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Maatregelen tegen inbraak

Voorlichtingsavonden 
Hoe kun je inbraak voorkomen? 
Waarom moet je altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op voor-
lichtingsavonden in Santpoort-
Noord en -Zuid op 3 en 10 juni. 
Meld u aan!

De vakantieperiode is voor veel 
mensen een fijne tijd. Helaas slaan 
dan ook inbrekers vaak hun slag. 
Gemeente Velsen en de politie 
spannen zich in om woninginbra-
ken te voorkomen en inbrekers op 
te sporen. Hoe meer mensen daar-
aan meewerken, hoe beter het is, en 
hoe veiliger de wijk wordt.

Het wijkteam van Santpoort orga-
niseert twee voorlichtingsavonden 
over de preventie van  woningin-
braken voor de bewoners uit Sant-
poort-Noord en -Zuid. U krijgt te 
horen hoe belangrijk het is om een 
inbraak(poging) te melden bij de 
politie en hoe u dat het beste kunt 

doen. Verder komt er een ex-inbre-
ker aan het woord, die vanuit zijn 
‘vakkennis’ tips geeft over de be-
veiliging van uw woning. Na afloop 
is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

Er zijn twee bijeenkomsten waar 
u zich voor kunt aanmelden. Op 
maandag 3 juni in Dorpshuis Het 
Terras, Santpoortse Dreef 1 in Sant-
poort-Noord, van 20.00 tot 22.00 
uur. Aanmelden bij Marian Huls-
bergen van Woningcorporatie Ken-
nemerhave op tel.nr. 0255-546970 
of via e-mail aan m.hulsbergen@
kennemerhave.nl. 

Op maandag 10 juni in ’t Bredere 
Huys, Bloemendaalsestraatweg 201 
in Santpoort-Zuid, ook van 20.00 
tot 22.00 uur. Aanmelden bij San-
dra Blesing van Woningbedrijf Vel-
sen op tel.nr 0255-566583 of via e-
mail aan s.blesing@wbvelsen.nl.

Woensdag 22 en donderdag 23 mei hebben medewerkers van de fa. Yalp op 
het Brakland in Oud-IJmuiden een flink speeltoestel geplaatst. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Dag van de Bouw op 1 juni
Op zaterdag 1 juni 2013 is het de 
Dag van de Bouw. Het publiek kan 
dan allerlei Nederlandse bouw-
werken bezichtigen. Zo ook het 
stadhuis van Velsen dat momen-
teel wordt verbouwd.

Tussen 10.00 en 16.00 uur is ieder-
een van harte welkom om de verbou-
wing met eigen ogen te komen be-
kijken. Tijdens de Dag van de Bouw 
worden in heel Nederland bouwwer-

ken opengesteld voor publiek. Men-
sen kunnen een kijkje nemen in ge-
bouwen die opgeknapt worden en in 
nieuwbouwprojecten. Dit jaar is ook 
het stadhuis van Velsen (Dudok) on-
derdeel van het programma. Aan-
nemer BAM zet de deuren één dag 
open. 

Het is de achtste keer dat de Dag van 
de Bouw plaatsvindt. Meer informa-
tie op www.dagvandebouw.nl. 

‘Get creative and win’

Winkeliersactie in Velsen
Creatieve geesten die een mooie 
‘street art’ tekening maken, kun-
nen kaarten winnen voor Dance 
Valley (3 augustus) of Dutch Val-
ley (10 augustus). De winkeliers 
van Velsen doen mee aan de actie, 
die loopt van 27 mei tot 20 juni.

De deelnemende winkeliers hebben 
een formulier dat kan worden ge-
bruikt om een ‘street art’ tekening 
te maken. Het allerbeste ontwerp 
wordt op 3 augustus als decorwand 
geplaatst tijdens Dance Valley zodat 
iedereen het kan zien. De formulie-
ren zijn breed verspreid in IJmuiden, 
Driehuis en Velserbroek. Inlever-
adressen zijn aan de Lange Nieuw-
straat/Velserhof: Mara Home, DNM, 
Wilms Floet; Kennemerlaan: Abelia, 
Kaasmarkt; Velserbroek en Driehuis: 
Bloemsierkunst Rob v.d. Berg. Digi-
tale inzendingen kunnen worden ge-
maild naar prijsvraag@velsen.nl.

Velsen wil de evenementen in de ge-
meente inzetten voor promotie en 
om de economie te steunen. Daartoe 
heeft zij MKB IJmond, Horeca Ne-

derland afdeling Velsen en de winke-
liersvereniging IJmuiden in contact 
gebracht met de organisator UDC 
van Dance Valley en Dutch Valley. 
Hieruit is onder andere deze actie 
voortgekomen. De winkeliers in Vel-
sen werken er graag aan mee. 
De actie loopt van 27 mei tot 20 ju-
ni. De winnaar wordt 2 juli bekend-
gemaakt.

Informatie over de festivals en ver-
koop van tickets staat op www.
dancevalley.com en www.dutchval-
leyfestival.com. Meer informatie 
over wat er te doen is in Velsen staat 
op www.toerismevelsen.nl.

Vrije inloop en vragen stellen over 
het voorontwerp bestemmingsplan 
HOV-tracé – op maandag 10 juni 
van 19.00 tot 21.00 uur staan de 
deuren van het projectbureau HOV 
open voor alle belangstellenden.

