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Zaterdag 31 augustus

Verkeersmaatregelen 
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het 
Havenfestival IJmuiden. De Traw-
lerkade wordt langs de Vissersha-
ven van IJmuiden omgetoverd tot 
festivalterrein. Er zijn zeer gevari-
eerde optredens en ligt de haven 
weer vol met prachtige schepen. 
Het volledige programma staat 
op www.havenfestivalijmuiden.nl 
en wordt uitgedeeld bij de infos-
tand aan het begin van de Traw-
lerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend 
en fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de auto 
komt in goede banen te leiden, wordt 
een aantal verkeersmaatregelen ge-
troffen. Op belangrijke punten staan 
verkeersregelaars. Parkeren is mo-
gelijk in het middenhavengebied.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgeslo-
ten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt 
voor alle zijstraten van de Trawler-
kade. Vanaf woensdag 28 augustus 
worden de diverse podia opgebouwd 
op de Trawlerkade. Verzoek van de 
organisatie is daar alleen voor kor-
te tijd te parkeren,  want zaterdag 31 
augustus moet de kade autovrij zijn. 
De afsluitingen en verkeersmaatre-
gelen zijn van kracht op zaterdag 31 

augustus van 11.00 tot 24.00 uur.

Extra informatie voor bedrijven 
rond de Trawlerkade en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op 31 au-
gustus met voertuig het evenemen-
tengebied in willen (d.w.z. bestem-
mingsverkeer), kunnen een onthef-
fing aanvragen bij de organisatie. 
Verzoeken moeten per mail naar in-
fo@havenfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Op het evenemententerrein mogen 
geen (brom)fietsers komen, behalve 
de ontheffingshouders. Een bewaak-
te fietsenstalling is te vinden aan 
het begin van de Trawlerkade bij het 
kantoor van de KNRM.

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 2 minuten lopend te bereiken. 
Vanaf Amsterdam (achter Centraal 
Station) vaart elke 40 minuten de 
draagvleugelboot van Connexxion 
naar IJmuiden; zie ook www.Con-
nexxion.nl. Vandaar kunnen reizi-
gers op het Pontplein overstappen 
op buslijn 74.

De scholen beginnen weer
De komende weken gaan de scho-
len weer beginnen. Vanaf maan-
dag 19 augustus de basisscholen, 
een week later het voortgezet on-
derwijs. De campagneborden ‘De 
scholen zijn weer begonnen’ wor-
den in Velsen geplaatst – voor de 
veiligheid van iedereen in het ver-
keer.

Achter de tekst op de borden schuilt 
de vraag aan automobilisten en an-
dere weggebruikers om rekening te 
houden met kinderen die weer naar 
de school gaan. De eerste drie maan-
den na de zomervakantie gebeuren 
er relatief veel verkeersongevallen 
waar schoolgaande kinderen tot 14 
jaar bij betrokken zijn.

Na de vakantie moet iedereen weer 
wennen aan het drukke verkeer. Kin-
deren zijn nog vol van de vakantie 
en het begin van een nieuw school-
jaar. Veel kinderen lopen of fietsen 
een nieuwe route naar een nieu-
we school. Ook volwassenen moe-
ten weer wennen aan schoolgaan-
de kinderen in het verkeer. Met deze 
campagne wil Veilig Verkeer Neder-
land hen hierop attent maken. Want 
hoe meer rekening we houden met 
elkaar, hoe beter het is voor de ver-
keersveiligheid! 

Meer informatie over het gedrag van 
kinderen in het verkeer op www.vel-
sen.nl; daar staan ook tips voor vei-
lig verkeer.

Vernieuwde publiekshal
Maandag 12 augustus is de vernieuwde publiekshal van het stadhuis van Vel-
sen opengegaan. De gemeente is bij de verbouwing uitgegaan van de gebrui-
kers van de hal. Er is veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid en bij de 
inrichting is rekening gehouden met kinderen en minder validen. In het na-
jaar 2013 zijn ook de kantoortuinen achter de publiekshal klaar en wordt het 
gebouw officieel geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Maandag 9 september 2013 or-
ganiseert het Wijkteam Velser-
broek (woningcorporaties, poli-
tie, Stichting Welzijn, en de ge-
meente Velsen) een informatie- 
en trainingsbijeenkomst over 
‘omgaan met hangjongeren’.

