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Conferentie Nederlandse 
kustgemeenten
Woensdag 21 mei 2014 was Vel-
sen gastheer voor een conferentie 
voor Nederlandse kustgemeen-
ten. Ruim 100 mensen van bedrij-
ven, overheden en kennisinstellin-
gen namen deel aan deze confe-
rentie die werd gehouden in het 
Holiday Inn in IJmuiden.  

De deelnemers bespraken hier de 
mogelijkheden die het ‘Interreg 2 
zeeën programma’ biedt. Een Eu-
ropees programma dat grensover-
schrijdende samenwerkingsprojec-
ten financiert tussen de kustregio’s 
van Nederland, Engeland, België en 
Frankrijk. 

Voor Velsen en alle andere kustge-

meenten biedt dit nieuwe mogelijk-
heden voor samenwerking op het 
gebied van innovatie, koolstofarme 
technologie, klimaatproblematiek 
en groene groei. 

Wethouder Annette Baerveldt open-
de de conferentie, samen met gede-
puteerde Elvira Sweet van de pro-
vincie Noord-Holland en wethou-
der Henk Kool van de gemeente Den 
Haag.

Van links naar rechts: Annette Baer-
veldt (wethouder gemeente Velsen), 
Henk Kool (wethouder gemeente 
Den Haag) en Elvira Sweet (gede-
puteerde provincie Noord-Holland). 
(foto: Ko van Leeuwen )

Perspectiefnota 2014 
gemeente Velsen verschenen
Op 16 april 2014 is het nieuwe co-
alitieakkoord gepresenteerd van 
de coalitiepartijen D66 Velsen, 
VVD, LGV, PvdA en CDA. Het col-
lege heeft de gemeenteraad de 
eerste perspectiefnota voor de 
bestuursperiode 2014 – 2018 aan-
geboden. Het doel van de per-
spectiefnota is richting geven en 
keuzes maken voor 2015. Kaders 
voor deze keuzes zijn de Visie op 
Velsen 2025, de daaruit volgende 
strategische agenda en het coa-
litieakkoord “Samen verder bou-
wen aan Velsen”. Daarom zijn in 
de perspectiefnota al enkele con-
crete voorstellen opgenomen die 
een deel van de uitwerking vor-
men van dit coalitieakkoord. 

De rol van de lokale overheid is in de 
afgelopen tijd veranderd. Dit ziet het 
college als een positieve ontwikke-
ling. Het college wil vanuit een geza-
menlijke visie, open met burgers, on-
dernemers, maatschappelijke instel-

lingen en de gemeenteraad werken. 
Het college wil hierbij werken van-
uit een aantal kernwaarden: open, 
positief, met wederzijds respect tus-
sen burgers, gemeenteraad en colle-
ge.

De perspectiefnota biedt het inhou-
delijk en financieel kader voor de be-
groting 2015 die later dit jaar door 
de gemeenteraad zal worden behan-
deld. De perspectiefnota geeft een 
overzicht van beleidsontwikkelin-
gen, prioriteiten en voorstellen met 
financiële consequenties voor de 
komende jaren. Het financieel per-
spectief laat zien dat er geen spra-
ke is van een sluitende meerjaren-
begroting. Gelet op het feit dat in de 
perspectiefnota nog niet de informa-
tie van de meicirculaire is verwerkt, 
moet de gepresenteerde trend als 
voorlopig worden bestempeld. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Ambassadeurs 
te gast in Velsen
Op de foto ziet u burgemeester Franc Weerwind, wethouder Robert te Beest 
en 14 vrouwelijke ambassadeurs die vanuit hun land in Den Haag zijn gestatio-
neerd. Het waren ambassadeurs uit Cuba, Kazakstan, Nigeria, Maleisië, Kame-
roen, Ierland, Armenië, Roemenië, Kenia, Senegal, Finland, Kosovo, Suriname, 
Libanon. Zij werden woensdag 21 mei 2014 ontvangen door de burgemeester 
op Duin en Kruidberg, waarna zij een rondleiding kregen over het  Forteiland 
en een bezoek brachten Tata Steel. Velsen heeft veel te bieden;  dat bleek dui-
delijk uit de enthousiaste reacties  van de genodigden. (foto: Reinder Weidijk)

Evaluatie Burgerpanel
De gemeente Velsen heeft nu ruim 
3 jaar de mogelijkheid om via het 
Burgerpanel de mening van haar 
inwoners te vragen. 

