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Jubilea van Westerveld
Westerveld bestaat al  125 jaar als 
begraafplaats en 100 jaar als cre-
matorium. Er zijn een jubileumboek 
en -cd over uitgebracht. Op zondag 
2 juni kregen de minister-president 
Mark Rutte en burgemeester Franc 
Weerwind de eerste exemplaren uit-
gereikt.

Minister-president Mark Rutte en 
burgemeester Franc M. Weerwind van 
de gemeente Velsen namen op 2 ju-
ni 2013 in Crematorium Westerveld 
de eerste exemplaren in ontvangst van 
het boek ‘Westerveld, 125 jaar begraaf-
plaats, 100 jaar crematorium’ en de 
cd ‘Muziek in Memoriam’. Boek en cd 
werden uitgereikt door bestuursvoor-
zitter Henry Keizer van de Facultatie-

ve Groep, waartoe Westerveld behoort.

Aansluitend hierop werd in het ge-
denkpark een Concerto in Memori-
am bijgewoond. De muziek werd uit-
gevoerd door het internationaal beken-
de Westlands Mannenkoor onder lei-
ding van Hans de Wit, jong talent van 
het Koninklijk Conservatorium en de 
solisten Lilian Farahani en Rutger de 
Vries. Burgemeester Franc M. Weer-
wind van de gemeente Velsen sprak 
een indrukwekkend Woord van Troost.

Op de foto burgemeester Weerwind en 
wethouder Verkaik samen met  minis-
ter-president Rutte. (foto: De Faculta-
tieve Groep)Regionaal Economisch 

Bureau IJmond van start
Op vrijdag 31 mei hebben de drie 
betrokken wethouders van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen een sa-
menwerkingsovereenkomst on-
dertekend voor de oprichting van 
een Regionaal Economisch Bureau 
IJmond (REB).

De colleges van B&W hechten aan een 
goede regionale samenwerking en 
hebben besloten tot de oprichting van 
een Regionaal Economisch Bureau 
IJmond (REB) in de IJmond. Dit bu-
reau moet de doelmatigheid en effec-
tiviteit van het regionaal economisch, 
toeristisch en recreatief beleid ver-
groten.

In samenwerking met het bedrijfsle-
ven en de provincie Noord-Holland 
werken de gemeenten nu aan een re-
gionaal economisch gebiedsprogram-

ma waarin concrete afspraken wor-
den gemaakt over de inzet van men-
sen en middelen in de komende jaren. 
De eerste contouren van dit program-
ma zijn inmiddels besproken in het 
Regionaal Economisch Overleg, het 
economisch platform waarin overhe-
den en bedrijfsleven samenwerken. 
In juli wordt naar verwachting het 
programma definitief gemaakt.

Het Regionaal Economisch Bureau 
is de opvolger van het Regionaal Eco-
nomisch Stimuleringsprogramma 
IJmondVeelzijdig, dat per 1 januari  
2012 is beëindigd. 

Op de foto vanaf links de betrokken 
wethouders Arjen Verkaik (Velsen), 
Ellen van Tongeren (Heemskerk) en 
Frans Koster (Beverwijk). (foto: ge-
meente Velsen)

Bordjes fietsroute 
Cornelis Vreeswijk
Wat waren belangrijke plekken in 
het leven van Cornelis Vreeswijk? 
Nu kun je er langsfietsen in Vel-
sen.

Afgelopen zondag was het Corne-
lis Vreeswijk Genootschap te gast 
in Velsen. Na een ontvangst in de 
Stadsschouwburg fietsten zij de rou-
te die langs verschillende bijzonde-
re plekken uit het leven van Cornelis 
Vreeswijk loopt. 

Elke locatie op die route is tegen-
woordig voorzien van een genum-
merd bordje. De nummers verwijzen 
naar de routebeschrijving, die is te 
downloaden via www.ijmuidenaan-
zee.nl.
 
