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Gratis zwemmen voor
kinderen van minima
Kinderen moeten samen met hun
vriendjes of klasgenoten bij het
zwembad kunnen afspreken. Dat is
niet alleen leuk maar ook gezond.
De gemeente Velsen maakt het
ook voor kinderen uit gezinnen
met een laag inkomen mogelijk
om in de zomervakantie van het
mooie zwembad De Heerenduinen
gebruik te maken.

Vissen op afval
De schipper en zijn bemanning van
vissersboot KW 5 heeft de Fishing
for Litter Award ontvangen uit
handen van wethouder Robert te
Beest (voorzitter KIMO Nederland
en België). Deze prijs werd woensdag 4 juni 2014 uitgereikt aan het
schip dat de meeste afval heeft
opgevist uit de Noordzee.

Negen schepen uit de haven van
IJmuiden nemen deel aan dit project, waarbij zwerfafval uit de Noordzee/Waddenzee in grote netzakken

aan land wordt gebracht en verwerkt.
Hierdoor wordt de vervuiling op zee
teruggedrongen, terwijl de visgronden en stranden schoner worden.
‘Fishing for Litter’ is een project van
KIMO Nederland en België, een vereniging van kustgemeenten voor
de veiligheid en het milieu van de
Noordzee en haar kuststreken. Aan
het project nemen in totaal 100 schepen uit 12 havens deel. Zij verwijderen jaarlijks 30.000 kilo afval uit zee.
(Foto Ko van Leeuwen)

Bestemmingsplan voor
HOV Tracé gewijzigd
Op donderdag 5 juni heeft de gemeenteraad van Velsen het bestemmingsplan HOV tracé gewijzigd vastgesteld. Dit bestemmingsplan gaat over het deel van
het toekomstig HOV tracé tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Plein 1945/
Zeeweg in IJmuiden. Op een
groot deel van dit tracé heeft
vroeger een trein gereden. Ondanks dat dit al jaren niet meer
het geval is, had dit gebied nog
steeds een spoorbestemming.
Het was daardoor niet mogelijk
om binnen dit gebied een deel
van het geplande HOV tracé aan
te leggen. Nu het bestemmingplan is gewijzigd, is het planologisch mogelijk geworden om te
starten met de aanleg van een vrij
liggende busbaan. Hierdoor heeft
de snelbus straks minder last van
het autoverkeer.

Tien keer gratis vanaf 5 juli
Hebt u een laag inkomen (tot 110%
van het minimum) en is uw kind tussen 10 en 18 jaar oud ?
Dan kunt u een aanvraag indienen
om uw kind tien keer gratis te laten
zwemmen in de periode van 5 juli tot
eind augustus.

Het bestemmingsplan is gewijzigd na
afweging van de 48 ingediende reacties (zienswijzen) op het ontwerpbestemmingplan. Een aantal daarvan
was ondertekend. Er waren niet alleen
reacties die betrekking hadden op de
wijziging van het bestemmingsplan,
maar ook op de negatieve gevolgen die
men verwacht van de aanleg van het
gekozen HOV tracé.
Voorafgaand aan het besluit over het
bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een inleidend verzoek behandeld
voor het houden van een referendum
tegen het in 2008 gekozen HOV tracé.
Voor dit verzoek zijn 419 handtekeningen aangeboden. De gemeenteraad
staat op het standpunt dat een volksraadpleging over de kwestie HOV,
waarover al in 2008 een raadsbesluit
is genomen, niet mogelijk is. De wijziging van het bestemmingsplan is een
logisch gevolg van dat raadsbesluit.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.
velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal loket’ en zoek vervolgens op ‘gratis
zwemmen’. U leest dan meer informatie en u kunt het aanvraagformulier downloaden. U kunt ook contact
opnemen met het klant contact centrum van de gemeente (tel. 140255).
Let op. Mensen die een uitkering van
de gemeente Velsen hebben hoeven
niet te reageren; zij krijgen persoonlijk bericht.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd
ontvangt u snel daarna een brief met
informatie. Met deze brief krijgt u of
uw kind bij het zwembad een polsband voor tien keer gratis toegang.