De gemeente werkt samen met de 
provincie Noord-Holland aan de rea-
lisatie van de Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV) verbinding van Haar-
lem naar IJmuiden. Voor het stuk tus-
sen de Santpoortse Dreef in Sant-
poort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden is een be-
stemmingsplan opgesteld, omdat de 
aanleg van een HOV-tracé op dit ge-
deelte niet overal rechtstreeks is toe-
gestaan vanwege de huidige bestem-
ming. Een groot gedeelte van het be-
doelde tracé heeft nu een spoorbe-

stemming. Dit moet grotendeels ge-
wijzigd worden in de bestemming 
Verkeer-Openbaar vervoer. Het be-
stemmingsplan is een planologische 
vertaling van de eerdere tracékeuze 
van de raad uit 2008 en de ontwerpen 
voor de deeltracés 4, 5 en 6. Deze zijn 
al in de inspraak geweest en ook vast-
gesteld door het college.

Wie nadere informatie over het be-
stemmingsplan wil hebben, kan op 
maandag 10 juni van 19.00 tot 21.00 
uur terecht op het projectbureau van 
het HOV (Zeeweg 1 in IJmuiden). Be-
langstellenden hebben de mogelijk-
heid om vrij in te lopen en vragen met 
betrekking tot het bestemmingsplan 
te stellen. Het ontwerp bestemmings-
plan kunt u raadplegen op www.vel-
sen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorontwerp Bestem-
mingsplan HOV-tracé
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VNHG in Beeckestijn
Op vrijdag 24 mei 2013 kwamen 
ruim vijftig burgemeesters en 
wethouders uit Noord-Holland bij 
elkaar in het Tata Steelstadion in 
Velsen.

Burgemeester Weerwind en wet-
houder Baerveldt ontvingen hun col-
lega’s voor de jaarvergadering van 
de Vereniging van Noord-Holland-
se Gemeenten (VNHG). Het thema 
‘De schaal van het openbaar bestuur’ 
werd ingeleid door Commissaris van 

de Koningin de heer Remkes en ge-
deputeerde mevrouw Sweet. Daarna 
spraken de aanwezigen over de ver-
schillende vormen van samenwer-
king tussen gemeenten in Noord-
Holland.

Op de foto een aantal bestuurders 
tijdens het middagprogramma op 
de buitenplaats Beeckestijn waar zij 
werden ontvangen door Karel Neu-
kirchen namens het Stichtingsbe-
stuur. (foto: Reinder Weidijk)

Werk Reigersbossenlaan
Tussen maandag 27 mei en en 14 
juni wordt gewerkt aan de bestra-
ting en inrichting van de Reigers-
bossenlaan in Zeewijk. Het ver-
keer wordt met borden omgeleid. 

De firma Kreeft Infra BV is op maan-
dag 27 mei begonnen met werk-
zaamheden aan de Reigersbossen-
laan in Zeewijk, IJmuiden. Het asfalt 
wordt verwijderd en er komt bestra-
ting voor terug. Dit werk loopt vanaf 
halverwege de kruising met het Bra-
menvlak tot de Dennekoplaan. In de 
kruising Reigersbossenlaan / Bra-
menvlak komt een plateau en voor 
de huizen van Reigersbossenlaan 2 
tot en met 16 (aan de even kant) wor-
den parkeervakken aangebracht.

De bewoners van het Bramenvlak 

kunnen hun woning bereiken en ver-
laten via de omleiding die op de Den-
nekoplaan staat aangegeven. Zij heb-
ben een brief gekregen van de ge-
meente Velsen met een kaartje van 
het werkgebied en de rijroute.

Huisvuil moet buiten het werkge-
bied worden neergezet. Wie dat echt 
niet zelf kan doen of regelen, kan een 
beroep doen op het personeel van de 
aannemer. Ook auto’s moeten buiten 
het werkgebied worden geparkeerd. 
De werkzaamheden duren ongeveer 
drie weken.

Voor technische informatie tijdens 
de werkzaamheden is de projectbe-
geleider, de heer H. Kok, te bereiken-
via 0255-567200, of de projectleider, 
mevrouw N. Zeeuw, 0255-567200.

Noordzeekanaalgebied in 2040

Economische motor 
ontwikkelen
Het Noordzeekanaalgebied ge-
zamenlijk verder ontwikkelen als 
de economische motor van de 
Metropoolregio Amsterdam, met 
voldoende ruimte voor wonen, 
groen en recreatie en de haven 
– dat willen de colleges van Am-
sterdam, Beverwijk, Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude, Velsen en 
Zaanstad en de provincie Noord-
Holland.

Deze ambitie, met de naam Visie 
Noordzeekanaalgebied 2040, heb-
ben de genoemde colleges en de pro-
vincie op 21 mei vastgesteld. Ook het 
rijk is bij de opstelling van de visie 
betrokken.

De Visie NZKG 2040 houdt in, dat 
de gemeenten en de provincie wil-
len dat de verschillende kwaliteiten 
in het gebied niet met de rug naar el-
kaar toestaan, maar juist met elkaar 

worden verbonden en verweven. Zo 
kan er een zo groot mogelijke bijdra-
ge worden geleverd aan de verbete-
ring van de internationale concur-
rentiepositie van de Metropoolregio 
Amsterdam.

De visie werd tijdens een persconfe-
rentie toegelicht. Wethouder Arjen 
Verkaik van Velsen verklaarde: ‘De 
gemeente Velsen onderschrijft de 
visie NZKG 2040 van harte. De toe-
komst ligt bij een slimme, duurzame 
en compacte haven.’