De afsluiting op 2 juni was in strand-
paviljoen Zuidpier waar de zus van 
Cornelis, Tonny Vreeswijk, voor mu-
ziek zorgde.

50 gratis bidons te halen
Op donderdag 13 juni 2013 opent 
wethouder Ronald Vennik het eer-
ste kraanwatertappunt in Velsen op 
Plein 1945.  Het is een initiatief van 
de gemeente Velsen samen met wa-
terleidingbedrijf PWN. Het tweede 
tappunt in Velsen komt bij de IJmui-
derslag.

Om 14.30 uur nemen wethouder Ro-
nald Vennik en Harry Buyten van 
PWN de tap officieel in gebruik. Van-
af dat moment kunnen alle inwoners 
en bezoekers van de gemeente Velsen 
gratis hun waterflesje vullen. De eer-
ste 50 watertappers krijgen een bidon 
aangeboden door PWN. Iedereen is 
van harte welkom om aanwezig te zijn 
bij de opening.

Het drinken van kraanwater is gezond. 
Daarnaast stimuleren de gemeen-

te en PWN met een watertappunt het 
navullen van bidons of flesjes. Dat is 
goed voor het milieu; er hoeven min-
der flesjes te worden gekocht, wat tot 
minder afval leidt. Dagelijks gooien we 
in Nederland 500.000 plastic flesjes 
weg, terwijl het kraanwater in Neder-
land tot het beste van Europa behoort. 
Met het kraanwatertappunt laat de ge-
meente zien dat ze een bijdrage levert 
aan een beter milieu. In steeds meer 
steden komen openbare watertap-
punten. De gemeente Velsen sluit daar 
graag bij aan. De plaatsing van het tap-
punt past ook goed bij het duurzaam-
heidsprogramma ‘Stad van Zon, Zee en 
Wind’ van Velsen. Het kraanwatertap-
punt staat van ongeveer maart tot en 
met november in de openbare ruimte. 
In de vorstperiode haalt PWN het tap-
punt weg, controleert het en slaat het 
op tot de volgende lente.
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Damherten in Velsen
De damherten in de gemeente 
zijn een bron van overlast gewor-
den. Samen met andere partners 
werkt Velsen aan een oplossing. 
Wie overlast heeft van damherten 
of ze buiten het duingebied ziet, 
kan dit melden bij de politie.

Sinds 2011 is gemeente Velsen be-
zig om een oplossing te vinden voor 
de overlast die de damherten veroor-
zaken. Daarin trekt Velsen op met 
de provincie Noord-Holland en Na-
tuurmonumenten.

De rechter heeft op 29 april jl. be-
sloten dat alle damherten buiten het 
duingebied van Kennemerland mo-
gen worden afgeschoten. Dit bete-

kent dat wie een damhert signaleert 
(in goede gezondheid of gewond) of 
er overlast van ondervindt, contact 
moet opnemen met een team van de 
politie dat hier speciaal voor is opge-
leid. Het algemene nummer van de 
politie staat daarvoor open: 0900-
8844.

Veel herten bevinden zich op de 
openbare weg en brengen soms de 
veiligheid van bewoners in gevaar. 
De afdeling Beheer Openbare Ruim-
te van de gemeente heeft op een 
kaart inzichtelijk gemaakt waar de 
populaties zich in 2012 bevonden. 
De kaart en meldingswijze staan op 
www.velsen.nl > zoekwoord ‘dam-
herten’. 

Antidiscriminatiebeleid
Een melding of klacht over discri-
minatie kan worden genoteerd op 
een formulier dat te krijgen is bij 
het Klant Contact Centrum in het 
stadhuis en via het Digitale Loket 
van de site van Velsen. Op de si-
te van het Bureau Discriminatie-
zaken Kennemerland in Haarlem 
is het ook te downloaden. Want 
discrimineren mag niet.