Het Burgerpanel heeft ruim 2.200 le-
den waaraan tot nu toe 9 keer een vra-
genlijst is voorgelegd. Deze gingen 
over de volgende onderwerpen; de 
Visie op Velsen 2015, gemeentelijke 
communicatie, gemeentelijke bezui-
nigingen, Bibliotheek Velsen, het win-
kelcentrum in IJmuiden, De Woonvi-
sie 2025,  RTV Seaport, het verkeer in 
Velsen en recentelijk het onderzoek 

naar de afvalscheiding. De resultaten 
van het Burgerpanel worden gebruikt 
bij het opstellen/bijstellen van beleid.

Om nu te onderzoeken hoe het Bur-
gerpanel door de leden zelf wordt er-
varen, wordt aan hen een aantal vra-
gen voorgelegd. Deze gaan over de on-
derwerpen die zijn onderzocht, de 
kwaliteit van de vraagstelling en de 
effecten van de onderzoeken. De vra-
gen voor deze evaluatie worden vanaf 
28 mei 2014 aan de leden gesteld. Een 
rapportage wordt medio juni 2014 
verwacht. 
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Jaarstukken 2013 gereed
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de jaarrekening 
2013 aan de gemeenteraad aan-
geboden. Hiermee legt het colle-
ge verantwoording af over de uit-
voering van het begrotingsbeleid 
voor 2013 en de besteding van de 
middelen.

Velsen kan de boeken over 2013 slui-
ten met een positief saldo: met een 
positief resultaat van bijna € 15 mln. 
Door het college worden aan de raad 
voorstellen gedaan, onder meer het 
vormen van een risicoreserve voor 
de decentralisatie van taken door het 
rijk en provincie aan de gemeente. 

De accountant zal betreffende de 
jaarstukken 2013 een goedkeuren-
de verklaring afgeven op zowel ge-

trouwheid als rechtmatigheid.

Inhoudelijke terugblik
Voor 2013 was ‘samenwerking’ het 
sleutelwoord. De gemeente Vel-
sen ziet zich voor meerdere uitda-
gingen geplaatst die ze niet in haar 
eentje aan kan en wil gaan. Daarom 
werkt Velsen samen met de IJmond 
en met grotere regio’s en/of Amster-
dam. Regionale samenwerking vindt 
plaats bijvoorbeeld in kwesties als 
de drie decentralisaties in het soci-
ale domein (AWBZ, Jeugdzorg en 
Participatiewet), de ontwikkeling 
van de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA), het Noordzeekanaalgebied 
en de stagnerende woningbouw.

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl

Eerste paal Dok 03 
Oud-IJmuiden
Vrijdag 23 mei 2014 heeft wet-
houder Ronald Vennik de eerste 
paal geboord voor de bouw van 
Dok 03 in Oud-IJmuiden. Bouw-
fonds Ontwikkeling en HSB Bouw 
BV uit Volendam starten met de 
bouw van 13 woningen.

Wethouder Ronald Vennik van de 
gemeente Velsen verrichtte de offi-
ciële handeling in bijzijn van de en-
thousiaste kopers. “Ik boor vandaag 
als een trotse wethouder deze eer-
ste paal voor de bouw van Dok 03. Ik 
ben verheugd dat we hier vandaag 
met elkaar staan en dat we met el-
kaar zorgen dat Oud-IJmuiden een 
plek is waar iedereen wil wonen.”