De complete tekst van zijn verkla-
ring staat op www.velsen.nl. De visie 
NZKG 2040 zal – na bespreking en 
besluitvorming in raden en staten – 
in de tweede helft van dit jaar uitge-
werkt worden in een Agenda Noord-
zeekanaalgebied 2040. Die agenda 
zal via de colleges ter consultatie aan 
raden en staten worden voorgelegd.

Telstar Street League
In juni gaat de Telstar Street 
League weer van start. Het voet-
baltoernooi voor jongens én 
meisjes van 12 tot 16 jaar bevor-
dert ook de leefbaarheid in de 
wijken. De inschrijving begint op 
12 juni.

Dit jaar zijn er vier voorrondes in 
verschillende wijken in Velsen. De 
voorrondes zijn op vier woensdagen, 
steeds om 17.00 uur, en beginnen op 
12 juni. Inschrijving is gratis en kan 
bij de jongerenwerkers van Buurt-
sport of via internet. 

Er liggen fraaie prijzen klaar voor de 

winnaars, maar ook voor alle deel-
nemers. Informatie en inschrijving 
op www.telstarstreetleague.nl en op 
facebook.com/TelstarStreetleague.

Zelfs bondscoach Louis van Gaal 
is onder de indruk van de Street 
League, zo vertelde hij tijdens zijn 
recente bezoek aan Telstar. 

Het evenement wordt georganiseerd 
door de maatschappelijke stich-
ting Telstar Thuis in de Wijk sa-
men met het jongerenwerk, Buurt-
sport, SportSupport, Woningbedrijf 
Velsen, wooncorporatie Kennemer-
have en AWV Eigen Haard.

Perspectiefnota 2013
Keuzes voor de raad, doorwerken 
aan een toekomstbestendig Vel-
sen en een duidelijke koppeling 
met andere belangrijke beleids-
documenten – zo is de Perspec-
tiefnota 2013 van de gemeen-
te Velsen te typeren. Het college 
heeft de nota vastgesteld en aan-
geboden aan de raad.

In de Perspectiefnota 2013 wordt de 
toekomst van Velsen geschetst op 
basis van de Visie op Velsen 2025 
en de Strategische Agenda 2013-
2016. Daarin staan vier prioriteiten: 
IJmond, innovatieve regio; IJmui-
den, de interessante stad; Er zit 
energie in Velsen!; en Avontuurlij-
ke kust en groen. Daaruit krijgt de 
raad acht keuzes voorgelegd. In de-
ze keuzes zijn geen nieuwe motto’s 
opgenomen, maar werkt het colle-

ge door aan een Velsen dat klaar is 
voor de toekomst. Belangrijke exter-
ne ontwikkelingen in de komende ja-
ren zijn de drie decentralisaties: de 
Participatiewet (werk), de Algeme-
ne wet bijzondere ziektekosten en 
de Jeugdzorg. Daarnaast oriënteert 
Velsen zich intensief op de econo-
mische samenwerking met verschil-
lende partners – zowel in de regio 
IJmond als met Amsterdam. 

Het meerjarenperspectief van de ge-
meente Velsen laat zien dat er spra-
ke is van een sluitende meerjarenbe-
groting. Velsen is financieel gezond 
en dat is verheugend in een tijd dat 
gemeenten het zwaar hebben op dat 
vlak. Nog voor de zomer van 2013 zal 
de raad zich over de perspectiefno-
ta buigen. De nota staat op www.vel-
sen.nl. 
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Wijkplatforms
In de gebieden waar de ontwikkelingen 

in Stadspark plaatsvinden, zijn de  

volgende wijkplatforms actief:  

IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk. 

Voor vragen over de betrokkenheid van 

de wijkplatforms kunt u terecht bij  

Johan Zwakman (IJmuiden-Noord) of 

Ina de Vos (Zee- en Duinwijk).

zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl

ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl

http://www.wijkplatformsvelsen.nl/

Even voorstellen; Marcus Sloog
“Sinds maart 2012 ben ik project-
leider van Stadspark IJmuiden. Voor 
de gemeente Velsen heb ik een 
aantal projecten geleid, waaronder 
Oud-IJmuiden West. 

“Ik werk sinds januari 2007 bij 
de gemeente Velsen. Sindsdien 
ben ik bezig geweest op het 
gebied van stadsvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling. Door samen 

te werken met verschillende  
partijen aan heel verschillende 
projecten heb ik ervaring als 
projectleider opgedaan op het 
gebied van ruimtelijke projecten. 
Mijn uitgangspunt is altijd dat we 
zoeken naar oplossingen om een 
project te realiseren en draagvlak 
creëren.” 

In het zuidelijk deel van het 

Stadspark staat de ontwikkeling van 
een aantal locaties nog open. Het is 
een uitdaging om in deze moeilijke 
tijd woningbouw te realiseren. De 
voortgang van de woningen in het 
noordelijk deel van het Stadspark 
aan de Grahamstraat toont aan dat 
het wel mogelijk is. Dit project laat 
zien dat we met meerdere partijen 
samenwerken aan een gezamenlijk 
belang.” 

Planning 2013
In 2013 worden de woningen aan de Grahamstraat gerealiseerd 
(fase 4). Aansluitend wordt gestart met het inrichten van de 
beide parken.  

Planning 2014 en verder
In de eerste helft van 2014 wordt de inrichting van de open- 
bare ruimte aan beide zijden van het park verder afgemaakt. 
Ook worden nieuwe speelterreinen aangelegd. Over de 
voortgang van de laatste fase (fase 5) is nu nog niets te zeggen.