“Allen die zich in Nederland bevin-
den, worden in gelijke gevallen ge-
lijk behandeld. Discriminatie we-
gens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of 
op welke grond dan ook, is niet toe-
gestaan”- zo luidt artikel 1 van de 
Nederlandse Grondwet. 

De gemeenteraad van Velsen heeft 
op 22 november 2012 het lokale an-
tidiscriminatiebeleid 2012 vastge-
legd in een gelijknamige nota. Daar-
in staat ook een aantal maatrege-
len tegen discriminatie. Eén daar-
van is de oproep aan sportverenigin-
gen om een gedragscode op te stel-

len waarin discriminatie wordt ver-
boden en het mogelijk wordt om een 
klacht in te dienen bij een vertrou-
wenspersoon. Een andere maatregel 
is dat het Bureau Discriminatieza-
ken Kennemerland gastlessen geeft 
op scholen.

Een melding of klacht over discri-
minatie doorgeven kan in Velsen op 
verschillende manieren. Via www.
Velsen.nl onder ‘contact’, bovenaan 
de homepage. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis is een for-
mulier te krijgen, waarop burgers 
een melding of een klacht kunnen 
schrijven. Dit formulier moeten ze 
sturen naar het Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haar-
lem. De contactgegevens van dit bu-
reau staan op het Digitale Loket van 
de website van de gemeente (zoek-
term ‘discriminatie’).

Het Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerlandis gevestigd aan de 
Lange Herenvest 122, 2011 BX in  
Haarlem, telefoon 023-5315842.

10 jaar De Heerenduinen
Het is dit jaar feest bij zwembad 
De Heerenduinen. Het zwembad 
bestaat op 23 augustus tien jaar. 
Het hele jaar vinden er allerlei 
feestelijke activiteiten plaats.

In 2013 wordt iedere 22.500e  bezoe-
ker in het zonnetje gezet. In mei was 
dat Karien Zuidam. Zij is kaderlid 
van de Watervrienden IJmuiden en 
was onder andere teamcaptain van 
het team (grote team) van de Water-
vrienden dat met de zwemmarathon 
heeft meegedaan. Mevrouw Zuidam 
gaat de taart delen met haar mede-

kaderleden na afloop van hun zwem-
avond.

Vrijdag 31 mei was de opening van 
het zomerseizoen met een beachpar-
ty. Ruim 450 kinderen vermaakten 
zich met beachvolley, een survival-
baan in het buitenbad en verschillen-
de activiteiten in het recreatiebad. 

Wie op de hoogte wil blijven van al-
le activiteiten kan het beste de site 
www.zwembadvelsen.nl en deze In-
fopagina in de gaten houden. (foto: 
gemeente Velsen)

Voorlichtingsbijeenkomst
Hoe kun je inbraak voorkomen? 
Waarom moet je altijd aangifte 
doen? Dat is te horen op de voor-
lichtingsavond in Santpoort-Zuid 
op 10 juni. Meld u aan!

De vakantieperiode is voor veel men-
sen een fijne tijd. Helaas slaan dan 
ook inbrekers vaak hun slag. Ge-
meente Velsen en de politie spannen 
zich in om woninginbraken te voor-
komen en inbrekers op te sporen. 
Hoe meer mensen daaraan meewer-
ken, hoe beter het is, en hoe veiliger 
de wijk wordt.

Het wijkteam van Santpoort organi-
seert een voorlichtingsavond over de 
preventie van  woninginbraken voor 

de bewoners uit Santpoort-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-inbreker 
aan het woord, die vanuit zijn ‘vak-
kennis’ tips geeft over de beveiliging 
van uw woning. Na afloop is er gele-
genheid tot het stellen van vragen.

De bijeenkomst is op maandag 10 juni 
in ’t Brederode Huys, Bloemendaal-
sestraatweg 201 in Santpoort-Zuid, 
van 20.00 tot 22.00 uur. Vriendelijk 
verzoek om u aan te melden. Dat kan 
bij Sandra Blesing van Woningbedrijf 
Velsen op tel.nr 0255-566583 of via e-
mail aan s.blesing@wbvelsen.nl.

