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Nieuwe Zeesluis IJmuiden
Een nieuwe zeesluis op de plek 
van de huidige Noordersluis in 
het Noordzeekanaal is een stap 
dichterbij gekomen. De aanleg 
zou in 2015 kunnen beginnen. 

De nieuwe zeesluis van 500 m leng-
te, 65 m breedte en 18 m diepte is 
haalbaar, betaalbaar en inpasbaar, 
blijkt uit onderzoek. Het ministe-
rie van Infrastructuur en Milieu, de 
provincie Noord-Holland en de ge-
meente Amsterdam kiezen voor een 
sluis van deze afmetingen. Hiermee 
is de komst van een nieuwe zeesluis 
ter vervanging van de Noordersluis 
een stap dichterbij gekomen.

De huidige Noordersluis is rond 
2030 aan vervanging toe. De nieuwe 
sluis biedt ruimte aan grotere sche-
pen en kan dienen als primaire wa-
terkering. De aanleg zou 848 mil-
joen euro kosten. Meer mag ook niet, 
hebben het ministerie, de provincie, 
Haven Amsterdam en Rijkswater-
staat afgesproken. Omdat de sluis in 
IJmuiden komt, is de gemeente Vel-
sen nauw betrokken. 

De komende tijd wordt besteed aan 
nader onderzoek. Naar verwachting 
kan de aanleg in 2015 beginnen, de 
testfase in 2018 en de oplevering in 
2019.

Dinsdag 3 juli in Watervliet

Informatie Brede School
Er komt een informatieavond 
over de uitgangspunten en de glo-
bale vorm van de Brede School 
aan de Heirweg in Velsen-Noord, 
dinsdag 3 juli in Wijksteunpunt 
Watervliet. Op 28 juni begint de 
inspraaktermijn. 

In de Oudejaarsnacht 2011-2012 
brandde Buurtcentrum De Mel af. 
De afwikkeling daarvan kostte veel 
tijd. Nu is de eerste stap gezet naar 
nieuwbouw van de Brede School, 
waarin ruimte is voor onderwijs, 
welzijnsactiviteiten en gymnastiek. 

Tijdens de informatiebijeenkomst 
op dinsdag 3 juli krijgen belang-
stellenden uitleg over de plannen 

en de procedure. De zaal gaat open 
om 19.30 uur en de uitleg begint om 
20.00 uur. Wijksteunpunt Water-
vliet ligt aan de Doelmanstraat 34 in 
Velsen-Noord.

Op 28 juni begint de inspraaktermijn 
van acht weken – twee weken langer 
dan gewoonlijk vanwege de zomer-
vakantie. Het document ligt ter in-
zage op het stadhuis en het staat, sa-
men met een inspraakformulier, op 
www.velsen.nl

De inspraakreacties worden verza-
meld en opgenomen in het startdo-
cument, dat in het najaar naar de 
raad gaat. Daarna wordt het ontwerp 
van het gebouw verder uitgewerkt.

Kracht van sport in Velsen
Meer Velsenaren die aan sport 
doen, steun voor de sportvereni-
gingen, meer sport op de brede 
scholen en een paar duizend kin-
deren met een JeugdSportPas – 
dat blijkt uit de evaluatie van de 
nota ‘De kracht van sport’.

Deze nota beschrijft het sportbeleid 
van 2008 tot 2012. Uit de evaluatie 
blijkt dat veel gestelde doelen zijn be-
haald. Een greep: 

• 71% van de inwoners van Velsen 
doet aan sport;

• in de afgelopen vier jaar hadden 

een paar duizend kinderen een 
JeugdSportPas, waarmee ze voor 
weinig geld kennis konden maken 
met verschillende sporten;

• in dat aanbod zitten ook sporten 
voor kinderen met bewegings- of 
gedragsproblemen;

• de combinatiefunctionarissen die 
sport en onderwijs met elkaar ver-
binden – werken op verschillende 
scholen in het primair en voortge-
zet onderwijs.

