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Invoering Wet meldcode 
huiselijk geweld
De Wet meldcode huiselijk ge-
weld en kindermishandeling is 
een nieuwe taak voor de gemeen-
te. De meldcode wordt verplicht 
voor gezondheidszorg, onder-
wijs, kinderopvang, maatschap-
pelijke ondersteuning (WMO), 
jeugdzorg, justitie en politie. De-
ze taak wordt per 1 januari 2013 
ingevoerd.

De gemeente gaat toezicht hou-
den op lokale organisatie die onder 
de wet vallen, maar niet onder een 
landelijk inspectie. Het gaat bijv. 
om Socius, Stichting Welzijn Vel-
sen of thuiszorginstellingen, zoals 
Viva!Zorggroep. Ze gaat er op toe 

zien dat die organisaties een meld-
code vaststellen en het gebruik er-
van bevorderen. 

De consulenten van de afdeling So-
ciale Zaken worden betrokken bij 
het invoeren van deze meldcode. Zo 
kan er meer huiselijk geweld en kin-
dermishandeling gesignaleerd wor-
den en weten mensen bij signale-
ring beter wat te doen. Om dezelfde 
reden wil het college ook dat organi-
saties die met vrijwilligers werken 
benaderd worden. Overigens is de 
meldcode verplicht voor een orga-
nisatie die met vrijwilligers werkt, 
waarbij ook een professional werk-
zaam is.

Informatie HOV-Velsen
De aanleg van het HOV-bustra-
cé tussen Haarlem-Noord en 
IJmuiden aan Zee wordt in ver-
schillende deelplannen ont-
wikkeld. 

Omdat er op sommige delen veel 
verandert ten opzichte van de hui-
dige situatie, wordt veel tijd en 
energie gestoken in het informeren 
van en luisteren naar bewoners en 
organisaties. Zo wordt, zoveel als 

mogelijk is, maatwerk geleverd bij 
het maken van het ontwerp. Het is 
een groot project wat ook emoties 
losmaakt in de samenleving van 
Velsen. 

Om inzicht te geven in de actuele 
stand van zaken is er een nieuws-
brief gemaakt. Deze nieuwsbrief 
is te lezen op de website www.hov
velsen.nl

Woningen en steunpunt 
aan de Bickerlaan geopend
Op 25 mei 2012 hebben de wethouders Baerveldt en Te Beest het woonpro-
ject/steunpunt Bickerlaan in Santpoort-Noord geopend. Deze woningen zijn 
bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Brede School Velsen-Noord
Eén gebouw voor basisschool 
‘De Triangel’, alle welzijns-
functies en gymzaal in Velsen-
Noord. Dit is het plan dat het 
college nu verder wil uitwer-
ken. 

In oktober 2011 keurde het colle-
ge het concept-startdocument goed 
voor de nieuwbouw van een Bre-
de School in Velsen-Noord. Hierbij 
zou een combinatie gemaakt wor-
den van basisschool de Triangel en 
welzijnsfuncties voor kinderen.

Na de brand in het Wijkermeer-
centrum De Mel in de nacht van 
31 december 2011, is gekeken naar 
de mogelijkheid of de ruimtes die 

Stichting Welzijn Velsen hier in ge-
bruik had, geheel of gedeeltelijk op-
genomen konden worden in de Bre-
de School. Ook moest er een oplos-
sing komen voor de toen gedeelte-
lijk afgebrande gymzaal.

Door nu de nieuwbouw van het 
Wijkermeercentrum en de nieuw-
bouw van de Brede school te combi-
neren worden zowel het onderwijs, 
alle welzijnsfuncties en de gymzaal 
in één pand ondergebracht. Hier-
voor wordt opnieuw een startdocu-
ment gemaakt. Na vaststelling hier-
van door de gemeenteraad (naar 
verwachting november 2012), kan 
vervolgens een ontwerp worden ge-
maakt.

Lange Nieuw krijgt facelift
Fleurige bloembakke, vers schil-
derwerk en opgeknapt straat-
meubilair. De winkelroute in 
IJmuiden krijgt een facelift.