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen kan 
deze vraag met ‘ja’ beantwoor-
den. Want overal in Nederland zet-
ten mensen zich in voor vele doe-
len. Weet u kandidaten? Draag ze 
voor! Dat kan tot 15 augustus 2013.

Wie zich jarenlang op bijzondere wij-
ze inzet voor de samenleving kan in 
aanmerking komen. Denk aan vrij-
willigers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg 
of op een ander terrein. Denk ook aan 
mensen die voor hun werk lang iets 
bijzonders doen waar de hele samen-
leving wat aan heeft. Persoonlijke in-
zet, visie en kwaliteiten zijn altijd be-
langrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan 

contact op 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. Daarom 
moeten voordrachten vóór 15 augus-
tus a.s. worden ingestuurd.

Meer informatie bij de afdeling Com-
municatie / Kabinetszaken via tel. 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis 
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvra-
gen. Hierin staat alles wat u moet we-
ten over de aanvraag van een Konink-
lijke Onderscheiding. Meer informa-
tie ook op www.velsen.nl.
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25 juni Kennemer Theater

Informatie luchtkwaliteit
Alles wat u over fijn stof in de 
IJmond wilt weten, komt aan de or-
de op de informatieavond op 25 ju-
ni in het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Vooraf kunt u al vragen in-
sturen.

Wat doet fijn stof met de gezondheid? 
Welke andere stoffen nog meer? Wat 
hebben de gemeenten in de IJmond 
gezamenlijk gedaan aan de luchtkwali-
teit? Deze en allerlei andere belangrij-
ke zaken over luchtkwaliteit komen op 
dinsdag 25 juni in het Kennemer The-
ater aan de orde. 

De provincie meet de luchtkwaliteit in 
de IJmond continu. Ieder jaar worden 
de meetresultaten geanalyseerd en ge-
publiceerd in het zogenaamde data-
rapport Luchtkwaliteit. De provincie 
heeft in de laatste week van mei het 
rapport met de resultaten van 2012 be-
kendgemaakt. In 2012 is in de IJmond 
een lagere concentratie fijn stof geme-
ten dan het jaar daarvoor; globaal is er 

een daling van 3 tot 7 microgram per 
m3. Daarmee wordt aan de normen 
voor fijn stof voldaan. Het weer – met 
minder oostenwind en meer neerslag 
– is een belangrijke oorzaak van deze 
daling in de meetresultaten.

Om de inwoners te informeren over 
het thema luchtkwaliteit organiseren 
de vier IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen samen 
een bijeenkomst op dinsdag 25 juni 
2013 in het Kennemer Theater. Ieder-
een is van harte welkom vanaf 19.00 
uur. Het programma begint om 19.30 
uur en duurt uiterlijk tot 22.30 uur.

Heeft u nu al een vraag over de lucht-
kwaliteit in de IJmond dan kunt u die 
vooraf aan ons toesturen. Dan kun-
nen we de informatie voor die avond 
daarop afstemmen. Stuur uw mail via 
www.milieudienst-ijmond.nl/lucht-
kwaliteit. Uiteraard kunt u op de avond 
zelf ook vragen stellen. Aanmelden is 
niet nodig. (foto: gemeente Velsen)

Platform buurtinitiatieven
Heeft u een idee voor uw buurt? 
Maak dan gebruik van Verbeter-
debuurt.nl – dan kunnen buurt-
genoten erop stemmen, het idee 
verbeteren en helpen realiseren. 
De site is ook voor meldingen 
over de openbare ruimte.

De gemeente Velsen werkt met het 
online platform Verbeterdebuurt.nl. 
Via de website of mobiele app is het 
heel makkelijk om een idee over de 
buurt op de kaart te zetten en te de-
len met anderen. Het is dé plek om 
ideeën te lanceren die de buurt nog 
beter of leuker maken. Het is een di-
gitaal kanaal voor bewonersinitia-
tieven en om inspiratie op te doen. 

