-
sen-Zuid is vorig jaar fl ink gestegen. 
Dit komt door de ingebruikname van 
het nieuwe afvalbrengstation in Be-
verwijk en het ophe� en van de re-
geling, dat bewoners bij meer dan 
500 kg grofvuil moesten afrekenen. 
Voortaan kunnen bewoners met hun 
afvalpas onbeperkt en kosteloos hun 
grof afval kwijt op de afvalbrengsta-
tions in Beverwijk en Velsen-Zuid.

Prijsbewust in Zeewijk
Er was veel belangstelling voor de 
‘prijsbewuste’ actie van het Soci-
aal Wijkteam in Zeewijk, afgelo-
pen donderdag 12 mei.

Aanleiding was het feit dat binnen-
kort het vakantiegeld wordt bijge-

schreven. Belangstellenden kregen 
tips hoe daar verstandig mee om te 
gaan (zet een deel opzij voor krappe 
tijden). De mand met boodschappen 
werd gewonnen door meneer A. van 
Vliet, die daar heel blij mee was. Ge-
feliciteerd! (foto: gemeente Velsen)

HOV Onderdoorgang
bij Driehuis geplaatst
Tijdens het Pinksterweekend 
heeft het treinverkeer tussen 
Haarlem en Beverwijk stilgelegen 
voor de aanleg van de onderdoor-
gang HOV ter hoogte van Driehuis 
Westerveld.

Het spoor is daar tijdelijk wegge-
haald en er zijn damwanden en een 

reeks palen geplaatst. Vervolgens is 
een van beton gegoten spoordek mil-
limeter voor millimeter op zijn de-
fi nitieve positie gereden. Hierna is 
het spoor teruggeplaatst en dinsdag-
morgen 17 mei om 11.00 uur reed de 
eerste trein er weer overheen. (Foto: 
ProRail)

Structuurvisie 2025 vastgesteld

‘Rauw, slim en lommer-
rijk’ biedt volop kansen 
voor komende decennia
Hoe ziet de omgeving in Velsen 
er in de toekomst uit? Wat blijft 
zoals het nu is en waar komt er 
bijvoorbeeld meer ruimte voor 
woningbouw of juist meer recre-
atie? Met andere woorden: waar 
wonen, werken en ontspannen 
we in Velsen in 2025?

De nieuwe structuurvisie Velsen 
2025 geeft antwoord op deze vra-
gen en werd op donderdag 12 mei 
unaniem vastgesteld door de ge-
meenteraad. Daarmee is de struc-

tuurvisie defi nitief en beschikbaar 
voor iedereen.

De Structuurvisie Velsen 2015 
‘Rauw, slim en lommerrijk’ is bin-
nenkort te vinden en te downloa-
den via www.velsen.nl/structuur-
visie. 

De komende weken wordt deze 
nieuwe structuurvisie actief onder 
de aandacht gebracht bij iedereen 
die de afgelopen maanden betrok-
ken was bij de ontwikkeling ervan.
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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 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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee 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 08.30 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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad 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 7 
mei 2016 tot en met 13 mei 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Radarstraat 113, verhogen stenen 
schuttingmuur (10/05/2016) 8652-
2016;
Zeeweg 175, verhogen nok 
(11/05/2016) 8594-2016.

Driehuis 
Van den Vondellaan 80, kappen 
boom (11/05/2016) 8582-2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijde-
lijk gebruik weiland als parkeerter-
rein op 16 mei 2016 (13/05/2016) 
8729-2016;
Curacaostraat 10, vergroten 2e ver-
dieping (09/05/2016) 8303-2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, 
slopen bestaande woning en kappen 
2 bomen (10/05/2016) 8473-2016.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 10, kappen 
boom (10/05/2016) 8394-2016;
Charlotte de Bourbonlaan 11, plaat-
sen dakkapel (11/05/2016) 8525-
2016.

Velserbroek
Kievitsbloem 5, plaatsen dakkapel 
(09/05/2016) 8296-2016.
Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2D, 2E en 
2F, brandveilig gebruik gebouw 
(10/05/2016) 8456-2016.

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong. t.o. nr 234, kappen 
boom (11/05/2016) 5124-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Groeneweg ong., kappen 2 bomen 
(13/05/2016) 7779-2016;
Bellatrixstraat 62, plaatsen dakkapel 
(11/05/2016) 5595-2016;
Loggerstraat 19 F, legaliseren verdie-
pingsvloer (10/05/2016) 4826-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen 7 bomen (13/05/2016) 7244-
2016;
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijde-
lijk gebruik weiland als parkeerter-
rein op 16 mei 2016 (13/05/2016) 
8729-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 50, plaat-
sen dakopbouw (11/05/2016) 4816-
2016.