In september buigt de gemeenteraad 
zich over het sportbeleid voor de ko-
mende jaren. (foto: gemeente Velsen)

Huttenbouw gaat door 
aan de Keetberglaan
De 35e editie van de Hutten-
bouwweek  wordt van 21 tot 
27 juli gehouden aan de Keet-
berglaan, op de locatie van 
de voormalige basisschool de 
Klipper. Dit is de uitkomst van 
het overleg tussen de vrijwilli-
gersorganisatie van de hutten-
bouw, Woningbedrijf Velsen, 
het bedrijfsleven en de gemeen-
te Velsen. 
 
Nadat er op het beoogde terrein 
een stukje asbest was gevonden, 
wilde de gemeente geen enkel ri-
sico nemen en liet deze het terrein 
nader onderzoeken. De conclusie is 
dat de grond schoon is. Er kan vol-
op gespeeld worden. Het duurde 
echter lang voordat de onderzoeks-
resultaten bekend waren. Hier-
door werd het organiseren van de-

ze week steeds moeilijker en vrij-
willigers wilden stoppen met de or-
ganisatie.

Als reactie daarop kwam het initia-
tief van een groep ondernemers uit 
Velsen om een terrein aan de Dok-
weg beschikbaar te stellen. Ook 
hebben verschillende bedrijven in-
middels hun medewerking of spon-
soring toegezegd. De gemeente 
waardeert dit initiatief, maar vindt 
deze locatie aan de Dokweg te on-
veilig voor kinderen. Nu is in goed 
overleg alsnog gekozen voor het 
terrein aan de Keetberglaan.

Donaties blijven welkom. Ook kan 
de organisatie nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Neem hiervoor contact 
op met Lina Uiterwijk Winkel via 
06-51523665 of info@linauw.nl

Gevonden en verloren 
voorwerpen bij gemeente
Vanaf 1 juli 2012 gaan de gemeen-
ten in Kennemerland de meldin-
gen van verloren en gevonden 
voorwerpen zelf uitvoeren, ook 
gemeente Velsen. Tot nu toe deed 
de politie dit. Deze beslissing is 
genomen door minister Opstelten 
van Veiligheid en Justitie.

Heeft u een fiets, een sleutelbos of een 
verdwaalde hond gevonden dan kunt 
u het volgende doen. De vondst van 
de gevonden fiets kunt u melden op 
de www.verlorenengevonden.nl. Een 

sleutelbos kunt u afgeven bij de Klant 
Contact Centrum van de gemeente en 
voor een gevonden dier kunt u contact 
opnemen met Dieropvang IJmuiden.

Wie iets verloren is, kan dit mel-
den bij de gemeente of registreren op 
www.verlorenengevonden.nl. Op deze 
site kunt u kijken of uw spullen door 
iemand anders zijn afgegeven.

Alle informatie over gevonden en ver-
loren voorwerpen kunt u vinden op 
www.velsen.nl
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Duurzaamheidsmarkt
De gemeente Velsen organiseert 
op 10 oktober een duurzaam-
heidsmarkt op Plein 1945. Bedrij-
ven en instellingen in Velsen la-
ten die dag zien wat zij aan duur-
zaamheid doen. De gemeente pre-
senteert dan ook haar eigen in-
spanningen op dat terrein. Het 
thema is (zwerf )afval en herge-
bruik. 
 
Op 10 oktober 2012 doet de gemeen-
te Velsen weer mee aan de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. Het the-
ma van de dag is (zwerf )afval en her-
gebruik. De gemeente organiseert een 
duurzaamheidsmarkt. Instellingen 
en bedrijven kunnen hun duurzame 
ideeën of activiteiten op het gebied 
van (zwerf )afval en hergebruik indie-
nen; zij zijn schriftelijk uitgenodigd 

om mee te doen. De aanmelding duurt 
tot 31 juli 2012.