Een groep jongeren staat bij u in de 
straat met fietsen en brommertjes 
her en der geparkeerd. Ze maken 
lawaai en rommel. Eigenlijk wilt u 
dat ze weg gaan maar u durft ze niet 
aan te spreken. Voor je het weet 
krijg je een grote mond of nog erger. 
Veel mensen durven jongeren nog 
nauwelijks aan te spreken op straat. 
Herkent u deze situatie? Komt dan 
naar de informatiebijeenkomst van 
het wijkteam Velserbroek en leer 
omgaan met hangjongeren. Op-
voedkundige Hans Kaldenbach 

geeft informatie over straatcultuur 
en geeft tips voor buurtbewoners 
en voorbijgangers. Met een acteur 
worden situaties nagespeeld en ge-
oefend.

Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 9 september in het  Pol-
derhuis, Vestingplein 58 te Velser-
broek. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De 
ontvangst is om 19.00 uur.

Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u zich vóór 30 
augustus 2013 aan bij AWV Eigen 
Haard via telefoonnummer 0255- 
53 57 86. Dan heeft u een gereser-
veerde plaats. Let op: er is maar 
plaats voor 100 personen in de zaal, 
dus tijdige aanmelding is gewenst.

Informatie over straatcultuur

Bijeenkomst ‘Omgaan
met hangjongeren’
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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 vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
augustus 2013 tot en met 9 augus-
tus 2013 de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Leeuweriklaan 18, dakopbouw 
(07/08/2013) w13.000291

Velsen-Zuid 
Meervlietstraat 41, bouw vijf garage-
boxen (05/08/2013) w13.000289
Minister van Houtenlaan 33, kappen 
boom (09/08/2013) w13.000298

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 9, kappen boom 
(08/08/2013) w13.000292
Marowijnestraat 15, wijzigen ver-
gunning dakkapel (09/08/2013) 
w13.000297

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 19, kappen boom 
(12/08/2013) w13.000300

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 2, onder-
houd en restauratie impluvium Wes-
terveld (09/08/2013) w13.000294 
(rijksmonument)

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, adviesverzoek 
opslag te verschrotten plakken Ta-
ta Steel IJmuiden bv (09/08/2013) 
w13.000293
Hoflaan 1, adviesverzoek kap-
pen twee (zieke) iepen terrein Nu-
on Power Generation (09/08/2013) 
w13.000295
Wijkerstraatweg 132A, legalise-
ren woonstudio (09/08/2013) 
w13.000296
Gildenlaan 56, aanbouw schuur 
en vervangen erfafscheiding 

(12/08/2013) w13.000299

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat zij 
het voornemen hebben een om-
gevingsvergunning te verlenen 
voor de onderstaande aanvra(a)
g(en).  Deze aanvra(a)g(en) en 
ntwerpomgevingsvergunning(en) 
liggen met ingang van 19 augustus 
2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via 
het menu bekendmakingen/ direct 
naar/ meer nieuws/ inzage (ont-

werp)besluiten. Tijdens deze perio-
de van terinzagelegging, kan eenie-
der naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen te-
gen de ontwerpomgevingsvergun-
ning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft  
het volgende ontwerpbesluit:

IJmuiden
Cruiseboulevard 10 , het plaatsen 
van een bagagetent  voor een perio-
de van maximaal 5 jaar w13.000209

Velserbroek
Vestingsplein 64, het gebruiken van 
een gebouw met het oog op de brand-
veiligheid voor buitenschoolse op-
vang W13.000254 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 

werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende vrijstelling ex artikel 
19, lid 1 WRO en bouwvergun-

ning eerste fase 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft met 
de door de raad verleende vrijstel-
ling ex artikel 19, lid 1 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening een bouw-
vergunning eerste fase ex artikel 56a 
Woningwet verleend voor:

Santpoort-Noord
Kweekerslaan ong. (t.o.nrs.3t/m15), 
oprichten vier woningen met bij-
gebouwen en zes parkeerplaatsen 
(09/08/2013) B1-11-2008

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

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

IJmuiden
Scheldestraat 47, plaatsen ber-
ging voor duofiets (07/08/2013) 
w13.000220
Planetenweg ong (t.o.nr.72), plaatsen 
permanent verkooppunt bloemen en 
planten (09/08/2013) w13.000222
Snelliusstraat 30, plaatsen dakop-
bouw (12/08/2013) w13.000233

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
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Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zandaak 70, plaatsen twee dakka-
pellen (09/08)2013 (w13.000221)

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Horeca/APV/Evenementen
Ontheffing Venten art. 5:15 APV
venten met ijs, periode 7 augustus  

t/m 1 oktober 2013, Gemeente Vel-
sen, u13.007312 (07/08/2013)
venten met ijs, periode 7 augustus 
t/m 1 oktober 2013, Gemeente Vel-
sen, U13.007320,(07/08/2013)

Besluiten (vervolg)

Herhaalde kennisgeving Regionale Mobiliteitsvisie
De colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten 
Velsen, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest hebben besloten de Re-
gionale Mobiliteitsvisie vrij te ge-
ven voor inspraak.

De IJmondgemeenten zetten zich 
elk afzonderlijk met plannen en 
maatregelen in om de bereikbaar-
heid van hun woon- werk- en recrea-
tiegebieden te verbeteren. Maar om-
dat verkeer, net als milieu, niet op-
houdt bij de gemeentegrens hebben 

de gemeenten in 2011 besloten sa-
men op te trekken om de bereikbaar-
heid van de IJmond te verbeteren. 
Dit heeft geresulteerd in de Regiona-
le Mobiliteitsvisie IJmond. De visie 
bevat de gezamenlijke ambitie van 
de IJmondgemeenten, een analy-
se van huidige en toekomstige knel-
punten en een lijst met maatregelen 
om deze knelpunten op te lossen.
De visie wordt gecoördineerd door 
Milieudienst-IJmond. 

Inzage

De visie met de daarop betrekking 
hebbende stukken ligt van 4 juli tot 
12 september 2013 ter inzage in bij 
de gemeentehuizen van Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest en 
bij Milieudienst IJmond. Daarnaast 
is de visie in te zien op: www.milieu-
dienst-ijmond.nl/mobiliteitsvisie. 

Zienswijzen
Van 4 juli tot 12 september 2013 kan 
eenieder schriftelijk, via het digi-
tale reactieformulier of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij 

Milieudienst IJmond. Het digita-
le formulier staat op: www.milieu-
dienst-ijmond.nl/mobiliteitsvisie. 

Bezoek- en postadres Milieudienst 
IJmond: Stationsplein 48b, Bever-
wijk. Postadres: Postbus 325, 1940 
AH te Beverwijk. Telefoon: 0251-
263863. Fax: 0251-263888. info@
milieudienst-ijmond.nl. 

Ga voor meer informatie over het 
Programma IJmond Bereikbaar 
naar www.ijmondbereikbaar.nl.

Plan Noodsituaties Infectiebestrijding Havens
Het is gewenst dat de gemeente 
met een zeehaven een plan heeft 
voor situaties waarbij aan boord 
van schepen een Infectieziekte 
uitbreekt of is uitgebroken. 

Bij de infectieziektebestrijding aan 
boord van schepen zijn verschillen-
de partijen betrokken. Om de uit-
braak van een infectieziekte zo goed 
mogelijk te kunnen bestrijden is ge-

coördineerde hulpverlening noodza-
kelijk. Het Plan Noodsituaties Infec-
tieziektebestrijding voorziet hierin.
De burgemeester heeft het Plan 
Noodsituaties Infectiebestrijding 

Havens (2013) vastgesteld. Het plan 
treedt onmiddellijk in werking. 

Het plan is te vinden op www.velsen.
nl.

Verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie
In de gemeentelijke basisad-
ministratie persoonsgegevens 
(GBA),(de officiële benaming 
voor de Nederlandse bevolkings-
administratie) zijn persoonsge-
gevens opgenomen van iedereen 
die binnen de gemeente woon-
achtig is.

Het gaat hierbij niet alleen om uw 
adresgegevens, maar bijvoorbeeld 
ook om gegevens over een eventu-
eel huwelijk of geregistreerd part-
nerschap, uw nationaliteit, ouders 
en kinderen. Deze gegevens worden 
veelal automatisch verstrekt aan ve-
le overheidsinstellingen en enkele 
bijzondere maatschappelijke instel-
lingen, zoals pensioenfondsen, voor 
zover dat noodzakelijk is voor hun 
wettelijke taken. Deze instellingen, 
die automatisch alle relevante wijzi-
gingen in uw persoonsgegevens krij-

gen aangeleverd, baseren hun beslis-
singen vaak direct op de uit de basis-
administratie verkregen informatie. 
Welke informatie aan deze instan-
ties wordt verstrekt, wordt bepaald 
door het ministerie van Binnenland-
se Zaken en Koninkrijksrelaties.

De hiervoor bedoelde gegevensver-
strekking voor publiekrechtelijke 
doeleinden kunt u niet voorkomen, 
omdat deze verplicht is voorgeschre-
ven. In enkele gevallen kunnen ech-
ter ook anderen vragen om de over u 
beschikbare gegevens in de basisad-
ministratie aan hen te verstrekken. 
Voor deze verstrekkingen kunt u ge-
heimhouding van uw gegevens ver-
zoeken.

Het gaat dan om verstrekkingen aan 
zogenoemde verplichte derden (zo-
als een curator of advocaat die een 

dagvaarding aan uw adres wil uit-
brengen), de stichting interkerkelij-
ke ledenadministratie (die voor in 
beginsel alle kerkgenootschappen 
in Nederland zorg draagt voor de bij-
houding van de ledenadministratie 
van die kerken) en aan zogenoemde 
vrije derden (niet commerciële in-
stellingen, zoals sport- en muziek-
verenigingen of particulieren).

Bij de gemeente kunt u schriftelijk 
verzoeken om aan de voornoemde 
instellingen geen gegevens over u uit 
de basisadministratie te verstrek-
ken. Nadat de gemeente uw verzoek 
heeft verwerkt ontvangt u daarvan 
een bevestiging.

Wilt u overigens weten aan wie in 
het afgelopen jaar over u gegevens 
zijn verstrekt uit de basisadmini-
stratie, dan kunt u daarvan (schrif-

telijk met een kopie van uw legiti-
matie) een overzicht opvragen bij 
de gemeente. Binnen enkele weken 
krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) 
thuisgestuurd.

Wilt u weten hoe u geregistreerd 
bent in de GBA, dan kunt u (schrif-
telijk met een kopie van uw legitima-
tie) of persoonlijk aan de balie een 
afschrift van uw persoonslijst opvra-
gen. De kosten hiervoor zijn € 6,25.

Het is van groot belang dat de over 
u in de basisadministratie opgeno-
men gegevens juist en actueel zijn. 
Twijfelt u daaraan, neem dan con-
tact op met de afdeling Publieksza-
ken, werkeenheid Burgerzaken van 
de gemeente voor een afspraak: tel: 
0255-567200 bereikbaar van 09:00 
tot 16:00 of via www.velsen.nl, het 
digitaal loket.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
Velsen

Gelet op

− artikel 108 van de Gemeentewet
− artikel 6 van de Wet basisregistra-

ties adressen en gebouwen
− artikel 2 van de Verordening 

Naamgeving en nummering adres-
sen Velsen

geven kennis:

van intrekking van het nummer 
321 9000 aan de Rijksweg in Vel-
serbroek, van het nummer 8 aan de 
Grote Beerstraat in IJmuiden, van 
het nummer 295 aan de Floraronde 
in Velserbroek, van het nummer 12 
aan de Bleyenhoevelaan in Velsen-

Noord,van het nummer 6 8000 aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
van de nummers 31 8000 en 33 8000 
aan de 2e Rijksbinnenhaven in Vel-
sen-Noord omdat de bijbehorende 
verblijfsobjecten niet meer bestaan.