Gemeente Velsen en de winkeliers-
vereniging hebben de handen ineen-
geslagen om het winkelgedeelte van-
af de hoek met Plein 1945 tot en met 
het pleintje achter de Velserhof een 
opknapbeurt te geven.

De bankjes worden opgeknapt en 
de lichtmasten worden geverfd. Ka-

potte bestrating wordt gerepareerd. 
Een aantal kersenbomen wordt ver-
vangen door bloembakken. De win-
keliersvereniging zal deze bloem-
bakken gaan onderhouden en wan-
neer het nodig ook weer aanvullen. 
De luifels van de dagwinkels en vaste 
panden krijgen een schilderbeurt en 
worden opgeknapt.

De opknapbeurt start na de afl oop 
van het EK voetbal en zal naar ver-
wachting klaar zijn voor de zomer-
vakantie.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl31 mei 2012

Blauwe Vlaggen in Velsen
Schoon (zwem)water, goede sa-
nitaire voorzieningen en een 
hoge mate van veiligheid. Dit 
zijn belangrijke eisen waaraan 
stranden en jachthavens moe-
ten voldoen om een Blauwe 
Vlag te ontvangen. Vrijdag 25 
mei zijn er in de gemeente Vel-
sen drie vlaggen uitgereikt aan 
de stranden IJmuiden aan Zee, 
Noordpier en Marina Seaport.

De Blauwe Vlag is een internatio-
nale onderscheiding die jaarlijks 
wordt toegekend aan stranden en 
jachthavens die schoon en veilig 

zijn. Voor toeristen en recreanten is 
dit het internationale herkennings-
symbool. 

In Nederland kregen dit jaar 52 
stranden en 88 jachthavens een 
Blauwe Vlag. De Blauwe Vlag is één 
jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw 
aan de hand van controles bekeken 
of de stranden en jachthavens nog 
aan de vereisten voldoen. De toe-
kenning van de Blauwe Vlaggen ge-
beurt door de Foundation for En-
vironmental Education (FEE), een 
onafhankelijke internationale orga-
nisatie.

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. Als u vindt dat die 
een lintje verdienen, kunt u ze 
voordragen. Dat kan tot 1 sep-
tember 2012. 

Wie zich jarenlang op bijzonde-
re wijze inzet voor de samenleving 
kan in aanmerking komen. Denk aan 
vrijwilligers die actief zijn in bij-
voorbeeld het jeugdwerk, voor de 
kerk, op sportgebied, in de gezond-
heidszorg of op een ander terrein. 
Denk ook aan mensen die voor hun 
werk lang iets bijzonders doen waar 
de samenleving in zijn geheel ook 
wat aan heeft. Persoonlijke inzet, vi-
sie en kwaliteiten zijn altijd belang-
rijk. 

Iedereen kan iemand anders voor-
stellen voor een lintje. Het is ver-
standig om eerst contact op te ne-

men met het gemeentehuis in de 
woonplaats van de kandidaat. De 
ambtenaar die daar de lintjes behan-
delt, kan beoordelen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke Onderschei-
ding. Ook wordt u precies uitgelegd 
hoe u te werk moet gaan. De contact-
gegevens staan onderaan dit artikel.

Voordat een lintje wordt toegekend, 
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie ie-
mand wil voordragen voor de lintjes-
regen van volgend jaar (2013) moet 
het verzoek insturen vóór 1 septem-
ber a.s.

