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Nieuw sportpark Rooswijk
Nieuwe sportvelden, een be-
ter onderkomen voor de vereni-
gingen en nieuw parkeerterrein 
– Sportpark Rooswijk in Velsen-
Noord is enorm opgeknapt. Zater-
dag 14 september gaat het open 
voor gebruik.

Op zaterdag 14 september opent 
wethouder Sport Annette Baerveldt 
het vernieuwde Sportpark Roos-
wijk in Velsen-Noord. Het sport-
park heeft een metamorfose on-
dergaan. Er zijn onder andere een 
nieuw honk- en softbalveld (foto) 
en een handbalveld aangelegd, er 
staan nieuwe hekken om de sport-
velden heen en de verlichting en de 
riolering zijn deels vernieuwd.  De 
drie sportverenigingen hebben een 

nieuw onderkomen gekregen in het 
opgeknapte pand van Kennemersta-
ten. Aan de achterkant van het park 
is een aantal barakken gesloopt; zo 
krijgt Rooswijk een meer openbaar 
karakter. Het parkeerterrein en de 
rondbaan zijn nieuw.

De opening is zaterdag 14 septem-
ber om 15.00 uur. Daarna zijn er ver-
schillende activiteiten georgani-
seerd voor de leden van sportver-
eniging, maar ook niet-leden en ie-
dereen die is geïnteresseerd, zijn 
van harte welkom. Het feest wordt 
afgesloten met een BBQ (vooraf in-
schrijven) en een feestavond. Voor 
vragen en verdere informatie: jbrus-
sel@sportsupport.nl. (foto: gemeen-
te Velsen)

Zaterdag 7 september: Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 7 september 2013 is 
de 23e editie van de Rabobank 
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft 
deze feestelijke loop flinke con-
sequenties voor het verkeer dat 
van noord naar zuid in IJmuiden 
wil en andersom. Hieronder de 
belangrijkste gegevens. Meer in-
formatie in de speciale Pierloop-
bijlage in deze Jutter/Hofgeest.

Dit jaar is de 23ste editie van de Ra-
bobank Pierloop Velsen. Honder-
den enthousiastelingen – jong en 
oud, mannen en vrouwen, particu-
lieren en bedrijventeams – lopen 
van de start in de Briniostraat in een 
grote lus naar de finish in de Lange 
Nieuwstraat. Wethouder Annette 
Baerveldt van sport geeft het start-
schot en reikt de prijzen uit.

Er zijn die dag veel mensen op de 
been – niet alleen lopers, maar ook 
publiek en mensen van de orga-
nisatie. De verkeerssituatie is als 
volgt: verkeer dat van de noord- 
naar de zuidkant van IJmuiden 
gaat (en andersom) moet rekening 
houden met flinke stremmingen. 
Dat geldt vooral voor hen die tus-
sen 14.00 en 16.30 uur de lijn krui-
sen Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moer-
bergplantsoen-Lange Nieuwstraat. 
Stremming geldt ook voor hen die 
rond 15.10 uur in de buurt zijn van 
de Waterloolaan-Zeeweg-Heeren-
duinweg; zij moeten rekening hou-
den met ongeveer 15 tot 20 minu-
ten stilstaand verkeer. Het bes-
te is het om tussen 14.00 en 16.30 
uur weg te blijven met de auto uit 

de zuidelijke helft van IJmuiden, 
inclusief de Lange Nieuwstraat. 
Verkeersregelaars doen hun best 
om de veiligheid te bewaken van 
lopers, toeschouwers en verkeer-

deelnemers.

Alle verkeersmaatregelen staan op 
www.pierloop.nl en www.velsen.
nl.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van 
harte uit om bij de 3e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.

Deze wordt gehouden op 2 oktober 2013 om 20.00 uur in 
de Felison Cruise Terminal in IJmuiden.