De markt wordt gehouden op Plein 
1945. De gemeente zorgt voor een 
marktkraam die deelnemers zelf kun-
nen inrichten. Andere ideeën zijn ook 
welkom. De verdere details over de 
definitieve invulling van de dag wor-
den in augustus bekendgemaakt.  

De gemeente Velsen heeft zelf ook 
milieudoelstellingen, zoals duur-
zaam inkopen, beperking van ener-
gie- en waterverbruik en verminde-
ring van afval. Een deel van die acti-
viteiten wordt op deze dag gepresen-
teerd. Informatie en aanmelding bij 
jrooij@velsen.nl. Meer algemene in-
formatie is te vinden op de website 
www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Zijlader nu ook in Velsen
Sinds deze week rijden twee milieuvriendelijke HVC-zijladers door de ge-
meente Velsen. De afvalwagens gebruiken aardgas en zijn daarmee schoner 
en stiller dan de oude dieselmodellen. Op termijn worden alle zijladers ver-
vangen door dit schoner alternatief. De zijladers zijn niet de eerste wagens 
van HVC die op aardgas rijden; de achterladers gingen hen al voor. (foto: HVC)

Kloof tussen burger en politiek?

Jongeren in debat
Wie op 25 en 26 juni het gebouw 
van het Vellesan College bin-
nenliep zou denken dat er geen 
kloof bestaat tussen de burger 
en de politiek. Twee dagen lang 
waren hier ruim 30 leerlingen 
uit de derde klas VMBO Basis/ 
Kader samen met raadsleden 
van de gemeente Velsen als ech-
te politici aan het werk.

‘Geestelijke gezondheid en pesten’, 
‘sporten voor jongeren’, ‘gezond 
eten stimuleren’, ‘ouderen stimule-
ren om actief en vitaal te blijven’ en 

‘voorlichting aan de brugklas over 
drugs’ waren de gekozen thema’s. 
Er werden op school debattrainin-
gen gegeven door raadsleden, ge-
sprekken gevoerd met ambtenaren, 
plannen geschreven, begrotingen 
opgesteld en tot slot was er een spe-
ciale raadsvergadering in het stad-
huis van Velsen. 

Na het debat koos de meerderheid 
van de leerlingen voor het thema 
‘voorlichting aan de brugklas over 
drugs’. (foto: gemeente Velsen)

30 juni Huis/tuin en brocantemarkt  Plein 1945, IJmuiden
30 juni Expositie Fotokring Polderlicht Dorpskerk, 
  Santpoort-Noord
4 juli Haarlem Night Skate (foto) Polderhuis, Velserbroek

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

Evenementen in Velsen

Caravan voor de deur
Maximaal drie dagen achter el-
kaar: zo lang mogen een caravan, 
camper en kampeerwagen in een 
woonwijk geparkeerd staan. De 
gemeente Velsen gaat scherp let-
ten op deze recreatievoertuigen. 

De vakantie staat voor de deur. De ca-
ravan, camper, vouwwagen, boottrai-
ler en dergelijke moet in orde gebracht 
worden, het liefst zo dicht mogelijk bij 
huis. Deze recreatievoertuigen mogen 
niet langer dan drie dagen achter el-
kaar binnen de bebouwde kom op de 

weg staan. Zo staat het in de gemeen-
telijke regels (art. 5:6 van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening).

In de zomerperiode staan deze voer-
tuigen nogal eens in de woonwijk ge-
parkeerd. De gemeente Velsen krijgt 
daar dan geregeld klachten over bin-
nen. De gemeentelijke handhavers 
gaan er extra aandacht aan schenken. 
Wie in overtreding is kan een bekeu-
ring krijgen. De bekeuring bedraagt 
85 euro per overtreding. Zie ook www.
velsen.nl
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes 
vermeld):

Verleende bouwvergunning

BP-112-2010 Velserenderlaan 2 C 
Santpoort-Zuid, het oprichten van een 
berging (21/06/2012).