Het plan
Twee in het oog springende ken-
merken van het plan voor Oud 
IJmuiden zijn het behoud van de 
historische bebouwing en het her-
stel van het oude stratenpatroon. 
De omgeving, het uitzicht, de slui-
zen, de vissershaven en de klein-
schaligheid hebben als inspiratie 

gediend voor het bijzondere ste-
denbouwkundig plan. Door het dui-
delijke stratenpatroon is er vanuit 
het binnen gebied zicht op het wa-
ter. Kenmerkend is de laagbouw in 
het middengebied, hogere bebou-
wing aan de randen en kleine knus-
se straten en pleintjes. Door de ver-
schillende gevels heeft elke woning 
zijn eigen identiteit.

De woningen
Het woningaanbod in plan Oud 
IJmuiden loopt uiteen van apparte-
menten en terraswoningen tot gro-
te eengezinswoningen. Daarnaast 
is er een mix van huur- en koopwo-
ningen. Oud IJmuiden toont nu al 
haar levendige en diverse karakter. 

De 1e blokken zijn inmiddels opge-
leverd en bewoond. Nu worden daar 
de woningen van Dok 03 aan toege-
voegd. Vanaf zaterdag 24 mei is ge-
start de verkoop van de woningen in 
Dok 09, Dok 10 en Dok 12. Kijk voor 
meer informatie op www.oudijmui-
den.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Tijdens feestdagen
gemeentehuis dicht
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Brugdag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Jongeren ontmoetingsplek 
Santpoort-Zuid
Vrijdag 23 mei 2014 is de overdekte 
ontmoetingsplek voor jongeren bij 
het Nova Terrein in Santpoort-Zuid 
door wethouder Annette Baerveldt 
geopend.

Jongeren hadden de wens geuit om 
in hun wijk een beschutte plek te 
krijgen waar ze elkaar kunnen ont-
moeten. Deze ontmoetingsplek is 
ontstaan door bestaande ontmoe-
tingsplek in Velserbroek  - die te 
groot was voor de groep jongeren -  
kleiner te maken. In Santpoort-Zuid 
staat nu een gedeelte en het andere 
stuk staat aan de Broekeroog in Vel-
serbroek.

Daarnaast zullen Brederode Wo-
nen, Woningbedrijf Velsen en de ge-

meente Velsen gezamenlijk een blik-
vanger (grote afvalbak) financieren 
om de overlast van zwerfvuil te be-
perken. De gemeente hoopt dat de 
jongeren en buurtbewoners straks 
tevreden zijn over het resultaat.

Bij de opening is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend 
door de gemeente, politie, jongeren-
werk en de jongeren die gebruik ma-
ken van de ontmoetingsplek. Deze 
overeenkomst zorgt ervoor dat de 
plek goed gebruikt gaat worden.

Deze JOP is gebouwd door de fir-
ma Marwing bv uit IJmuiden, die 
ook de andere JOPs in de gemeente 
heeft gemaakt. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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Nieuwsbrief renovatie 
Velsertunnel 
Wilt u op de hoogte blijven van het project A22: Renovatie Velsertunnel? 
Meld u dan aan via  www.rijkswaterstaat.nl > abonneren

Controlebericht NL-Alert
Op maandag 2 juni rond 12.00 uur 
wordt landelijk een NL-Alert con-
trolebericht uitgezonden. 

Waarom controlebericht? 
Met een controlebericht kunt u na-
gaan of u uw mobiele telefoon juist 
hebt ingesteld om NL-Alert te ont-
vangen. In het bericht staat duidelijk 
dat het gaat om een controlebericht 
en dat u niets hoeft te doen. Dankzij 
het controlebericht kunt u ervaren 
welk signaal uw mobiele telefoon 
geeft als u een NL-Alert ontvangt en 
hoe het bericht eruit ziet. 