15 augustus 20136

IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met de 
onderlinge competitie voor kop-
pels. De competitie loopt over 18 
rondes die eens in de twee weken 
plaatsvinden. De entree bedraagt 
2,50 per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. De ruimte, waarin 
wordt gekaart bevindt zich onder 
de Pieterskerk in de Zuiderkruis-
straat. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. U kunt zich opgeven bij 
Dirk de Greef via telefoonnummer 
0255-533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

Regio - Bridgeclub De Gieteling 
start het nieuwe seizoen op 17 
september weer in Paviljoen Wes-
terhout aan het Westerhoutplein 
3 in Beverwijk. Elke dinsdag-
avond, tot en met 29 april 2014, 
wordt er gebridged van 19.30 tot 
22.45 uur. Er worden 24 spellen 
per avond gespeeld. Er worden 
zes competitie-ronden gespeeld 
met promotie- en degradatie mo-
gelijkheden. Aanmelden kan bij 
de wedstrijdleider H. de Bruijn, 
Haagdoornhof 18, 1943MT in Be-
verwijk, telefoon: 0649798491 of 
h-debruijn@hetnet.nl.

Bridgeclub
De Gieteling

Fietser valt over 
vluchtheuvel

IJmuiden - Een fietser heeft 
zondagavond een hoofdwond 
opgelopen bij een valpartij op 
de hoek van de Halkade en de 
Dokweg. Komende van de Hal-
kade reed de man op de rijbaan 
in plaats van het fietspad. Bij een 
correctie raakte hij een vlucht-
heuvel en kwam ten val.
Een medewerker van een nabij 

gelegen snackbar heeft de man 
geholpen tot de politie en ambu-
lance ter plaatse waren. De man 
heeft een hoofdwond opgelopen 
en even was er discussie of hij 
naar het ziekenhuis moest. Toen 
zijn van huis gebelde vrouw arri-
veerde kon hij samen met haar 
lopend naar huis vertrekken. (fo-
to: Ko van Leeuwen)

IJmond Werkt! voldoet 
aan eisen ISO en OHSAS
Regio - Eind mei heeft de pe-
riodieke audit ISO 9001:2008 
én OHSAS 18001:2008 plaats-
gevonden voor IJmond Werkt!. 
Beide certificaten werden on-
langs door Det Norske Veritas 
(DNV) toegekend aan IJmond 
Werkt!. OHSAS 18001 is een in-
ternationale norm die eisen stelt 
aan het arbo managementsy-
steem van een organisatie. Met 
het behalen van het certificaat 
toont IJmond Werkt! aan dat 
wordt voldaan aan wet- en re-
gelgeving alsmede aan contrac-
tuele verplichtingen, dat risico’s 
geïnventariseerd en geëvalu-
eerd worden en dat medewer-
kers worden aangezet tot veilig 
handelen en leren van ervarin-
gen, verdergaand dan de Arbo-
wet verlangt. ISO 9001:2008 is 
een norm die eisen stelt aan het 

kwaliteitsmanagementsysteem 
van een organisatie. De voort-
gang van geplande activiteiten 
en doelstellingen wordt gemo-
nitord door het management 
teneinde continue verbetering 
te bewerkstelligen. De mede-
werkers worden hierin volop 
betrokken middels werkoverleg, 
tevredenheidsonderzoek, werk-
plek opleiden etc.
IJmond Werkt! is trots op het 
behoud van de certificaten, te 
meer omdat het de eerste au-
dit was nadat de Meergroep sa-
men met de IJmond gemeenten 
IJmond Werkt! is gaan vormen. 
IJmond Werkt! is met het be-
houd van deze certificaten op-
timaal voorbereid op de ontwik-
kelingen die de sociale zeker-
heid de komende tijd te wach-
ten staat. 

