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25 /26 augustus   Havenfestival           Trawlerkade, IJmuiden
25 augustus        Boeken-, crea- en kunstmarkt   Plein 1945, IJmuiden
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Evenementen in Velsen

Velsen steunt Burendag

Je maakt nu kans op een iPhone!

Burgernet: jij doet toch 
ook mee?
In Kennemerland is Burgernet 
ruim een jaar actief. Inmiddels 
hebben bijna 20.000 mensen zich 
aangemeld als deelnemer. Ook de 
afgelopen weken waren er diver-
se Burgernetacties. Dit gebeurde 
onder andere naar aanleiding van 
een overval op een pizzeria in Be-
verwijk. Maar ook na de mishan-
deling van twee mannen tijdens 
het uitgaan in Haarlem, en bij een 
woninginbraak in Bennebroek is 
Burgernet ingezet.

In juni is een campagne gestart om 

nog meer mensen te bewegen zich 
als deelnemer van Burgernet aan te 
melden. Actiekaarten zijn begin ju-
ni in huis-aan-huis bladen verspreid 
in 10 gemeenten, en daarin is ook ge-
adverteerd. De campagne loopt tot 
1 september. Degene die de mees-
te nieuwe deelnemers werft, maakt 
kans op een iPhone. 

Meld je nu aan als deelnemer aan 
Burgernet en doe mee met de iPho-
ne-actie.
Kijk voor meer informatie op: www.
mijnburgernet.nl

Op zaterdag 22 september 2012 is 
het weer Burendag. In heel Neder-
land organiseren die dag buurt-
bewoners activiteiten voor ande-
re buurtbewoners. Samen kunt u 
uw straat, buurt of wijk nog leuker 
te maken dan het al is. Tot nu toe 
zijn er 6 projecten in Velsen aan-
gemeld via www.burendag.nl. Uw 
aanvraag moet u voor 1 septem-
ber indienen.

Het Oranjefonds biedt maximaal 
500 euro per project. De gemeen-
te Velsen heeft echter ook een bud-
get voor wijkinitiatieven en wil de-
ze wijkgerichte projecten op deze 
dag ook met maximaal 500 euro on-
dersteunen. Dit geldt dus voor zo-
wel nieuwe activiteiten als voor ac-

tiviteiten die al een subsidie van het 
Oranjefonds hebben ontvangen! 

De aanvragen voor zowel het Oran-
jefonds als voor de gemeente moe-
ten voor uiterlijk zaterdag 1 septem-
ber binnen zijn. Belangrijk om te we-
ten is dat de bijdrage uit het budget 
voor wijkinitiatieven niet bedoeld is 
voor de kosten voor eten en drinken, 
honoraria van artiesten, workshop-
leiders en andere betaalde krachten.
Voor een aanvraag uit het budget 
“wijkinitiatieven” kunt u het aan-
vraagformulier downloaden op 
www. velsen.nl/de gemeente/wij-
ken.

Kijk voor suggesties, ideeën en de 
voorwaarden op www.burendag.nl.

Verkeersmaatregelen 
Havenfestival IJmuiden 
25 en 26 augustus

Naast alle andere festivals die in 
de zomer in de regio worden ge-
organiseerd neemt het gratis te 
bezoeken Havenfestival IJmui-
den een belangrijke plaats in. Het 
volledige programma vindt u op 
www.havenfestivalijmuiden.nl Bij 
de infostand aan het begin van de 
Trawlerkade worden tijdens het 
festival gratis programmaboekjes 
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.

Op het evenemententerrein is het 
niet toegestaan te (brom)fietsen. 
Een bewaakte fietsenstalling is te 
vinden voor het kantoor van Imares.
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en  
Beverwijk heeft een halte op de  
Dokweg. Vanaf hier is het festival-
terrein binnen 2 minuten lopend te 
bereiken. 

Surfsimulator 
op het Havenfestival
Tijdens het Havenfestival is de ge-
meente Velsen vertegenwoordigd 
met een promotiestand die be-
staat uit twee grote driehoeken 
die de sfeer van IJmuiden aan Zee 
verbeelden.

Hier kan iedereen tussen 12.00 en 
18.00 uur zijn of haar surfkunsten 
demonstreren op de surfsimulator. 
Hiermee wil de gemeente Velsen 
duidelijk maken dat IJmuiden aan 
Zee en strand Noordpier dé hotspots 
zijn voor wind- en watersurfers. 

