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ICT en Geo-informatie

Aan de slag voor Uitgeest
Velsen kan aan de slag met ICT- 
en Geo-informatie voor Uitgeest. 
Afgelopen donderdag 7 juli 2011 
zetten burgemeester Weerwind 
van Velsen en wethouder Sely 
van Uitgeest hun handtekening 
onder de dienstverleningsover-
eenkomst.

Velsen gaat tegen betaling werk-
zaamheden op het gebied  van ICT en 
geo-informatie doen voor Uitgeest. 

Het ICT-werk betreft het beheer van 
het systeem, de werkplekken, het 
netwerk en de technische applica-
ties. Geo-informatie is alle informa-
tie die gaat over ‘een plek op aarde’ 
– niet alleen de grond zelf, maar ook 
de gebouwen die erop staan, de auto-
wegen, waterwegen, enzovoorts. De 
overeenkomst komt de kwaliteit van 
de dienstverlening aan burgers en 
bedrijven van beide gemeenten ten 
goede. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkeroogpark Velsen-
Noord nadert afronding
Op dinsdag 12 juli bracht het col-
lege een werkbezoek aan het Wij-
keroogpark. Met name de vishe-
vel trok de aandacht. 

Op de foto legt de projectleider van 
het Groen en Waterplan, Jacques 
Warmerdam (eerste van rechts) het 
college uit hoe zo’n vishevel werkt. 
Duinwater wordt via de Scheybeeck 
door het plantsoen gevoerd en uitein-

delijk op het Noordzeekanaal uitge-
slagen. Tegelijkertijd wordt brak wa-
ter vanuit het kanaal het gebied inge-
bracht om de natuurkwaliteit van het 
beekwater te verrijken. De uitwis-
seling van het water gebeurt via de-
ze vishevel. Op donderdag 6 oktober 
zal Wethouder Wim Westerman het 
Wijkeroogpark feestelijk overdragen 
aan de bewoners van Velsen-Noord. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Burgemeester en wethouder blikken in zes interviews terug

Het eerste jaar van het nieuwe college
De leden van het college van 
Burgemeester en Wethou-
ders kijken op deze Infopagi-
na’s terug op hun eerste geza-
menlijke bestuursjaar. Ieder 
is gevraagd naar de ervarin-
gen met grote en kleine dos-

siers en of de samenwerking 
hen tot nu toe bevalt. Overi-
gens blijken ze het over dat 
laatste unaniem eens te zijn: 
ja. 

Het collegeprogramma voor de 

periode 2010-2014 heeft de titel 
‘Vertrouwen in de kracht van Vel-
sen’ meegekregen. De grote hoe-
veelheid aan verschillende acti-
viteiten in onze doenige gemeen-
te maakt echter dat de collegele-
den op deze pagina’s slechts een 

aantal onderwerpen uit hun por-
tefeuilles kunnen aanstippen. 
Maar dat doen ze dan wel op heel 
persoonlijke wijze.

De leden van het college wensen 
u allen een fijne zomer!

Doe mee aan Baantjes Battle
Zwem zo veel mogelijk baantjes en help zieke of 
gehandicapte kinderen!

Woensdagmiddag 20 juli 2011 is de eerste Baantjes Bat-
tle van Noord-Holland in zwembad De Heerenduinen 
in IJmuiden. Meld je aan op www.baantjesbattle.nl,

download het sponsorformulier en vraag familie, 
vrienden en andere mensen die je kent om jou te spon-
soren. 

Ben je een held? Duik in het water voor een ander kind! 
Zie ook www.baantjesbattle.nl

Woensdag 22 Juli
14:00-16:00 uur
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College op werkbezoek
Het college van burgemeester en 
wethouders bracht vrijdag 8 ju-
li een werkbezoek aan drie toe-
ristisch-recreatieve bedrijven: 
DroomPark Buitenhuizen, PBN 
Nova Zembla en ’t Coraaltje. Het 
college wil graag op de hoogte 
zijn van wat er zich afspeelt bij 
de verschillende bedrijven.

Beheerder Teun Jansen van Droom-
Park Buitenhuizen leidde het gezel-
schap rond langs de verschillende 
chalets. Het park ligt in het recreatie-
gebied Spaarnwoude en biedt plaats 
aan circa 200 luxe, zeer comforta-
bele ‘buitenhuizen’. Verder is er een 
apart kampeergedeelte met een aan-
tal ruime kampeerplekken en 5 trek-
kershutten. Het park ligt pal naast de 
openbare golfbaan.

Rick Slabbers, directeur organisa-
tiebureau PBN, ontving het college 

bij Nova Zembla met de Teamtower 
aan het Kennemermeer, een van de 
sport-, adventure- en outdooractivi-
teiten van PBN. Sinds enkele jaren 
expoiteert PBN ook het Forteiland. 

Als laatste locatie bezocht het college 
’t Coraaltje, gevestigd aan de Kenne-
merboulevard in IJmuiden aan Zee. 
Dit bedrijf verzorgt – naast de win-
kel – verschillende activiteiten op 
het gebied van wind- en watersport, 
zoals kitesurfen, flyboarden, golfsur-
fen, blokarten, etc. op het strand. Een 
van de eigenaren, Willem de Boer, 
leidde de collegeleden rond.

Wensen van ondernemers kunnen 
een plek krijgen in bijvoorbeeld een 
nieuw bestemmingsplan. Om aan-
vragen goed te kunnen beoordelen, is 
het goed om op de hoogte te zijn van 
de situatie te plekke. (foto: Gemeen-
te Velsen)

Toeristisch informatiebord 
nieuw bij Felison Terminal
Reizigers die tijd over hebben 
voordat ze aan boord gaan bij 
de Felison Terminal in IJmui-
den kunnen zich in de omge-
ving goed vermaken. Informa-
tie daarover staat sinds kort op 
een bord bij de terminal, onder 
andere over de verschillende 
horecagelegenheden in het ge-
bied. 

Veel reizigers die vertrekken naar 
Newcastle komen ruim van tevo-
ren aan in IJmuiden. Zij kunnen 

hun wachttijd aangenaam door-
brengen in toeristische gelegenhe-
den rond de terminal; die informa-
tie staat op het nieuwe bord. 

Het bord is een van de acties die 
voortvloeit uit de Economische 
Agenda 2011-2014 van de gemeen-
te Velsen. Zo wil de gemeente reizi-
gers stimuleren om de directe om-
geving van het havengebied te be-
zoeken. Dat is prettig voor de reizi-
gers en goed voor de economie van 
Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Appartementencomplex 
De Vreede is opengesteld
Op vrijdag 8 juli was het 
dan zover: het apparte-
mentencomplex De Vree-
de aan de Oranjestraat 
in Oud IJmuiden werd 
opengesteld.