Raadslid Dreijer 
bevraagt college Velsen
Velsen - Het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) waar-
voor busbanen door Velsen wor-
den aangelegd kost meer en 
heeft veel minder resultaat dan 
vooraf gedacht. De financië-
le basis voor de aanleg van het 
HOV is al sinds 2005 niet meer 
aangepast. Het onafhankelijke 
raadslid Beryl Dreijer heeft het 
college van B en W om ophelde-
ring gevraagd in deze zaak.
Het HOV zou aanvankelijk 30 
procent meer reizigers en 5 mi-
nuten tijdwinst op het traject 
IJmuiden aan Zee-Haarlem op-
leveren. Inmiddels gaat het om 
15 procent meer reizigers en 2 
minuten tijdwinst. De kosten zijn 
in de loop der jaren opgelopen 
van 48 tot 70,5 miljoen euro.
Dreijer betrekt ook de econo-
mische crisis,teruglopende rei-
zigersaantallen en een inventa-
risatie van de TU Delft in haar 
vraagstelling. Daaruit zou blijken 
dat de Nederlandse overheid 
sinds 1980 een bedrag van 100 
miljard euro heeft verspeeld aan 
infrastructurele projecten. Dre-
ijer vreest voor een onrendabe-
le busbaan.
,,De gemeenteraad heeft op 11 
september 2008 besloten tot 
aanleg van het HOV. Ik wil van B 

en W weten of de stand van za-
ken op dit moment kan of zelfs 
móet leiden tot een heroverwe-
ging van dat besluit’’, aldus Dre-
ijer. ,,Ik concludeer dat er nu ge-
werkt wordt op basis van cijfers 
uit 2005 en eerdere jaren. Het 
verwachte aantal reizigers daalt, 
de tijdwinst is nog maar 2 mi-
nuten. Wanneer daar de huidi-
ge economische crisis bij wordt 
opgeteld, noopt het uitgeven van 
70,5 miljoen belastinggeld des 
te meer tot een zeer zorgvuldi-
ge keuze op basis van een zeer 
zorgvuldige afweging.’’
Dreijer vraagt het college ook 
om opheldering over het be-
richt dat Velsen meer kwijt zou 
zijn aan het HOV dan is begroot. 
Als voorbeelden noemt zij onder 
meer de eventuele extra kosten 
van schadeclaims en de kosten 
voor herinrichting van de Lange 
Nieuwstraat.
De verenigde tegenstanders van 
het HOV – burgers uit Santpoort, 
Driehuis en IJmuiden – willen 
een referendum organiseren 
over de wenselijkheid van de du-
re HOV-verbinding door Velsen.
Dreijer vraag aan B en W of zij 
niet liever zelf de gemeenteraad 
willen voorstellen zo’n referen-
dum te houden.

Loop ook mee met de 
Rabobank Pierloop

IJmuiden - Op zaterdag 7 sep-
tember 2013 vindt voor de 23e 
keer de Rabobank Pierloop Velsen 
plaats, een Atletiekunie wedstrijd-
loop over 15 km. Naast dit wed-
strijdonderdeel kan ook recreatief 
over 8,2 en 15 km gelopen worden.
Het loopfestijn wordt georgani-
seerd door de Stichting Rabobank 
Pierloop Velsen en de gemeente 
Velsen, in samenwerking met At-
letiek Vereniging Suomi.
De Rabobank Pierloop Velsen is al 
jaren lang het grootste sporteve-
nement binnen de gemeente Vel-
sen en daarom is Rabobank Vel-
sen en Omstreken trots hoofd-
sponsor te zijn.
De Rabobank Pierloop Velsen 

geeft bedrijven de mogelijkheid 
om aan een Businessloop mee te 
doen. Per deelnemend team kun-
nen maximaal tien deelnemers 
meelopen, waarvan de eerste vijf 
binnenkomende lopers meetel-
len voor de teamrangschikking. 
Na afloop is er een ontvangst van 
de Businessteams in het Tata Steel 
Stadion, waar ook de prijsuitrei-
king zal plaatsvinden. Aanmelden 
kan bij Jacqueline Schreuder van 
Rabobank Velsen en Omstreken. 
U kunt uw bedrijf aanmelden per 
mail via bedrijven@velsen.rabo-
bank.nl, t.a.v. Jacqueline Schreu-
der inzake Pierloop, of telefonisch 
via 023-5133600. Zie ook http://
www.pierloop.nl/