Locatie voormalige Bethlehemkerk
De locatie van de kerk die afgebrand is en de direct aan-
grenzende schoollocatie vallen buiten de afspraken van de 
gemeente en DuraVermeer over het Stadspark. 
Deze kerk is privé eigendom en kan daarom niet binnen dit 
project benoemd worden als een aparte fase. Inmiddels zijn  
de restanten van de kerk en de pastorie volledig gesloopt.

Hondenuitlaatplek 
Ook in de gemeente Velsen is hondenpoep een grote bron  
van ergernis. Daar heeft de gemeente heldere (gedrags)regels 
voor: het hondenbeleid. Daarin staat dat er in het Stadspark 
een aantal uitlaatplekken zijn aangewezen, namelijk een 
permanente plek aan het Gijzenveltplantsoen en een 
permanente aan de Kompasstraat. 

Nu de bouw van 28 hofwoningen begonnen is, is de tijdelijke 
hondenuitlaatplek opgeheven. De folder over het honden- 
beleid, de kaart van de uitlaatplekken én de exacte locatie 
in het Gijzenveltplantsoen kunt u vinden op www.velsen.nl.

Het Stadspark is een project  
van Gemeente Velsen in samen- 
werking met DuraVermeer. 
In 2006 is gestart met de bouw. 

Het project is verdeeld in ver-

schillende deelgebieden, die  

gefaseerd worden gerealiseerd. 

Het bouwprogramma bestaat uit 

eengezinswoningen, een woon-

toren met huurappartementen  

en herhuisvesting voor de  

Kompasschool met daarboven 

appartementen. Er zijn twee  

typen eengezinswoningen; de 

hofwoningen met een tuin rond-

om een parkeerhof en de park-

woningen met terrassen als  

buitenruimte.

De volgende deelgebieden 
zijn al gerealiseerd
-  Deel 1: 19 hofwoningen 

-  Deel 2: 60 appartementen 

 + 20 parkwoningen

-  Deel 3: school  

 + 32 appartementen

Op dit moment wordt 
gerealiseerd
-  Deel 4: 28 hofwoningen

Nog te realiseren
-  Deel 5: 20 parkwoningen 

 + 24 hofwoningen 

Daarnaast wordt er ook gewerkt 

aan de openbare ruimte, zoals 

de herinrichting van het Moer- 

bergplantsoen, het Gijzenvelt-

plantsoen en de nieuwe inrich-

ting van de parken ten noorden 

en ten zuiden van de Planeten-

weg. Als laatste zal de herinrich-

ting van de Radarstraat plaats-

vinden. 

Op dit moment stelt het econo-
misch tij de Nederlandse bouw-
wereld ernstig op de proef. Toch 
is het Dura Vermeer en Gemeen-
te Velsen gelukt om te starten 
met de geplande woningen aan 
de Grahamstraat (fase 4). In  
december 2012 hebben we de 
eerste paal hier-voor geslagen. 
Dit betekent dat binnen afzien-
bare tijd de noordzijde van het 
stadspark afgerond is en in ge-
bruik genomen kan worden  
zoals het Stadspark bedoeld is.  
Een plek in het groen om te  
wonen en te verblijven! 
In dit voortgangsbericht stelt 
de nieuwe projectleider van het 
Stadspark zich voor en informe-
ren wij u over onder de ontwik-
kelingen aan de noordzijde van 
het Stadspark zoals de bouw  
van de woningen aan de Gra-
hamstraat en de aanleg van het 
park. In het eerste kwartaal van 
2014 moet het mogelijk zijn om 
daar van het groen te genieten. 
Voor de duur van de bouw is  
er een aantal tijdelijke speel- 
toestellen geplaatst. Ook over de 
plannen rond de skatebaan en de 
speelplekken hebben wij nieuws.
Met Dura Vermeer willen we 
voortvarend aan de slag om het 
park ook in het zuidelijk deel 
af te ronden zodat daar gebruik 
gemaakt kan worden van groen 
en speelplekken. Over de aanleg 

van de woningen in het zuidelijk 
deel van het Stadpark zijn de  
Gemeente en Dura Vermeer op 
dit moment nog in gesprek.

Inmiddels zijn voor het project 
Stadspark de ontwikkelingen 
ook op Facebook te volgen. Daar-
naast kun u de wijkplatforms  
benaderen met vragen die u 
heeft. Voor nu kan ik met tevre-
denheid vaststellen dat wij de 
vaart erin houden! Het stads-
park heeft alle elementen in  
zich om een unieke woon- en  
verblijfslocatie te worden.

Ik wens huidige bewoners en  
toekomstige bewoners veel 
woongenot!

Voorwoord Ronald Vennik
Van de 28 te bouwen hofwoningen zijn er inmiddels 26 verkocht.  
De eerste bewoners krijgen in oktober 2013 de sleutel. Begin 2014 
worden dan de laatste woningen opgeleverd. 

Stadspark 
In het project Stadspark wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rond het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. Het laatste voortgangsbericht verscheen in 2010. Inmiddels liggen de wintermaanden 
achter ons. Het lijkt alsof er in die periode weinig gebeurd is in het Stadspark maar achter de schermen is hard 
gewerkt. Inmiddels zijn de contouren van de 28 hofwoningen aan de Grahamstraat al duidelijk zichtbaar. 