Peter van Ling, direc-
teur van woningcorporatie 
AWV/Eigen Haard, en Ro-
nald Vennink, projectwet-
houder Oud IJmuiden, ver-
richtten samen de feestelij-
ke openingshandeling. Het 
is het begin van de gesta-
ge metamorfose van Oud 
IJmuiden tot een unieke 
woonlocatie. (foto: Reinder 
Weidijk)

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 17 juli: Middag Bunkerrondleiding
• Donderdag 21 juli: Beeldenexpositie op en rond de Ruïne van Brederode
• Vrijdag 22 juli: Feestweek IJmuiden aan Zee

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > 
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Burgemeester Franc Weerwind

De grote, blauwe levenslijn

“De kracht van dit gebied is 
groot. Een mooi moment waar-
op we dat hebben kunnen la-
ten zien, was tijdens Pre-Sail 
vorig jaar. Samen met de pro-
vincie heeft de gemeente Vel-
sen vertegenwoordigers uit de  
politiek en het bedrijfsleven 
uitgenodigd op een boot. Al  
varend hebben ze onze dyna-
miek ervaren. Hebben ze gezien 
dat behalve de vis-, staal- en pa-
pierindustrie ook sectoren als 
de offshore windenergie en de 
toeristische industrie hier niet 
alleen groot zijn, maar nog gro-
ter kunnen worden. Onderwijl 
maakten ze kennis met feestend 
IJmuiden, waar prachtige tall 
ships aan de kades lagen. Een 
fantastische uitstraling! Toen 
we laatst de Commissaris van 
de Koningin ontvingen, bleek hij 
dat beeld nog voor ogen te heb-
ben.”

“De Metropoolregio Amsterdam 
heeft één grote, blauwe levenslijn en 
dat is het Noordzeekanaal. Jaarlijks 
doen 10.000 zeeschepen IJmuiden 
aan. Daarvan varen er 7000 door de 
sluizen naar de havens van Velsen-
Noord, Beverwijk, Zaanstad en Am-
sterdam. De overige 3000 lossen en 
laden hun lading in de havens van 
IJmuiden, van Zeehaven IJmuiden 
en van Tata.”

Sterke positie
“In de havens van het Noordzeeka-
naalgebied wordt zo’n 90 miljoen 
ton goederen overgeslagen. De met 
de haven verbonden activiteiten 
bieden werk aan 38.000 personen. 
De toegevoegde waarde van die acti-
viteiten bedraagt ruim 5 miljard eu-
ro. Aldus de Havenmonitor van de 
Nationale Havenraad. Het Noord-
zeekanaalgebied is de vierde haven 
van Europa en wij hebben samen 
met het bedrijfsleven een sterke po-
sitie in de metropool. Het is dan ook 
belangrijk om met open vensters 
naar je netwerken te kijken. Na-
velstaren heeft geen zin, natuurlijk 
zijn we niet het centrum van de we-
reld, het is juist goed elkaar’s agen-
da’s te weten. En je moet elkaar iets 
kunnen gunnen. Amsterdam heeft 
nu eenmaal de goede mainport van 
IJmuiden nodig en wij een goed ach-
terland.”

Hoogste arbeidsparticipatie
“De beroepsbevolking hier kent de 
hoogste arbeidsparticipatie van 
heel Nederland. De ondernemers 
zijn zeer ondernemend. Er komen 
meer cruiseschepen naar IJmuiden 
en dat levert gigantische kansen op. 
De strategisch unieke positie van 
Velsen is een heel mooie, maar we 
moeten ons ook realiseren dat hij ri-
sico’s met zich meebrengt. Denk aan 
de veiligheid op en rond het kanaal, 
aan milieu- en gezondheidsveilig-
heid. We liggen ingeklemd tussen 
twee rijkswegen en dichtbij de nati-
onale luchthaven. 
We hebben grote, positieve stap-
pen gemaakt met het dossier Vei-
ligheidsregio Kennemerland. Een 
moeilijk dossier, dat wel, we waren 
wat bedrijfsvoering en veiligheids-
niveau niet in control. Ik heb heel 
veel tijd van de raad gevraagd en ge-
zamenlijk, ook met de andere ge-
meentebesturen, hebben we de boel 
toch opnieuw op de kapstok gekre-
gen. Onze regio behoort volgens de 
Inspectie Openbare Orde en Veilig-
heid op dit moment tot de top van 
Nederland.”

Vanuit creativiteit adviseren
“We werken nu in de bestuursperi-
ode 2010-2014. Vorig jaar waren er 
immers gemeenteraadsverkiezin-
gen. Twee wethouders zijn geble-
ven, drie nieuwe zijn aangesteld. Ik 

heb veel respect voor het team dat 
zich snel moest inwerken om funda-
mentele beslissingen te nemen: de 
voorjaarsnota moest meteen wor-
den gemaakt. En juist omdat onze 
gemeente heel veel moois, maar ook 
iets tegenstrijdigs heeft, is het ma-
ken van keuzes complex. 
Je hebt een goede organisatie no-
dig voor kwaliteit en om beleid en 
de uitvoering ervan daadwerkelijk 
te kunnen realiseren. Ik vind het be-
langrijk dat de ambtenaren hier met 
plezier werken, dat ze betrokken 
zijn en het bestuur adviseren vanuit 
hun creativiteit. De nieuwe website 
draagt bij aan de verbetering van de 
dienstverlening en het is ook fijn dat 
we een nieuwe huisstijl hebben; een 
fris, actueel gezicht naar buiten toe.”

De weg kwijt
“De Kennemerlaan is sinds mensen-
heugenis een straat met horeca en 
woonhuizen. Ik ben ’s nachts gaan 
kijken, ik zag er te veel jonge men-
sen die helemaal de weg kwijt waren 
door teveel alcohol. Samen met de 
horeca, het wijkplatform en de poli-
tie hebben we een enquete gemaakt 
om inzicht in de problematiek en in 
de verwachtingen van de mensen 
te krijgen. We hebben gekozen voor 
het plaatsen van borden waar heel 
concreet op staat hoe hoog de boetes 
zijn voor wildplassen en op straat al-
cohol drinken. Over een jaar meten 
we weer, kijken we of ons beleid met 
de daarbij behorende acties is ge-
land.” 

Vensters open
“We zijn natuurlijk ook heel druk 
in de weer geweest met de Visie op 
Velsen 2025. De weg ernaar toe was 
heel bijzonder, dit traject heeft veel 
sporen samengebracht en de ven-
sters in allerlei richtingen open ge-
zet. Gaandeweg maak je allerlei men-
sen verantwoordelijk voor concreet 
werk in en aan Velsen. Ondernemers, 
het verenigingsleven, sport, andere 
maatschappelijke organisaties, wo-
ningbouwcorporaties, iedereen deed 
en doet mee. En dáárdoor is de visie 
tot stand gekomen, met dank aan de 
inwoners, de raad en aan alle ande-
ren. Gezamenlijk is er een mooie ba-
sis voor de toekomst neergelegd.”