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

i10.008476 Lange Nieuwstraat 
ong. IJmuiden, bouwen van 106 ap-
partementen en ca. 400 m2 bedrijfs-
ruimte, w11.000709 Rijksweg 130 
en 136 Velsen-Zuid, veranderen van 
het noordelijk en zuidelijk koetshuis 
(25/06/2012), w12.000187 Sluisplein 
24 IJmuiden, vervangen van dakpan-
nen (21/06/2012), w12.000207 Tol-
lenslaan 9 Driehuis, vergroten van 
de 1ste verdieping van een woning 
(22/06/2012), w12.000208 Ekster-
laan 39 IJmuiden, vergroten van een 
woning met een uitbouw en het plaat-

sen van nieuwe kozijnen (voor- en zij-
gevel)(22/06/2012), w12.000209 Gro-
te Hout- of Koningsweg ong. Vel-
sen-Noord (grasveld t.o. Parlevinker-
straat 41), oprichten van een jonge-
ren ontmoetingsplek (21/06/2012), 
w12.000213 Loggerstraat ong. IJmui-
den, oprichten van een bedrijfsgebouw 
(25/06/2012), w12.000223 Ekster-
laan 30 IJmuiden, aanpassen kozij-
nen (voorgevel) en plaatsen kozijn (zij-
gevel)(18/06/2012), w12.000227 Cor-
verslaan 2 Velsen-Noord, herbouw 
papierloods (25/06/2012), w12.000230 
Zeeweg 141 IJmuiden, wijzigen van 
voorgevel (19/06/2012), w12.000231 
Grote Buitendijk 66 Velserbroek, 
plaatsen van dakkapel (voorgevel)
(25/06/2012), w12.000236 Hoofd-
straat 177 Santpoort-Noord, verho-
gen van dak (26/06/2012), w12.000249 
Terrasweg 63 Santpoort-Noord, ver-
vangen van dakkapel (19/06/2012)

Verleende omgevingsvergunning – uit-
gebreide voorbereidingsprocedure
 
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning verleend voor 
w11.000734/w11.000735 Wester-
duinweg 4-6 IJmuiden, het slopen van 
8 silo’s voor boorspoelingopslag en het 
oprichten van 3 silo’s voor cementop-
slag. Deze omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 29 juni 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de werkeenheid Vergunningen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden gedu-
rende de termijn van terinzagelegging 
tegen dit besluit een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
roepschrift is ingediend.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
16 juni 2012 tot en met 22 ju-
ni 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht heb-
ben ontvangen. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.Voor zover de aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000288 Narcissenstraat 1 
A Santpoort-Noord, vergroten van 
een bovenwoning (19/06/2012); 
w12.000289 Kennemerstrand 
174 IJmuiden, verlengen vergun-
ning tijdelijke aanbouw tbv evene-
menten (19/06/2012); w12.000290 
Duinweg of Duivelslaan 52 Sant-
poort-Zuid, kappen van een boom 
(19/06/2012); w12.000291 Zadel-
makerstraat 150 Velserbroek, ver-
bouwen van een kantoorgebouw 
(19/06/2012); w12.000292 Mid-
denhavenstraat 34 E IJmui-
den, plaatsen van een dakopbouw 
(19/06/2012); w12.000293 Edison-
straat 19 IJmuiden, plaatsen dak-
opbouw tegen bestaande kap op ach-
tergevel (20/06/2012); w12.000294 
Willem de Zwijgerlaan 31 Sant-

poort-Zuid, kappen van 2 bomen 
(21/06/2012); w12.000295 Dr. Kuy-
perlaan 38 Velsen-Zuid, kappen 
boom (21/06/2012); w12.000296 
Harddraverslaan 32 Santpoort-
Zuid, kappen boom (21/06/2012); 
w12.000297 Hoofdstraat 240 
Santpoort-Noord (rijksmonument), 
plaatsen dakraam in voorgeveldak-
vlak (21/06/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorbereidings-
procedure 

