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Ambassadeur Sri Lanka 
op werkbezoek in Velsen
De ambassadeur van Sri Lanka 
in Nederland, de heer Buddhi K. 
Athauda, bracht op woensdag 
16 mei een bezoek aan Velsen. 
Velsen onderhoudt een zuster-
stadrelatie met de Srilankaanse 
stad Galle. 

De ambassadeur was zeer geïnteres-
seerd in Velsen en richtte met name 
zijn blik op de visserij, een sector die 
in Velsen rijk vertegenwoordigd is. 
Namens het college van burgemees-
ter en wethouders heette burge-
meester Franc M. Weerwind de am-
bassadeur welkom. 

De burgemeester gaf aan te zien dat 
Sri Lanka bezig is met een grote in-

haalslag. Recente groeicijfers bena-
deren die van India. Hierdoor stijgt 
het perspectief voor jongeren op een 
betere toekomst. De politieke sta-
biliteit heeft de economie van Sri 
Lanka een enorme impuls gegeven. 
Burgemeester Weerwind benadruk-
te ook dat. IJmuiden de grootste vis-
sershaven van Nederland is en dé 
draaischijf voor verse en diepgevro-
ren vis in West-Europa.

Op de foto staan van links naar 
rechts kapitein Jacobus van der 
Zwan van de PDHC, Carolien Vrolijk 
van het gelijknamige visbedrijf, bur-
gemeester Franc Weerwind en am-
bassadeur Buddhi Athauda. (foto: 
Reinder Weidijk)

Werk aan de Oranjestraat
Tegelijkertijd met de aanleg van 
het riool en de herinrichting van 
de Oranjestraat in Oud-IJmui-
den wordt extra ruimte voor par-
keren gecreëerd. 

Er wordt gewerkt aan de Oranje-
straat in Oud-IJmuiden. Het riool-
stelsel wordt vervangen en tegelij-
kertijd wordt de straat opnieuw in-
gericht. Daar is in het verleden een 
inrichtingsplan voor gemaakt; daar-
in kwamen geen parkeerplaatsen 
voor.

Op verzoek van een aantal bewoners 
en van de gemeenteraad heeft de ge-
meente nogmaals onderzocht of er 
meer parkeerplaatsen te creëren wa-
ren en dat blijkt mogelijk te zijn. De 
middenberm die zal worden aange-

legd, is breed genoeg om aan weers-
zijden van de groenstrook ruimte te 
bieden voor parkeerplaatsen. Het 
college van B&W van Velsen is dins-
dag 22 mei akkoord gegaan met de-
ze afwijking van het oorspronkelijke 
inrichtingsplan. De gemeente hoopt 
hiermee enige verlichting van de 
parkeerdruk te realiseren.

De werkzaamheden worden met 
zorg uitgevoerd, maar enige overlast 
is helaas niet te voorkomen. De ge-
meente vraagt daarvoor begrip.

Voor technische vragen tijdens het 
werk is de heer B. van Tienhoven te 
bereiken op 0255-567389. Informa-
tie over algemene zaken is te krijgen 
bij wijkbeheerder P. van Oostrom op 
0255-567640.

Stadhuis gesloten op
Tweede Pinksterdag 
Het stadhuis is gesloten op maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag). U 
kunt uiteraard wel terecht op onze website www.velsen.nl

Werkbezoek raad en 
college aan HVC Alkmaar
Op dinsdag 22 mei brachten de 
raadsleden en wethouders van 
de gemeente Velsen een werk-
bezoek aan het hoofdkantoor 
van de HVC te Alkmaar. 

HVC verwerkt voor 52 gemeenten 
en 6 waterschappen het afval op 
een duurzame wijze en produceert 
duurzame energie via wind- en 
zonne-energie, bio-energie, warm-
tenetten en groengasproductie. 