Spiegel
“We hebben geweldige voorzienin-
gen in Velsen en er vinden veel gro-
te evenementen plaats. Mirakels 
bij Brederode is knap neergezet, de 
beachparty van Radio 538 was een 
succes, in Spaarnwoude is binnen-
kort Dance Valley en een week later 
Dutch Valley, met meer dan honderd 
Nederlandse artiesten. En dan iets 
kleins, ook enorm leuk: de eerste Vel-
sense stadslezing. Prof. Dr. Evelien 
Tonkens heeft verteld waarom er in 
de samenleving zoveel gemopper is. 
Zo’n lezing laat je anders naar je stad 
en zijn inwoners kijken, er wordt je 
een spiegel voorgehouden. De op-
komst was goed en achteraf is een 
leuke en vooral constructieve discus-
sie gevoerd. Zo hoort het ook.” (foto’s: 
Reinder Weidijk)
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Wethouder Arjen Verkaik

Het lijkt wel genetisch bepaald

“Vis, energie en staal zijn de 
key sectoren. Deze periode heb-
ben we in de economische agen-
da een verdiepingsslag gemaakt 
met aparte agenda’s voor re-
creatie en toerisme en voor de-
tailhandel en horeca. Die slag is  
nodig om aan te sluiten bij de eco-
nomische ontwikkelingen. Een 
‘klein’ onderwerp daaruit vor-
men de weekmarkten. De kwali-
teit van de weekmarkt in IJmui-
den staat onder druk, het zou 
mooi zijn om hem naar Plein ’45 
te verplaatsen. Maar de markt-
kooplui geven vooralsnog de 
voorkeur aan een lintmarkt en ik 
wil absoluut niet sturen op facto-
ren die hun inkomsten negatief 
beïnvloeden. Een aantal van hen 
heeft me meegenomen naar de 
Siermarkt in Amsterdam, waar 
de marktkooplui het eigenlijk al-
lemaal zelf regelen. We gaan kij-
ken of die aanpak hier ook kan. 
Ik geloof er heilig in dat markten 
een toegevoegde waarde hebben 
voor de leefbaarheid en sociale 
samenhang, ze brengen ook ge-
zelligheid.”

Krachtige regio
“Uit een recent rapport van de Rabo-
bank blijkt dat de IJmond de twee-
de krachtige regio van Nederland is. 
Binnen die economie is Velsen een 
belangrijke speler. Wij willen her-
kenning en erkenning van de kracht 
van de economie van Velsen in de 
Metropoolregio Amsterdam en op 

rijks en Europees niveau. Feitelijk 
brengt het bedrijfsleven onze poten-
ties onder de aandacht. Kijk maar 
naar de flexibele omgang met de cri-
sis, de innovatieve aanpak, de drang 
om kansen te vinden en te pakken. 
Het doorzettingsvermogen en de 
kracht om je niet door tegenvallers 
te laten afschrikken, lijken in on-
ze gemeente wel genetisch bepaald! 
Als je die kracht goed weet te venti-
leren, dan trek je wetenschappers en 
nieuwe bedrijven aan. Een prachtig 
voorbeeld is de hightech Airborne-
fabriek voor offshore toebehoren die 
zich hier vestigt. De slagkracht van 
ons ondernemersloket heeft daar 
een belangrijke rol bij gespeeld, in 
samenwerking met Zeehaven IJmui-
den. Het partnership dat de gemeen-
te uitstraalde, bleek bij de vestigings-
keus belangrijk. Deze ontwikkeling 
sluit helemaal aan op het collegepro-
gramma, op de economische agenda 
en op de Visie op Velsen 2025.”

‘Open wonden’
“Mijn passie ligt in de combinatie 
van de portefeuilles economische 
zaken en sociale zaken. Voor het ar-
beidsmarktbeleid zijn we vraagge-
richt bezig: wat heeft het bedrijfs-
leven nodig en welke zijn daar 
de ontwikkelingen? De accenten  
liggen op technisch en op zorgonder-
wijs, ‘open wonden’ waar je wel een 
pleister op kunt plakken, maar be-
ter is het om verdere problemen te 
voorkomen. Je moet rekening hou-
den met vergrijzing, andere werkge-
legenheidsstructuren en preventie.
Preventie geldt ook bij de schuld-
hulpverlening. Het is niet gemak-
kelijk om van het ene op het ande-
re moment je uitgavenpatroon aan 
te passen als je inkomen wegvalt. 
Wat kunnen wij dan als gemeen-
te doen? Wij kunnen helpen voor-
komen dat mensen onnodig veel 
geld uitgeven, dat ze zich er bewus-
ter van worden dat geld waardevol 
is en dat je het maar één keer kunt 
uitgeven. De gemeente verzorgt les-
sen op scholen over budgetbeheer en  
ondersteunt kinderen uit minima-
gezinnen, zodat ze ook op schoolreis 
kunnen en naar een sportclub. De 
achterliggende gedachte is: als je al 
jong een achterstand in je ontwikke-
ling krijgt, begin je ook met een ach-
terstand op de arbeidsmarkt. Ik hoop 
dat door mijn beleid en door mijn 

ambtenaren minder mensen in pro-
bleemsituaties komen, dat wij echt 
wat voor mensen kunnen beteke-
nen.”

Schetsen
“Bij ruimtelijke ordening houd ik me 
onder meer bezig met globalisering 
van bestemmingsplannen. Dat bete-
kent: wij bepalen niet langer of er-
gens bijvoorbeeld een boekhande-
laar of een slager moet komen. Nee, 
we zeggen slechts: ‘een detaillist’. 
Zodoende hoef je minder vaak de be-
stemming te wijzigen bij nieuwe ont-
wikkelingen. 
De schets voor de gebiedsinrich-
ting bij de Grote Buitendijk pleit 
voor verschuiving van de zogenoem-
de ‘rode contour’ om te kunnen bou-
wen in zuidwestelijke richting. Die 
schets hebben we tijdens participa-
tiebijeenkomsten het afgelopen jaar 
voorgelegd aan de bewoners; zij rea-
geerden overwegend positief. Als de 
raad ‘ja’ zegt, moet de provincie nog 
willen meewerken, daarna laten we 
het aan de markt over, de ontwikke-
laars.”

Moeilijke puzzel
“Voor het winkelcentrum in IJmui-
den is de input van de winkeliers 
echt nodig. Ik ben dan ook blij dat de 
Winkeliersvereniging Stadscentrum 
IJmuiden weer als gesprekpartner 
met ons in het dossier ‘Winkelcen-
trum IJmuiden’ wil blijven optrek-
ken. Ook het MKB is voor ons een be-
langrijke gesprekspartner.

Het is een moeilijke puzzel. Natuur-
lijk realiseer ik me dat. Hoe dan ook, 
niets doen is geen optie, want dan 
komen er prijsvechters, vervolgens 
leegstand en uiteindelijk wordt het 
een spookcentrum. Op 21 juni heeft 
overleg plaatsgevonden met Multi 
Vastgoed. Tijdens dit overleg heeft 
Multi Vastgoed aangegeven dat het 
voor hen niet haalbaar is het voor-
lopige ontwerp voor 1 juli 2011 aan 
te leveren. Tevens heeft Multi Vast-
goed een alternatief plan voor de 
Lange Nieuwstraat gepresenteerd, 
waarbij de KPN-locatie betrokken 
wordt. Dit plan zal door ons wor-
den beoordeeld. Ik teken hierbij aan 
dat de afspraken zoals die in de sa-
menwerkingsovereenkomst zijn ge-
maakt onverkort van kracht blijven. 
Gelukkig realiseert ieder zich dat er 
iets met het centrum moet gebeuren. 
Een nieuw winkelcentrum betekent 
vitalisering van en prepareert het 
centrum op de 21ste eeuw.”

