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BeestenBende
in kinderboerderij
Woensdag 29 juni jl. bezochten
de BeestenBenders uit Velsen de
kinderboerderij in Velsen-Zuid.
En wel voor een middag tussen de
koeien en… de spinnen. De boer
leidde de kinderen rond, terwijl
het vertrouwde BeestenBendeteam ook tijdens de speurtocht
van alles ontdekte.

Expositie Polderlicht

Het BeestenBende project
De BeestenBende is bedoeld voor basisschoolkinderen van 6 tot 12 jaar.
Als BeestenBende-lid help je mee
om je buurt schoon te houden. Minimaal één keer per maand ruimen de
kinderen in teams hun eigen wijk op.

Elk team heeft daarbij minstens één
volwassen begeleider. Als blijk van
waardering maken de bendeleden
in de loop van het schooljaar allerlei
spannende avonturen mee, binnen
en buiten de gemeente.
Het landelijke initiatief is al ruim
12 jaar succesvol in heel Nederland.
In mei 2015 is het ook van start gegaan in de gemeente Velsen en intussen telt de aanstekelijke ‘bende’ hier
al 200 leden en begeleiders die zich
inzetten om de problematiek van
zwerfafval spelenderwijs aan te pakken. Zie ook www.mijnbeestenbende.nl. (foto: BeestenBende)

Zondag 3 juli jl. heeft wethouder Floor Bal in het Oude Raadhuis in VelsenZuid met een flitsende start de foto expositie ‘verbinding’ van Fotokring Polderlicht geopend. Hij deed dit door een selfie te maken van hem en de leden
van de fotokring. De tentoonstelling duurt tot en met 17 juli en is elke vrijdag
t/m zaterdag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Polderlicht heeft dit jaar de 1e prijs gewonnen in de jaarlijkse landelijke wedstrijd
en is daarmee de beste fotoclub van Nederland.(foto: Reinder Weidijk)

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 2016.

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

Het college vertelt...
artikel. Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel wat tijd voorbij.
Wie iemand wil voordragen voor de
lintjesregen van 2017 moet het verzoek insturen vóór 15 augustus 2016.
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 of www.lintjes.nl.

Het college van burgemeester en wethouders is halverwege de bestuursperiode 2014-2018. Een mooi moment om de collegeleden uit te nodigen
en hen te vragen waarmee ze afgelopen twee jaar bezig zijn geweest. Deze
verhalen leest u in het hart van de krant. (foto: Reinder Weidijk)
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Lindes Hagelingerweg
worden vervangen
De lindes aan de Hagelingerweg
in Santpoort-Noord worden vervangen. Gezien de slechte bodemgesteldheid groeien de bestaande bomen onvoldoende, zo
is uit onderzoek gebleken. Met
twee nieuwe bomenrijen – ook
weer lindes - en een andere opzet
wil de gemeente van de Hagelingerweg een vitale laan maken.

Welstandsnota 2015

Bouwplannen, wat mag?
Ik heb bouwplannen, wat mag?
Het kan zijn dat uw bouwwerk
dient te voldoen aan ‘redelijke eisen van welstand’. In dat geval zal
uw bouwplan bijvoorbeeld moeten passen in de omgeving. De
gemeente Velsen heeft deze eisen opgenomen in de Welstandsnota 2015. Deze kunt u gemakkelijk digitaal nalezen.

Apps
Welke welstandscriteria zijn precies van toepassing op uw bouwplan? Met gebruikmaking van de applicaties ‘Welstandsnota in het kort’
en de ‘Uitgebreide welstandstoets op
basis van het stroomschema’ kunt u
het antwoord eenvoudig digitaal opvragen. Zoek op www.velsen.nl onder het kopje ‘veel gestelde vragen’:
ik heb bouwplannen, wat mag? Uiteraard kunt u op de site van de gemeente ook de volledige Welstandsnota 2015 nalezen.

Sportloket Velsen
Reserveren? Ga naar www.sportloketvelsen.nl. Via de knop ‘accommodatie huren’ wordt u met eenvoudige
stappen door het programma geleid.

De werkzaamheden zijn na het
Dorpsfeest Santpoort gepland.

De app. ‘Welstandsnota in het kort’
is voor algemeen geïnteresseerden, die de Welstandsnota 2015 op
hoofdlijnen willen doorlopen. En
wel interactief, als een verhaal met
kaartmateriaal en foto’s. Met de applicatie ‘uitgebreide welstandstoets op basis van het stroomschema’ kunnen indieners per adres bepalen wat de geldende welstandscriteria zijn.
Aanbouwen, erkers etc.
Voor veel voorkomende objecten zoals aanbouwen, erkers, garages, gevelwijzingen, dakkapellen, dakopbouwen, erfafscheidingen, installaties, rolluiken, dakramen, panelen,
collectoren en reclame zijn zogeheten objectcriteria opgesteld. Het
gaat daarbij om relatief eenvoudige
en meetbare eisen, die de initiatiefnemer vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid geven of het bouwwerk voldoet. (foto: gemeente Velsen)

Straks online reserveren
voor sportaccommodaties
Gemak dient de mens. Het reserveren van sportaccommodaties
wordt nog eenvoudiger. Vanaf 29
augustus kunt u zelf online een
gymzaal of sporthal boeken. Dat
betekent 24/7 reserveren.

Plan
Om een mooie lindelaan te krijgen
wordt er aan beide kanten van de
straat om de 3 á 4 parkeervakken/
uitritten een boom geplant. Daardoor verdwijnen vier parkeerplek-

ken, maar het totaal aantal parkeerplaatsen voldoet nog aan de norm.
Verder zullen de bushaltes, die door
de komst van de HOV komen te vervallen, worden verwijderd. Er worden geen bomen meer geplant in de
middenberm, daar hier de bodem
onvoldoende vruchtbaar is. Bestaande bomen blijven staan, zolang ze
geen gevaar opleveren. Waar geen
bomen in de middenberm staan,
komt een haag met – daar waar nodig – een doorgang. Vaste planten
maken het geheel af.

Met een eigen account worden al uw
reserveringen duidelijk in kaart gebracht. Evenals uw eigen financiële
overzicht. Natuurlijk is het ook mogelijk om incidenteel een gymzaal
of sporthal te boeken. Betalen doet
u via IDEAL. Kortom: service en gemak!

ViVa! Zorggroep ondertekent Green Deal Zorg
Donderdag 30 juni ondertekende mevrouw mr. E.M. Kooiker, bestuurssecretaris van ViVa! Zorggroep, de Green Deal ‘Nederland
op weg naar een duurzame zorg’.
De ondertekening is één van de
successen voortvloeiend uit de regionale Energietop, die op 18 juni
2015 in IJmuiden plaatsvond.