Meer informatie is te krijgen bij de 
afdeling Communicatie / Kabinets-
zaken via telefoonnummer 0255-
567200. U kunt gratis de folder ‘Ere 
wie ere toekomt’ opvragen. Hier-
in staat alles wat u moet weten over 
de aanvraag van een Koninklijke On-
derscheiding. Meer informatie is te 
lezen op www.velsen.nl. (foto: Ton 
Heijnen)

Evenementen in Velsen
31 mei t/m 3 juni Bijzonder Beeckestijn Landgoed Beecke-
  stijn, Velsen-Zuid
2 juni Santhappen Santpoort-Noord
2 juni Reünie Stormvogels 100 jaar IJmuiden
2 t/m 7 juni Avondvierdaagse IJmuiden
4 juni De Lekkerste Nacht Plein 1945, IJmuiden

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

(foto: Reinder Weidijk)

Bromfietsdrempel
Deze zomer krijgt gemeen-
te Velsen de eerste bromfiets-
drempel. Deze snelheidsrem-
mer wordt geplaatst op de 
kruising fietspad Florapad en 
Zwanebloembocht in Velser-
broek.

Deze ‘snelheidsremmer’, bestaat 
uit twee verhogingen achter el-
kaar waarvan fietsers geen hinder 
van ondervinden. Brom- en snor-

fietsers worden gedwongen gas te-
rug te nemen. De reden voor het 
aanleggen van deze drempel is dat 
er een aantal ongevallen hebben 
voorgedaan waarbij bromfietsers 
betrokken waren.

De voorrangssituatie op deze krui-
sing wordt gelijktijdig aangepast. 
De ervaringen van deze bromfiets-
drempels elders in het land zijn 
positief.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de perio-
de van 19 mei 2012 tot en met 25 
mei 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht heb-
ben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.Voor zover de aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000239 Velserhooftlaan 20 
Santpoort-Noord; Het wijzigen 
van een gemeentelijk monument 
(16/05/2012); w12.000240 Ooster-
duinweg 4 IJmuiden; Het plaat-
sen van een dakkapel (21/05/2012); 
w12.000241 Thorbeckelaan 18 
Velsen-Zuid;Het kappen van een 
boom (21/05/2012); w12.000242 
Schoutenstraat 13b IJmuiden; Het 
kappen van 2 bomen (21/05/2012); 
w12.000243 Engelmundusstraat 
10, 12, 14, 16 IJmuiden; Het slo-
pen van 4 woningen (21/05/2012); 

w12.000244 Pegasusstraat 67 
IJmuiden; Het plaatsen van een 
over-de-nok dakkapel (22/05/2012); 
w12.000245 De Zandkuil 7 IJmui-
den; Het verfraaien van eigen wo-
ning en aanbrengen van een 
Frans balkonhek (22/05/2012); 
w12.000246 Briniostraat 16 
IJmuiden; Het wijzigen van een ge-
velontwerp (gemeentelijk monu-
ment) (24/05/2012); w12.000247 
Kweekerslaan 21 Santpoort-
Noord; Het plaatsen van een schuil-
gelegenheid en een toiletgebouw 
(24/05/2012); w12.000248 Terras-
weg 63 Santpoort-Noord; Het plaat-
sen van een aanbouw 1e en 2e ver-
dieping en het vervangen en uitbrei-
den van een garage (24/05/2012); 
w12.000249 Terrasweg 63 Sant-
poort-Noord; Het vervangen 
van een dakkapel (24/05/2012); 
w12.000250 Halkade 50 IJmui-
den; Het vervangen van de gevelbe-
plating (24/05/2012); w12.000251 
Boelenstraat 1 IJmuiden;Het cre-
eren van woonruimte in een garage 
(25/05/2012); w12.000252 Dreef-
plantsoen 4 Santpoort-Noord; Het 
kappen van 2 bomen (25/05/2012); 
w12.000253 IJmuiderstraatweg 
120 IJmuiden; Melding bronbema-
ling (25/05/2012).