Gezamenlijke inzet
“In het vorige college was ik nieuw 
en was alles wat me overkwam 
nieuw voor mij. Nu ben ik, samen 
met Annette, een senior. De politie-
ke verhoudingen zijn iets veranderd, 
er zijn nu vijf partijen vertegenwoor-
digd in het college en er zijn elf frac-
ties in de raad. Daardoor verandert 
ook de interactie met de raad. Maar 
ik voel duidelijk dat alle collegeleden 
werken aan het belang van Velsen, 
daar zetten we ons gezamenlijk voor 
in.” (foto’s: Reinder Weidijk)
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Wethouder Annette Baerveldt

Toeristische parels verbinden

“Het belang van toerisme en re-
creatie blijkt uit de aparte eco-
nomische agenda die ervoor is 
opgesteld. Dit doen we vóór de 
ondernemers, niet omgekeerd. 
We overleggen regelmatig met 
hen en zo krijgen we allerlei 
mooie input. De ondernemers 
missen bijvoorbeeld een goe-
de overzichtskaart waar de toe-
ristische en recreatieve punten 
op staan, dus die komt er. En we 
gaan de parels in en om onze ge-
meente met elkaar beter verbin-
den en toegankelijker maken. 
Zowel fysiek als door goede be-
wegwijzering.”

“Uit onderzoek is gebleken dat het 
imago van ‘IJmuiden aan zee’ de af-
gelopen jaren is verbeterd. De ter-
men ‘stoer, haven, wind en wa-
ter’ trekken duidelijk meer bezoe-
kers aan. Omdat Velsen relatief on-
bekend is, richten we de marketing 
en promotie bewust op ‘IJmuiden 
aan zee’: een sportief familiestrand 
en een duingebied waar je heerlijk 
kunt wandelen. Bovendien biedt 
Velsen een uitnodigend evenemen-
tenbeleid en zijn we druk bezig meer 
congressen binnen te halen, want 
ook hiermee trekken we werkgele-
genheid en omzet voor de onderne-
mers aan. In ons streven naar een zo 
divers mogelijk aanbod overnach-
tingsmogelijkheden hebben we sa-
men met de raad het ‘Bed & Break-

fast-beleid’ gemaakt. In een hand-
zaam boekje is samengevat wat de 
regels zijn. We krijgen er vast een 
paar heel mooie B&B’s bij!”

Op de kaart
“Een grote wens van het bedrijfs-
leven was al jaren: doe iets aan die 
weg naar het strand. Nou, daar zijn 
we mee bezig, de Kromhoutstraat 
wordt aantrekkelijker en goed toe-
gankelijk voor de bus. De aanpas-
sing van de Kromhoutstraat maakt 
onderdeel uit van de HOV en die 
heeft een impact op de hele gemeen-
te. De HOV zet ons beter op de kaart 
in de Metropoolregio Amsterdam; 
Velsen was daarin op het gebied van 
het openbaar vervoer enigszins een 
witte vlek. Waar stap je straks met 
je kind en emmertjes en schepjes zo 
dicht bij het strand uit? Bij ons!”

Nieuwe chemie
“Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
is een heel leuk onderdeel van mijn 
portefeuille. Lang hebben we aan ‘de 
achterkant’ gewerkt om alles voor 
elkaar te krijgen, nu wordt het tast-
baar. De vestiging in Velserbroek is 
net open, die aan het Marktplein in 
IJmuiden opent in september. Bij 
deze inlooppunten is de zorg voor 
0 tot 19-jarigen samengebracht en 
je kunt er goed terecht met vragen 
over je kind. De nieuwe, laagdrem-
pelige website wordt al vaak bezocht 
en van de telefoonlijn wordt goed 
gebruik gemaakt. Ik vind het hele-
maal niet raar dat veel ouders onze-
ker zijn over de opvoeding van hun 
kinderen, ik heb er zelf ook drie en 
ze doen allemaal weleens iets geks.”

Lekker buiten sporten
“Het verouderde sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord wordt opge-
knapt met veel aandacht voor so-
ciale veiligheid. Straks ligt er een 
mooi, open en toegankelijk park. Op 
een heerlijk, groot speelveld biedt 
Stichting Welzijn de kinderen mo-
gelijkheden om buiten te sporten. 
We merken: zodra je het aanbiedt, 
blijkt er veel animo voor te zijn. Met 
ook nog een aantal picknickplaat-
sen, wordt het in dat park vanzelf 
nog drukker en gezelliger. Of er min-
der animo is voor teamsporten? Ja, 
maar toch nam het voetballen op-
eens weer toe, omdat de dames het 
enthousiast gingen beoefenen. Hoc-

key idem: het derde kunstveld is ge-
opend. We doen veel om het sporten 
te stimuleren. Er zijn allerlei school-
toernooien en we reiken brochures 
op scholen uit over de Jeugdsport-
pas. Veel kinderen maken gebruik 
van deze mogelijkheid om kennis te 
maken met verschillende sporten. 
En bij alles komen er veel vrijwilli-
gers op de been om al die kinderen te 
begeleiden. Geweldig!”

Knap frustrerend
“Een moeilijk dossier is De Bos-
beekschool. Het lukte om verschil-
lende redenen niet om de noodloka-
len te plaatsen, ook omdat de rechter 
opeens een verrassende uitspraak 
deed. Dit was knap frustrerend. Als 
moeder snap ik natuurlijk dat je die 
lokalen het liefst zo dicht mogelijk 
bij de permanente locatie wil heb-
ben. Gelukkig zijn we gered door de 
tijd, er kwamen elders lokalen vrij. 
Onopgemerkt is gebleven dat het 
Felisenum bezig is met het bouwen 

van nieuwe lokalen en binnenkort 
het Ichthus eindelijk de vele noodlo-
kalen kan omzetten in nieuwbouw. 
In het najaar start de bouw van de 
gymzaal Santpoort Zuid. En er staan 
nog veel nieuwbouwplannen op sta-
pel, genoeg te doen dus.”

Trots op hun wijk
“Om wijkwethouder van Velser-
broek te zijn, betekent een heel jaar 
feest. Een enorme groep vrijwilli-
gers organiseert er werkelijk van 
álles, tot en met de uitgave van een 
speciaal boek aan toe. Ik vind het 
hartverwarmend om te zien hoe 
trots de Velserbroekers op hun wijk 
zijn. Velserbroek is echt een dorp ge-
worden. 
Het huidige college is helemaal an-
ders dan het vorige, léuk anders. 
Nieuwe collega’s betekenen een 
nieuwe chemie en ik werk met veel 
plezier met hen samen.” (portretfo-
to: Reinder Weidijk, foto onder: Ko 
van Leeuwen)
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Wethouder Ronald Vennik

De crisis loopt Velsen niet voorbij

“Voor het vak van wethouder be-
staat geen opleiding, dat leer je 
gaandeweg. De samenwerking 
met de deskundige ambtena-
ren maakt mijn taak bijzonder 
en leuk. Zo ervaar ik ook de sa-
menwerking in het college. We 
zijn er allemaal van doordron-
gen dat we scherpe keuzes moe-
ten maken en we zijn bereid om 
die uit te dragen. Tegelijkertijd 
moeten we de komende jaren, 
ondanks de financieel zwaar-
dere tijden, een optimistische 
blik op de toekomst houden. Zo 
kan ik me voorstellen, denkend 
aan de Visie op Velsen 2025, 
dat het op enig moment wen-
selijk is om geld te investeren 
in zaken die voor de toekomst 
van Velsen interessant zijn. 
Dan moet je misschien afscheid  
nemen van iets vertrouwds 
wat, door de veranderende be-
hoeften van mensen en door 
nieuwe mogelijkheden, straks 
anders kan worden gedaan.”