Raad behandelt
Perspectiefnota 2014
Op woensdag 18 juni bespreekt de
raad van Velsen tijdens een raadsbrede sessie van het Raadsplein de
Perspectiefnota 2014. De vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen.
De agenda met de Perspectiefnota
2014 staat op raad.velsen.nl.

Bij aanvang van de sessie spreken de
fracties hun Algemene Beschouwingen (politieke visie op de plannen voor
de komende jaren) uit. Daarna is er gelegenheid voor onderling debat en reageert het college. Aan het eind van de
sessie geven de raadsleden aan welke
onderwerpen zij tijdens de vaststelling
van de Perspectiefnota op donderdag
26 juni 2014 willen bespreken.
De Perspectiefnota 2014 is een voorstel van het college. Daarin staan de

beleidsvoornemens en ontwikkelingen met financiële consequenties opgenomen voor 2014 en de jaren daarna, zodat de raad bij zijn besluitvorming een brede afweging kan maken.
Op basis van de vastgestelde Perspectiefnota 2014 wordt de Begroting 2015
en de Meerjarenbegroting opgesteld.
De raad stelt deze stukken in november vast.
Inwoners, belangengroepen, organisaties en instellingen kunnen tijdens de
raadsbrede sessie van woensdag 18 juni inspreken over de Perspectiefnota
(om 19.00 uur). Zij dienen zich dan wel
aan te melden. Dit kan tot dinsdag 17
juni, 16.00 uur via griffier@velsen.nl of
per telefoon: 0255 567502. Een schriftelijke reactie kan ook. Mail deze naar
griffier@velsen.nl. Deze reactie wordt
dan naar de raadsleden doorgestuurd.
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Zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen. Weet u kandidaten? Draag ze
voor! Dat kan tot en met 15 augustus 2014.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving kan in
aanmerking komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld
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 samenleving wat aan heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan

eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes
behandelt, kan beoordelen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg
zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies uitgelegd
hoe u te werk moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2015 moet het verzoek insturen vóór 16 augustus a.s.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken via tel.
0255-567200. Daar kunt u ook gratis
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet weten over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie ook op www.velsen.nl.

Werkzaamheden aan het
spoor bij Wüstelaan en
Kennemergaardeweg
In verband met werkzaamheden
aan het spoor zijn de overgangen
aan de Wüstelaan in SantpoortZuid en Kennemergaardeweg in
Santpoort-Noord afgesloten voor
wegverkeer in het weekend van
14 juni 2014 01:00 uur tot 16 juni
2014 07:00 uur.

De fiets- en voetgangersoversteek op

station Santpoort- Zuid wordt niet
afgesloten. Er staat een verkeersregelaar tot zaterdag 14 juni 23:00 uur.
Daarna is de oversteek beveiligd via
de reguliere beveiliging: bomen, bellen en lampen.
De overweg aan de Middenduinerweg in Santpoort-Noord is open
voor het wegverkeer.

Velsen gaat op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen plaatsen.
De panelen zijn een aanvulling op
de 92 panelen die al op het stadhuis liggen. Plaatsing van zonnepanelen zorgt voor een forse verlaging van de energierekening,
waardoor de investering zichzelf
terugverdient. De gemeente beschikt over 4.400 m2 dakoppervlakte waar maximaal 1.200 zonnepanelen op kunnen worden geplaatst. Wethouder milieu Floor
Bal: “Hiermee komen we als gemeente weer een stap dichterbij
onze gemeentelijke doelstelling
om het energiegebruik in de gemeente te verduurzamen.”

Voorbeeld
Het plaatsen van zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen past binnen de uitwerking van de strategische agenda ‘Er zit Energie in Velsen!’ en de Perspectiefnota 2013.
Het project kent een investering
van ruim € 400.000, -. Floor Bal: “
De gemeente wil een voorbeeld zijn
als het gaat om duurzaam gebruik
van energie. Zonne-energie verlaagt de energielasten en daarmee
de woonlasten.” In voorbereiding