Wethouder Tim De Rudder van Beverwijk ondertekende de Green Deal
namens de gemeenten in het werkgebied van Omgevingsdienst IJmond.
De regio IJmond geldt, samen met
Amsterdam en Breda, als voorloper
waar het gaat om duurzame successen in de zorg. Eerder ondertekenden instellingen als het Rode Kruis
Ziekenhuis, Heliomare en de Hartekamp Groep de overeenkomst

Duurzame bedrijfsvoering
Zorgaanbieders in Nederland zijn
grootverbruikers van bijvoorbeeld
energie, water vervoer en voedsel.
Daardoor is er veel winst te behalen.
Milieu Platform Zorgsector is de initiatiefnemer van de Green Deal.
Zorginstellingen die de Green Deal
ondertekenden, streven ernaar om
eind 2018 bij 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin te hebben gemaakt met verduurzaming van hun
bedrijfsvoering.
Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, door er een keurmerk aan te
verbinden. (foto: Omgevingsdienst
IJmond)
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Bekendmakingen algemeen
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.

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 08.30 tot 17.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
juni 2016 tot en met 1 juli 2016 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
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig gebruik gebouw (29/06/2016)
12339-2016;
Keizer Wilhelmstraat 1, legaliseren brandcompartimenten en gelijk-

waardige oplossingen (27/06/2016)
12355-2016;
Egmondstraat 10, plaatsen tijdelijke kantoorruimte en berging
(28/06/2016) 12474-2016.

(26/06/2016) 12258-2016.

Driehuis
Hofdijklaan 19a, plaatsen dakkapel
(30/06/2016) 12725-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 57, plaatsen dakkapel (voorgevel)(28/06/2016) 125092016.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, kappen 3 bomen

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 5, plaatsen
dakkapel (01/07/2016) 12811-2016.

Velsen-Noord
Gildenlaan 435, kamergewijze verhuur (30/06/2016) 12687-2016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (30/06/2016) 7114-2016.

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 Noord-

Holland, 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
Esdoornstraat 14, plaatsen nieuwe
opbouw (04/07/2016) 7588-2016;
De Ruyterstraat 86, plaatsen dakopbouw (04/07/2016) 9792-2016;
Prins Hendrikstraat ong., wijzigen constructie (bouwmethodiek)
(28/06/2016) 8112-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., aanleggen brug (HOV deelgebied 5+)
(01/07/2016) 9682-2016;
Groenelaantje 11, vervangen asbest
schuurdak (04/07/2016) 9510-2016.

IJmuiden
Edisonstraat 14 rd, legaliseren dakterras (01/07/2016) 7646-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7,
plaatsen toegangshek en hekwerk
(04/07/2016) 7258-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
Zomerfestival muziek Kennemerplein van 20 t/m 24 juli 2016, Locatie: Kennemerplein, Moerbergplantsoen, deel van de Napierstraat, Van
Poptaplantsoen, Homburgstraat te
IJmuiden, (29/06/2016) 4799-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

15 7 juli 2016
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Raadsvergadering 13 juli 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 29 juni 2016
5 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
Besluitvorming
6 Gewijzigde verordening startersleningen Velsen 2013
7 Jaarrekening en jaarverslag 2015 gemeente Velsen (inclusief accountantsverklaring) – dit agendapunt is onder voorbehoud
8 Motie 9 van 2016- Inzet woonfonds voor verduurzaming wonen
9 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. 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 gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
dinsdag 12 juli 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of
via e-mail: griffie@velsen.nl. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een
uitgebreide uitleg.
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/vergaderingen. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.

Verkeersmaatregelen

Velsen - Vluchtelingenwerk
Velsen zoekt taalcoaches, die
op vrijwillige basis inburgeraars helpen bij het leren van
de Nederlandse taal. Als taalcoach moet je geduldig kunnen omgaan met mensen en
respect hebben voor andere
culturen. Ook is het belangrijk dat je mensen dingen kunt
uitleggen en overbrengen.
Een taalcoach werkt een tot
twee uur per week bij de mensen thuis of in de bibliotheek,
liefst op een vaste dag en tijd.
Dat kan doordeweeks maar
mag ook in de avond of in het
weekend. Dat wordt met de inburgeraar besproken. Het doel
van de taalcoach is het vergroten van de spreekvaardigheid
van de inburgeraar. Als vrijwilliger krijg je geen vergoeding.
Wel zal Vluchtelingenwerk Velsen een paar keer per jaar een
bijeenkomst houden voor de
taalcoaches, zodat zij met elkaar in contact kunnen komen
en dingen kunnen uitwisselen. Aanmelden kan via 0255522822 of h.drupsteen@vwnwh.nl.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Taalcoaches
gezocht
Rijnstraat 106, IJMUIDEN
Casembrootstraat 31, IJMUIDEN

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

Velsen.

Santpoort-Noord - Voor de
vijftiende keer op rij vond
zondag de traditionele autozegening plaats bij de Naaldkerk in Santpoort-Noord. Dit
jaarlijks gebruik stamt uit het
begin van de vorige eeuw en
elders in het land zijn ook
motor- en tractorzegeningen.
Niet alleen automobilisten,
maar ook fietsers en mensen
met een rollator konden de
zegen krijgen uit naam van
Sint Christoffel, die bekend
staat als de beschermhei-

Rijnstraat 106, IJMUIDEN

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Branding hebben voor deze gelegenheid hapjes gemaakt voor de aanwezigen.
Deze hapjes zijn zeer in de
smaak gevallen. De meiden
mochten zelfs met de burgemeester op de foto. Al met al
een hele leuke middag met
een goede seizoensafsluiting
in buurtcentrum de Dwarsligger.

Casembrootstraat 31, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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-

IJmuiden - Dinsdag 23 juni brachten burgemeester en
wethouders een werkbezoek
aan buurtcentrum de Dwarsligger. Dat gebeurde in het
kader van het Gidsproject. Ze
kregen een rondleiding en er
was een meet’n’greet met de
bewoners van Zee- en Duinwijk. De meisjes van de Girlsclub van jongerencentrum

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de percelen:

lige van het verkeer. Na afloop van de kerkdienst deelde pastor Fons Captijn de zegen uit.
Autozegening is een gebruik
binnen de rooms-katholieke
kerk. De ‘heilige Christoffel’,
waarvan het historisch bestaan wordt betwijfeld, is de
patroon van de reizigers. De
meeste autozegeningen vinden plaats omstreeks 24 juli, de feestdag van Christoffel. (bron: RTV Seaport/Ron
Pichel)

Auto’s en fietsers gezegend
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Impressies van het college van B&W
Het college van burgemeester en wethouders is halverwege de bestuursperiode 2014-2018. Een mooi moment om de leden van het college uit te nodigen om te vertellen waarmee zij de afgelopen twee
jaar bezig zijn geweest.