Voortgangsbericht mei 2013

Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 

Ronald Vennink (links)  
met Marcus Sloog,  
projectleider Stadspark

Vrtgangs bericht stadspark 2013.indd   2-3 16-05-13   10:50



Wonen 
Fase 4: 28 hofwoningen aan de Grahamstraat. Met het slaan  van de eerste 
paal op 18 december 2012 is de vierde fase van start gegaan. Deze bestaat 
uit 28 zogenaamd ‘hofwoningen’ aan de Grahamstraat. De woningen krijgen 
een achtertuin met aangrenzende berging en worden afgerond in het laatste 
kwartaal van 2013. Alle nieuwe woningen hebben een eigen parkeerplaats 
achter de woningen. Dit betekent dat dit gebied gemeenschappelijk eigendom 
is van de eigenaren van de 28 hofwoningen. De betegelde parkeerplaatsen zijn 
te bereiken via een doorgang tussen de drie gebouwen vanuit de Grahamstraat. 
Van de 28 woningen zijn er nog 2 te koop. 
Meer informatie over de woningen is beschikbaar op www.stadspark-ijmuiden.nl.

Aanleg 
openbaar gebied
Onderdeel van het noordelijk deel 
van het  Stadspark IJmuiden is het 
herinrichten van de weg langs het 
noordelijk deel van het Stadspark 
en de herinrichting van het park. 

De herinrichting van het Moerberg-
plantsoen is gestart in het voorjaar 
van 2012 en is eind 2012 afgerond. 
Er is meteen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het riool te 
vervangen. Het Moerbergplantsoen 
is een belangrijke schakel in de 
wegenstructuur van IJmuiden, zowel 
voor auto’s als voor fietsers. 
Er mag maximaal 50 km/uur 
gereden worden; daardoor blijven 
de woonwijken en het winkelgebied 
rond het Kennemerplein goed 
bereikbaar voor autoverkeer en is een 
volwaardige verbinding tussen de 
Heerenduinweg en de Kennemerlaan 
ontstaan. 

Park
Het park is in 2014 gereed. Met de  
in-richting van het park wordt gestart 
tijdens de afronding van de bouw van de 
hofwoningen van fase 4. Dit werk begint 
in 2013 en wordt in 2014 opgeleverd. 
Omstreeks dezelfde tijd wordt het 
gebied rondom de Vomar afgemaakt. 
Het pad langs de supermarkt wordt 
opnieuw ingericht zodat het aansluit 
op het parkpad. De skatebaan wordt 
tegelijkertijd vernieuwd. 

Skatebaan 
In het speelplan 2011 staat de skatebaan opgenomen voor renovatie.  
Deze voldoet technisch niet meer, waardoor hij minder wordt gebruikt.  
Samen met de Stichting Skatecultuur wordt gewerkt aan een plan voor de 
renovatie van de skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende  
elementen op een nieuwe ondergrond.  De skate-elementen zullen bedui-
dend lager zijn dan de half-pipe die er nu staat. De plaats van de skateplek 
zal niet veranderen; deze blijft op de huidige plaats zoals afgesproken in een 
eerdere participatieronde. Er worden glooiingen omheen aangebracht, net 
als in andere delen van het park, zodat de plek er echt onderdeel van wordt. 
De afbeelding geeft een indruk van de nieuwe inrichting.

Speelplek
Ten noorden van de rotonde Planetenweg is een tijdelijke 
speelplek ingericht voor de duur van de bouw. Deze speelplek 
is daar in overleg met de direct omwonenden neergezet. Met 
de definitieve inrichting van het park wordt ook de definitieve 
speelplek ingericht. Dit gebeurt ook aan de zuidzijde van het 
Stadspark.  
De speelplekken worden ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Er komt een deel speciaal voor jonge kinderen (tot 6 jaar) en 
een deel voor oudere kinderen. Over de uiteindelijke inrich-
ting van de speelplekken krijgt u nog nadere informatie.

Park
Oorspronkelijk zou de afronding 
van het park aan de kant van 
het Gijzenveltplantsoen pas 
plaatsvinden na afronding van de 
bouwwerkzaamheden. Omdat de 
situatie in de woningbouw onzeker is 
is nu afgesproken met Dura Vermeer 
om toch te starten met de afronding 
van het park. Aan de zuidkant 
worden de bouwketen verwijderd 
zodat het park – vanaf het punt 
waar het al is ingericht – kan worden 
afgemaakt tot aan de rotonde. Het 
hoofdpad wordt doorgetrokken en 
krijgt aansluitingspaden vanaf het 
Gijzenveltplantsoen. 

Aan de zijde van de Radarstraat 
is op termijn nieuwbouw gepland. 
Daarom zullen niet alle dwarspaden 
doorlopen en worden daar ook 
nog geen bomen aangeplant. Wel 
wordt dit gedeelte zoveel mogelijk 
ingezaaid met gras. 
Een klein gedeelte wordt ingericht 
als bouwterrein voor de aanleg van 
het park. De Radarstraat zal nog 
niet worden heringericht, in verband 
met de woningen die daar nog 
gerealiseerd moeten worden. 

Speelplek
Net als in het noordelijke deel wordt 
de definitieve speelplek aan de zuid-
zijde van het stadspark aangepakt. 
Ook hier worden de speelplekken 
ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Daarbij wordt uitgegaan van variatie 
in leeftijd bij het aanbod van de speel-
toestellen.
 De inrichting van de speelplekken 
moet gelijktijdig met het aanleggen 
van het park plaatsvinden.