op de plaatsing van zonnepanelen,
werkt de gemeente intensief samen
met Route du Soleil.
Uitgedaagd
De gemeente Velsen wil ook dat
scholen en maatschappelijke instellingen zonnepanelen plaatsen.
Schoolbesturen worden uitgedaagd
om projecten hiervoor te ontwikkelen. Er wordt gestart met een gezamenlijk pilot waarin scholen, Route
du Soleil en Energiek Velsen deelnemen. Energiek Velsen is een initiatief van inwoners uit Velsen zonder winstoogmerk. Ook is het de bedoeling dat met andere burgerinitiatieven wordt gekeken naar mogelijkheden van energieafname.
Route du Soleil
Route du Soleil is een initiatief van
zeventien gemeenten uit de regio’s IJmond, Zuid-Kennemerland
en Waterland. Met als doel de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren. Route du Soleil richt zich daarbij op inwoners, ondernemers en gemeenten. Kijk voor meer informatie
over Route du Soleil op www.routedusoleil.nl. (foto Reinder Weidijk)
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Prijswinnaars
Dag van het Park bekend!
Tijdens de Dag van het Park in
het Burgemeester Rijkenspark is
een fotowedstrijd georganiseerd.
Vooral de roofvogels waren een
dankbaar object om te fotograferen.

De jury, bestaande uit wethouder
Floor Bal, Eric van Leuven, René de
Graaf en Ben Kruijsen, heeft uit de
ingezonden foto’s de volgende winnaars gekozen:
1e prijs: Belinda Put (natuurboek)
2e prijs: Esther Bekker (boek over
wilde grazers)

3e prijs: Marjantien Hoffman (boek
over kruiden).
De jury beoordeelde de winnende foto als volgt: het is een pakkende foto die emotie oproept, de diagonale compositie van de foto maakt het
een interessant beeld, het kind dat
in het centrum staat, straalt veel plezier uit, een mooi plaatje dat de sfeer
van de Dag van het Park goed weergeeft.
De prijswinnaars kunnen zich melden bij Thea Olivier, e-mail: tolivier@velsen.nl. (Foto: winnende foto van Belinda Put)

Beelden van Velsen
Vandaag is het boekje ‘Beelden van Velsen’ verschenen. In de gemeente Velsen zijn vele kunstwerken in de openbare ruimte te vinden. Beelden uit de jaren’50 t/m ’80 van de vorige eeuw, maar ook
kunstwerken uit de jaren ’90 in Velserbroek. En niet te vergeten de
marmeren beelden uit de 18e eeuw op het landgoed Beeckestijn.

De beelden zijn gefotografeerd, in kaart gebracht en beschreven
door de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Het boekje is te
vinden op www.velsen.nl.
Ook wordt er nog gewerkt aan een fietsroute langs de kunstwerken. Hierover zullen wij u nog informeren.

Speelterrein Grote Buitendijk
Vrijdag 6 juni 2014 heeft wethouder Annette Baerveldt het eerste natuurlijke speelterrein aan de
Grote Buitendijk in Velserbroek
geopend.

Deze mooi gelegen speelplek aan
de Grote Buitendijk – tussen de Rosa Manusstraat en de Mina Krusemanstraat – was toe aan een opknapbeurt. Van de originele inrichting was alleen nog de kabelbaan
over. Het moest een natuurspeelplek worden, waarbij er zoveel mogelijk natuurlijke materialen werden gebruikt. Ook de kenmerken van
het terrein zelf, zoals de greppels, de
heuvels en de bosjes zijn benut.

De speelplek is voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar. De gemeente Velsen wilde graag van hen horen wat
hun wensen en ideeën waren voor de
nieuwe inrichting. De kinderen die
vorig jaar juli meededen aan de huttenbouwweek brachten hun wensen in. Anderen vulden op de website van de gemeente een vragenlijst
in. Ook direct omwonenden zijn uitgenodigd om mee te denken. Evenals
de Stichting Welzijn Velsen. Ruim
40 kinderen hebben hun wensen
kenbaar gemaakt. Het resultaat van
al dit meedenken mag er zijn! Velsen
hoopt, dat de jeugd nog jaren plezier
beleeft op dit terrein. (foto Ko van
Leeuwen)
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