In het algemeen blijkt uit de gesprekken met de collegeleden hoezeer samenwerking van belang is: onderling, met de raad en het ambtelijk appa-

raat, met andere gemeenten binnen en buiten de IJmond en de MRA, met
de provincie, met het bedrijfsleven, met vertegenwoordigers van allerlei
maatschappelijke organisaties en met de inwoners van Velsen.
Volledigheid is op deze plek onmogelijk. Elk collegelid heeft daarom een
keuze gemaakt uit de uiteenlopende grote en kleine projecten in de portefeuilles. Op deze manier geven zij een impressie van hun dagelijks werk.
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Frank Dales

Over eigen schaduw heen stappen
raadsleden hebben gemerkt dat ik
probeer om belangrijke besluiten in
het belang van de gemeente unaniem
te laten nemen. In de eerste termijn
legt iedereen doorgaans zijn eigen ei,
maar van al die eieren moeten we toch
een omelet zien te maken. Ik vond het
heel mooi om te zien dat de gemeenteraadsleden in staat zijn om over hun
eigen politieke partijbelangen heen
te stappen om in het belang van de gemeente een goed besluit te nemen.”

foto: Reinder Weidijk

“Velsen past mij als een handschoen,
nog beter dan verwacht. De collegeleden, de raadsleden en de ambtenaren hebben mij op een warm onthaal getrakteerd. Dat heb ik zeer op
prijs gesteld. Maar waar het in de
praktijk om gaat is of je dagelijks
met elkaar overweg kunt. Eigenlijk
stap je als nieuwe burgemeester op
dun ijs, want je weet nog niet hoe de
sfeer intern is, hoe er gewerkt wordt.
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik
zowel bij het college, de raad als het
ambtelijk apparaat heel goede kwaliteit heb aangetroffen. De neuzen
staan dezelfde kant op, de ambities
liggen op gelijke niveaus.”

“Gelukkkig zijn er ook dingen te doen.
Ik ben niet iemand die in een strak opgemaakt bed terecht wil komen of die
alleen maar op de winkel hoeft te passen. Ik heb een bloedhekel aan vergaderen om het vergaderen. Je vergadert
om na afloop een aantal concrete besluiten of afspraken te kunnen benoemen. Ik ben een doener. Letterlijk en
figuurlijk stroop ik graag de mouwen
op om mij in te zetten voor zaken waar
de stad echt iets aan heeft. Het college en de raad bepalen natuurlijk hoeveel ruimte een burgemeester daarvoor krijgt. Soms ben je de smeerolie
in de organisatie, vaak een klankbord,
een sparringspartner en soms de initiatiefnemer. Mijn eerste indrukken
zijn dat mij zeker de ruimte wordt gegund voor die verschillende rollen. In
het college wordt over en weer goed
naar elkaar geluisterd. Tegen mij kan
ook gerust worden gezegd: Frank, dat
werkt hier niet. Ik heb tot nu toe één
raadsvergadering voorgezeten en de

IJmondiale samenwerking
“Als bestuurders in IJmondiaal verband moeten we ook over onze eigen
schaduw heen willen stappen, lef
durven tonen en onze verantwoordelijkheden nemen. Met de collega’s van de andere IJmondgemeenten, Beverwijk en Heemskerk, zitten we middenin de verkenningsfase naar de structuur die het beste bij de IJmondiale samenwerking
past en naar hoe we met zijn drieën
de, in 2015 door de gemeenteraden
vastgestelde, Strategische IJmondagenda kunnen uitrollen. De gemeenteraden hebben intussen een
sessie achter de rug waarbij allerlei
voorbeelden van bestuurlijke samenwerkingsvormen zijn toegelicht. Uit
de cases die zijn gepresenteerd door
onder meer Alphen aan den Rijn, de
Drechtsteden, Midden Holland en de
Gooise meren is duidelijk naar voren
gekomen dat we uiteindelijk moeten kiezen voor ofwel fuseren ofwel
intensieve samenwerking met behoud van je zelfstandigheid. De keu-

ze voor een samenwerkingsvorm zal
naar verwachting volgend jaar worden genomen.”

Haarlemmerliede en Spaarnwoude
“Op dinsdag 28 juni heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede
en Spaarnwoude een besluit genomen over de fusiepartner. Dat is de gemeente Haarlemmermeer geworden.
Jammer dat Velsen de eindstreep niet
heeft kunnen halen. Ik baal hier natuurlijk van! Onze gemeente (gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie) heeft zich volop ingespannen
om als een goed gekwalificeerde fusiepartner over te komen. Er waren ook
veel lovende woorden vanuit de raad
van Haarlemmerliede en Spaarnwoude over Velsen. Het DNA van Velsen
kwam goed overeen met dat van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Tevens
zouden hun kernwaarden bij ons in
goede handen zijn geweest. Maar, zoals bij elke wedstrijd, kan er maar een
de winnaar zijn. Ik feliciteer het gemeentebestuur van Haarlemmermeer
dan ook met het behaalde resultaat.
Haarlemmermeer en Velsen worden
straks buurgemeenten. Dat feit op
zich geeft ook weer nieuwe kansen.”
Een van de parels
“Nu de revitalisering van het Middenhavengebied is afgerond, is het de
kunst om de bal rollende te houden.
Wat er in het havengebied gebeurt,
vind ik een van de mooie parels van
Velsen. Het is ook een gebied waarvan ik de eerste keer dat ik naar het

strand reed, dacht: dit is nog geen opgemaakt bed, er valt nog het nodige te
doen. Juist omdat er al zoveel is ontwikkeld en in is geïnvesteerd, zowel
door Zeehaven IJmuiden, andere ondernemers en de gemeente. Het project Fabricius wordt later dit jaar geevalueerd. Omdat dit samenwerkingsverband tussen ketenpartners van de
gemeente als het OM, de politie, de belastingdienst en de douane dermate
efficiënt heeft gewerkt voor de controle in het havengebied, verwacht ik dat
zij deze taken in hun reguliere pakket
opnemen. Ook de ondernemers zijn
hier positief over.”
Belhamel
“Ik vind het voor Velsen heel belangrijk om de blik veel krachtiger
naar buiten te richten. Verder dan de
IJmond, verder dan de MRA, recht
Europa in. De naam Velsen, zo heb ik
bijvoorbeeld in mijn vriendenkring
gemerkt, roept weinig associaties op,
is weinig bekend.
Bij IJmuiden kunnen mensen zich
veel eerder een beeld vormen. Ik ben
daarom blij dat mijn verzoek is gehonoreerd om Europa, Europese zaken,
in ons beleid expliciet te bekrachtigen.
Tot op zekere hoogte is de cultuur die
hier heerst van ‘we doen gewoon ons
werk’ een heel gezonde, maar we mogen binnen de MRA gerust een stuk
brutaler worden om ook buiten die
grenzen te worden gezien. Soms moet
je een beetje een belhamel zijn om iets
voor elkaar te krijgen. Dat doe ik met
plezier, want don’t mess with Velsen.”