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij 
in het kader van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn voor onderge-
noemde activiteiten een omge-
vingsvergunning te verlenen:
 
W12.00022 Eenhoornstraat 4 te 
IJmuiden, het plaatsen van kan-
toorunit voor een termijn 2 jaar. Dit 
ontwerpbesluit ligt met ingang van 
29 juni 2012 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de wer-
keenheid Vergunningen. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
kan gedurende de termijn van te-
rinzagelegging een ieder schriftelij-
ke of mondelinge zienswijzen indie-
nen of kenbaar maken bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering, (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het or-
ganiseren van een evenement:

i12.005394 Run2Day Velser-
broekloop op 13 juli 2012 te Velser-
broek (19/06/2012)

i 12.004581 Muziek en Meer op 7,8 
en 9 juli 2012, Villa Westend te Vel-
serbroek (20/06/2012)
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Raadsplein 5 juli 2012
Donderdag 5 juli 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad 
weer in het Raadsplein. Zo nodig voort te zetten op maandag 9 juli 
2012 om 19.30. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
	 	
Raadsvergadering	om	19.30	uur

1	 Opening
2	 Actualiteitenuurtje	*
	 -	inspreken	inwoners
	 -	vragenhalfuurtje	raadsleden
3	 Vaststellen:
-	 notulen raadsvergadering	31	mei	2012
-	 besluitenlijst	raadsvergadering	31	mei	2012
4	 Afhandelen:
	 Lijst	van	aan	de	raad	gerichte	brieven
	 Debat,	gevolgd	door	besluitvorming	
5	 Perspectiefnota	2012
	 Pauze
	 Debat,	gevolgd	door	besluitvorming	
6	 Initiatiefvoorstel	GroenLinks:	Railverbinding	IJmuiden	-	Halfweg
	 Besluitvorming
7	 Kadernota	Naar	één	organisatie	voor	werk
8	 Bestemmingsplan	De	Leck	en	de	Bergen
9	 Tracékeuze	HOV,	deeltracé	1

10	 Kadernota	Jeugdbeleid
11	 Kansenonderzoek	regionale	samenwerking
12	 Visie	Luchtkwaliteit	IJmond
13	 Kadernota	van	Zorg	naar	Participatie
14	 Jaarstukken	2011	Centraal	Nautisch	Beheer
15	 Ontwerpbegroting	2013	en	jaarrekening	2011	van	de	
	 Gemeenschappelijke	Regeling	ReinUnie	
16	 Jaarrekening	2011	en	begroting	2013	gemeenschappelijke	regeling
	 Regionaal	Historisch	Centrum	in	Noord-Holland
17	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	voor	omgevingsvergunning	
	 project		Roos	en	Beeklaan	ongenummerd	te	Santpoort-Noord
18	 Verklaring	van	geen	bedenkingen	project	Wijkerstraatweg	178-180
	 	te	Velsen-Noord
19	 Verruiming	kwijtscheldingsregeling	gemeentelijke	belastingen	
	 Kinderopvang
20	 Groencompensatie	Briniostraat	10	te	IJmuiden
21	 Voorbereidingskrediet	kwaliteitsimpuls	winkelcentrum	IJmuiden
22	 Reglement	van	Orde	gemeenteraad	en	Raadsplein	Velsen
23	 Bestuursrapportage	gemeente	Velsen	1e	kwartaal	2012
24	 Motie	25	van	2012	van	VVD	GL	VL:	nota	Lokaal	Gezondheidsbeleid
25	 Onderzoeksrecht	van	de	raad
26	 Vergaderen	op	verschillende	locaties	(onderzoek	n.a.v.	motie	5	
	 van	2012)	–	onder	voorbehoud
27	 Sluiting

Bekendmaking
Algemene vrijstellingen o.g.v. 
de Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaal-gebied 2012 en 
Havenreglement Noordzeeka-
naalgebied 2012