Velserbroek
Grote Buitendijk 226, uitbouwen 
tweede verdieping (11/05/2016) 
4357-2016.

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning van rechtswe-
ge verleend voor: 

Velsen-Noord
Pontweg 1D, vervangen remming-
werk (17/05/2016) 1957-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Rabobankfi etsdag door gemeenten 
Velsen, Beverwijk en Uitgeest op 5 
juni 2016 (13/05/2016) 4621-2016;
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Henk van Delden straatvoetbal toer-
nooi op 4 juni 2016, Plein 1945 te 
IJmuiden (13/05/2016) 7097-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Plaatsen onderzoekwagen aan Ken-
nemerplein te IJmuiden van 30 mei 

t/m 14 juli 2016 en van 27 juli t/m 15 
september 2016 (03/05/2016) 4940-
2016.

Besluiten (vervolg)
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Week van 
Luisterboek

bij bieb Velsen
Velsen - Van 23 tot en met 
29 mei is het weer de Week 
van het Luisterboek. In deze 
periode, die helemaal in het 
teken staat van het luister-
boek, wordt de Luisterboek 
Award 2016 uitgereikt.  Bo-
vendien kan iedereen gratis 
het Luistergeschenk strea-
men of downloaden, dit jaar 
gemaakt door Sander van de 
Pavert van Lucky TV, en een 
gratis boekenlegger opha-
len bij Bibliotheek Velsen. Tij-
dens de Week van het Luis-
terboek en met behulp van 
het Luistergeschenk maak je 
op een leuke manier kennis 
met het luisterboek: ideaal 
voor onderweg en om je te 
ontspannen tijdens dagelijk-
se bezigheden.  Bibliotheek 
Velsen begrijpt dat je altijd 
en overal toegang wilt heb-
ben tot luisterboeken. Daar-
om is er ook de gratis Luis-
terBieb-app met talloze luis-
terboeken voor iPad, iPhone 
of Android. Download de app 
in de App Store of de Goo-
gle Play Store en begin met 
luisteren.

IJmuiden - Zondag 22 mei 
treden bovenstaande koren 
om 12.00 uur op in de Lauren-
tiuskerk aan de Fidelishof 30 
in IJmuiden. Dit concert vindt 
plaats onder auspiciën van de 
Culturele Stichting Velser Ge-
meenschap. Het Velser Senio-
renkoor Vitaal staat onder de 
bezielende leiding van dirigent 
Wim de Vries met pianobege-
leiding van Theo Brogt. Teza-
men met het Vrouwenshanty-
koor Grace Darling onder lei-
ding van dirigente Hinke Hille-
ge en met accordeonbegelei-
ding van Bertie van Tongeren. 
Naast het eigen repertoire van 
beide verenigingen zal er ook 
gezamenlijk een compositie 
worden uitgevoerd. Het con-
cert begint 12.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Koffieconcert

Tegen alle stromen in: 
het verhaal van Tamar
IJmuiden - Het zal je maar ge-
beuren: samen met je twee-
lingbroer word je eindelijk 
achttien jaar. Al je familie en 
vrienden zijn gekomen, de ta-
fel ligt vol met felgekleurde ca-
deautjes en het belooft een 
fantastische dag te worden. 
Maar er zit een addertje on-
der het gras. Er worden vragen 
gesteld, pijnlijke vragen, over 
vroeger. Je familie is in twee-
strijd: aan de ene kant heb je 
recht op de verhalen omdat je 
nu achttien bent en aan de an-
dere kant wil niemand zijn be-
schamende verleden delen. 
Dit overkomt de tweeling Peres 
en Zerach in ‘En toch...’. Deze 
musical wordt gespeeld door 
de leden van musicalgroep Ja-
kob, die voor de achtste keer 
op de planken zullen staan. 
Het stuk draait om het verhaal 
van Juda, die door Tamar wordt 

verleid. In de musical komt 
naar voren hoezeer zij later, 
in de tegenwoordige tijd, last 
van hun verleden hebben. Al-
leen zijn Juda en Tamar er niet 
zo happig op om hun verleden 
te delen met Peres en Zerach. 
In de musical wordt u meege-
nomen in het verhaal van Ta-
mar en hoe zij probeert haar lot 
af te wenden. Een musical met 
sensuele dansjes van mooie 
meiden, waarin netjes koffie en 
taart wordt gedeeld en waarin 
uithuwelijken nog bestaat. Laat 
u meeslepen door dit aangrij-
pende verhaal. 
Musicalgroep Jakob speelt op 
3, 4 en 5 juni in de Ichthuskerk 
in IJmuiden. Kaarten kosten 
in de voorverkoop 9 euro voor 
volwassenen en 7 euro voor 
kinderen tot en met 12 jaar. 
Zie ook www.musicalgroepja-
kob.nl. 