Burgemeester Frank Dales ondertekende een samenwerkingsovereenkomst tussen ondernemers in het Havengebied van IJmuiden, politie
en gemeente Velsen. (foto: Farzad Ghaus)
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Annette Baerveldt

In de haarvaten van onze samenleving
Aandacht voor verwarde personen
is een landelijk, maar zeker ook een
regionaal thema. Namens de GGD,
ben ik de trekker voor de regio hiervan.”

foto: Reinder Weidijk

“De onderwerpen in mijn wethoudersportefeuille zijn in drie opeenvolgende periodes ongeveer hetzelfde gebleven, maar de inhoud ervan is sterk veranderd.
De Jeugdzorg van nu ziet er echt
anders uit dan Jeugdzaken van tien
jaar geleden: eerst kwam het Centrum voor Jeugd en Gezin erbij en
nu de hele jeugdzorg. Deze periode coördineer ik bovendien de decentralisaties van Jeugdzorg, de
Wmo en de Participatiewet. Dit betekent niet dat ik werk van mijn collega’s Robert te Beest en Arjen Verkaik overneem. Wel is het mijn taak
om de samenhang van de drie poten
van het sociaal domein in de gaten
te houden. De Jeugdzorg was daarin met stip de nieuwste decentralisatie voor de gemeente en die hebben we vanaf het begin samen met
de twee andere IJmond-gemeenten Beverwijk en Heemskerk opgebouwd. Daarnaast ben ik voorzitter van de GGD Kennemerland.
Deze heeft veel raakvlakken met
het sociaal domein, maar raakt ook
regelmatig het thema veiligheid.

“Jeugdzorg draait om kwetsbare mensen die aan het begin van hun leven
staan. Gaat er in die fase iets fout, dan
heeft dat effect op de rest van hun leven. Maar als je op een goede manier
helpt, los je problemen voor hun toekomst op. Met de IJmond-gemeenten
hebben we daarvoor gezamenlijk beleid gemaakt en voor een gezamenlijke aanpak gekozen. Zelfs de raadsleden van deze gemeenten vergaderen
samen over dit onderwerp. Door de
schaalgrootte zijn we een volwaardige gesprekspartner voor de zorgverleners en voor buren als Haarlem en
Haarlemmermeer. Doordat de ambtenaren het werk over de gemeentegrenzen in de IJmond heen verdelen, kunnen ze gebruik maken van elkaars kwaliteiten en daar profiteren
de inwoners van. Ik vind het een megaprestatie hoe het ons is gelukt om
de Jeugdzorg in te richten en vanaf
de allereerste dag uit te voeren. Een
compliment aan iedereen die zich
daarvoor heeft ingezet. Ook aan de
ambtelijke organisatie die mijn wens
voor een dekkend netwerk van sociale wijkteams binnen een half jaar
heeft gerealiseerd. De mensen in die
sociale wijkteams verdienen een extra groot compliment. Zij hebben
echt moeten pionieren in het nieuwe
zorgstelsel. Dit zijn mensen die in de
haarvaten van onze samenleving zitten.”
Op het snijvlak
“In de Kustvisie zit goed schot. Binnenkort kan ik met een ambitiedocument naar de raad en er is een goede
ontwikkelaar bij betrokken. Ik word
er warm van dat de ontwikkelingen

voor deze Kustvisie zo mooi gericht
zijn op het natuurgebied dat ernaast
ligt, in feite op het snijvlak tussen industrie en natuur. Precies daar waar
de Velsense contrasten het grootste
zijn. Zowel de Kustvisie als #BRAK
van collega wethouder Robert te
Beest hebben een lange voorgeschiedenis, maar nu ziet het ernaar uit
dat beide worden gerealiseerd. Vanuit toeristisch oogpunt hoort Rauw
aan Zee daar ook bij. Ik moest er een
nachtje over slapen, maar de term
klopt, is raak. Hij bleek zelfs zó herkenbaar dat veel ondernemers er direct mee aan de haal gingen. De Kustvisie, #BRAK en Rauw aan zee staan
niet los van elkaar, ze zorgen juist
voor een mooie verbinding.”
Wind en water
“Blowkarten, kitesurfen, zelfs het
eerste WK Horse Boarding is vorig
jaar op ons strand gehouden. Je kan
het zo gek niet verzinnen of aan onze kust vinden ze wel iets uit met een
zeil en een plank. Rauwe sporten aan
Zee, omdat we hier robuuste wind- en
watersportmogelijkheden bieden en
faciliteren. Onlangs heb ik een speciale trap over het duin voor windsurfers
officieel in gebruik mogen stellen. Een
trap van zes meter breed, geen schelpen op de treden vanwege de blote
voeten en geen prikkeldraad want anders houden de surfers geen zeil meer
over. Deze trap is tot stand gekomen
in nauw overleg met de surfers zelf en
met het Hoogheemraadschap. En zo
staan er nog meer plannen in de steigers.
De Presail vorig jaar was een daverend succes. Het bestuur van de
Stichting Presail Havenfestival
IJmuiden heeft daarvoor een knap
stuk werk neergezet. Velsen heeft
met Presail een geweldige indruk gemaakt. We hebben uit de hele MRA
collegawethouders uitgenodigd en ik

hoor ze daar nog steeds over. Dit jaar
moeten we helaas een aantal toonaangevende evenementen missen:
het Havenfestival, Beeckestijnpop en
de Pierloop. Het goede nieuws is dat
de organisaties naar mogelijkheden
en middelen zoeken om volgend jaar
gewoon weer op de evenementenkalender van Velsen te staan.”
Aanwinst
De Visie Luchtkwaliteit heeft geresulteerd in een milieudialoog met de provincie, het rijk en Haven Amsterdam
over hoe wij de luchtkwaliteit hier
kunnen verbeteren en ook nog economische ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. Daarbij slaat de balans
wat ons betreft wel door naar betere luchtkwaliteit. En het werkt, het
heeft onder meer geleid tot de aanleg
van walstroom in de haven en een extra pont. De milieudialoog die wij hier
hebben, is inmiddels een voorbeeld
geworden. In Zaanstad hebben ze onze aanpak al overgenomen.
Intussen zijn er ook de nodige gebouwen opgeleverd: de nieuwe sporthal
annex school, peuterspeelzaal en kinderopvang in Zeewijk, de brede school
in Velsen-Noord en de Bosbeekschool
in Santpoort-Noord.
De HOV is een groots project met een
enorme uitstraling vanwege de opknapbeurten van verschillende plekken die het met zich meebrengt. Met
Arjen Verkaik ben ik ooit wezen lobbyen voor de HOV, we hebben het samen ingezet en met collega Ronald
Vennik mag ik het nu afmaken. De
oplevering is in 2017. In beginsel is
er nogal wat weerstand geweest, dat
snap ik, maar nu hoor ik inwoners
vooral zeggen: ‘Wat wordt het mooi!’
En zo is het. Als straks alle bomen zijn
geplant en groeien, dan is het niet alleen een praktische route tot aan het
strand aan toe, maar ook een prachtige. Een aanwinst voor Velsen.”