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 
bezwaarschrift 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure: 
w12.000138 Rembrandtlaan 19 
IJmuiden; het plaatsen van een dak-
kapel (voorgevel) (22/05/2012); 
w12.000153 Hofgeesterweg 
28 Velserbroek; Het vergro-
ten van een woning met een aan-

bouw (22/05/2012); w12.000167 
Willemsbeekweg 76 IJmuiden; 
Het plaatsen van een dakopbouw 
(24/05/2012); w12.000178 Mid-
denhavenstraat 42 IJmuiden;Het 
plaatsen van een bedrijfsunit 
(25/05/2012); w12.000201 Kenne-
merstrand 800 IJmuiden;Het her-
bouwen van een strandpaviljoen 
(24/05/2012); 

Verleende  omgevings-
vergunning(en) – uitgebreide voor-
bereidingsprocedure: 
w11.000763 Platbodem 197, 197A 
& Aletta Jacobsstraat 74 Velser-
broek; Het tijdelijk in anti-kraak 
in gebruik geven van leegstaande 
schoolgebouwen (22/05/2012)

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

i12.003811 Driehuizerkerkweg, Va-
leriuslaan en Hofdijklaan te Drie-
huis, Dorpsfeest Driehuis, 29 
en 30 juni 2012 (24/05/2012); 
i12.004866 Plein 1945 te IJmuiden, 
klein preuvenement, 4 juni 2012 
(25/05/2012); i12.003255 Plein aan 
de Broekbergenlaan te Santpoort-
Noord, Santhappen, 2 en 3 juni 
2012 (25/05/2012); i12.004651 Plein 
1945 te IJmuiden, ING Koning Pe-
nalty, 8 juni 2012 (29/05/2012); 
i12.002195 Spaarnwoude te Velsen-
Zuid, Kikarun, zondag 10 juni 2012 
(29/05/2012);

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.

Bekendmakingen

Verlenging
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht de 
termijn waarbinnen zij op de 
volgende (aanvra(a)g(en) die-

nen te beslissen verlengd met 
zes weken:

W12.000137 Marktplein 31 IJmui-
den; het wijzigen van de bestem-
ming naar wonen (13/03/2012);

De burgemeester en het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij op 22 mei 2012 
hebben besloten tot wijziging 
van het mandaatregister 2011 
en dit besluit in werking te laten 
treden daags na publicatie.

Het besluit ligt gedurende 12 we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
 
U kunt binnen 6 weken een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij de 
burgemeester en/of het college van 
burgemeester en wethouders van de 
Gemeente Velsen.

Mandaat
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Raadsplein / Carrousel
Donderdag 7 juni 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het 
Plein 1945. De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1 Onderwerp 
19.30-20.30  Tracékeuze HOV, deeltracé 1
 
Commissieruimte 1
Punt 2 Onderwerp
19.30-20.30  Kadernota Jeugdbeleid

Commissieruimte 2
Punt 3 Onderwerp
19.30-20.30  Kadernota Naar één organisatie voor werk

Raadzaal
Punt 4 Onderwerp
20.30-21.30  Kansenonderzoek regionale samenwerking

Commissieruimte 1
Punt 5 Onderwerp
20.30-21.30 Startdocument bestemmingsplan IJmuiden-west

Commissieruimte 2
Punt 6 Onderwerp
20.30-21.30  Verlenging borgstelling tbv financiering Zeehaven IJmuiden 
N.V.

PAUZE (van 21.30 -21.45 uur)

Raadzaal
Punt 7 Onderwerp 
21.45-23.00 Visie luchtkwaliteit IJmond 

Commissieruimte 1
Punt 8 Onderwerp
21.45-23.00 Startdocument bestemmingsplan havengebied IJmuiden

Commissieruimte 2
Punt 9 Onderwerp
21.45-23.00  Kadernota van Zorg naar Participatie 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 2, 3, 5, 7 en 8 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk woensdag 6 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan-
bastion.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

-  de voorrangssituatie op de krui-
sing tussen het Zwanebloem-
plantsoen en het Florapad te Vel-
serbroek te wijzigen zodanig dat 
(snor-)fietsverkeer op het Flora-
pad voorrang dient te verlenen aan 

(snor-)fietsverkeer op het Zwane-
bloemplantsoen, door middel van 
het aanbrengen van blokmarke-
ring en haaientanden op het weg-
dek en het plaatsen van borden B6 
en OB503OB02 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 inlog-

gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan 
worden ingezien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