Extra geld voor 
toegangswegen strand

IJmuiden – Wind en zand zijn 
geen goede combinatie. Zeker 
niet als het om de toegangs-
wegen naar het strand gaat. Er 
komen steeds meer bezoekers 
naar de stranden, de wegen 
worden meer gebruikt. Door 
wiand komen er veel zandop-
hopingen op de toegangwe-
gen voor. Ook op het strand 
is er extra inzet nodig om het 

strand goed begaanbaar te 
houden. Velsen heeft nooit een 
budget gehad voor begroeiing 
langs de wegen bij het strand. 
Bovendien heeft Velsen er een 
taak bij gekregen van Rijks-
waterstaat: het schoonhouden 
van de pieren. Voor al dit on-
derhoudswerk wil Velsen een 
jaarlijkse bijdrage van 30.000 
euro reserveren.

Vier kerntaken in 
Perspectiefnota

Velsen – Vorige week werd 
in het stadhuis de Velsen-
se Perspectiefnota 2016 ge-
presenteerd door wethou-
der Arjen Verkaik. Het gaat 
dan over de koers in 2017. 
Het college heeft in verband 
met het beperkte budget in 
2017 vier kerntaken voor-
gesteld die zij als essentieel 
zien om de ingezette lijn, 
Visie op Velsen 2025, voort 
te zetten. Daarnaast komen 
zij met een aantal adviezen. 
Uiteraard is het aan de ge-
meenteraad om de voorge-
stelde koers goed- of af te 
keuren.
De vier kerntaken zijn: ste-
delijke ontwikkeling, vooral 
gericht op IJmuiden en het 
verder bouwen aan de ‘ga-
ten’ in IJmuiden, met kwa-
litatief goede bouwprojec-
ten. Daarbij faciliteert de 
gemeente de initiatieven 
voor ontwikkeling. Er wordt 
voor een 150.000 euro be-
groot voor extra persone-
le capaciteit in het stadhuis 
om bouwprojecten te bege-
leiden en waar mogelijk te 
versnellen.
Het tweede kernvoorstel 
gaat over de transforma-
tie van het sociaal domein, 
waarbij samen met andere 
gemeenten wordt samen-
gewerkt. Binnen het soci-
aal domein vallen begelei-
ding van kwetsbare men-
sen, participatie (zowel op 
het gebied van werk als ac-
tiviteiten) en jeugdzorg. Het 
verder bouwen dient op in-
novatieve wijze te gebeu-
ren, waarbij partijen open 
staan voor nieuwe en be-
tere methodes die de soci-
ale samenhang verder be-
vorderen.
Het derde kernvoorstel be-
helst de intensievere sa-
menwerking van Velsen en 

de IJmond binnen de Me-
tropoolregio Amsterdam 
(MRA), vooral op het ge-
bied van techniek. Ha-
vens en Schiphol worden 
nu al gezien als belangrij-
ke basis van de economie 
in dit gebied. In plaats van 
te concurreren wil men sa-
men investeren in de voor-
al voor ons gebied belang-
rijke maakindustrie en off-
shore wind,  smart industry 
en circulaire economie (re-
cycling in brede zin). Daar-
bij is het mogelijk dat men 
via het Rijk of Europa sub-
sidies weet binnen te halen 
voor bijzondere projecten. 
Voorbeeld is dat restwarmte 
van Tata Steel wordt herge-
bruikt bij Van Gelder. Daar 
staat tegenover dat samen-
werking binnen de MRA 
niet meer vrijblijvend is, 
maar jaarlijks circa 130.000 
euro per jaar gaat kosten. 
Het laatste kernvoorstel van 
het college voor de Per-
spectiefnota is het mo-
biliteitsfonds binnen de 
IJmond. Doel is een goede 
bereikbaarheid in en rond 
de IJmond. Door een jaar-
lijkse vaste bijdrage van 
vier deelnemende gemeen-
ten en een nog vast te stel-
len uitvoeringsprogram-
ma, wordt het gezamenlijk 
optrekken en plannen ma-
ken gemakkelijker. Niet el-
ke uitgave hoeft dan door 
de afzonderlijke gemeen-
tes te worden goedgekeurd. 
Het gaat bij de uitvoerings-
plannen om projecten die 
gemeenten overstijgen, zo-
als Velsertraverse en de 
aansluiting A8 – A9. Vel-
sen zou voor deelname aan 
het Mobiliteitsfonds IJmond 
195.000 euro per jaar gaan 
betalen in de periode 2017 
tot 2031.
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