Woningen
Aan de zuidkant van het Stadspark staat nog een aantal 
dingen te gebeuren. Het oude schoolpand van het 
Kompas waarin het Islamitisch Cultureel Centrum  (ICC) 
gevestigd was is begin mei gesloopt.  

Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw van de 
Kompasschool staat zijn de woningen gepland uit fase 5. 
De gemeente is hierover met Dura Vermeer in gesprek. 
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zodat het park – vanaf het punt 
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Gijzenveltplantsoen. 

Aan de zijde van de Radarstraat 
is op termijn nieuwbouw gepland. 
Daarom zullen niet alle dwarspaden 
doorlopen en worden daar ook 
nog geen bomen aangeplant. Wel 
wordt dit gedeelte zoveel mogelijk 
ingezaaid met gras. 
Een klein gedeelte wordt ingericht 
als bouwterrein voor de aanleg van 
het park. De Radarstraat zal nog 
niet worden heringericht, in verband 
met de woningen die daar nog 
gerealiseerd moeten worden. 
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Net als in het noordelijke deel wordt 
de definitieve speelplek aan de zuid-
zijde van het stadspark aangepakt. 
Ook hier worden de speelplekken 
ingericht voor kinderen t/m 12 jaar. 
Daarbij wordt uitgegaan van variatie 
in leeftijd bij het aanbod van de speel-
toestellen.
 De inrichting van de speelplekken 
moet gelijktijdig met het aanleggen 
van het park plaatsvinden.

Woningen
Aan de zuidkant van het Stadspark staat nog een aantal 
dingen te gebeuren. Het oude schoolpand van het 
Kompas waarin het Islamitisch Cultureel Centrum  (ICC) 
gevestigd was is begin mei gesloopt.  

Op de plek waar nu nog het oude schoolgebouw van de 
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De gemeente is hierover met Dura Vermeer in gesprek. 
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Wijkplatforms
In de gebieden waar de ontwikkelingen 

in Stadspark plaatsvinden, zijn de  

volgende wijkplatforms actief:  

IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk. 

Voor vragen over de betrokkenheid van 

de wijkplatforms kunt u terecht bij  

Johan Zwakman (IJmuiden-Noord) of 

Ina de Vos (Zee- en Duinwijk).

zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl

ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl

http://www.wijkplatformsvelsen.nl/

Even voorstellen; Marcus Sloog
“Sinds maart 2012 ben ik project-
leider van Stadspark IJmuiden. Voor 
de gemeente Velsen heb ik een 
aantal projecten geleid, waaronder 
Oud-IJmuiden West. 

“Ik werk sinds januari 2007 bij 
de gemeente Velsen. Sindsdien 
ben ik bezig geweest op het 
gebied van stadsvernieuwing en 
gebiedsontwikkeling. Door samen 

te werken met verschillende  
partijen aan heel verschillende 
projecten heb ik ervaring als 
projectleider opgedaan op het 
gebied van ruimtelijke projecten. 
Mijn uitgangspunt is altijd dat we 
zoeken naar oplossingen om een 
project te realiseren en draagvlak 
creëren.” 

In het zuidelijk deel van het 

Stadspark staat de ontwikkeling van 
een aantal locaties nog open. Het is 
een uitdaging om in deze moeilijke 
tijd woningbouw te realiseren. De 
voortgang van de woningen in het 
noordelijk deel van het Stadspark 
aan de Grahamstraat toont aan dat 
het wel mogelijk is. Dit project laat 
zien dat we met meerdere partijen 
samenwerken aan een gezamenlijk 
belang.” 

Planning 2013
In 2013 worden de woningen aan de Grahamstraat gerealiseerd 
(fase 4). Aansluitend wordt gestart met het inrichten van de 
beide parken.  

Planning 2014 en verder
In de eerste helft van 2014 wordt de inrichting van de open- 
bare ruimte aan beide zijden van het park verder afgemaakt. 
Ook worden nieuwe speelterreinen aangelegd. Over de 
voortgang van de laatste fase (fase 5) is nu nog niets te zeggen.

Locatie voormalige Bethlehemkerk
De locatie van de kerk die afgebrand is en de direct aan-
grenzende schoollocatie vallen buiten de afspraken van de 
gemeente en DuraVermeer over het Stadspark. 
Deze kerk is privé eigendom en kan daarom niet binnen dit 
project benoemd worden als een aparte fase. Inmiddels zijn  
de restanten van de kerk en de pastorie volledig gesloopt.

Hondenuitlaatplek 
Ook in de gemeente Velsen is hondenpoep een grote bron  
van ergernis. Daar heeft de gemeente heldere (gedrags)regels 
voor: het hondenbeleid. Daarin staat dat er in het Stadspark 
een aantal uitlaatplekken zijn aangewezen, namelijk een 
permanente plek aan het Gijzenveltplantsoen en een 
permanente aan de Kompasstraat. 

Nu de bouw van 28 hofwoningen begonnen is, is de tijdelijke 
hondenuitlaatplek opgeheven. De folder over het honden- 
beleid, de kaart van de uitlaatplekken én de exacte locatie 
in het Gijzenveltplantsoen kunt u vinden op www.velsen.nl.

Het Stadspark is een project  
van Gemeente Velsen in samen- 
werking met DuraVermeer. 
In 2006 is gestart met de bouw. 

Het project is verdeeld in ver-

schillende deelgebieden, die  

gefaseerd worden gerealiseerd. 