Wethouder Annette Baerveldt bij de opening van sporthal Zeewijk, bassischool De Zefier en peuterspeelzaal Zoeff !. (foto: Reinder Weidijk)
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Arjen Verkaik

Van Participatiewet tot economie
draagvlak in Driehuis was. Er stonden
minstens honderd vrijwilligers vol
motivatie klaar om te helpen. We zijn
druk doende om andere oplossingen te
vinden.”

foto: Reinder Weidijk

“Zeg ‘Participatiewet’ en ik denk
direct aan IJmond Werkt! Deze organisatie pastte namelijk op
voorhand al prima bij de re-integratietaken die voortkomen uit
de Participatiewet. Er is in het algemeen nogal opgezien tegen
de verschuiving van rijkstaken
naar gemeentetaken: veranderingen in de jeugdzorg, de Wmo en
de komst van de Participatiewet
waaraan een verplichte tegenprestatie is gekoppeld. Anderhalf
jaar later zie je dat de gemeenten
inderdaad beter in staat zijn om
maatwerk te leveren.”

“In Velsen hebben we als proef dertig mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt voor een half jaar een
verplichte tegenprestatie opgelegd.
Wij wilden er graag in investeren om
hen in beweging te krijgen. Deze pilot
had een heel positieve uitwerking, 26
van deze mensen wilden verder gaan.
Ze hadden weer energie gekregen.
Een aantal van hen heb ik persoonlijk bezocht en zo heb ik zelf mogen
zien hoe blij ze met het project waren. Werk geeft zelfvertrouwen en is
bijna altijd, het gaat nu eenmaal niet
voor iedereen op, de beste ingang
voor participatie.
Ook de opvang van vluchtelingen
schaar ik onder het sociaal domein en
daar hebben wij de afgelopen periode
noodgedwongen veel tijd in gestoken.
Ik vind het op zijn zachtst gezegd jammer dat we het Missiehuis in Driehuis
uiteindelijk niet voor huisvesting van
statushouders konden gebruiken, vooral omdat er voor de opvang een breed

Positie in MRA
“In mijn portefeuille speelt de haveneconomie en alles wat daarbij hoort
een grote rol. Ik complimenteer de bedrijven in het gerevitaliseerde Middenhavengebied, omdat zij de kwaliteit hoog willen houden die er samen met Zeehaven IJmuiden is gerealiseerd. De maakindustrie langs het
Noordzeekanaal geeft de regio IJmond
een belangrijke positie in het Platform Regionale Economische Structuur van de Metropoolregio Amsterdam. Koen Overtoom van het Havenbedrijf Amsterdam heeft menige brug geslagen tussen de havens van
Amsterdam, de IJmond en Velsen. Zodoende is onder meer de Averijhaven als
geschikte vestigingsplaats voor ondernemingen in de windoffshore naar voren gekomen. De windoffshore is niet
alleen een geweldige kans voor Velsen
vanwege onze gunstige ligging voor
de aanleg van windmolenparken op
zee. Het onderhoud van deze parken
levert forse, structurele werkgelegenheid op. Uitermate specialistisch
werk en daar is ons bedrijfsleven goed
in, net als in de logistieke dienstverlening.”

lijke dienstverlening. De metropoolregio is het Daily Urban System, een
bijna natuurlijke samenhang tussen
bedrijvigheid, woonkernen en infrastructuur. De MRA is vooral een zeer
interessant knooppunt, een global hub
voor zowel zware, grote vrachten als
voor personenvervoer en voor zakelijke dienstverlening.
Deze driepoot, en daar maken wij
op serieuze wijze onderdeel van uit,
maakt de regio een aantrekkelijke vestigingsplaats voor internationale en
intercontinentale bedrijven. De ontwikkelingen in onze economie en ook
die bij Techport sluiten naadloos aan
op wat we in de Visie op Velsen 2025
hebben gesteld over kennisrijk werken. Een ander punt is onze citymarketing waar we deze collegeperiode
mee zijn begonnen. Onze gemeente
wordt geroemd om de veelzijdigheid.
Die helpt aan de ene kant om uiteenlopende doelgroepen aan te trekken en
maakt aan de andere kant een eenduidige marketing tot een ingewikkelde
opgave. Toch is het gelukt om een strategie te bepalen en die zal in de loop
van dit jaar zijn beslag krijgen.”
Unicum in de wereld
“Over de bouw van de nieuwe zeesluis

kan ik kort zijn: hij ligt in onze gemeente maar hij ís niet van Velsen.
Het is natuurlijk wel een van de grootste Nederlandse infrastructurele projecten en een unicum in de wereld
waar veel aandacht voor is. Daar maken wij met onze citymarketing uiteraard graag gebruik van, onder meer
door Velsen goed te profileren in het
SHIP, het informatiecentrum over de
bouw van de sluis dat veel bezoekers
gaat trekken. We zouden gek zijn als
we zo’n kans zouden laten liggen. Het
biedt ook kansen om het technisch gezicht van Velsen en de IJmond te versterken en daarmee de relatie met
Techport.”
“Vorig jaar is de nieuwe kade van het
natte bedrijventerrein Grote Hout opgeleverd en dit feit draagt bij aan de
versterking van bedrijfsactiviteiten
in de IJmond. Doordat de kade is voltooid en het terrein in de markt is gezet, valt er een groot risico weg uit de
begroting van de gemeente Velsen. Die
begroting is geen vetpot, maar net als
afgelopen jaren blijkt ook nu weer dat
Velsen in staat is om tegenvallers op te
vangen, in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Onze financiën zijn dan
ook keurig op orde.”