IJmuiden - De politie hield af-
gelopen zaterdagochtend een 
39-jarige man uit IJmuiden aan 
wegens wapenbezit. Een getuige 
meldde dat een onbekende man 
een kogel bij zich had en een be-
dreiging uitte. Agenten namen 
poolshoogte en herkenden de 
verdachte. De man had een mes 
bij zich en een aantal patronen. 
De Ijmuidenaar is aangehouden 
aan het Pleiadenplantsoen in 
IJmuiden en meegenomen naar 
het politiebureau voor verhoor.

Man met 
steekwapen 

aangehouden
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Naamgeving en nummering adres-
sen Velsen

geven kennis:

van intrekking van het nummer 
321 9000 aan de Rijksweg in Vel-
serbroek, van het nummer 8 aan de 
Grote Beerstraat in IJmuiden, van 
het nummer 295 aan de Floraronde 
in Velserbroek, van het nummer 12 
aan de Bleyenhoevelaan in Velsen-

Noord,van het nummer 6 8000 aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
van de nummers 31 8000 en 33 8000 
aan de 2e Rijksbinnenhaven in Vel-
sen-Noord omdat de bijbehorende 
verblijfsobjecten niet meer bestaan.
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IJmuiden - Op vrijdag 13 sep-
tember start Klaverjasvereniging 
Onderling Genoegen weer met de 
onderlinge competitie voor kop-
pels. De competitie loopt over 18 
rondes die eens in de twee weken 
plaatsvinden. De entree bedraagt 
2,50 per persoon per avond. Er 
is weer ruimte voor nieuwe kop-
pels. Ook kan men zich individu-
eel opgeven, zodat koppels kun-
nen worden gevormd. Ook per 
avond zijn er diverse leuke prij-
zen te winnen. De ruimte, waarin 
wordt gekaart bevindt zich onder 
de Pieterskerk in de Zuiderkruis-
straat. Het klaverjassen begint 
om 20.00 uur, de zaal is open om 
19.30 uur. U kunt zich opgeven bij 
Dirk de Greef via telefoonnummer 
0255-533030 of 06-20735171.

Klaverjassen

Regio - Bridgeclub De Gieteling 
start het nieuwe seizoen op 17 
september weer in Paviljoen Wes-
terhout aan het Westerhoutplein 
3 in Beverwijk. Elke dinsdag-
avond, tot en met 29 april 2014, 
wordt er gebridged van 19.30 tot 
22.45 uur. Er worden 24 spellen 
per avond gespeeld. Er worden 
zes competitie-ronden gespeeld 
met promotie- en degradatie mo-
gelijkheden. Aanmelden kan bij 
de wedstrijdleider H. de Bruijn, 
Haagdoornhof 18, 1943MT in Be-
verwijk, telefoon: 0649798491 of 
h-debruijn@hetnet.nl.

Bridgeclub
De Gieteling

Fietser valt over 
vluchtheuvel

IJmuiden - Een fietser heeft 
zondagavond een hoofdwond 
opgelopen bij een valpartij op 
de hoek van de Halkade en de 
Dokweg. Komende van de Hal-
kade reed de man op de rijbaan 
in plaats van het fietspad. Bij een 
correctie raakte hij een vlucht-
heuvel en kwam ten val.
Een medewerker van een nabij 

gelegen snackbar heeft de man 
geholpen tot de politie en ambu-
lance ter plaatse waren. De man 
heeft een hoofdwond opgelopen 
en even was er discussie of hij 
naar het ziekenhuis moest. Toen 
zijn van huis gebelde vrouw arri-
veerde kon hij samen met haar 
lopend naar huis vertrekken. (fo-
to: Ko van Leeuwen)
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