Na een presentatie over alle activi-
teiten en de laatste ontwikkelingen 
over afval, milieu en duurzaam-
heid stelden enkele raadsleden kri-
tische vragen over de verwerking 
van het afval en de kosten die de in-
woners van de gemeente Velsen be-
talen. 

Het werkbezoek werd afgesloten 
met een rondleiding door de afval-
verbrandingsinstallatie.

Evenementen in Velsen
Zaterdag 26 mei Snuffelmarkt Lange Nieuwstraat, 
  IJmuiden
Zaterdag 26 mei Dag van de Samenwerking Tata Steel Stadion,   
  Velsen-Zuid
Maandag 28 mei Jaarmarkt Duin en Kruidberg,   
  Santpoort-Noord
31 mei t/m 3 juni Bijzonder Beeckestijn Landgoed Beecke-
  stijn, Velsen-Zuid

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd
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Conceptnota Lokaal
antidiscriminatiebeleid
Het college van B&W heeft een 
conceptnota Lokaal antidiscri-
minatiebeleid gemeente Velsen 
2012 vrijgegeven voor inspraak. 
Reageren kan tot 6 juli.

In november 2010 heeft de raad bij 
de behandeling van de begroting 
2011 het college bij motie opgeroe-
pen lokaal antidiscriminatiebeleid 
te ontwikkelen dat past in de kader-
nota Integrale Veiligheid. De raad 
heeft deze kadernota op 13 oktober 
2011 vastgesteld en zodoende de ba-
sis gelegd voor het antidiscrimina-
tiebeleid.

Op 6 maart 2012 is het college ak-
koord gegaan met de inhoud van 
een concept uitwerking van de no-
ta. Hierop heeft de raad van 12 april 
2012 overwegend positief gerea-
geerd. Dit concept is nu in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden en op de website 
www.velsen.nl.

Belanghebbenden/belangstellen-
den kunnen schriftelijk reageren tot 
6 juli 2012; dan sluit de inspraakter-
mijn. De reacties kunnen worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 465 
te 1970 AL IJmuiden.

Enquête Centrum
voor Jeugd en Gezin
Het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin – gaan ouders en jongeren er 
naartoe met vragen over opvoe-
den en opgroeien? En zijn ze er 
tevreden over? De gemeente Vel-
sen wil dat graag weten via een 
enquête.

Alle ouders in Velsen met kinde-
ren tussen 0 en 23 jaar hebben een 
vragenlijst over het Centrum voor 
Jeugd en Gezin gekregen (CJG). Het 
betreft een steekproef onder 8700 
Velsense gezinnen.

Het CJG is er voor alle vragen over 
opvoeden en opgroeien. Maar gaan 
ouders met vragen daarover wel naar 

het CJG? En jongeren zelf ? Waar 
gaan zij heen met hun vragen?

In Velsen zijn in 2011 twee CJG-in-
looppunten geopend, met een CJG-
website en een CJG-telefoonnum-
mer. De Gemeente Velsen wil graag 
weten of ouders en jongeren het CJG 
weten te vinden, er gebruik van ma-
ken en of zij er tevreden over zijn. 
Daarom is dit onderzoek gestart. 

De gemeente wil een zo goed moge-
lijk beeld krijgen over het werk van 
het CJG. Daarom worden ouders die 
de enquête nog niet hebben ingevuld 
gevraagd dat alsnog te doen. Invullen 
kan digitaal en mag ook per post.

CRM-tunnel weer open
Op woensdag 16 mei werd de eer-
ste hap zand weggeschept waar 
het CRM-tunneltje in Spaarn-
woude moet komen. Aan de 
stuurknuppel zat Jaap Bond, ge-
deputeerde van de provincie 
Noord-Holland en voorzitter van 
het bestuur van Recreatieschap 
Spaarnwoude.