Techport
“Techport is in de regio IJmond de verbinder tussen bedrijfsleven en techniekonderwijs, zowel voor laag- als
hooggeschoolden en alles wat daartussen zit. Dit is een van de krachten van
onze regio. Techport is de toekomst
van de IJmond. Ik ben nog steeds blij
dat de grondlegger van Techport, Dook
van den Boer (voormalig CEO van Tata
Steel IJmuiden), destijds zijn nek
heeft uitgestoken om meer te doen dan
alleen de bedrijfsschool van Tata Steel
open te zetten. Techport zorgt voor genoeg technisch geschoold personeel
voor ons bedrijfsleven en stimuleert
bedrijven te innoveren. Dat bedrijfsleven verkeert in een wereld waar innovatie voorop staat. En of je nu toegroeit
naar smart industries of naar circulaire economie, dan heb je het over economieën die nieuwe kansen bieden
voor onze regio.”
Natuurlijke samenhang
“De metropoolregio is voor ons van belang vanwege de verbintenis tussen de
zeehaven, de luchthaven en de zake-

Wethouder Arjen Verkaik en gedeputeerde Jaap Bond opende de gerenoveerde kade van het
bedrijventerrein de Grote Hout. (foto: Ko van Leeuwen)

Infopagina
7 juli 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Ronald Vennik

Van lelijk eendje tot een prachtige zwaan
Zeehaven IJmuiden kunnen optrekken, waardeer ik zeer.”

foto: Reinder Weidijk

“We mogen trots zijn op onze
structuurvisie die in mei door de
raad is vastgesteld. Deze structuurvisie is een verdere vertaling van
de Visie op Velsen 2025. Alle kernkwaliteiten, alles wat we goed vinden aan Velsen, staan er stevig in
verankerd. IJmuiden bijvoorbeeld,
de nautische toegangspoort tot de
Metropoolregio Amsterdam, heeft
lang de reputatie gehad van een
soort ‘lelijk eendje’. Mede dankzij de woningbouw die er is gerealiseerd, wordt inmiddels duidelijk
dat IJmuiden zich ontwikkelt tot
een prachtige zwaan. De structuurvisie biedt aan de andere kant, net
als het coalitieakkoord, voldoende
ruimte om samen met de raad bij te
kunnen stellen wanneer maatschappelijke veranderingen daarom vragen.”

“Veel meer dan voorheen zijn we in
staat om de kwaliteiten van Velsen expliciet te benoemen. Daarmee is de
structuurvisie ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’ een mooi uitgangspunt om
verder te bouwen aan onze toekomst,
of het nu gaat om woningbouw, toerisme en recreatie of andere bedrijvigheid.
Een van de impulsprojecten is de ontwikkeling van het Havenkwartier. Ik
werk daarin samen met collega Floor
Bal. Deze collegeperiode is in de ontwikkeling van Oud-IJmuiden weer behoorlijk schot gekomen. Er valt nog
een hoop werk te verzetten, maar de
belangstelling van woningzoekenden voor deze parel van een plek en
de constructieve samenwerking met
partners geven veel energie. De manier waarop we ook op dit gebied met

Waardering voor HOV-traject
“Goede bereikbaarheid is essentieel voor Velsen in zijn geheel en voor
IJmuiden in het bijzonder, want daar
wonen verreweg de meeste mensen
in onze gemeente. Ik vind het geweldig dat uiteindelijk een democratische
meerderheid de meerwaarde heeft ingezien van onze keus om met het HOV
verder te gaan.
Collega Annette Baerveldt en ik zijn
de zalen langs gegaan om de inwoners
vroegtijdig bij de ontwikkelingen te
betrekken en hebben waar nodig uitleg en toelichting gegeven. Nu wordt
er steeds vaker juist waardering uitgesproken voor wat de aanleg van het
HOV-traject aan opknapbeurten met
zich meebrengt, denk alleen al aan de
Lange Nieuwstraat. Dan heb je het
over meer dan bereikbaarheid, je bent
tegelijkertijd bezig met verbetering
van de infrastructuur en de leefbaarheid. De provincie draagt voor de helft
bij aan de kwaliteitsverbetering van
de Lange Nieuwstraat. En de rotonde
Hagelingerweg is volledig door de provincie bekostigd. Dat hebben ze dus
over voor het algemeen belang hier. Ik
ben ook heel blij met de wijkplatforms
in IJmuiden. Zij vormen een belangrijke schakel tussen de inwoners van
de wijken en de gemeente. Binnenkort nemen we de verkeersstructuur
in IJmuiden verder onder de loep om
de last van het autoverkeer zo eerlijk
mogelijk te kunnen verdelen. Daar
hebben we op grote lijnen wel een idee

voor, maar zeker nog geen kant-enklaar plan. We zijn ook hier vooral benieuwd naar ideeën van de inwoners.”

Vlotgetrokken
“Ik vind dat we kritisch naar onze oorspronkelijke uitgangspunten durven
kijken en die ook gerust ter discussie durven stellen als partners daarvoor goede argumenten aandragen.
De KPN-locatie is daar een mooi voorbeeld van. We hadden ooit allerlei idealen, maar zonder de kwaliteitseisen
uit het oog te verliezen, zijn we al discussiërend en debatterend met onder
meer de wooncorporaties tot een nieuwe invulling van dat ‘gat’ gekomen. Een
compliment hierbij ook aan de raad,
die heeft de urgentie onderschreven
en steunt het college om waar mogelijk
tempo te maken. Stralen alle partijen positieve energie uit, dan werkt het
als een soort vliegwiel. Daar word ik
blij van, want er zijn op verschillende locaties allerlei ontwikkelingen
vlotgetrokken die gestagneerd waren: Bleekersduin in Santpoort-Zuid
bijvoorbeeld, de Roos en Beeklaan
in Santpoort-Noord, de Binnenhaven, Oud-IJmuiden, de Golfbreker,
het Stadspark. Bovendien hoor ik geluiden in de provincie dat Velsen tot de
topgemeenten in Noord-Holland behoort voor het stimuleren van pionieren met zelfbouw. Zo bouwen mensen
nu in het Jan Lighthart-gebouw hun
eigen woning, terwijl het pand anders
tegen de vlakte was gegaan. Eigenlijk
is dit ook een vorm van hergebruik en
circulaire economie, maar misschien
is het nog mooier dat mensen door het

pionieren onderling verbonden raken
en ze samen plannen gaan maken. Wel
vind ik dat er nog enkele aspecten van
de dienstverlening aan inwoners voor
verbetering vatbaar zijn.
Tegenwoordig kan binnen enkele dagen uitsluitsel worden gegeven over
een vergunning voor een dakkapel,
maar ik kan me een aantal vergelijkbare aanvragen voorstellen die net zo
snel kunnen worden behandeld.”
Fietsplan
“De sluiting van de Velsertunnel
heeft de inwoners in de aanloopperiode heel erg beziggehouden. Gelukkig
blijft de overlast in de praktijk aardig binnen de perken. De samenwerking tussen de gemeentelijke overheden en het bedrijfsleven, de basis die
we met IJmond Bereikbaar voor oplossingen hebben neergelegd, is een
prima uitgangspunt geweest voor
de gesprekken met de provincie en
RWS. Mochten ze er nog aan hebben getwijfeld, dan hebben wij met
zijn allen zeker duidelijk gemaakt
dat ze echt de schouders onder de bereikbaarheid moesten zetten. En met
succes. Ook het fietsplan heeft mooie
resultaten opgeleverd. Veel werkgevers hebben hun medewerkers gestimuleerd de fiets te pakken om verkeersdrukte te mijden en om meer te
bewegen.
Hoe meer mensen na de heropening
van de tunnel besluiten naar hun
werk te blijven fietsen, hoe gemakkelijker wij de discussie kunnen voortzetten over het in de vaart houden
van de tweede pont.”