Meer voor minder
“Je merkt dat de crisis Velsen niet 
voorbijloopt. Er doen nu toch meer 
mensen een beroep op de wet Werk 
en Bijstand dan verwacht. In toe-
nemende mate wordt bovendien 
via de WMO een beroep gedaan op 
huishoudelijke hulp. En intussen 
bepaalt het rijk dat wij meer taken 
moeten uitvoeren tegen minder 

middelen. Al een aantal jaren ra-
men we vrij scherp. Het brengt het 
risico mee dat je sneller in het rood 
schiet als de uitgaven toenemen, 
zoals nu gebeurt. We kunnen wel 
een dipje opvangen, maar we moe-
ten ons weerstandsvermogen ook 
weer versterken om een gezonde fi-
nanciële huishouding te behouden. 
Dat vraagt om een aantal ingrijpen-
de maatregelen en dat vind ik na-
tuurlijk heel lastig.”

Een persoonlijk gesprek
“Het is fijn dat de landelijke waar-
deringskamer, die kijkt onder 
meer of we de onroerend zaakbe-
lasting correct vaststellen, Vel-
sen met een ‘goed’ heeft gewaar-
deerd. Ik ben ook blij met de nieuwe  
serviceverlening aan mensen 
die in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van belasting: dit  
gebeurt nu automatisch. 
De portefeuille financiën is voor 
een deel intern gericht. Raakt het 
de inwoners direct, zoals met de ri-
oolheffing op de garageboxen, dan 
voel ik sterk de verbinding met de 
inwoners. Wanneer mogelijk, ga 
ik graag individueel het gesprek 
aan met bewoners om uit te leggen 
waarom iets wel of niet haalbaar 
is, om misverstanden uit de weg te 
ruimen en om te luisteren.”

Prettig en veilig fietsen
“Voor de aanpassingen in de open-
bare ruimte als gevolg van de HOV 
trek ik nauw met Annette Baer-
veldt op. Als bestuurder moet je 
soms zeggen: het kan niet helemaal 
gaan zoals u wilt, voor het algeme-
ne belang nemen wij deze beslis-
sing. En als de HOV oplevert dat 
er minder auto’s door Driehuis en 
Santpoort gaan, waar velen blij mee 
zullen zijn, dan moet vooral dit het 
gesprekonderwerp zijn. Een ander 
voorbeeld van een soort co-produc-
tie, in dit geval met Wim Wester-
man, is de led-verlichting op straat: 
ik mocht de eerste ‘ontsteken’. Als 
gemeente zijn we enthousiast met 
duurzaamheid bezig en ik juich de 
aanleg van led-verlichting van har-
te toe. 
Het pad Reyndersweg is een nieuw 
aangelegde, toeristische fiets-
route. We willen Velsen tot een  
gemeente maken waar het pret-
tig en veilig fietsen is, ook rondom 

scholen. Over de herinrichting van 
de weg bij het Gijzenveldplantsoen, 
met vrijliggende fietspaden, ben ik 
heel tevreden. We willen dat straks 
ook zo doen bij het Moerbergplant-
soen. Per saldo is er veel groen in 
de gemeente, maar er moet ook 
voldoende groen zijn in de wijken 
waar veel mensen wonen. Vandaar 
dat het plantsoen aan de Heeren-
duinweg helemaal opnieuw is inge-
richt.”

Stil asfalt
“Mijn bijdrage aan de N208 is be-
perkt geweest, maar ik vond de ope-
ning wel een belangrijk moment. 
Stil asfalt en een lagere toegesta-
ne snelheid komen de leefbaarheid 
enorm ten goede. De mensen in 
Santpoort-Noord zijn erg blij met 
de oplossing. 
Over de herinrichting van de  
Julianakade en IJmuiderstraat-
weg is jaren gediscussieerd en  
nagedacht: wat is nou de optima-
le inrichting van die weg? De sa-
menspraak met betrokkenen is het 
afgelopen jaar heel goed geweest. 
Het college heb ik inmiddels voor-
gesteld om er een 50-km weg van 
te maken met stiller asfalt, dat wat 

verder van de gevels af wordt ge-
legd. Wel of geen ‘inprikkers’ op 
de Kanaaldijk maken, was een las-
tige afweging. We doen het niet. Ik 
vind dat te belastend voor de men-
sen die aan het Van Poptaplantsoen 
wonen.”

Prachtige entree
“Het afgelopen jaar heb ik me er 
erg hard voor gemaakt om iets 
te gaan doen aan de waterover-
last op de Planetenweg. De eerste 
maatregelen worden binnenkort  
genomen, want ik vind het niet  
acceptabel dat mensen zich bij  
hevige regenval grote zorgen ma-
ken of ze hun huis wel droog hou-
den. Het mooie van het project 
Oud-IJmuiden is dat de inwo-
ners nadrukkelijk en vroegtijdig 
bij de planvorming zijn betrokken. 
En dat de gemeente ervoor heeft  
gekozen om er kwalitatief een heel 
mooie wijk van te maken. Oud-
IJmuiden wordt het ‘Quartier La-
tin’ van Velsen, heeft Ted Kuné ge-
zegd. Dat vind ik een mooie, positie-
ve benadering. De wijk wordt een 
prachtige entree van onze gemeen-
te.” (portretfoto: Reinder Weidijk, 
foto onder: Ko van Leeuwen)
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Wethouder Robert te Beest

Oppeppers voor leefbaarheid

“Als wijkwethouder van Vel-
sen-Noord en projectwethou-
der van het programma ‘Fris-
se Wind’ ben ik erg blij met de 
forse stappen die we de laat-
ste tijd hebben gemaakt in 
projecten die de leefbaarheid  
bevorderen. De verkeersmaat-
regelen die we hebben genomen, 
waardoor het zware vrachtver-
keer niet meer door, maar om de 
wijk heen gaat, betekenen al een 
enorme oppepper voor de leef-
baarheid. Het onlangs geopende 
Rollantsplantsoen brengt een 
stuk groen terug in de wijk, net 
als het Wijkeroogpark dat deze  
zomer wordt opgeleverd.”

“Op de locatie van ‘De Mel’ zijn 
we momenteel druk bezig met de  
opzet van de brede school. Het af-
gelopen jaar hebben we oude sub-
sidiegelden van de provincie  
veilig kunnen stellen; groot voor-
deel is dat we hiermee tevens twee  
locaties vrijspelen die bedoeld zijn 
voor woningbouw. We zijn daar-
over in gesprek met woningcor-
poraties en private ontwikke-
laars. En zo komen er veel dingen  
samen, eigenlijk wordt het toch een 
(bescheiden) multifunctionele ac-
commodatie. Ik wil deze ontwikke-
lingen grotendeels in de huidige be-
stuursperiode realiseren, het lief-
ste zelfs helemaal, want ik hou niet 
van half werk. Maar wat we doen, 
moeten we goed doen. Bij ‘De Mel’, 
waar Stichting Welzijn zit, wordt 

een kans gecreëerd om het nabij-
gelegen wijksteunpunt ‘Watervliet’ 
te integreren. Straks kunnen dus 
ook de senioren voor hun activitei-
ten naar de nieuwe accommodatie 
van de brede school en zo ontmoe-
ten generaties elkaar, autochtonen 
en allochtonen. Vandaar: een mul-
tifunctionele accommodatie die al-
lerlei mensen de gelegenheid biedt 
om met elkaar in contact te ko-
men.”