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
Velsen	 maken	 met	 inachtneming	
van	artikel	139	Gemeentewet	bekend	
dat	zij	in	hun	vergadering	van	4	juni	
2012	hebben	besloten:

1.	 vrijstelling	 te	 verlenen	 aan	 de	 ei-
genaren	van	baggervaartuigen,	ty-
pe	sleephopperzuiger,	van	het	ver-
bod	als	bedoeld	in	artikel	4.14,	eer-
ste	 lid,	 van	 de	 Regionale	 Haven-
verordening	 	 Noordzeekanaalge-
bied	 2012	 voor	 zover	 het	 betreft	
de	termijn	van	ten	hoogste	drie	da-
gen	voor	werkzaamheden,	bedoeld	
in	het	eerste	lid,	onder	b	en	deze	te	
stellen	op	maximaal	vier	weken;

2.	vrijstelling	te	verlenen	aan	de	eige-
naren	 van	 kotters	 van	 het	 verbod	
als	bedoeld	in	artikel	4.8,	eerste	lid,	
en	het	gestelde	in	artikel	4.8,	twee-
de	lid,	van	de	Regionale	Havenver-
ordening	 Noordzeekanaalgebied	
2012	 inzake	 het	 volledig	 invul-
len	 door	 partijen	 van	 de	 bunker-
checklist,	mits	er	voldoende	bevei-
ligingsmaatregelen	 zijn	 getroffen	
om	 oliemorsingen	 als	 gevolg	 van	
overvulling	 te	 voorkomen	 en	 het	

bunkeren	ook	overigens	op	milieu-
verantwoorde	wijze	geschiedt;

3.	vrijstelling	 te	 verlenen	 aan	 de	 ei-
genaren	van	vriestrawlers	van	het	
verbod	 als	 bedoeld	 in	 artikel	 4.14,	
eerste	lid,	van	de	Regionale	Haven-
verordening	 Noordzeekanaalge-
bied	2012	voor	zover	het	betreft	de	
termijn	van	ten	hoogste	drie	dagen	
voor	 werkzaamheden	 e.d.	 bedoeld	
in	het	eerste	lid,	onder	b	en	deze	te	
stellen	op	maximaal	vier	weken.

De	 vrijstellingen	 onder	 1	 t/m	 3	 la-
ten	onverlet	hetgeen	overigens	bij	of	
krachtens	de	Regionale	Havenveror-
dening	 Noordzeekanaalgebied	 2012	
respectievelijk	 het	 Havenreglement	
Noordzeekanaalgebied	 is	 bepaald	
voor	genoemde	vaartuigen.

Inwerkingtreding
De	 onderhavige	 besluiten	 treden	 in	
werking	per	1	juli	2012.

Ter inzage
De	 onderhavige	 besluiten	 liggen	 ge-
durende	 twaalf	 weken	 ter	 inzage	 bij	
de	receptie	van	het	stadhuis,	Dudok-
plein	1	te	IJmuiden	en	nadien	bij	de	
afdeling	 Algemene	 Zaken.	 De	 be-
sluiten	 worden	 ook	 gepubliceerd	 op	
de	 website	 van	 de	 gemeente	 Velsen:	
www.velsen.nl

Bekendmaking
Aanwijzing havenmeester en 
mandaatbesluiten o.g.v. de Regi-
onale Havenverordening Noord-
zeekanaalgebied 2012 en het Ha-
venreglement Noordzeekanaal-
gebied 2012

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
Velsen	maken	met	inachtneming	van	
artikel	139	Gemeentewet	bekend	dat	
zij	in	hun	vergadering	van	4	juni	2012	
hebben	besloten	tot:

1.	aanwijzing	 van	 de	 directeur	 Cen-
traal	 Nautisch	 Beheer	 Noordzee-
kanaalgebied	 (CNB)	 als	 haven-
meester	in	het	kader	van	de	Regio-
nale	 Havenverordening	 Noordzee-
kanaalgebied	 2012	 en	 het	 Haven-
reglement	 Noordzeekanaalgebied	
2012;