Het bouwprogramma bestaat uit 

eengezinswoningen, een woon-

toren met huurappartementen  

en herhuisvesting voor de  

Kompasschool met daarboven 

appartementen. Er zijn twee  

typen eengezinswoningen; de 

hofwoningen met een tuin rond-

om een parkeerhof en de park-

woningen met terrassen als  

buitenruimte.

De volgende deelgebieden 
zijn al gerealiseerd
-  Deel 1: 19 hofwoningen 

-  Deel 2: 60 appartementen 

 + 20 parkwoningen

-  Deel 3: school  

 + 32 appartementen

Op dit moment wordt 
gerealiseerd
-  Deel 4: 28 hofwoningen

Nog te realiseren
-  Deel 5: 20 parkwoningen 

 + 24 hofwoningen 

Daarnaast wordt er ook gewerkt 

aan de openbare ruimte, zoals 

de herinrichting van het Moer- 

bergplantsoen, het Gijzenvelt-

plantsoen en de nieuwe inrich-

ting van de parken ten noorden 

en ten zuiden van de Planeten-

weg. Als laatste zal de herinrich-

ting van de Radarstraat plaats-

vinden. 

Op dit moment stelt het econo-
misch tij de Nederlandse bouw-
wereld ernstig op de proef. Toch 
is het Dura Vermeer en Gemeen-
te Velsen gelukt om te starten 
met de geplande woningen aan 
de Grahamstraat (fase 4). In  
december 2012 hebben we de 
eerste paal hier-voor geslagen. 
Dit betekent dat binnen afzien-
bare tijd de noordzijde van het 
stadspark afgerond is en in ge-
bruik genomen kan worden  
zoals het Stadspark bedoeld is.  
Een plek in het groen om te  
wonen en te verblijven! 
In dit voortgangsbericht stelt 
de nieuwe projectleider van het 
Stadspark zich voor en informe-
ren wij u over onder de ontwik-
kelingen aan de noordzijde van 
het Stadspark zoals de bouw  
van de woningen aan de Gra-
hamstraat en de aanleg van het 
park. In het eerste kwartaal van 
2014 moet het mogelijk zijn om 
daar van het groen te genieten. 
Voor de duur van de bouw is  
er een aantal tijdelijke speel- 
toestellen geplaatst. Ook over de 
plannen rond de skatebaan en de 
speelplekken hebben wij nieuws.
Met Dura Vermeer willen we 
voortvarend aan de slag om het 
park ook in het zuidelijk deel 
af te ronden zodat daar gebruik 
gemaakt kan worden van groen 
en speelplekken. Over de aanleg 

van de woningen in het zuidelijk 
deel van het Stadpark zijn de  
Gemeente en Dura Vermeer op 
dit moment nog in gesprek.

Inmiddels zijn voor het project 
Stadspark de ontwikkelingen 
ook op Facebook te volgen. Daar-
naast kun u de wijkplatforms  
benaderen met vragen die u 
heeft. Voor nu kan ik met tevre-
denheid vaststellen dat wij de 
vaart erin houden! Het stads-
park heeft alle elementen in  
zich om een unieke woon- en  
verblijfslocatie te worden.

Ik wens huidige bewoners en  
toekomstige bewoners veel 
woongenot!

Voorwoord Ronald Vennik
Van de 28 te bouwen hofwoningen zijn er inmiddels 26 verkocht.  
De eerste bewoners krijgen in oktober 2013 de sleutel. Begin 2014 
worden dan de laatste woningen opgeleverd. 

Stadspark 
In het project Stadspark wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied rond het Gijzenveltplantsoen en het 
Moerbergplantsoen in IJmuiden. Het laatste voortgangsbericht verscheen in 2010. Inmiddels liggen de wintermaanden 
achter ons. Het lijkt alsof er in die periode weinig gebeurd is in het Stadspark maar achter de schermen is hard 
gewerkt. Inmiddels zijn de contouren van de 28 hofwoningen aan de Grahamstraat al duidelijk zichtbaar. 

Voortgangsbericht mei 2013

Voortgangsbericht Stadspark - mei 2013 

Ronald Vennink (links)  
met Marcus Sloog,  
projectleider Stadspark
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt 
u mee informatie over vergunningen, burgerza-
ken, buurtbemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruimte, socia-
le 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 donder-
dagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsver-
gunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een 
afspraak maken met één van vakspecialisten via 14 
0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 klach-
ten over discriminatie. Bij het Klant Contact Cen-
trum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen 
waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit for-
mulier kunt u sturen naar Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie 
www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 18 mei 2013 
tot en met 24 mei 2013 de volgen-
de aanvragen hebben ontvangen 
voor een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Strandweg 6 en 10,  gedeeltelijk ver-
vangen gevelbeplating en voorzien van 
isolatie(23/05/2013) w13.000188;
Beukenstraat 36, plaatsen dakopbouw 
(21/05/2013) w13.000186; 
Kennemerlaan 2a, vernieuwen ko-

zijnen achtergevel (21/05/2013) 
w13.000181;
Keetberglaan 13, plaatsen dakkapel 
(18/05/2013) w13.000183.

Velsen-Zuid 
De Savornin Lohmanlaan 18, kappen 3 
bomen (21/05/2013) w13.000182; 
Van Tuyllweg 21, vervangen rieten kap 
(19/05/2013) w13.000184.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek

Wagenmakerstraat 32, plaatsen luifel 
(20/05/2013) w13.000185.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 23, kappen 
blauwspar (21/05/2013) w13.000187.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Texelstraat 43, aanbrengen twee lui-
fels, (02/04/2013) w13.000126.