Ideologisch?
“En dan hebben we het meteen 
over actief burgerschap. Wat ik 
daarmee bedoel? Evelien Tonkens, 
die met de eerste Velsense lezing 
haar visie gaf op onze ingewikkel-
de samenleving, heeft ons geïn-
spireerd om op een mooie manier 
paal en perk te stellen aan het in-
dividualisme. Mijn drive is om, sa-
men met mijn collega’s in het colle-
ge, ervoor te zorgen dat mensen op 
een natuurlijke manier weer ver-
antwoordelijk worden voor hun ei-
gen omgeving, elkaar aanspreken 
op gedrag, hoffelijk naar elkaar zijn. 
Het klinkt misschien ideologisch, 
maar het project heeft een kop en 
een staart. Een voorbeeld: burenru-
zies leveren heel veel handhavings-
zaken op, terwijl het veel mooier is 
om de mensen met elkaar te laten 
praten. Stichting Welzijn heeft veel 
vrijwilligers getraind die daarbij 
kunnen helpen. Actief burgerschap 
heeft wat mij betreft alles te ma-
ken met hoe de communicatie tus-
sen mensen verloopt, hoe je irrita-
ties kunt vermijden en hoe je men-
sen kunt activeren ten gunste van 
de samenleving.”

Meer eigen initiatief
“In de wijkteams komen professio-
nals die een functie hebben op het 
gebied van ‘schoon, heel, sociaal en 
veilig’ bij elkaar om te sparren over 
problemen en uitdagingen in de 
wijk. Hier hebben we graag een ver-
tegenwoordiger van het wijkplat-
form bij, want meer dan in het ver-
leden vragen we eigen initiatief van 
de wijkbewoners. Met de voorzit-
ters van de wijkplatforms zijn we 
intensief opgetrokken om te laten 
zien welke kansen deze wijkgerich-
te dienstverlening biedt. 
De vraag die mij na aan het hart 
ligt, is: hoe kunnen we welzijn be-

taalbaar houden? Het aantal men-
sen dat er een beroep op doet, 
neemt fors toe. Tegelijkertijd wil-
len we overstappen van aanbod- 
op vraaggerichte oplossingen: wel-
zijn nieuwe stijl. Desnoods gaan 
we met mensen rond de keuken-
tafel in gesprek om te luisteren 
naar wat ze werkelijk nodig heb-
ben. Dat blijkt soms simpelweg het  
organiseren van hulp van be-
kenden uit de omgeving van de 
vraagsteller. Hiermee wil ik niet  
zeggen dat de gemeente zijn han-
den er vanaf trekt. Nee, al wordt er 
niet meteen een dikke portemon-
nee bij gelegd, we blijven helpen, de 
kwetsbaren opzoeken en de niet-
kwestbaren activeren. In dit kader 
wil ik ook de lokale seniorenagenda 
noemen die wij in 2011 met de ou-
derenbonden verder willen vorm-
geven.”

Dorps karakter
“Over volkshuisvesting staat in de 
Visie op Velsen 2025 onder meer 
dat de woonkernen hun dorpse ka-
rakter moeten behouden, terwijl in 
IJmuiden een metropolitane ont-
wikkeling kan plaatsvinden. Met 
zo’n uitspraak kan ik als wethou-
der wat.  Een dergelijke ontwikke-
ling biedt ruimte aan meer mensen, 
waardoor je ook de voorzieningen 
gemakkelijker op peil kunt houden. 
Nu de visie op 2025 er ligt, kunnen 
we de nieuwe woonvisie maken en 
daar volgen weer prestatieafspra-
ken met de woningcorporaties uit. 
Overigens werken we op meerdere 
fronten met de corporaties samen. 

Zo wisselen we informatie met el-
kaar uit om illegale bewoning te-
gen te gaan. De kernvoorraad socia-
le huurwoningen in onze gemeente 
is volgens de nieuwe Europese re-
gelgeving te groot. Daarom moeten 
we herstructureren. Theoretisch 
betekent dit: veel portiekflats af-
breken en er goede woningen voor 
in de plaats zetten. Dat is eerder al 
succesvol in Zee- en Duinwijk ge-
beurd en zou de komende decennia 
ook in Velsen-Noord en in het cen-
trum van IJmuiden kunnen plaats-
vinden.”

Positief begin
“In 2010 is de rekenkamer een on-
derzoek begonnen naar de grond-
exploitatie. Ik verwacht dit jaar de 
resultaten te ontvangen. Ik zie die 
overigens met vertrouwen tege-
moet, want we maken aardige pro-
fessionaliseringsslagen. In tegen-
stelling tot veel andere gemeenten, 
lopen wij beperkt risico met grond-
exploitaties, met uitzondering van 
één stuk grond, en dat is de NAM-
kade. Daarin lopen we een veel gro-
ter risico. Mijn collega Arjen Ver-
kaik is druk doende de herstructu-
rering van dit terrein vlot te trek-
ken. De gemeente heeft het nodige 
vastgoed in eigendom dat geen ge-
meentelijk doel meer heeft. Enke-
le jaren moeten we nu voor drie-
honderdduizend euro aan vastgoed 
verkopen. Nou die opgave hebben 
we in 2010 al met een veelvoud 
overschreden. Dat is een heel po-
sitief begin!” (foto’s: Reinder Wei-
dijk)
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Wethouder Wim Westerman

Geweldigste gemeente van het land

“Ik heb de mooiste portefeuil-
le in de geweldigste gemeen-
te van Nederland, óndanks dat 
ik nu de wereld niet over kan 
trekken en het me de nodige 
nachtrust kost. De combina-
tie van milieu en WMO is ui-
termate boeiend. En dat ik wat 
slaap moet inleveren, komt na-
tuurlijk zowel door de leuke 
kanten van cultuur als door de 
aangekondigde bezuinigingen. 
We hebben hier een stapeling 
van milieuproblemen die de 
gemeentegrenzen overschrij-
den: veel grote fabrieken, een 
electriciteitscentrale, heel 
veel scheepvaart, twee rijks-
wegen met tunnels en Schiphol 
is dichtbij. Al die activiteiten 
veroorzaken een of ander pro-
bleem. En als wethouder word 
je meteen met allerlei techni-
sche uitdrukkingen bestookt. 
Wat betekent bijvoorbeeld ‘de 
geluidscontour blijft binnen 
de K-20? Of ‘een meetpunt ge-
luidsoverlast van L-den’? Het 
klonk mij vreemd in de oren.”

Stopcontacten
“Voorbeelden van waar ik het af-
gelopen jaar mee bezig ben ge-
weest? De landelijke lobby over de 
geluidsoverlast van Schiphol heeft 
jammer genoeg geen verandering 
van de route gebracht, de overlast 
blijft tot 2020. De jarenlange dis-
cussie over het fijnstof van Tata 

heeft de bouw van een doekfilter-
installatie opgeleverd: een bouw-
werk dat een kleine honderd mil-
joen euro kost. Maar ze doen het, 
gelukkig. Een ander succesje vor-
men de luchtmeetpunten aan de 
Staalstraat en de Reyndersweg. 
Nog eentje dan: de omwonen-
den van het parkeerterrein aan 
de Halkade klaagden al járen over 
de geluidsoverlast van geparkeer-
de vrachtwagens. De chauffeurs  
laten de motor in de winter name-
lijk draaien voor verwarming en ’s 
zomers om te koelen. Tegenwoor-
dig maken ze gebruik van de stop-
contacten aan de buitenkant van 
het pand van Zeehaven IJmuiden. 
De omwonenden zijn nu verlost 
van geluids- en stofoverlast.”