2.	mandatering	van	taken	en	bevoegd-
heden	van	het	college	op	grond	van	
de	 Regionale	 	 Havenverordening	
Noordzeekanaalgebied	 2012	 en	
Havenreglement	 Noordzeekanaal-
gebied	 2012	 aan	 de	 directeur	 Cen-
traal	 Nautisch	 Beheer	 Noordzee-
kanaalgebied,	 welke	 mandatering	

door	deze	is	aanvaard;

3.	mandatering	van	taken	en	bevoegd-
heden	van	het	college	op	grond	van	
de	 Regionale	 Havenverordening	
Noordzeekanaalgebied	2012	aan	de	
secretaris-directeur	 Milieudienst	
IJmond,	 welke	 mandatering	 door	
deze	is	aanvaard.

De	 onderhavige	 besluiten	 passen	 in	
de	 opzet	 om	 het	 scheepvaartverkeer	
in	 het	 Noordzeekanaal	 en	 aanpalen-
de	havens	op	een	vlotte,	veilige	en	mi-
lieuverantwoorde	 wijze	 af	 te	 wikke-
len.

Inwerkingtreding
De	 onderhavige	 besluiten	 treden	 in	
werking	per	1	juli	2012

Ter inzage
De	 onderhavige	 besluiten	 liggen	 ge-
durende	 twaalf	 weken	 ter	 inzage	 bij	
de	receptie	van	het	stadhuis,	Dudok-
plein	 1	 te	 IJmuiden	 en	 nadien	 bij	 de	
afdeling	 Algemene	 Zaken.	 De	 be-
sluiten	 worden	 ook	 gepubliceerd	 op	
de	 website	 van	 de	 gemeente	 Velsen:	
www.Velsen.nl	
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Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – 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 bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 uur: 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 ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze in-
breng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of 
die relevant zijn voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 31 mei 2012 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Strategische nota Schiphol 2012 
• Programmabegroting 2013 en jaarverslag 2011 Veiligheidsregio 
 Kennemerland (VRK)
• Startnotitie Kanteling van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 (WMO)
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015
• Jaarrekening 2011 De Meergroep
• Jaarrekening 2011, jaarverslag 2011 en begroting 2013 Milieudienst
 IJmond
• Verordening tot 4e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke
 Verordening (APV)
• Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning project
 Westerduinweg 4-6 te IJmuiden
• Kredietaanvraag in verband met nieuwe publiekshal
• Jaarrekening 2011 en programmabegroting 2013 Recreatieschap 
 Spaarnwoude
• Jaarstukken 2011 gemeente Velsen

Raadsplein 5 juli 2012 (vervolg)
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Seniorenteam LTC De 
Heerenduinen in ‘t nieuw
IJmuiden - Het 1e gemengd se-
nioren tennisteam van LTC De 
Heerenduinen, bestaande uit 
Vincent Twisk, Ron Kamstra, Li-
sa Dicke, Brenda Padmos, San-
ne Schuurman en captain Bas 
Schuurman, zijn dit jaar door 
drie sponsors, Café-Brasserie 
De Wildeman, Saffieryachts en 
van Es Catering & Partyservice, 

in een nieuwe outfit gestoken. 
Het team deed lange tijd mee 
voor het kampioenschap, maar 
moest uiteindelijk genoegen ne-
men met een 2e plaats.
Saillant detail was dat Frank van 
Es (hoofdsponsor) zeer betrok-
ken was bij het wel en wee van 
het team en geen wedstrijd heeft 
gemist.