De CRM-tunnel loopt onder de snel-
weg A9-A22 en verbindt de Oost-
laan in Velserbroek met de Ooster-
broekerweg in Spaarnwoude. Door 
de tunnel wordt een fiets- en voet-
pad aangelegd. Fietsers en voetgan-
gers uit Velserbroek zijn zo een stuk 

sneller in Spaarnwoude. De tunnel is 
naar verwachting eind dit jaar klaar 
voor gebruik. De werkzaamheden le-
veren geen overlast op voor het ver-
keer.

Het CRM-tunneltje ontleent zijn 
naam aan het toenmalige ministe-
rie van CRM: Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk, dat ooit het 
initiatief nam voor het tunneltje. 
Doel was een verbinding aan te leg-
gen tussen Spaarnwoude en het wes-
telijk deel van Velsen-Zuid, Driehuis 
en IJmuiden. De opdrachtgever is 
Recreatieschap Spaarnwoude. (foto: 
B. Ligthart)

Vennik op Seaport RTV
Wat bedenkt en doet de gemeen-
te? Televisie-uitzendingen over 
het college van B&W moeten 
dat helpen duidelijk maken. Op  
25 mei is wethouder Vennik aan 
de beurt bij Seaport RTV. 

Het college van burgemeester en wet-
houders verstrekt op diverse manie-
ren informatie over haar beleid en 
werkzaamheden. Dit gebeurt door 
middel van persconferenties, persbe-
richten, interviews, representatieve 
verplichtingen, openbare bijeenkom-
sten, informatiepagina’s, gemeente-
lijke website en dergelijke. Doel hier-
van is om bekendheid te geven aan het 
gemeentelijk beleid en het gemeente-
lijke handelen. Aan dit scala van mid-
delen is inmiddels een periodieke te-
levisie-uitzending toegevoegd.

Op vrijdag 25 mei 2012 zal Seaport 
RTV om 20.00 uur een televisie-uit-
zending verzorgen met wethouder 

Ronald Vennik. Hij geeft informa-
tie over het Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer, de Kromhoutstraat en be-
graafplaats De Biezen. De dagen daar-
na wordt de uitzending diverse malen 
herhaald. (foto: Reinder Weidijk)

Onderzoek naar dienstverlening

Zeer tevreden over Velsen
De dienstverlening van Velsen 
aan burgers is uitstekend, blijkt 
uit een eigen onderzoek. En Vel-
sen scoort beter dan gemiddeld 
in Nederland. Er zijn ook enke-
le dingen die beter kunnen. 

De gemeente Velsen deed in no-
vember 2011 een onderzoek naar 
de ervaringen van burgers met de 
telefonische dienstverlening en de 
dienstverlening in het stadhuis.

Uit de enquête blijkt dat burgers 
over het algemeen zeer tevreden 
zijn over zowel de dienstverlening 

in het stadhuis als de telefonische 
dienstverlening. Zij waarderen 
hun laatste bezoek met gemiddeld 
een 8,3 en hun laatste gesprek ge-
middeld met een 8,5. Landelijk zijn 
deze cijfers respectievelijk een 7,8 
en een 7,5. Velsen doet het dus be-
ter dan gemiddeld. 

Wel zijn er nog enkele verbeter-
punten. Bezoekers noemden de 
openingstijden, de website, het 
maken van afspraken via internet 
en de voorzieningen in het stad-
huis zoals de zitplaatsen in de pu-
bliekshal.
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Luilak: lawaai maken mag, smeren en vernielen niet
Luilak, de vrijdagnacht vóór 
Pinksteren, wordt steeds va-
ker aangegrepen om gebouwen 
of goederen eens fl ink onder te 
smeren. De politie treedt hier 
streng tegen op. Heb je smeer-
middelen bij je, dan word je ge-
lijk doorgestuurd naar bureau 
Halt. 

In de nacht van vrijdag 25 op zater-
dag 26 mei is het weer Luilak. De 

traditie is dat de jeugd door middel 
van geluid de buurt wakker maakt. 
De laatste die wakker wordt (de lui-
lak) moet voor het ontbijt te zorgen.