Hoe mobiel instellen?
Steeds meer mobiele telefoons zijn 

automatisch ingesteld om NL-Alert 
te ontvangen. Op sommige toestel-
len moet u dit zelf doen. Ga daarom 
naar www.nl-alert.nl  en kijk hoe u 
uw mobiel instelt.

Waarom NL-Alert?
Met NL-Alert kan de overheid men-
sen in de directe omgeving van een 
(dreigende) noodsituatie met een 
tekstbericht informeren. In het be-
richt staat wat er aan de hand is en 
wat u op dat moment het beste kunt 
doen. NL-Alert wordt ingezet bij le-
vens- en gezondheidsbedreigen-
de situaties, zoals een grote brand 
waarbij giftige rook vrijkomt, bij ex-
plosiegevaar of een overstroming.

Afscheid wethouder 
Wim Westerman
Het gemeentebestuur van Velsen 
nodigt u van harte uit voor de af-
scheidsreceptie van de heer Wim 
Westerman, wethouder. 
De afscheidsreceptie wordt gehou-

den op maandag 2 juni a.s. van 16.30 
uur tot 18.30 uur, in de burgerzaal 
van het gemeentehuis van Velsen. 
Ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Wij hopen u te mogen ontmoeten.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten via 
14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in haar vergadering van 20 mei 
2014 heeft besloten:
- het BYOD beleid Gemeente Velsen vast te stel-
len;
- het BYOD beleid Gemeente Velsen in werking te 
laten treden op 1 juli 2014;
Het beleid wordt gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.regelingen-
bank.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
mei tot en met 23 mei 2014 de vol-
gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Trawlerkade ong., plaatsen damwand 
(23/05/2014) w14.000242;
Edisonstraat 24, plaatsen dakka-
pel (achtergevel)(20/05/2014) 
w14.000239.

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., wijziging gebruik 
weilanden tijdens Dorpsfeest Sant-
poort (21/05/2014) w14.000241.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Genieweg 50, gedeeltelijke functie-
wijziging van stalgebouw naar kanto-

ren (23/05/2014) w14.000243;
Thorbeckelaan 28, vergroten dakka-
pel (20/05/2014) w14.000240.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Aanvragen
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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
Kastanjestraat 19, plaatsen dakop-
bouw (23/05/2014) w14.000147;
Kennemerlaan 63, veranderen 
voor- en zijgevel (26/05/2014) 
w14.000078;
Kruisberglaan 7 – 293, verbeteron-
derhoud Kruisbergflat (23/05/2014) 
w14.000006.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen 
boom (26/05/2014) w14.000235;
Bosboom Toussaintlaan ong., kappen 
boom (26/05/2014) w14.000236;
Busken Huetlaan ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000237;
Spieghellaan ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000233.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong., kappen 9 bomen 
(26/05/2014) w14.000213;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 bo-
men (26/05/2014) w14.000219;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3 bo-
men (26/05/2014) w14.000224;
Valckenhoeflaan ong., kappen 2 bo-
men (26/05/2014) w14.000225;
Hyacinthenstraat 48, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(26/05/2014) 
w14.000142.

Santpoort-Zuid 
Brederoodsweg ong., kappen 2 bo-
men (26/05/2014) w14.000215;
Jagtlustlaan 18, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(27/05/2014) 
w14.000150.

Velsen-Zuid
Parkweg ong., kappen boom 
(26/05/2014) w14.000231.

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, vergroten strandpa-
viljoen (23/05/2014) w14.000066.