(foto: gemeente Velsen)

Onderhoud Julianabrug 
Op dinsdag 28 augustus 2012 vindt aan de Julianabrug te IJmuiden regulier 
onderhoud plaats. Het verkeer wordt door verkeerregelaars over één rijbaan 
geleid. Er kan enige verkeershinder ontstaan.
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Tweede Kamer verkiezingen 
12 september 2012

Stemmen, wat moet ik weten?
De rode stempotloden komen 
weer tevoorschijn en de verkie-
zingskoorts stijgt. 12 september  
2012 zijn namelijk de verkiezin-
gen van de leden van de Twee-
de Kamer.  U heeft vast de borden 
langs de weg al zien staan. 
De campagneposters zijn geplakt, 
de kandidatenlijsten zijn ingele-
verd en de eerste verkiezingsde-
batten zijn al begonnen. Nu alleen 
nog stemmen! Waar moet u reke-
ning mee houden? 

Wanneer mag ik stemmen? 
Om een stem uit te kunnen brengen 
moet u achttien jaar of ouder zijn, 
mag u niet zijn uitgesloten van het 
kiesrecht én ingeschreven staan bij 
de gemeente. Tevens moet u de Ne-
derlandse nationaliteit bezitten. 
Wanneer u aan deze voorwaarden 
voldoet heeft u van de gemeente een 
stempas ontvangen. Zonder stempas 
kunt u geen stem uitbrengen. Heeft 
u geen stempas ontvangen neem 
dan contact op met de werkeen-
heid Burgerzaken (0255-567200) of 
(142555).

Identificatieplicht 
Bij het stemmen wordt u gevraagd 
om zich te legitimeren. Deze identi-
ficatieplicht is ingevoerd om vast te 
stellen dat degene die stemt daad-
werkelijk de kiesgerechtigde is. Gel-
dige identiteitsdocumenten zijn: 
geldige reisdocumenten zoals een 
Nederlands paspoort of identiteits-
kaart en een geldig Nederlands rij-
bewijs. Deze documenten mogen 

alleen voor deze verkiezingen tot 
maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  
Volmacht 
Kunt u op de dag van stemming niet 
stemmen? Geen nood, u kunt dit op 
twee manieren bij volmacht doen. U 
kunt uw stempas aan een ander ge-
ven en hem of haar machtigen voor 
u te stemmen.  De gemachtigde moet 
wel inwoners zijn van onze gemeen-
te. Let wel op: bij het stemmen met 
een volmacht moet u degene die na-
mens u stemt wél een kopie van uw 
geldig identiteitsdocument mee-
geven.  Ook hier geldt dat de iden-
titeitsdocumenten tot maximaal 5 
jaar verlopen mogen zijn.
Wilt u iemand in een andere ge-
meente machtigen dan is dit ook mo-
gelijk. U kunt hiervoor tot en met 29 
augustus contact opnemen met de 
werkeenheid Burgerzaken (02555-
567200) of (142555).

Kiezerpas 
Wilt u in een andere gemeente stem-
men dan de gemeente waar u staat 
ingeschreven dan kan dit. U kunt dan 
schriftelijk tot en met 29 augustus of 
mondeling tot en met 07 september 
een kiezerspas aanvragen bij de wer-
keenheid Burgerzaken.
Neem echter wel uw stempas mee. 
Deze zal dan worden omgezet in een 
kiezerspas zodat u in elke gemeente 
in Nederland uw stem kan uitbren-
gen. Met vragen over een kiezers-
pas kunt u terecht bij de werkeen-
heid Burgerzaken (0255-567200) of 
(142555).

Waar kunt u stemmen?
U kunt met uw stempas overal binnen de gemeente stemmen. Dus in een 
stembureau naar eigen keuze. De openingstijden van de reguliere stem-
bureaus zijn van ‘s ochtends 07.30 uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Alle stem-
bureaus zo ingericht, dat mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem 
uit kunnen brengen. Hieronder een lijst met alle stemlocaties:

•Stadhuis – Dudokplein 1
• Woon en zorgcentrum Huis ter Hagen – Lodewijk van Deyssellaan 254
• Verpleeghuis Velserduin – Nicolaas Beetslaan 4
• Voormalig Raadhuis – Torenstraat 7
• Wooncentrum Velserhooft – Wulverderlaan 65
• Café Zaal De Wildeman – Hoofdstraat 142
• De Zorgspec. v/h bibliotheek – Crocusstraat 1
• ’t Brederode Huys – Bloemendaalsestraatweg 201
• Basisschool Het Anker – Grote Buitendijk 48
• Brederode Daltonschool – Willem de Zwijgerlaan 110
• COB Hofstede – Aletta Jacobsstraat 227
• Basisschool De Duinroos – Floraronde 293
• Basisschool De Ark – Platbodem 201
• Basisschool De Molenweid – Sluisweid 9
• Basisschool De Duinroos – Platbodem 197
• Sporthal Het Polderhuis – Vestingplein 58
• Stichting OIG – Abelenstraat 1
• Sint Fransciscusschool – Zeeweg 136
• De Vliegende Hollander – zij-ingang Casembrootstraat 58
• Buurthuis De Spil – Frans Halsstraat 29
• Verpleeghuis Velserduin – Scheldestraat 101
• Basisschool Het Kompas – Stephensonstraat 70 A
• Woon- en Zorgcentrum W.F. Visserhuis – Houtmanstraat 1
• IJmuider Zee/Havenmuseum – Havenkade 55
• Woon- en Zorgcentrum Breezicht – Keizer Wilhelmstraat 1
• Woon- en Zorgcentrum De Moerberg – Zuiderkruisstraat 74
• De Pleiaden, ingang schoolplein – Pleiadenplantsoen 63
• Speeltuin Zeewijk – ingang Dennekoplaan
• Buurtcentrum de Dwarsligger – Planetenweg 338
• Dienstencentrum – Zeewijkplein 260
• Bedrijfsverzamelgebouw IJmond BV – Grote Hout of Koningsweg 239
• Dienstencentrum Watervliet – Doelmanstraat 34
• De Triangel – Stratingplantsoen 5

 
Alle informatie kunt u terug lezen op www.velsen.nl of op de achterzijde 
van de kandidatenlijst.

Waar kunt u stemmen?

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 hoe u oplichting aan de deur 
kunt herkennen.

Het wijkteam dat bestaat uit de 
wooncorporaties van Velsen, po-
litie Kennemerland, wijkplatform 
IJmuiden-Noord, 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 zich 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!

Velsense ideeën gevraagd!
Een volkstuintje? Een voetbal-
veldje? Alle ideeën voor een 
braakliggend terrein in Oud-
IJmuiden kunnen bij de gemeente 
Velsen worden ingediend. Start-
datum is 25 augustus: de eerste 
dag van het Havenfestival.

In Oud-IJmuiden, in de hoek van de 
Bik- en Arnoldkade en de Froger-
straat, ligt een ingezaaid grasveld 
met hekken eromheen. Bouwfonds 
Ontwikkeling zou daar een blok wo-
ningen bouwen, maar door de econo-
mische recessie komt dat er voorlo-
pig niet. Het veld biedt ruimte voor 

een tijdelijke invulling.

Samen met Bouwfonds Ontwik-
keling  en het wijkplatform Oud-
IJmuiden wil de gemeente Velsen 
ideeën ophalen bij Velsenaren wat 
zij zolang met het veldje zouden 
willen doen. De inwoners van Oud-
IJmuiden geven daar de doorslag in.
Vanaf 25 en 26 augustus, het week-
end van het Havenfestival, kunnen 
Velsenaren ideeën indienen. Hoe dat 
moet, komt allemaal op www.velsen.
nl te staan . De bewoners van Oud-
IJmuiden zijn per brief uitgenodigd 
om mee te doen. 
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Fietsoversteek 
Wenckebachstraat
In de vakantieperiode wordt een 
veiliger fietsoversteek aangelegd 
over de Wenckebachstraat in Vel-
sen-Noord. De aanleg kan leiden 
tot enige verkeershinder.

Enige tijd geleden is de Westelij-
ke Randweg Beverwijk (N197) aan-
gelegd. Daardoor is het aantal over-
steekplaatsen voor fietsers van Vel-
sen naar Beverwijk afgenomen en 
is de oversteekplaats over de Wenc-
kebachstraat net ten westen van de 
spoorwegovergang drukker gewor-
den. Veel mensen vinden de over-
steek onveilig. De toegenomen druk-

te heeft tot gevolg dat fietsers grote 
risico’s nemen, met enige aanrijdin-
gen tot gevolg. 

De gemeente legt in de vakantiepe-
riode een veiliger oversteek aan met 
verkeerslichten. Dat kan tussen 13 
en 31 augustus tot enige verkeers-
hinder leiden. De nieuwe oversteek 
komt iets meer naar het westen te 
liggen, dus niet op de huidige plek. 
Het is de bedoeling dat dit werk klaar 
is als de kinderen weer naar school 
gaan. Daarna wordt de oude over-
steek verwijderd en worden voetpa-
den en groen aangelegd.

Veranderingen in de 
bijstand voor gezinnen
Er zijn mensen die recht hebben 
op een bijstandsuitkering, maar 
deze niet hebben aangevraagd. 
Misschien bent u dat wel. Hoe 
zit dat? U heeft na 1 januari 2012 
geen uitkering aangevraagd, om-
dat u dacht dat u door de huis-
houdinkomentoets geen uitkering 
zou krijgen. U kunt zich tot en met 
17 september 2012 melden bij het 
Werkplein IJmond of bij de Soci-
ale verzekeringsbank (SVB) als u 
65 jaar of ouder bent.