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

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 Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 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.
Deze week zijn er geen mededelingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31 mei tot en met 6 juni 2014 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Monnickendamkade ong., realisatie boatlanding IJmondhaven
(02/06/2014) w14.000250;
Lorentzstraat
6,
moderniseren
voorgevel
(03/06/2014)
w14.000252;
Dudokplein 1, aanpassing corridor 1e verdieping (03/06/2014)

w14.000256;
Omgeving Kanaalstraat, De Wetstraat, Helmstraat, President Krügerstraat, bouwen 34 appartementen en 48 woningen (05/06/2014)
w14.000261
Groenstrook tussen Maasstraat
en Heerenduinweg t.h.v. nr. 4345, kappen 1 boom (06/06/2014)
w14.000262
Nabij flat S.P. Kuijperplantsoen en
parkeerplaats Bloemstraat t.o. nr.
11, kappen 1 boom (06/06/2014)
w14.000263
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Marowijnestraat 3, kappen boom
(02/06/2014) w14.000248;

Paramaribostraat
18,
plaatsen dakopbouw (02/06/2014)
w14.000249;
Schipbroekenweg 27, realiseren
zorgaanbouw en kappen 1 boom
(02/06/2014) w14.000251
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, plaatsen dakkapel voorgevel (02/06/2014)
w14.000254
Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, bouwen groendrager
(04/06/2014) w14.000258
Velserbroek
Floraronde 291, ingebruikname
deel schoolgebouw als kinderdagverblijf (02/06/2014) w14.000255;
Floraronde 291, wijzigen kozijnen,

brandcompartimentering en hekwerk (04/06/2014) w14.000257;
Langemaad t.h.v. nr. 49, kappen
1 boom en verwijderen stobbe
(05/06/2014) w14.000260;
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan t.h.v. nr. 4 en 8,
kappen 36 bomen (05/06/2014)
w14.000259.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255.

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)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het
besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
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 gevallen kan een
voorlopige voorziening worden

gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld..

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Dennenstraat 21, plaatsen dakopbouw (04/06/2014) w14.000166.

Driehuis
Da Costalaan 58, plaatsen dakkapel
(03/06/2014) w14.000162
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, in
gebruik nemen weiland als parkeerterrein op 21 en 28 juni 2014
(04/06/2014) w14.000161;
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Zeilpad 8, plaatsen

rookkanaal

(06/06/2014) w14.000170.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand project een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 16 juni 2014 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het
besluit in te zien op www.velsen.nl via
het menu: direct naar/ meer nieuws/
besluiten en vergunningen en via
www.ruimtelijkeplannen.nl
onder
NL.IMRO.0453.OM0019BIALLOSTERS1-R001. Belanghebbenden die
een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kun-
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nen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen
tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:
Biallosterskilaan 22 Ben en 22 Bov te Santpoort-Noord
- het samenvoegen van de beneden –en bovenwoning en het vergoten van een
woning (06/06/2014) w13.000331.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
20 t/m 22 juni 2014,dorpsfeest Velsen- Noord, Stratingplantsoen VelsenNoord (04/06/2014) u14.003735
10 t/m 12 oktober 2014, Unimogtreffen, strand IJmuiden aan Zee, (10/06/2014)
u14.004915
28 juni 2014, Familiedag bij Aloha, strand Velsen-Noord, (10/06/2014)
u14.005263
5 juli 2014, Giant Tour Ride (fietstocht), route door Velsen, (10/06/2014)
u14.004972
14 juni 2014, Promised Land, locatie Peddelpoel, Oostbroekerweg te VelsenZuid (Spaarnwoude), (10/06/2014) u14.005442

Raadsplein 18 juni 2014
Op woensdag 18 juni 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen over de
perspectiefnota in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein
1945 om 19.00 uur..

Raadzaal
19.00-23.00Perspectiefnota 2014

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over deze raadsbrede sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk dinsdag 17 juni 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl
Over het onderwerp op de agenda, 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 doorgestuurd.

Raadsplein 19 juni 2014
Op donderdag 19 juni 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal
van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
1: Raadzaal
19.30-21.00
2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
4: Raadzaal
21.30-23.00
5: Schoonenbergzaal
21.30-23.00

Bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Verantwoordingsnota Toezicht &
Handhaving 2013

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk woensdag 18 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 doorgestuurd.

Startdocument bestemmingsplan
Velsen-Noord

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek
van Velserbroek aan het Maanbastion. U kunt zich abonneren op de Nieuwsbrief Raadsplein door uw adresgegevens en uw e-mailadres te mailen naar
raadsplein@velsen.nl
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Jaarrekening 2013 en Jaarverslag 2013

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

1e Bestuursrapportage 2014