Stad van de wind
“Het duurzaamheidsplan ‘Velsen 
stad van de wind’ is onlangs aan de 
raad aangeboden en staat boorde-
vol voorstellen om Velsen steeds 
energie-neutraler te maken. Met 
ons led-verlichtingsproject zijn 
we erkend koploper in de provin-
cie Noord-Holland. En afgelopen 
jaar is bedacht, besloten en uitge-
voerd om electrische auto’s in het 
wagenpark van Beheer Openbare 
Ruimte op te nemen.”

De WMO gaat nadrukkelijk 
over mensen
“De WMO is een participatiewet 
en dat is meteen het leuke ervan, 
hij gaat nadrukkelijk over mensen. 
De kern van de WMO vind ik rond-
uit intrigerend: hoe kun je mensen 
met lichamelijke, psychische of 
maatschappelijke problemen zo-
veel mogelijk tot hun recht laten 
komen in de samenleving? Ener-
zijds gaat de WMO over prakti-
sche zaken, bijvoorbeeld of je met 
een rolstoel een gebouw in en er 
ook weer uit kan – dat noemen ze 
tegenwoordig ‘uitgankelijkheid’. 
Tegelijkertijd gaat deze voorzie-
ning veel verder dan het verstrek-
ken van trapliften en rollators. Er 
zijn zeker meer dan zeventig ver-
schillende WMO-projecten, waar-
van genoemde voorzieningen sa-
men één onderdeel vormen. An-
dere projecten zijn onder meer de 
jeugd- en cosultatiebureaus, al-
coholpreventie, de verantwoor-
delijkheid voor ex-gedetineerden 

en, om iets heel anders te noemen, 
de aandacht voor mantelzorgers. 
Ook zij hebben af en toe een steun-
tje in de rug nodig. We maken mo-
menteel een omslag naar het zoge-
noemde ‘keukentafeloverleg’. Dit 
betekent dat een WMO-consul-
tant bij mensen thuis op bezoek 
gaat om te bekijken welke, op maat 
gesneden hulp kan worden gebo-
den.”

Kunst op de website
“Cultuur vormt eveneens een bre-
de portefeuille. In Velsen gebeurt 
op dat vlak heel veel, onder meer 
in de stadsschouwburg, het Wit-
te Theater en de bibliotheek. Maar 
ook op straat, denk maar aan de 
monumenten en standbeelden die 
in de lokale krant onder de aan-
dacht zijn gebracht. Of de tweedi-
mensionale kunsten, de schilderij-
en die hier en in het oude raadhuis 
aan de muur hangen of zijn opge-
slagen. Die zijn allemaal in kaart 
gebracht en het is bijna rond dat 
ze allemaal op onze website te be-
zichtigen zijn. De lijst van gemeen-
telijke monumentale panden in 
Oud-Velsen is op een haar na klaar 
en vervolmaakt daarmee de lijst 
van dergelijke panden in Velsen. 
Inmiddels heeft de raad een voor-
stel aangenomen voor een veror-
dening, die bewoners van monu-

mentale panden in staat stelt een 
kleine stimuleringssubsidie aan 
te vragen voor het opknappen van 
hun pand.”

Buitenplaatsen
“Volgend jaar is uitgeroepen tot 
het ‘Nationale Monumentenjaar’ 
met als thema: buitenplaatsen. 
Een mooie gelegenheid om te kij-
ken of we met de eigenaren van de 
buitenplaatsen in onze gemeente 
op toeristisch vlak iets leuks kun-
nen doen. Uiteraard vallen ook  
onze musea onder cultuur. Goed 
dat ze steeds meer gaan samen-
werken en fijn dat Natuurmonu-
menten heeft aangeboden om een 
infopunt te vestigen bij het bin-
nenmeer, waar eventueel het Pie-
ter Vermeulenmuseum zich dan 
ook kan vestigen. We moeten na-
tuurlijk wel geld voor die nieuw-
bouw hebben, dus maken we een 
voorstel voor de raad.”

Gevonden in de kelder
“Weet je wat ik onder meer in de 
kelder van het stadhuis heb gevon-
den? Antieke gevelstenen uit Oud-
IJmuiden. Ik heb de woningcor-
poraties gevraagd of er misschien 
een aantal weer geplaatst kunnen 
worden bij de nieuwbouw die er 
nu plaatsvindt. Vast wel.” (foto’s: 
Reinder Weidijk)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de 
burgemeester en wethouders terecht om te praten 
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor 
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot 
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl

Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich 
wenden tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 

(Bouw- en Woningtoezicht)

Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten (0255) 567 200.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. (0255) 567 200. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  

ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werk-
dagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.reinunie.nl of e-mail: 
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)

Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Raadsplein 14 juli 2011
gewijzigde aanvangstijd en agenda!

Donderdag 14 juli 2011 vanaf 18.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 18.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp
1  Opening
2  Actualiteitenuurtje
3      Vaststellen:

-  notulen raadsvergadering 9 juni en 16 juni 2011
-   besluitenlijst raadsvergadering 9 juni en 

16 juni 2011
4   Afh andelen:

Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

 7   Ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / 
Hofgeest

8   Advies commissie Bezwaarschriften inzake het 
bezwaar van de heer N.J.J. Waasdorp, gericht 
tegen het raadsbesluit van 30 september 2010, 
nummer R10.090.

9   Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van stationsgebied 
Beverwijk (kavel Heliomare)

10   Grenscorrectie gemeente Velsen en gemeente 
Beverwijk ter plaatse van Tata Steel IJmuiden B.V.

11  Begrotingswijziging 2011 de Meergroep
12   Begroting 2012 “de Meergroep” en 

meerjaren begroting 2013 - 2016
13 Jaarbegroting en jaarrekening 2010 STOPOIJ
14  Jaarstukken gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland 
(Noord-Hollands Archief )

15  Bestemmingsplan Wijk aan Zeeërweg - Motorhuis
16  Verklaring van geen bedenkingen Hofgeesterweg 

nabij nr. 28 te Velserbroek
17   Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 2011
18   Regeling Steunfractieleden

PAUZE (circa 15 minuten)
Besluitvorming met uitgebreide 
stemverklaring (60 sec.)

6   Bezuinigingen Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) 
Debat, gevolgd door besluitvorming 

5    Voorjaarsnota 2011 gemeente Velsen
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - 
dat kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Raadsplein 21 juli 2011

Donderdag 21 juli 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 21.00 uur    Voorlopige uitgangspunten 

Wmo-beleidsplan 2012-2015

Commissieruimte 1
Sessie 2
19.30 – 21.00 uur   Projectplan nieuwbouw sporthal 

Zeewijk- Nieuw Helmduin 

Commissieruimte 2
Sessie 3
19.30 – 21.00 uur   Kadernota Integrale Veiligheid 

2011-2014

Raadzaal
Sessie 4
21.30 – 23.00 uur   Fort benoorden Spaarndam

Commissieruimte 1
Sessie 5
21.30 – 23.00 uur   Uitgangspuntennotitie 

Millenniumgemeente Velsen

Commissieruimte 2
Sessie 6
21.30 – 23.00 uur  Gladheidbestrijding

Inspreken tijdens de carrousel:

Over alle agendapunten kan worden ingesproken. 
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
20 juli 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje 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. Ook kunt u de 
agenda en onderliggende stukken bekijken via de 
website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Greep 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 

Een samenvatting van de Carrousel wordt door 
Seaport TV vanaf zaterdag t/m donderdagmiddag 
dagelijks uitgezonden om 11.00 uur, 17.00 uur en 
21.00 uur.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 juli tot en 
met 8 juli 2011 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevings-

vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000452   J.T. Cremerlaan 12 Santpoort Noord 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (04/07/2011)

w11.000451   Louise de Colignylaan 70 
Santpoort-Zuid 
het veranderen van een woning met 
een uitbouw (04/07/2011)

w11.000450   Andreaweg 10 Velsen Noord 
het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 
(04/07/2011)

w11.000449   Gerstland 19 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
achtergevel (04/07/2011)

w11.000448   Geleenstraat 19 IJmuiden 
het plaatsen van een schutting en het 
kappen van een boom (04/07/2011)

w11.000455   J.T. Cremerlaan 32 Santpoort-Noord 
het plaatsen van 2 dakkapellen 
achter- en zijgevel (05/07/2011)

w11.000454   Willem de Zwijgerlaan 14 
Santpoort-Zuid het 
veranderen en vergroten van de 
woning (05/07/2011)

w11.000453   Hageveldtlaan 16 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(05/07/2011)

w11.000461   Havenkade 1 IJmuiden 
(gemeentelijk monument) 
het plaatsen en vernieuwen van 
reclame (06/07/2011)

w11.000460   Hoofdstraat 109 Santpoort-Noord  
het vergroten van de 2e verdieping en 
het veranderen van de achtergevel
(06/07/2011)

w11.000459   Brederoodseweg 31 Santpoort Zuid 
het kappen van 1 boom (06/07/2011)

w11.000458   Zwanenbloembocht 161 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (06/07/2011)

w11.000457   Minister van Houtenlaan 16, 
Velsen-Zuid 
het kappen van een boom (06/07/2011)

w11.000456   Boelenstraat 1 IJmuiden 
het plaatsen van een erfafscheiding 
(06/07/2011)

w11.000463   Driehuizerkerkweg 121 Driehuis 
het verwijderen van diverse 
asbesthoudende materialen 
(08/07/2011)

w11.000462   Bloemendaalsestraatweg 81 
Santpoort-Zuid 
het slopen en herbouwen van een 
aanbouw (08/07/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:

w11.000352   Sluiseiland ong IJmuiden 
het oprichten van afmeerpalen en 
een loopbrug
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Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten ge-
durende 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende bouwvergunning

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een bouwvergunning verleend voor:

BP-326-2005   Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord 
het oprichten van een 
tuinbouwkas(12/07/2011)

BP-169-2008   Rijksweg 289 Velserbroek  
het oprichten van een tuincentrum 
(12/07/2011)

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

i10.008539   Middenduinerweg 89, 
Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een erfafscheiding, 
rietmat (05/07/2011)

 i10.008722   Oranjestraat ong. IJmuiden 
het oprichten van 25 appartementen 
met parkeergarage (07/07/2011)

w11.000200   Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het vergroten van een school met 
18 lokalen, algemene ruimten en een 
gymzaal (08/07/2011)

w11.000295   Tesselschadeplantsoen 22 Driehuis
het vergroten van een woning met 
een erker (08/06/2011)

w11.000336   Hoofdstraat 84 Santpoort-Noord 
het oprichten van een woning, het 
slopen van een woning, het kappen 
van 4 bomen en het maken van een 
uitrit (08/07/2011)

w11.000346   Geelvinckstraat 104 Velsen-Noord 
het plaatsen van een scooterqube 
(08/07/2011)

w11.000349   Hoofdstraat 270 Santpoort-Noord 
het kappen van een kastanjeboom 
(05/07/2011)

w11.000350    Westbroekerweg 51 Velserbroek 
het uitbreiden van een woning tbv 
een praktijk aan huis (11/07/2011)

w11.000354   Valckenhoefl aan 79 Santpoort-Noord 
het vergroten van de 1ste verdieping 
van een woning

 (11/07/2011)  w11.000355 De Kamp 15 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
voorgevel (08/07/2011)

w11.000366   Groeneweg ong. IJmuiden 
het kappen van een iep (07/07/2011)

w11.000367   Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden 
het kappen van een iep (07/07/2011)

w11.000376   Dr. Kuyperlaan 22 Velsen-Zuid  
het kappen van 2 dennen 
(06/07/2011)

w11.000378   Van der Zwaagstraat 1 IJmuiden 
(gemeentelijk monument) 
het wijzigen van de zij- en 
achtergevel (07/07/2011)

w11.000385   Berglaan 9 Santpoort-Noord 
het plaatsen van een dakkapel 
(11/07/2011)

w11.000390   Nicolaas Beetslaan 17 Driehuis 
het plaatsen van een dakkapel 
(08/07/2011)

w11.000403   Reggestraat 29 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(07/07/2011)

w11.000413   Klipper 5 Velserbroek 
het veranderen van de gevel van een 
woning (08/07/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het organi-
seren van een evenement:

i11.005796   terrein Velsen Valley in de nabijheid 
van de uitzichtheuvel te Spaarwoude 
muziekfestival Dutch Valley op 
13 augustus 2011 (05/07/2011).

i11.005487+
i11.005796   Kennemerboulevard 

IJmuiden aan Zee 
Feestweek IJmuiden aan Zee op 
22 juli tot en met 28 juli 
(07/07/2011).
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Carrouselwedstrijd Hippisch Centrum
Velsen-Zuid - Zondag 10 juli stond bij Hippisch Centrum Velsen 
in het teken van carrouselrijden. Onder leiding van Sylvia Boers, 
Marloes van Meeteren-Keijzer en Anneke Bartelsman was geoe-
fend om het carrouselrijden vlekkeloos te laten verlopen. 16 ver-
schillende manegeteams streden om de HCV wisselbeker. Een 
deskundige jury beoordeelde de kunsten op muziek van paar-
den en ruiters. Bij de stallen was het ‘s morgens al een druk-
te van belang, want alle pony’s en paarden werden netjes ge-
poetst en getoilletteerd. En ook de deelnemers hadden veel werk 
gemaakt van de kleding, om zoveel mogelijk uniformiteit te krij-
gen. Zo waren er vogelverschrikkers, Pipi Langkousen, waterle-
lies, hippies, deftige heren, indianen en cowboys, duiveltjes en 
engeltjes, sneeuwpoppen, Hawai girls en pyjama cowboys. Om 
een uur stond de Verloren van Themaatlaan tot aan het Tata voet-
balstadion vol met auto’s en werd in de binnenmanege het start-
sein gegeven voor de eerste carrouselproef. Aan het eind van de 
dag werd door Marcel Pielanen en de jury de prijsuitreiking ge-
daan in de binnenmanege. Het in groten getale aanwezige pu-
bliek stond vanwege de grote drukte in de foyer zelfs buiten. De 
eerste prijs, bestaande uit een gouden medaille, was voor de po-
nyles van dinsdag 19.00 uur, de Pipi Langkousen. Zij kregen ook 
de wisselbeker.  De tweede prijs ging naar de pony-les van za-
terdag 15.15 uur oftewel de Indische Waterlelies. Zij kregen een 
zilveren medaille. En de derde plaats, bronzen medailles, waren 
voor de Hartjes van de zaterdag 17.15 uur-les. De originaliteits-
prijs was voor de Deftige Heren van dinsdag 17.00 uur.