Als meer dan tien mensen op een ini-
tiatief gestemd hebben, gaat het door 
naar de wijkteams van de gemeente 
Velsen. Zo krijgen naast de buurtbe-
woners ook bijvoorbeeld bedrijven, 

woningcorporaties en de gemeen-
te de kans om het idee op hun eigen 
manier te ondersteunen. Zij kunnen 
bijvoorbeeld weer anderen mobili-
seren, een financieel steuntje in de 
rug geven of er bij toekomstplannen 
rekening mee houden. Verbeterde-
buurt.nl is ook bereikbaar via ande-
re websites zoals die van woningcor-
poraties, stichting Welzijn Velsen en 
wijkplatformsvelsen.nl.

Op Verbeterdebuurt.nl kunnen ook 
meldingen over de openbare ruim-
te worden gedaan. Dat kan trouwens 
ook via velsen.nl of via apps van 
‘MakkelijkMelden’ en ‘BuitenBeter’. 
Al deze meldingen komen bij de ge-
meente terecht en worden vervol-
gens zo snel mogelijk afgehandeld. 

Meer informatie op www.verbeter-
debuurt.nl of download de app via 
http://app.lk/verbeterdebuurt.

Vijfde fase reconstructie
Planetenweg IJmuiden
Het werk aan de Planetenweg 
gaat voort. De vijfde fase gaat op 
7 juni van start, terwijl eerdere fa-
ses worden afgerond. Hieronder 
de stand van zaken.

Begin 2013 zijn de werkzaamheden 
gestart voor de reconstructie van 
de Planetenweg in IJmuiden. Op 
vrijdag 7 juni start de volgende fa-
se hiervan. In deze vijfde fase wordt 
gewerkt vanaf de Eenhoornstraat / 
hoek Pleiadenplantsoen tot de Pla-
netenweg / hoek Bellatrixstraat. De-
ze werkzaamheden duren tot vrijdag 
19 juli. Intussen worden de fases 3 en 
4 afgerond. Deze zijn op 14 juni klaar. 

De route van het inkomende ver-
keer vanaf de Planetenweg / Lan-
ge Nieuwstraat richting Zeewijk 

blijft hetzelfde. Het uitgaand ver-
keer (verkeer vanaf Zeewijk richting 
het centrum) wordt gefaseerd afge-
sloten. Zo wordt het uitgaande ver-
keer richting Amsterdam, Alkmaar 
en Haarlem omgeleid via de Dokweg. 
Het verkeer richting het centrum 
wordt omgeleid via de Orionweg, 
Linneausstraat, Planetenweg, Lange 
Nieuwstraat en via de Planetenweg 
en de Heerenduinweg. De omleiding 
wordt met borden aangegeven. De 
bussen die uit Zeewijk richting cen-
trum rijden worden omgeleid via de 
Orionweg, Linneausstraat, Plane-
tenweg en Lange Nieuwstraat

Meer informatie op www.velsen.nl 
> Bestuur-Organisatie > Projecten > 
Planetenweg-IJmuiden

Een impressie van de werkzaamheden in het stadhuis aan Plein 1945. Van 
links naar echts de Burgerzaal, de kamer van een van de wethouders en de 
Raadzaal. (foto’s: gemeente Velsen)
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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 be-
kend dat zij in de periode van 25 
mei 2013 tot en met 31 mei 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Kromhoutstraat 54, plaatsen twee ga-
rageboxen (28/05/2013) w13.000196;
Loggerstraat 100, veranderen bedrijfs-
gebouw (30/05/2013) w13.000201;
Dennekoplaan 59, plaatsen dak-
kapel (achtergevel) (30/05/2013) 
w13.000199;