Ook nu nog betekent Luilak lawaai 
maken. Potten, pannen, toeters en 
bellen: van alles wordt ervoor ge-
bruikt. De politie laat het tijdens de-
ze nacht oogluikend toe. Het afste-
ken van vuurwerk is echter verbo-
den. 

Jammer genoeg worden tijdens 
Luilak steeds vaker goederen en ge-
bouwen beklad en vernield. Dat is 
verboden. Om dergelijke acties te 
voorkomen, heeft de gemeente Vel-
sen een aantal jaar geleden de Alge-
mene Plaatselijke Verordening aan-
gepast – de lokale wetten en regels. 
Hierin staat dat het verboden is om 
in de luilaknacht eieren, meel, boter, 
zeep, frituurvet of andere smeer-
sels bij je te hebben. Wie het toch bij 

zich heeft is in overtreding!

De politie treedt dit jaar strenger 
op tegen jongeren die dingen ver-
nielen of bekladden. Wie zich daar-
aan schuldig maakt, wordt doorver-
wezen naar Halt. Dat geldt ook voor 
hen die smeermiddelen bij zich 
hebben. Kijk voor meer informatie 
op www.haltkennemerland.nl of bel 
023-7114488.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, 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 het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen 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 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
12 mei 2012 tot en met 18 mei 
2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze 

worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000237 Rijksweg 287 Sant-
poort-Noord; plaatsen reclame 
driehoek en plaatsenvan een hek-
werk (15/05/2012); w12.000238 
Hofgeesterweg 9 Velserbroek 
(rijksmonument) restaureren van 
de toegangspijlers (16/05/2012)

Monumentenvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat in het 
kader van de Monumentenwet de 
Staatsecretaris van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap vergun-
ning heeft verleend ter plaatse 
van het archeologisch monument: 

RW 2012-26 Amsterdamseweg 10 
te Velsen-Zuid; verwijderen bestaan-
de verharding, ontgraven bodem tot 
0,7 m- maaiveld, aanleg poerenfun-
dering, bouw veldschuur/tractieloods 
(09/05/2012)

De verleende monumentenvergun-
ning ligt met ingang van 25 mei 2012 
gedurende zes weken ter inzage bij 
de werkeenheid Vergunningen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden te-
gen de monumentenvergunning bin-
nen de termijn van terinzagelegging 
een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR 
Haarlem. Digitaal indienen kan ook 
bij genoemde rechtbank via http://lo-
ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Dag van het Park en Dag van de Kinderboerderij
De jaarlijkse Dag van het Park in 
de gemeente Velsen is op zondag 
3 juni in park Velserbeek. Hij 
wordt gecombineerd met de Dag 
van de Kinderboerderij. Veel 
aandacht voor de dieren dus.

Wat is er te doen op 3 juni? Tussen 
11.00 en 16.00 uur zijn er verschil-
lende activiteiten zoals IVN-natuu-
rexcursies voor volwassenen en kin-
deren. Om 11.30 uur start een cul-
tuurhistorische rondleiding vanaf 
de Theeschenkerij. Er zijn ritjes met 
de hui¢ ar, er worden schapen ge-
schoren en bordercollies laten zien 
hoe zij schapen kunnen drijven.

Het IVN en het Pieter Vermeu-

len Museum zijn onder de aanwezi-
gen op de informatiemarkt. Kinde-
ren kunnen zich laten schminken, 
knutselen en plezier maken op een 
springkussen. De Deltasingers en De 
Raddraaiers zorgen voor de muzika-
le omlijsting.

Het evenement is gratis. Het volledi-
ge programma is te downloaden via 
de website www.velsen.nl. Het ad-
vies is om op de fi ets te komen; er is 
maar weinig parkeergelegenheid.

De Dag van het Park is een dag waar-
op gemeenten een park eens extra in 
het zonnetje kunnen zetten. Er doen 
landelijk 40 gemeenten met 67 par-
ken aan mee.