Referendumverordening gemeente Velsen 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 16 mei 2013 heeft 
besloten:

- de Referendumverordening ge-
meente Velsen 2013 vast te stellen;

- te bepalen dat deze wijziging in wer-
king treedt op de eerste dag na officiële 
bekendmaking van dit besluit.

Deze nieuwe verordening is vastge-
steld om te verduidelijken dat een re-
ferendum alleen mogelijk is over een 
concept raadsbesluit en over welke 
onderwerpen een referendum in ieder 

geval niet mogelijk is. In deze Referen-
dumverordening is het aantal kiesge-
rechtigden dat benodigd is voor het 
houden van een raadplegend referen-
dum verder teruggebracht van 7.500 
naar 2.500 ondersteuners. 
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt derhalve in 
werking op 31 mei 2013.

Ter inzage
De verordening ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den en nadien bij de afdeling Algeme-
ne Zaken. Deze verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.Velsen.nl 

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande per-
sonen niet meer woonachtig zijn op 
het adres waar zij in de Gemeentelij-
ke basisadministratie persoonsgege-
vens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal 
daarom worden opgeschort met als 
reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Al-Hassani, H.H. geb. 23-01-1990 
Hoogendam, P. geb. 27-03-1963
Andersen, I.C. geb. 17-11-1965 
Leen van, J.M.B. geb. 10-05-1984
Antas De, A.A.d.C.L.F. geb. 07-12-1984 
Lemoine, F. geb. 05-09-1988
Bambach, H. geb. 10-09-1963 
Louati, H.H.B.H. geb. 02-05-1981

Cnossen, A. geb. 26-09-1976 
Nicolaas, R. geb. 11-11-1980
Demmers, O.C. geb. 22-04-1968 
Schellevis, W.A.C. geb. 20-12-1958
Djojokarso, R.E. geb. 31-12-1989 
Tiets, R.G. geb. 21-11-1972
Guit, E. geb. 20-07-1974 
Zandvoord, E. geb. 18-05-1965

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeenheid 

burgerzaken, tel. (0255) 567200. Be-
langhebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een 
termijn van 6 weken na de dag waarop 
het besluit is bekendgemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het college.
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden

Huygensstraat 16, starten Bed & 
Breakfast (23/05/2013) w13.000140.

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, oprichten ga-
rage (22/05/2013) w13.000095; 
Rijksweg 392, plaatsen dakkapel voor-
zijde (27/05/2013)

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, vestigen fitness 
centrum (22/05/2013) w13.000096.

Velsen-Zuid
Torenstraat 17, restaureren wo-
ning (rijksmonument)(23/05/2013) 
w13.000114.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Evenementen art. 2:17 APV 
2 juni 2013, Concerto in Memoriam, 
Begraafplaats& Crematorium Wes-
terveld te Driehuis (27/05/2013) 

u13.003584;
8+9 juni 2013, Samenloop voor Hoop, 
‘schapenland’ nabij het zwembad aan 
de Heerenduinweg te IJmuiden 
(28/05/2013) u13.003198. 

Inzameling/ collecte art. APV 5:13
Voedselhulp, diverse supermarkten 
gemeente Velsen, 7,8 en 9 november 
2013 (28/05/2013) u13.004864.
Standplaats art. APV 5:18 
infostand hulp voor Dieren, Lan-
ge Nieuwstraat/ Engelmundusstraat 
te IJmuiden van 24 tot 28 juni 2013 
(28/05/2013) u13.004863.

Wet op de Kansspelen
Vereniging Samenloop voor Hoop Vel-
sen loterij t.b.v. stichting KWF op 9 ju-
ni 2013, Schapenland , IJmuiden 
(28/05/ 2013) u13.004793.

Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor onderstaand project 
een omgevingsvergunning verleend.  
De  omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken liggen met ingang 
van 31 mei 2013 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl via het menu 
bekendmakingen/downloads omge-
vingsvergunning en via www.ruimte-
lijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0012BREESAPERHO1-R001. Be-
langhebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen dit 
besluit binnen een termijn van 6 we-
ken met ingang van de dag na die waar-
op het besluit ter inzage is gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem verzoe-
ken een voorlopige voorziening te 
treffen indien onverwijlde spoed, ge-
let op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat ook be-
roep is ingesteld. Het betreft Velsen-
Noord, Breesaperhof 39 - functiewij-
ziging van detailhandel naar wonen 
(w12.000085).

Raadsplein 23 mei 2013
Op 6 juni 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 16 mei 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bestemmingsplan De Biezen
6 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor 
 het realiseren van twee woningen in de bestaande bebouwing aan de 
 Rembrandtlaan 45-47 te IJmuiden.
7 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
 Landgoed Duin en Kruidberg te Sanpoort-Noord
8 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning 
 splitsing van een villa aan de Wüstelaan 59 te Santpoort-Zuid
9 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning voor 
 de herinrichting parkeerterrein van het sportpark Rooswijk te 
 Velsen-Noord
10 Jaarrekening 2012en programmabegroting 2014 recreatieschap 
 Spaarnwoude
11 Jaarrekening de Meergroep 2012.
12 Jaarrekening 2012 Centraal Nautisch Beheer
13 Bestemmingsplan Zeezicht
14 Woonvisie 2025 Velsen

15 Uitgifte kadeterrein Grote Hout
16 Revitalisering Havengebied

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel 
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – 
dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van het 
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibli-
otheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en 
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spre-
ken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng 
moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die rele-
vant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.