IJmuiderstraatweg 46, terugsnoeien 1 
boom (31/05/2013) w13.000200.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord/Santpoort-Zuid
Velserenderlaan, Hoofdstraat, Broek-
bergenlaan, Middenduinerweg, wij-
zigen bestemming (weilanden) tij-
dens Dorpsfeest Santpoort 2013 
(28/05/2013) w13.000190;
Roos en Beeklaan 89, maken con-
structieve doorbraak (27/05/2013) 
w13.000189.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloembocht 174, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (28/05/2013) 
w13.000197;
Wagenmakerstraat 21, plaatsen 
4 opslagcontainers (28/05/2013) 
w13.000191.

Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen 2 tenten 
(30/05/2013) w13.000198.

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 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken: Velserbroek, Klipper 
5, legaliseren berging, (07/04/2013) 
w13.000134.

Tacitustunneltje
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 21 mei 2013 besloten om de 
naam Tacitustunneltje vast te stel-
len voor de openbare ruimte type 
kunstwerk dat de Oostlaan in Vel-
serbroek verbindt met de Ooster-
broekerweg in Velsen-Zuid., con-
form de bij het besluit behoren-
de kaart. Als toelichting een on-
derbord met opschrift ‘Romeinse 
geschiedschrijver (56 – 117 n.Chr.) 
Heeft in de Annales de geschiede-
nis beschreven over de periode van 
14 – 68 n.Chr. De Annales is de eni-
ge geschreven bron waarin Flevum 
(Velsen) vermeld wordt.’ onder het 
naambord toe te voegen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 

de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Informa-
tiemanagement van de gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt 
hiervoor een afspraak maken bij de re-
ceptiebalie, of via telefoonnummer 
0255 567352..

Arbeidsvoorwaarden
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 14 mei 2013 be-
sloten voor medewerkers van de 
gemeente Velsen de Collectie-
ve Arbeidsvoorwaardenregeling 
/ Velsense Arbeidsvoorwaarden-
regeling (CAR/VAR) vast te stel-
len. Dit is de CAO voor de mede-
werkers van de gemeente Velsen. 

Hier staan onder andere regels in 
met betrekking tot aanstelling en 
ontslag, salaris en vakantieaan-
spraken.

Het besluit treedt in werking op de 
dag na officiële bekendmaking en 
ligt voor iedereen kosteloos ter inza-
ge bij de afdeling Human Resources 
van de gemeente Velsen.
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Raadsplein 13 juni 2013
Op 13 juni 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
 
De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.00    Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)

Ruimte 2
19.30-21.00  Bestemmingsplan Havengebied 

Ruimte 3
19.30-21.00  Bestemmingsplan IJmuiden-West 

Ruimte 4
21.30-23.00 Visie Noordzeekanaalgebied  

Ruimte 5
21.30-23.00 Bestuursrapportage 1e Kwartaal 2013 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 12 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 reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

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.

Een samenvatting van de raadsvergadering is terug te zien in de week na de ver-
gadering op Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl.

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. Burgemeester 
en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen 
(de datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Loggerstraat 21, plaatsen 2 units (tij-
delijk) (27/05/2013) w13.000127;
Andromedastraat 25, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(04/06/2013) 

w13.000164.

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 
47, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(04/06/2013) w13.000166.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Krommeweid 18, vestigen nagelsa-
lon in kamer woning (03/06/2013) 
w13.000138.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord

Geen mededelingen

Driehuis
Bosboom Toussaintlaan 34, vergro-
ten woning met erker (voorgevel)
(28/05/2013) w13.000121

Evenementen art. 2:17 APV 
7 juni 2013, Club Beeckestijn, Land-
goed Beeckestijn, Kweeckesteins-
weg te Velsen-Zuid (05/06/2013) 
u13.004464;
8 juni 2013, Beeckestijnpop, Land-
goed Beeckestijn, Kweeckesteins-
weg te Velsen-Zuid (05/06/2013) 
u13.004572.