Wethouder Ronald Vennik bij het onthullen van het bouwbord “Pionieren in IJmuiden” . (foto: Reinder Weidijk)
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Robert te Beest

Een ontmoeting tussen zoet en zout

foto: Reinder Weidijk

“In Velsen-Noord zijn de afgelopen
twee jaar veel verbeteringen gerealiseerd die in de vorige bestuursperiode nog onder ‘het project Frisse Wind’ vielen. Afgelopen jaar is
daar bijvoorbeeld de nieuwe, brede school opgeleverd, waarin ruimte is ingericht voor welzijnswerk en
een bibliotheek. Het terrein van de
gesloopte MEBA, de oude melkfabriek, blijft bedoeld voor bedrijvigheid, maar de bomen die langs
de Concordiaweg zijn geplant, geven de wijk nu al een ander aanzien. Bovendien volgt het vrachtverkeer inmiddels een andere route dan dwars door die wijk heen.
Na de zomer worden twee andere schoolgebouwen gesloopt en
dan ontstaat er plaats voor gemixte woningbouw. Al lang spreken we
over de eenzijdige woningvoorraad
in Velsen-Noord, daar kunnen we
straks dus de gewenste variatie in
aanbrengen.”

“Terwijl elders in het land buurthuizen werden gesloten, hebben wij ze in
onze wijken juist gekoesterd omdat er
altijd van alles en nog wat wordt georganiseerd. Een mooi voorbeeld is pand
‘Het Terras’ in Santpoort-Noord, dat in
2015 gereed is gekomen en dat inmiddels optimaal wordt gebruikt. Er vinden uiteenlopende activiteiten plaats,
van kinderdisco’s en andere jeugdactiviteiten tot vergaderingen, van biljarten en een schilderclub tot EHBOcursussen. Een andere leuke ontwikkeling is, dat er in buurthuizen bibliotheekvoorzieningen worden gecreeerd. Ook dit soort initiatieven bevordert een mooie chemie tussen mensen
in een dorp of wijk.”

Green deals
“Met KIMO zijn we erin geslaagd om
twee ‘green deals’ binnen te halen, die
voor ‘schone stranden’ en voor ‘visserij
voor een schone zee’. KIMO is een vereniging van gemeenten met gemeenschappelijke belangen op en aan de
Noordzee. De ‘green deals’ stimuleren
samenwerkingsverbanden tussen publieke en private partijen. Want als je
de krachten rondom zo’n thema bundelt, dan kun je gezamenlijk duidelijke
lijnen uitzetten. Dit past helemaal bij
de profilering van Velsen als initiatiefen kennisrijke kustgemeente en het
sluit goed aan op ‘Rauw aan zee’. Met
de Vereniging Nederlandse Gemeenten zijn wij momenteel bezig om Velsen
aan te merken als dé partner voor het
global goal van KIMO Internationaal
voor schone zeeën. De landelijke aftrap
voor dit onderwerp heeft op 30 juni in
Velsen plaatsgevonden en het is een geweldige kans om onze gemeente en de
regio IJmond goed neer te zetten. Bovendien vindt de tweede internationale
KIMO-vergadering van dit jaar plaats
in Nederland, een van de gastsprekers
daar zal André Kuipers zijn.”
#BRAK
“Voor #BRAK trek ik samen op met
collega Baerveldt, die zich bezighoudt
met de Kustvisie. #BRAK komt voort
uit het Kust Informatie Innovatie Centrum en straalt in naam en aanpak de
contrasten van dit gebied uit: natuur
aan de ene en industrie aan de ander
kant, als de ontmoeting tussen zoet en
zout water. Aan dit concept is de afgelo-

pen twee jaar hard gewerkt, het is goed
ontvangen in de gemeenteraad. Omdat
natuur- en milieu-educatie er een grote rol in spelen, wordt de inbreng vanuit het Pieter Vermeulen Museum zeer
serieus genomen. #BRAK is echter een
nieuw, op de toekomst gericht concept
en aan die modernisering doen we geen
concessies.”

Witte Theater
“Als je het hebt over resultaten in deze
bestuursperiode, dan is het behoud van
het Witte Theater – de gemeente is verhuurder van het pand – er absoluut een
waar we met elkaar trots op mogen zijn.
Want krijg het maar eens voor elkaar
om een theater overeind te houden terwijl de subsidie moest worden stopgezet. Uiteindelijk is het gelukt om een
exploitant te vinden die vernieuwend
aan de gang is gegaan. De programmering ziet er goed uit en ons verenigingsleven weet het Witte Theater elke keer
weer te vinden. Het bruist er. En daar
ben ik buitengewoon trots op. Ik geloof
in cultureel ondernemerschap. Cultureel ondernemerschap past niet alleen bij de huidige tijdsgeest, het is zeker ook een belangrijke impuls om theaters in de toekomst op een goede manier te exploiteren.’
Goud waard
“Met de veranderingen in de Wmo hebben de gemeenten er vorig jaar een forse taak bij gekregen. In Velsen hebben wij van meet af bovenop deze veranderingen in zorg en welzijn gezeten,
waardoor wij voor een ‘zachte landing’

hebben kunnen zorgen. Behalve voor
efficiëncy, doen wij vooral onze uiterste best voor de cliënt. Het is weliswaar
geen garantie voor de toekomst, maar
ik ben heel blij dat we alles tot nu toe
binnen de gestelde budgetten hebben
kunnen realiseren. Veel nadrukkelijker
dan voorheen, kijken we naar wat iemand zelf nog kan. Uiteindelijk zijn wij
het vangnet en ja, wij hebben een regiefunctie, maar het automatisme van een
alles verzorgende maatschappij is ervan af. We ondersteunen tegenwoordig vooral in hoe iemand zo zelfstandig
mogelijk in de samenleving kan blijven
functioneren en participeren. Daarbij
zoeken we naar innovatieve en betaalbare oplossingen. Zoals voor het vervoer van verschillende Wmo-doelgroepen.
De regio’s Haarlemmermeer, ZuidKennemerland en de IJmond zijn bezig
met een nieuw vervoerssysteem, waarbij een centrale post, met inachtneming
van de belangen van de cliënten, de verschillende vervoerders aanstuurt in
praktische combinatieritten. Of het nu
over vervoer, huishoudelijke hulp of andere ondersteuning gaat, Velsen heeft
er altijd voor gekozen om een sociale
gemeente te zijn. Als je naar de samenleving van nu kijkt, is er veel op gericht
de burger in zijn eigen kracht te laten of
te helpen brengen.
Ik vind ‘leefbaarheid’ een containerbegrip, maar ik onderschrijf van harte
de gemeenschapszin, het vrijwilligerswerk en de buurtinitiatieven in onze
wijken. Die zijn goud waard.”