Op 1 januari 2012 zijn de regels van 
de Wet werk en bijstand veranderd. 
Als iemand na 1 januari een bij-
standsuitkering aan wilde vragen 
moest hij of zij voldoen aan de huis-
houdinkomenstoets. Een gezin kon 
maar één gezinsuitkering krijgen. 
Inkomsten en vermogen van alle in-
wonende gezinsleden werden mee-
geteld voor de uitkering. 

De regels zijn weer veranderd: de 
huishoudinkomenstoets is nu weer 
afgeschaft. Daarom kunt u als u 

denkt toch recht te hebben op bij-
stand een uitkering aanvragen. Als u 
recht krijgt op de uitkering, kunt u de 
uitkering met terugwerkende kracht 
ontvangen. Dat betekent dat u moge-
lijk ook over de maanden vanaf 1 ja-
nuari 2012 een uitkering kunt krij-
gen. 

Denkt u in aanmerking te komen 
voor een bijstandsuitkering? Dan 
kunt u zich melden bij het Werk-
plein IJmond, Kennemerhof 1, 1942 
AJ  Beverwijk (tel. 0231 783000). 
Het Werkplein bekijkt of u wel of 
geen uitkering krijgt en stuurt de 
aanvraag door naar de gemeente. De 
gemeente beoordeelt dan of u met 
terugwerkende kracht recht heeft op 
een uitkering. Bent u 65 jaar of ou-
der dan kunt u een aanvullende in-
komensvoorziening ouderen (AIO) 
met terugwerkende kracht aanvra-
gen bij de SVB. Dit kan tot en met 17 
september 2012. Als u na deze da-
tum een uitkering met terugwerken-
de kracht aanvraagt, wordt de aan-
vraag afgewezen. 

Ingediende aanvragen 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
augustus 2012 tot en met 17 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. 

De datum van ontvangst is tus-
sen haakjes vermeld. Voor zover de 
aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 0255-567424.

w12.000376 Kastanjestraat 7 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(13/08/2012)
w12.000377 Zwaanstraat 63 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(13/08/2012)
w12.000378 Joke Smitkade 108 
Velserbroek, kappen één boom 

(14/08/2012)
w12.000379 Rooswijkweg 61 Vel-
sen-Noord, melding brandveilig ge-
bruik (16/08/2012)
w12.000380 President Steijnstraat 
e.o. IJmuiden, tijdelijke verhuur 
kantoorruimte (16/08/2012)
w12.000381 Waterloolaan 5 
Driehuis, kappen drie bomen 
(17/08/2012)
w12.000382 Middenduinerweg 64 
Santpoort-Zuid, kappen twee bomen 
(17/08/2012)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van art. 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

w12.000302 Duinvlietstraat 25 te 
Velsen-Noord, plaatsen dakkapel 
(26/06/2012)

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 be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-

sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
w12.000295 Dr. Kuyperlaan 
38 Velsen-Zuid, kappen boom 
(15/08/2012)
w12.000305 Wolff en Dekenlaan 1 
Driehuis, aanbrengen gevelreclame 
(14/08/2012)
w12.000308 Da Costalaan 37 Drie-
huis, kappen ceder (15/08/2012)
w12.000309 Watervlietstraat 48 
Velsen-Noord, kappen conifeer 
(15/08/2012)
w12.000310 Zadelmakerstraat 140 
te Velserbroek, plaatsen fietsenstal-
ling en rokersruimte (16/08/2012)
w12.000315 Thorbecekelaan 11 Vel-
sen-Zuid, oprichten van woninguit-
bouw (17/08/2012)
w12.000319 Velserduinweg 318 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(17/08/2012)
w12.000324 Industriestraat 22e 
IJmuiden, gevelwijziging en aan-
brengen entresolvloer (17/08/2012) 

Besluit snuffelmarkten
De burgemeester heeft op grond 
van art. 5:22 APV van de volgende 
vergunning verleend voor snuffel-
markten:

i12.006264 snuffelmarkt op 4 no-
vember 2012 van 09:00 uur tot 

15:00 uur in de sporthal IJmuiden-
Oost, Tiberiusplein 6 te IJmuiden 
(15/08/2012).
i12.007969 snuffelmarkt op 7 ok-
tober 2012 van 09:00 uur tot 15:00 
uur in het Polderhuis, Vestingplein 
58 te Velserbroek (17/08/2012