Dag van 
het Park
Zondag 3 juni 2012, park Velserbeek, 
Velsen-Zuid, van 11.00 tot 16.00 uur

Bekendmakingen
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende 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 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische 
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 

Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure:
w12.000154 Valeriuslaan 76 Drie-
huis; plaatsen van dakopbouw 
(15/05/2012); w12.000155 van Ga-
lenstraat 2 IJmuiden; splitsen van 
woning in 2 woningen (16/05/2012); 
w12.000158 Hofdijklaan 57 Drie-

huis, kappen van boom (16/05/2012); 
w12.000170 L. Springerstraat 74 
Velserbroek; legaliseren van groen-
drager (21/05/2012);

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning(en) verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.004039 terrein Landgoed Beec-
kestijn te Velsen Zuid, Club Beecke
stijn, 15 juni (16/5/2012); i12.004041 
terrein Landgoed Beeckestijn te Vel-
sen Zuid, Beeckestijnpop, 16 ju-
ni (16/05/2012); i12.000592 strand 
IJmuiden aan Zee, nabij IJmuider-
slag, muziekevenement Turn up the 
Beach op 14 juli, 2/05/2012); 

Burgemeester en Wethouders hebben 
op grond van artikel 4:26 APV onthef-
fing verleend: 

i12.004238 om te overnachten bui-
ten een kampeerterrein, de nacht van 
23 op 24 juni 2012 op het terrein van 
zwembad de Heerenduinen, Heeren-
duinweg te IJmuiden (22/05/2012);

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van film en/of foto op-
namen:

i12.004762 filmopnames op 24 mei 
2012, omgeving Torenstraat Velsen-
Zuid (21/05/2012);

Raadsplein donderdag 31 mei 2012
Donderdag 31 mei 2012 vanaf 19.00 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 
1945.

Raadscarrousel
Commissieruimte 1
Punt Tijd  Onderwerp
1C 19.00-20.15  Bestemmingsplan De Leck en de Bergen 

Raadsvergadering (aanvang om 20.15 uur)
Punt  Onderwerp
1 Opening
2  Actualiteitenuurtje
-   inspreken inwoners
-  vragenhalfuurtje raadsleden
3  Vaststellen:
-  notulen raadsvergadering 26 april 2012
-  besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2012
4  Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
  Besluitvorming
5  Programmabegroting 2013 en jaarverslag 2011 
 Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
6  Startnotitie Kanteling van de Wet Maatschappelijke 
 Ondersteuning (WMO)
7  Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015
8  Jaarrekening 2011 De Meergroep
9  Jaarrekening 2011, jaarverslag 2011 en begroting 2013 Milieudienst 

IJmond
10  Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV)
11  Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project 

Westerduinweg 4-6 te IJmuiden
12  Kredietaanvraag in verband met nieuwe publiekshal
13  Jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013 
 Recreatieschap Spaarnwoude
14  Motie 21 van 2012 van BD en CU: Verplichte Verklaring 
 omtrent Gedrag
15  Motie 22 van 2012 van LGV en GL:Aanlevering financiële gegevens in 

raadsvoorstellen

16  Motie 23 van 2012 van VL: Parkeervoorziening ten behoeve van Thalia
 PAUZE
  Debat, gevolgd door besluitvorming 
17  Jaarstukken 2011 gemeente Velsen
 Sluiting

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 bi-
bliotheek 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 www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minu-
ten 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. Aanmel-
den: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 
16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze inbreng moet wel be-
trekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 26 april 2012 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Strategische nota Schiphol 2012 
• Kadernota Dierenwelzijn 2012-2014 
• Wijziging Bouwverordening 2010
• Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
• Fractieverantwoording 2011
• Intrekking van de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 

2010 en vaststelling van de Regionale havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012

• Voortgang aanvraag herstructureringsfaciliteit sociale werkvoorziening
• Definitief ontwerp sportpark Rooswijk
• Procesvoorstel kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden




