
Infopagina

16 augustus 2012 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Jij doet toch ook mee?

Burgernet: meld je nu
aan en win een iPhone
In Kennemerland is Burger-
net ruim een jaar actief. Inmid-
dels hebben bijna 20.000 men-
sen zich aangemeld als deelne-
mer. Ook de afgelopen weken 
vonden diverse Burgernetac-
ties plaats. Dit gebeurde on-
der andere naar aanleiding van 
een overval op een pizzeria in 
Beverwijk. Maar ook na de mis-
handeling van twee mannen tij-
dens het uitgaan in Haarlem, en 
bij een woninginbraak in Ben-
nebroek is Burgernet ingezet.

In juni is een campagne gestart 
om nog meer mensen te bewegen 

zich als deelnemer van Burger-
net aan te melden. Actiekaarten 
zijn begin juni in huis-aan-huis 
bladen verspreid in 10 gemeen-
ten, en daarin is ook geadverteerd. 
De campagne loopt tot 1 septem-
ber. Degene die de meeste nieuwe 
deelnemers werft, maakt kans op 
een iPhone. 

Meld je nu aan als deelnemer aan 
Burgernet en doe mee met de iP-
hone-actie. Kijk voor meer infor-
matie op www.mijnburgernet.nl

Eerste bromfietsdrempel
Maandag 20 augustus start de 
aanleg van de eerste brom-
fietsdrempel van Velsen. De-
ze snelheidsremmer ligt op de 
kruising fietspad Florapad en 
Zwanebloembocht in Velser-
broek.

Deze ‘snelheidsremmer’, bestaat 
uit twee verhogingen achter el-
kaar waarvan fietsers geen hin-
der van ondervinden. Brom- en 
snorfietsers worden gedwon-
gen gas terug te nemen. De re-

den voor het aanleggen van deze 
drempel is dat er een aantal onge-
vallen heeft voorgedaan waarbij 
bromfietsers betrokken waren. 

De voorrangssituatie op deze 
kruising wordt gelijktijdig aange-
past. Dit is een logische maatre-
gel omdat dit fietspad sinds 2011 
onderdeel is van de hoofdfiets-
route in gemeente Velsen. De er-
varingen met deze bromfiets-
drempels elders in het land zijn 
positief.

Velsense ideeën gevraagd!
Een volkstuintje? Een voetbal-
veldje? Alle ideeën voor een 
braakliggend terrein in Oud-
IJmuiden kunnen vanaf 25 au-
gustus bij de gemeente Velsen 
worden ingediend.

In Oud-IJmuiden, in de hoek van 
de Bik- en Arnoldkade en de Fro-
gerstraat, ligt een ingezaaid gras-
veld met hekken eromheen. Bouw-
fonds Ontwikkeling zou daar een 
blok woningen bouwen, maar door 
de economische recessie komt dat 
er voorlopig niet. Het veld biedt 
ruimte voor een tijdelijke invulling.

Samen met Bouwfonds Ontwik-
keling en het wijkplatform Oud-
IJmuiden wil de gemeente Vel-
sen ideeën ophalen bij Velsenaren 
wat zij zolang met het veldje zou-
den willen doen. De inwoners van 
Oud-IJmuiden geven daar de door-
slag in.
Vanaf 25 augustus, het weekend 
van het Havenfestival, kunnen Vel-

senaren ideeën indienen. Meer in-
formatie op www.velsen.nl.
De bewoners van Oud-IJmuiden 
worden per brief uitgenodigd om 
mee te doen.

Carnegie Heldenfonds

Onderscheiding voor held
Op 11 juli 2010 heeft de heer Pe-
ter Griekspoor tijdens zijn vakan-
tie zonder te aarzelen met gevaar 
voor eigen leven een vrouw gered 
uit een brandende vakantiebunga-
low. Vervolgens heeft hij tot twee 
keer toe geprobeerd ook eventu-
ele andere slachtoffers te redden. 
Zowel medewerkers van de brand-
weer als de politie spreken van 
een heldendaad.

Voor deze heldendaad heeft op 14 au-
gustus 2012 burgemeester Van Rooij 
van de gemeente Horst aan de Maas 
aan de heer Griekspoor wonende te 
IJmuiden de zilveren medaille van 
de Stichting Carnegie Heldenfonds 
uitgereikt. Namens de gemeente Vel-
sen heeft wethouder Robert te Beest 
hem een loffelijk getuigschrift, een 
bewijs van moedig gedrag overhan-
digd. (foto: Gemeente Velsen)

Informatiebijeenkomst in IJmuiden

Oplichters aan de deur
Soms proberen mensen uw huis 
binnen te komen met een smoes-
je of doen ze zich voor als mede-
werker van een bedrijf of instan-
tie die uw bankpas en pincode no-
dig heeft. Het wijkteam IJmuiden-
Noord nodigt u daarom graag uit 
voor een informatiebijeenkomst 
over oplichting aan de deur.

Het wijkteam dat bestaat uit de 
wooncorporaties van Velsen, politie 
Kennemerland, Stichting Welzijn 
en de gemeente Velsen heeft politie 

Kennemerland gevraagd een voor-
lichting te geven op dinsdag 11 sep-
tember 2012 van 14.00 uur tot 15.00 
uur in het Woon- en Zorgcentrum 
W.F. Visserhuis, Houtmanstraat 1 
in IJmuiden. Ontvangst vanaf 13.30 
uur. 

Geïnteresseerden kunnen zicht vóór 
31 augustus 2012 aanmelden bij 
AWV Eigen Haard via telefoonnum-
mer 0255- 53 57 86. Er is maar plaats 
voor 100 personen in de zaal, dus tij-
dige aanmelding is gewenst!
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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, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen / besluiten

18 augustus Rommelmarkt Kennemerlaan, IJmuiden
19 augustus Kofferbakmarkt Velserduinplein, IJmuiden
22 augustus Haarlem Night Skate Polderhuis, Velserbroek

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

Evenementen in Velsen

Naast alle andere festivals die in 
de zomer in de regio worden ge-
organiseerd neemt het gratis te 
bezoeken Havenfestival IJmuiden 
een belangrijke plaats in. Twee 
dagen lang wordt de Trawlerkade 
langs de Vissershaven van IJmui-
den omgetoverd tot festivalter-
rein. Op verschillende podia en 
in diverse bedrijfspanden vinden 
optredens plaats en ligt de haven 
weer vol met prachtige schepen. 
Het volledige programma vindt u 
op www.havenfestivalijmuiden.nl 
Bij de infostand aan het begin van 
de Trawlerkade wordt tijdens het 
festival een gratis programma-
boekje uitgedeeld.

Verkeersmaatregelen: 
Voor de veiligheid van wandelend en 
fietsend publiek en om de toestroom 
van publiek dat met de auto komt 
in goede banen te leiden, wordt een 
aantal verkeersmaatregelen getrof-
fen. Het verkeer wordt daarbij op be-
langrijke punten begeleid door ver-
keersregelaars. Parkeren is mogelijk 
in het middenhavengebied. De ver-

keersmaatregelen zijn:
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt, net als 
in andere jaren tijdens het Haven-
festival, afgesloten voor autover-
keer. Hetzelfde geldt voor alle zij-
straten van de Trawlerkade. Vanaf 
donderdag 23 augustus vindt op de 
Trawlerkade de opbouw plaats van 
de diverse podia en spiegeltent. Ver-
zoek van de organisatie is daar niet 
voor langere tijd te parkeren want 
zaterdag 25 en zondag 26 augustus 
moet de kade autovrij zijn. De af-
sluitingen en verkeersmaatregelen 
zijn van kracht op zaterdag 25 au-
gustus van 10:00 tot 00:00 uur en 
zondag 26 augustus van 10:00 tot 
19:00 uur

Aanvullende informatie voor 
bedrijven rond de Trawlerkade 
en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op de ge-
noemde dagen met voertuig het eve-
nementengebied in willen (d.w.z. 
bestemmingsverkeer), kunnen een 
ontheffing aanvragen bij de organi-
satie. Een verzoek hiervoor kan per 

mail ingediend worden via info@
havenfestivalijmuiden.nl
Fietsen
Op het evenemententerrein is het 
niet toegestaan te (brom)fietsen, be-
houdens voor ontheffingshouders. 
Een bewaakte fietsenstalling is te 
vinden voor het kantoor van Imares.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en 
Beverwijk (via Pontplein, De Noo-
straat, Lange Nieuwstraat, Markt-
plein, Kennemerlaan en Oud-IJmui-
den) heeft een halte op de Dokweg. 
Vanaf hier is het festivalterrein bin-
nen twee minuten lopend te berei-
ken.  Vanaf Amsterdam (achter Cen-

traal Station) vaart elk half uur de 
draagvleugelboot van Connexxion 
naar IJmuiden. Vandaar kunnen rei-
zigers op het Pontplein overstappen 
op buslijn 74.

In het weekeind van 25 en 26 augustus

Verkeersmaatregelen Havenfestival IJmuiden

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
augustus 2012 tot en met 10 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-

formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000370 Kennemerlaan 46 
IJmuiden, plaatsen terras voor dag-
horeca (06/08/2012), w12.000369 
Kerkenmaaijerskamp 26 
Velserbroek, oprichten erker 
(06/08/2012), w12.000368 Veder-
kruid 10 Velserbroek, kappen boom 
(06/08/2012), w12.000367 Duin-
en kruidbergerweg 37 Santpoort-
Noord, plaatsen 20 zonnepanelen 
(06/08/2012), w12.000366 Step-
hensonstraat 70 A IJmuiden, uit-
breiding entree basisschool Het 

Kompas (06/08/2012), w12.000372 
Willemsbeekweg 1 IJmuiden, 
plaatsen garagedeur (08/08/2012), 
w12.000371 Dammersweg ong. 
Velserbroek, knotten 9 wilgen 
en kappen 1 wilg (08/08/2012), 
w12.000374 Westbroekerweg 
107 Velserbroek, plaatsen per-
gola (09/08/2012), w12.000373 
Kruidbergerweg 14 Santpoort-
Noord, vergroten 2e verdieping 
(09/08/2012), w12.000375 Dolfijn-
str. 27 t/m 65, Watermanstr. 1 
t/m 13 en 6 t/m 28, Eenhoornstr. 
14 t/m 52, Saturnusstr. 35 t/m 69 
en 36 t/m 66, Poolsterstr. 1 t/m 19 

en 2 t/m 20, het renoveren van 118 
woningen (10/08/2012).

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond  van art 5:18 APV 
voor het innemen van een seizoens-
standplaats:

i12.007356, oliebollenkraam van 
15 november tot en met 31 decem-
ber 2012 op het plein Broekberger-
laan-Hagelingerweg te Santpoort 
(31/07/2012)
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure: w12.000186 
Middenduinerweg 85 Santpoort-

Zuid, renoveren van veldschuur 
(02/08/2012), w12.000262 Jan Pie-
terszoon Coenstraat 129 IJmui-
den, uitbreiding 2e verdieping wo-
ning (01/08/2012), w12.000281 
Dudokplein 1 te IJmuiden, herin-
richting publiekshal (06/08/2012), 
w12.000283 Cruiseboulevard 
ong. IJmuiden, het plaatsen 
van een infobord (06/08/2012), 
w12.000286 Bloemendaalse-
straatweg 11 Santpoort- Zuid, 
het plaatsen van een aanbouw 
(06/08/2012), w12.000311 Flora-
ronde 225 Velserbroek, het kap-
pen van een ceder (01/08/2012), 
w12.000288 Narcissenstraat 1-A 

Santpoort-Noord, vergroten boven-
woning (09/08/2012), w12.000291 
Zadelmakerstraat 150 Velser-
broek, verbouwen kantoorgebouw 
(10/08/2012), w12.000293 Edi-
sonstraat 19 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw tegen bestaande 
kap op achtergevel (08/08/2012), 
w12.000297 Hoofdstraat 240 
te Santpoort-Noord, plaatsen 
dakraam in voorgeveldakvlak 
(09/08/2012), w12.000301 Zui-
derkruisstraat 74 IJmuiden, ver-
anderen achtergevel (10/08/2012), 
w12.000306 Keizer Wilhelm-
straat 1 IJmuiden, maken wand-
doorbraak (13/08/2012)

Ontwerpbesluit
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voorne-
mens zijn voor ondergenoemde 
activiteit(en) een omgevingsver-
gunning te verlenen:

W12.000284 Waterloolaan 1 Drie-
huis, brandveilig gebruik bouwwerk 
buitenschoolse opvang.

Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 
17 augustus 2012 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage bij de wer-
keenheid Vergunningen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan ge-
durende de termijn van terinzageleg-
ging een ieder schriftelijke of monde-
linge zienswijzen indienen of kenbaar 
maken bij de werkeenheid Vergunnin-
gen, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig on-
derzoek is gebleken dat onder-
staande personen niet meer woon-
achtig zijn, op het adres waar zij in 
de gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens van de ge-
meente Velsen staan ingeschre-
ven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig zul-
len zijn.

Het betreft de volgende personen:

Bambi,A.R.C. geb.21-12-1978
Marcinkevič,M. geb.08-06-1990
Beczała,P.M. geb.15-03-1992
Memerda,C. geb.02-06-1993
Bohn,M.E. geb.09-11-1978
Mvama,C. geb.04-04-1976
Brouwer,M. geb.23-02-1974
Nkanu Nkanu,E. geb.12-12-1965
Dalton,R.S. geb.27-07-1979

Nurra,A. geb.13-02-1964
Grimbergen,van M.C.G. 
  geb.22-04-1962
Wildt, de R. geb.11-03-1976
Haan,de J.H.L. geb.26-07-1967
Wiśniewski,P. geb.05-12-1984
Kristek,T.E. geb.13-10-1969

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeen-
heid burgerzaken, telefoon (0255) 
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders.

Beslissingen wet GBAVergoeding kosten
Ouders met een laag inkomen en 
met kinderen tot 18 jaar op het 
voortgezet onderwijs kunnen fi-
nanciële steun krijgen voor som-
mige schoolkosten die ze hebben 
gemaakt. Soms kan ook een com-
puter worden vergoed. De ge-
meente Velsen heeft daar specia-
le regelingen voor.

Om welke kosten gaat het?
Het gaat om zogenaamde ‘indirecte’ 
schoolkosten. Dat zijn bijvoorbeeld 
de ouderbijdrage, schoolactiviteiten 
(zoals schoolreis of werkweek), kos-
ten voor materialen, gereedschap, 
een boekentas, papier en schrijfge-
rei, een fiets. 

Per kind kunt u voor een school-
jaar maximaal € 270,00 ontvangen. 
Voorwaarde is dat uw kind voortge-
zet onderwijs volgt en op de datum 
van aanvraag jonger is dan 18 jaar.
U moet kunnen laten zien dat u de 
kosten werkelijk hebt gemaakt. Dat 
wordt in een steekproef gecontro-
leerd. Het is dus verstandig de beta-
lingsbewijzen te bewaren (bonne-
tjes of afschriften).

Inkomensgrens
U komt voor het bedrag van € 270,00 
in aanmerking als uw netto-inko-
men lager is dan: 
* 1.397,03 euro* per maand voor ge-
huwden en samenwonenden;
* 1.257,32 euro* per maand voor al-
leenstaande ouders.
En uw vermogen (zoals contanten, 
spaargeld, banksaldo) mag niet meer 
dan 11.370,- euro* zijn. * bedragen 
per 1 juli 2012

Een aanvraag indienen
Als u een uitkering van Sociale Za-
ken heeft, krijgt u het bedrag auto-
matisch. Dat geldt ook als u geen uit-
kering ontvangt maar vorig school-
jaar de tegemoetkoming ook al kreeg 
en u nog steeds aan de voorwaarden 
voldoet.
Wilt u voor het eerst deze tegemoet-
koming aanvragen, dan kunt u drie 
dingen doen: bellen naar de gemeen-
te Velsen bellen voor het aanvraag-
formulier via 140255, het formulier 
afhalen bij het Klant Contact Cen-
trum van het stadhuis, Dudokplein 1 
in IJmuiden of het formulier down-
loaden vanaf de website van de ge-
meente Velsen www.velsen.nl (digi-
taal loket, zorg en welzijn, indirecte 
schoolkosten).

U vult het formulier helemaal in en 
ondertekent het. Doe de gevraagde 
bewijsstukken erbij, want als er pa-
pieren ontbreken, duurt de afhande-
ling langer. U krijgt zo snel mogelijk 
bericht. De tegemoetkoming indi-
recte schoolkosten kunt u geduren-
de het hele lopende schooljaar aan-
vragen. 

Vergoeding voor computer
Als uw kind voor school (voortge-
zet onderwijs) een computer nodig 
heeft, kunt u daarvoor ook een ver-
goeding voor krijgen. Voorwaarden 
zijn dat u een laag inkomen hebt (zie 
de bedragen hierboven) en dat u nog 
geen computer in huis hebt. Voor 
meer informatie belt u de gemeente 
Velsen, 140255, of gaat u naar de re-
ceptie van het stadhuis.