IJmuiden - Normaal gesproken is 
de speel-o-theek alleen geopend 
op zaterdagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur in buurthuis De Spil aan 
de Frans Halsstraat,   maar voor dit 
hoge bezoek zijn de deuren extra 
open gegaan. De kinderen hadden 
nog nooit van de speel-o-theek 
gehoord en zij keken hun ogen uit. 
,,Gaaf he, een skatebord, mag je 
daar zo maar op spelen? Dat spel 
daar, dat wil ik al zolang hebben, 
dat Playmobiel dino-eiland dat 
is leuk!” En zo waren er nog veel 
meer reacties. De kinderen had-
den de tijd om even zelf te spelen 
en in kleine groepjes te luisteren 
naar de uitleg, want net zoals bij 
de bibliotheek zijn er natuurlijk wel 
regels bij het lenen van speelgoed! 
De kinderen hadden samen al vele 
vragen bedacht en zij konden nu 
de vragen stellen. De kinderen wa-
ren heel enthousiast!

Leerlingen 
Het Kompas 
bezoeken 
speel-o-theek

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Zicht op wat beter 
zomerweer begin juli
Tijdelijk hadden we te maken 
met een warmteopstuw vanuit 
het zuidzuidwesten.
Zeer warme lucht (in Zuid-
Spanje al een week lang tus-
sen de 40 en 45 graden lokaal) 
kwam tijdelijk opstomen rich-
ting de Benelux. Slechts een 
gedeelte van die warmte be-
reikte de IJmond deze donder-
dagmiddag, want het grootste 
aandeel boog af naar Duits-
land en Polen.
De temperatuur gaat op vrij-
dag weer zo’n 5 graden terug.
In het weekend blijft het 
meestentijds droog met welis-
waar kans op een bui, alhoe-
wel die grote neerslaghoe-
veelheden van bijvoorbeeld 
afgelopen zondag achterwege 
zullen blijven. 
De wind waait tussen vrijdag 
en zondag uit de vertrouwde 
zuidwesthoek en hoge tempe-
raturen zijn met zo’n luchtaan-
voer niet mogelijk. Toch komt 
het kwik eerder bij de 19-20 
graden uit dan bij de 16.
Het vervolg van het weer is 
niet bepaald slecht. We zien 
vooral begin juli de uitbreiding 
van het Azorenhogedrukge-
bied richting West-Europa. 

Uitlopers van dat hoog reiken 
tot over de Benelux.
Gevolg is dat de depressie-
perikelen gedwongen wor-
den zich op wat noordelijker 
breedten te gaan afspelen en 
dat pakt relatief gunstig uit 
voor ons weerbeeld. De neer-
slagkansen blijven tamelijk 
klein in onze omgeving, maar 
qua temperatuur maken we 
(in eerste instantie) nog niet 
zoveel winst vanwege de aan-
landige wind die blijft door-
waaien.
De bedoeling is dat het Azo-
renhoog zich verder uitbreidt 
over onze gebieden en later 
noordoostwaarts.
Mocht die ontwikkeling in-
derdaad doorgang krijgen be-
gin juli, dan is het de start van 
een fraaie zomerperiode. De 
atmosferische patronen zijn 
deze zomer tot nu toe echter 
uiterst hardnekkig.  Om een 
echte doorbraak te krijgen 
naar mooi zomers weer is nog 
heel wat nodig.  

de IJmondiale weerman

Meer weerinfo via de weerpri-
meurlijn, 0900-1234554,

Jongen aangehouden 
na diefstal lokfiets
Veslen-Noord - Een 15-jarige 
jongen uit Velsen-Noord is dins-
dagavond omstreeks 18.40 uur 
aangehouden voor diefstal van 
de inmiddels bekende lokfiets. 
De knaap werd betrapt toen hij 
met de fiets over de Meerwei-
denlaan in zijn woonplaats reed. 
Hij is daar aangehouden door de 

politie. De verdachte is verhoord 
en in de loop van de avond weer 
aan familie overgedragen. De 
politie maakt proces-verbaal op. 
De lokfiets wordt door de politie 
regelmatig ingezet om fietsen-
dieven op te sporen. Er is maat-
schappelijke discussie over de 
inzet van dit middel.