Velserbroek
De Zeiler 138, oprichten berging 
(22/05/2014) w14.000141.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
19 juni t/m 21 juni 2014, Dorpsfeest 
Driehuis, Driehuizerkerkweg te 
Driehuis (21/05/2014) u14.004162;
25 mei 2014, braderie, Lange Nieuw-
straat tot en met Plein 1945 te IJmui-
den (21/05/2014) u14.004946;
14 juni 2014, straatvoetbaltoer-
nooi, parkeerplaats aan de Minis-
ter van Houtenlaan te Velsen-Zuid 
(27/05/2014)
u14.004975;
15 juni 2014, braderie en Vischmarkt, 
Lange Nieuwstraat tot en met Plein 
1945 (27/05/2014) u14.004954;
12 juli 2014, Turn up the Beach, 
strand IJmuiderslag te IJmuiden 
(27/05/2014).

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 waarbin-

nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9, realise-
ren van 7 logiesunits (31/03/2014) 

w14.000143. 

Velserbroek
Oostlaan ong., realiseren water-
compensatie t.b.v. aanleggen ca-
lamiteitenboog tussen A9 en A22 
(26/03/2014) w14.000134.

Aanvragen (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Grote Hout- of Koningswg 68, 1951 

GT Velsen-Noord

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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Raadsplein 5 juni 2014 
Op donderdag 5 juni 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
` - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 mei 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Referendum HOV
6 Bestemmingsplan HOV tracé
7 Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap  
 Spaarnwoude
8 Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap 
 IJmond Zaanstreek
9 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
10 Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting 2014 en 
 Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
11 Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke 
 Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
12 Benoemingen
 
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-

broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten 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. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk woensdag 4 juni 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 15 mei 2014 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

- Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning 
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord.

- Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande 
bouw 2012

- Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

30 mei 2014 4

 

Donderdag 
29 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Tweede Santpoortse Boeren-
markt bij Groenbasis, Spekken-
wegje 8 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Vrijdag 
30 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.
Tweede Santpoortse Boeren-
markt bij Groenbasis, Spekken-
wegje 8 Santpoort-Noord. Van 
11.00 tot 18.00 uur.

Moonlight Shopping in Brazi-
liaanse sfeer in het winkelcen-
trum van IJmuiden. Van 13.00 tot 
21.00 uur.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ Doe-tentoonstelling 
voor kinderen en volwassenen 
van alle leeftijden.
Bloemenconcert met Iri-
na Plyasova, zang en Natalia 
Bokova, piano. ‘t Mosterdzaad-
je, Kerkweg 29 Santpoort-Noord. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang gra-
tis, bijdrage in de onkosten wen-
selijk.
Film ‘The Grand Budapest Ho-
tel’ in het Witte Theater, Kanaal-
straat 257 IJmuiden. Aanvang 
20.30 uur.

Zaterdag 
31 mei

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenparade 
op buitenplaats Beeckestijn’. De 
18e eeuwse stoelencollectie van 
Beeckestijn tijdelijk uitgebreid 
met hedendaagse designstoe-
len. Gratis speurtocht voor kin-
deren van 6/12 jaar.

Snuffelmarkt op Plein 1945 van 
09.00 tot 16.00 uur.
LBR Toernooi bij VVH/Velser-
broek, Aartsportpark, Van der 
Aartweg 12 in Haarlem. Van 
09.00 tot ongeveer 17.00 uur.
Bazaar in de Stadskerk IJmui-
den, Gijzenveltplantsoen 32 
(hoek Dolfijnstraat). Van 10.00 
tot 13.30 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Re-enactment in het Bunker-
museum aan de Badweg IJmui-
den. Geopend van 13.00 tot 16.00 
en van 19.00 tot 21.00 uur.