Wethouder Robert te Beest bij de sloop van de MEBA in Velsen-Noord. (foto: Ko van Leeuwen)
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Floor Bal

Dicht bij de burger

Ik waardeer hen onder meer vanwege de transparante manier waarop ze
met ons samenwerken. Zo zijn wij ook
tot nieuwe prestatieafspraken kunnen
komen.”

foto: Reinder Weidijk

“Het
zwaartepunt
in
mijn
portefeuille is en blijft natuurlijk
het milieu in deze regio. Ik vind het
beslist een uitdaging en een mooie
opgave om zodanig met het milieu
om te gaan dat we een zo goed
mogelijk leefklimaat creëren. Dan
praat je over luchtkwaliteit, ook
een thema van collega Annette
Baerveldt, en over het groen
in en rondom onze gemeente.
Wonen, openbare werken en
landschapsbeleid
passen
daar
goed bij. Ik ben heel blij met
deze portefeuille vol afwisselende
thema’s, tot en met onze rustieke,
gemeentelijke begraafplaatsen aan
toe. Met al deze onderwerpen sta
je naar mijn beleving dicht bij de
burger, wat juist het kenmerk is van
een lokale overheid.”

“Vooral het spanningsveld tussen milieu en wonen is een uitdaging op zich.
En daarmee zijn we de afgelopen twee
jaar goed bezig geweest, zo heeft ook
de provincie ons laten weten.
Het Regionaal Actieprogramma voor
volkshuisvesting wordt in onze omgeving goed en duurzaam opgepakt in
samenspraak met de colleges en gemeenteraden, de wooncorporaties en
de huurdersraden in de regio IJmond
en met die in Zuid-Kennemerland.
We hebben de handen in elkaar geslagen voor een regionaal breed actieprogramma, onder meer om voldoende sociale huurwoningen te kunnen
behouden. En we zijn natuurlijk heel
blij met de ondersteuning van de provincie in deze. Met de wooncorporaties en de huurdersraden in Velsen
zijn wij steeds constructief in overleg.

Kwaliteitsslag Lange Nieuwstraat
“Ik ben blij met de kwaliteitsslag die
rondom de Lange Nieuwstraat plaatsvindt, verschillende gaten worden nu
daadwerkelijk opgevuld. Nog dit jaar
gaan de eerste palen de grond in op de
locatie naast het Marktplein. Volgend
jaar starten we met de voormalige
KPN-locatie, waar winkels en woningen komen. Intussen werken we hard
door aan de laatste fase van de verbetering van de Lange Nieuwstraat zelf.
De ondernemers en de omwonenden
zijn in ieder geval tevreden met het resultaat van de eerste twee fases. Verder zijn het afgelopen jaar de werkzaamheden aan de Willibrordstraat,
de IJmuiderstraatweg en de Julianakade – waar we van de treinrails een
voetpad hebben gemaakt – afgerond.
Allemaal leuke projecten, want die
pak je bijna collegebreed aan. Voor de
woningbouw langs deze straat en voor
die in Oud-IJmuiden, werk ik nauw
samen met Ronald Vennik. Maar met
wie ik ook te maken heb, ik ervaar begrip, loyaliteit en we delen kennis met
elkaar. Het hele college opereert als
een team.”
Klimaatbestendige stad met
lagere woonlasten
“Samen met de gemeenteraad hebben
we een ambitieus milieubeleidsplan
met een uitvoeringsprogramma voor

de komende vijf jaar vastgelegd, maar
ik vind het minstens zo belangrijk dat
het bedrijfsleven en andere partners
actief met het milieu bezig zijn. En dat
doen ze op een geweldige manier. Kijk
bijvoorbeeld naar de enorme hoeveelheid zonnepanelen die er bij Tata en
vele vriesvemen zijn geplaatst. Tata
Steel verdient overigens ook een compliment voor zijn inzet voor het warmtenet, dat gevoed wordt door de restwarmte van dit bedrijf. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat de verschillende
warmtenetten in Noord-Holland op
elkaar worden aangesloten. Een goede invulling van het warmtenet sluit
naadloos aan op ons coalitieprogramma, waarin staat dat we de woonlasten voor de inwoners van Velsen willen verlagen door beperking van de
stijging van de rioolheffing, verlaging
van het afvaltarief en vermindering
van het energieverbruik door investeringen in duurzaamheid. Zo werken
we met elkaar aan een klimaatbestendige stad, wat ik heel belangrijk vind
voor de toekomst. Vorig jaar heeft de
Energietop IJmond voor een ‘Duurzame energiegemeenschap’ plaatsgevonden in IJmuiden. Ook die heeft bijgedragen aan het besef in de regio dat
het belangrijk is om op allerlei fronten
gezamenlijk toe te werken naar een
klimaatbestendige omgeving.
Onder meer dankzij verbeterde technieken in ons rioolstelsel en de medewerking van het Hoogheemraadschap
Rijnland lukt het ons om de stijging
van de rioolheffing te beperken. De
inwoners zullen het komend jaar so-

wieso merken dat het afvaltarief omlaag gaat. HVC denkt heel goed met
ons mee en samen hopen we uiteindelijk alle afvalmaterialen te kunnen
recyclen. Op dit moment is de campagne ‘100-100-100’ halverwege. Die
houdt in dat minimaal 100 mensen in
de gemeente 100 dagen lang proberen
om tot 100% afvalscheiding te komen.
Tegelijkertijd draaien in Santpoort en
Velserbroek pilots om te zien op welke
manier zoveel mogelijk gescheiden afval het efficiëntste kan worden opgehaald. Als we met zijn allen ons afval
nog beter gaan scheiden, dan kan dat
tarief misschien nog verder naar beneden.”
De Beestenbende
“Een ander, bijzonder project is ‘De
BeestenBende’, waarbij kinderen zich
inzetten voor een schone en prettige buurt. Dit is een landelijk leefbaarheidsproject waar Velsen op heeft
aangehaakt en dat hier door scholen,
ouders en onze ambtelijke organisatie
wordt gedragen en georganiseerd.
Heel mooi vind ik ook het initiatief
van inwoners die zich hebben verenigd in de coöperatie Energiek Velsen. Zij stimuleren duurzame, energiebesparende verbeteringen aan woningen. Ze overwegen zelfs om in een
windmolen te participeren. Op het
gebied van milieu, duurzaamheid en
leefbaarheid gebeurt er werkelijk van
alles in onze gemeente.
Ik zeg altijd maar zo: het zijn nu eenmaal ook de kleine dingen die een verschil kunnen maken.”

Wethouder Floor Bal samen met kinderen die zich inzetten voor een schone en prettige buurt: ‘De BeestenBende’. (foto: De Beestenbende)
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