Zondag 1 juni

Buitenplaats Beeckestijn: 
Tentoonstelling ‘Stoelenpara-
de op buitenplaats Beeckestijn’. 
De 18e eeuwse stoelencollectie 
van Beeckestijn tijdelijk uitge-
breid met hedendaagse design-
stoelen. Gratis speurtocht voor 
kinderen van 6/12 jaar. Verwen-
dag voor honden bij Buitenplaats 
Beeckestijn in Velsen-Zuid. Van 
13.00 tot 15.00 uur. 
Open dag Forteiland IJmuiden. 
De vertrektijden zijn 10.45, 12.45 
en 15.10 uur vanaf de Kop van 
de Haven. Vanaf het eiland gaat 
de boot terug om 13.00, 15.15 en 
17.15 uur.
Re-enactment in het Bunker-
museum aan de Badweg IJmui-
den. Geopend van 11.00 tot 16.00 

uur.
Koffieconcert Van Bangers & 
Mash in de Ruïne van Bredero-
de, Velserenderlaan 2 Santpoort-
Zuid. Tussen 11.30 en 13.00 uur.
Kinderezxcursie bij Informatie-
boerderij Zorgvrij, Genieweg Vel-
sen-Zuid. Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ Doe-tentoonstelling 
voor kinderen en volwassenen 
van alle leeftijden.
Zomerconcert Kennemerkring 
in kerkje Stompetoren, Kerkweg 
26 Spaarnwoude. Aanvang 14.00 
uur. Toegang gratis.
Trio de Passage in ‘t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29 Santpoort-
Noord. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang gratis, bijdrage in de on-
kosten wenselijk.

Maandag 2 juni

Start Avondvierdaagse Vel-
sen-Noord. Er wordt gelopen tot 
en met donderdag 5 juni.
Postzegelavond bij Postzegel-
vereniging IJmuiden in één van 
de zalen van de Adelbertuskerk, 
Sparrenstraat Ijmuiden. Vanaf 
circa 19.45 uur.

Dinsdag 3 juni

Kledingbeurs in Het Kruispunt 
in Velserbroek. Van 10.00 tot 
12.00 uur.
Avondwandeling door gedenk-
park Westerveld in het kader van 
‘Week van de begraafplaats’. De 
wandeling start om 19.30 uur.

Woensdag 4 juni

Zee- en Havenmuseum is ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Twee speurtochten. Tevens kan 
men de schilderijen van An-
ton de Roo zien. Tentoonstelling 
‘Zware Jongens’. Expositie ‘Jut & 
Jullie’.
Pieter Vermeulen Museum: 
13.00-17.00 uur ‘Lentekriebels en 
zomerzon!’ 
Doe-tentoonstelling voor kin-
deren en volwassenen van alle 
leeftijden.
Kindervertelmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Opgeven: info@
buitenplaatsbeeckestijn.nl.
Voorronde Telstar Street League 
2014 op het Cruijff Court in Zee- 
en Duinwijk. Aanvang 17.00 uur.
Vergadering Wijkplatform Vel-
sen-Noord in buurtcentrum De 
Mel/Watervliet, Doelmanstraat 
34 Velsen-Noord. Aanvang 20.00 
uur.

Donderdag 
5 juni

Open middag bij De Mel-Wa-
tervliet in Velsen-Noord.
Swingend concert Gospelkoor 
Get Together Again in Het Kruis-
pnt, Zonbastion Velserbroek. 
Aanvang 20.00 uur.
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Raadsplein 5 juni 2014 
Op donderdag 5 juni 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
` - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:  notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 mei 2014
4 Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Referendum HOV
6 Bestemmingsplan HOV tracé
7 Jaarrekening 2013 en programmabegroting 2015 recreatieschap  
 Spaarnwoude
8 Financiële jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap 
 IJmond Zaanstreek
9 Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
10 Jaarrekening 2013, Jaarverslag 2013, 1e Herziening Begroting 2014 en 
 Begroting 2015 van de Milieudienst IJmond
11 Ontwerpjaarverslag 2013 en Begroting 2015 Gemeenschappelijke 
 Regeling Veiligheidsregio Kennemerland
12 Benoemingen
 
De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-

broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten 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. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk woensdag 4 juni 16.00 uur.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 15 mei 2014 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

- Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning 
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord.

- Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande 
bouw 2012

- Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

30 mei 20144