In de viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden staan 
de vijf verworvenheden van 200 jaar onafhankelijkheid en 
van ons onafhankelijk en democratisch bestel centraal. 
Deze zijn: ‘Persoonlijke rechten en vrijheden’; ‘Bestuurlijke 
stabiliteit in een moderne rechtsstaat’; ‘Internationale 
oriëntatie’; ‘Ruimte voor actief burgerschap’ en tot slot 
‘Eenheid in verscheidenheid’

U bent vanaf 19.30 uur welkom in de Felison Cruise Terminal 
aan de Cruiseboulevard 10 in IJmuiden. Na afl oop praten wij, 
onder het genot van een drankje, graag met u en professor 
Pleij na over deze stadslezing.

Aanmelden 
U kunt zich voor 15 september 2013 aanmelden via mail: 
communicatie@velsen.nl

Navigatie
Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Volendamkade 1 in IJmuiden.

200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden
Stadslezing door Prof. dr. Herman Pleij
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Veiligheid bij Telstar staat voorop

Ondertekening convenant
Veilig genieten van voetbalwed-
strijden – daarover sluiten vier 
partijen elke twee jaar een conve-
nant af. Op 2 september was het 
daar weer tijd voor.

Op maandag 2 september 2013 om 
15:15 uur is in het Tata Steel stadi-
on van Telstar het convenant betaald 
voetbal ondertekend door de vier 
partners. Zij dragen de verantwoor-
delijkheid voor de veiligheid van de 
voetbalsupporters. Daarmee zorgen 
de convenantpartners ervoor dat de 
supporters in een veilige sfeer ple-

zier beleven aan voetbalwedstrijden. 
Het convenant is ondertekend door 
de burgemeester van Velsen, F.M. 
Weerwind, de algemeen directeur 
van Telstar, P. de Waard, de Offi  cier 
van Justitie, R. Mud en de teamchef 
van de Politie, basisteam IJmond, 
M.P.J. Putman.

De afspraken gelden voor een perio-
de van twee voetbalseizoenen. Daar-
na wordt bekeken of de samenwer-
king voor de openbare orde en veilig-
heid eff ectief is geweest. (foto: Rein-
der Weidijk)

10e Havenfestival succes
‘IJmond maakt’ – dat was het the-
ma voor de 10e editie van het Ha-
venfestival IJmuiden. Ongeveer 
20.000 bezoekers hebben er za-
terdag 31 augustus van genoten.

Verschillende amateurverenigingen 
lieten zien dat Velsen een bruisend 
cultureel leven heeft. De tentoon-
stelling van en uitleg over de vissoor-
ten trok als altijd veel publiek. Het 
thema ‘IJmond maakt’ werd zicht-
baar gemaakt door leerlingen van 
basisscholen en het voortgezet on-
derwijs, die aan de slag gingen op het 
Techniekplein.

In een mini-bioscoop (foto) werd 
de fi lm ‘Vloeibaar Staal’ vertoond, 
een eindexamenproject van studen-
ten van de Nederlandse Filmacade-
mie. De fi lm is grotendeels in Velsen 
opgenomen; de gemeente was een 
van de sponsors. De bioscoop is ge-
maakt door een team van lokale kun-

stenaars (Young Art). Van de veer-
pontverbinding tussen Beverwijk 
en IJmuiden werd veel gebruik ge-
maakt.

Alles bij elkaar een zeer gevarieerd 
programma dat de havenplaats van 
zijn beste kant liet zien. (foto: ge-
meente Velsen)

Kunst- en cultuurbeleid
Cultuur en andere sectoren 
verbinden, en cultuureduca-
tie – dat zijn de speerpunten 
uit de conceptnota Kunst- en 
Cultuurbeleid van de gemeen-
te Velsen 2014-2017. De con-
ceptnota gaat nu de inspraak 
in.

Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Velsen heeft besloten om de con-
ceptnota Kunst- en Cultuurbe-
leid gemeente Velsen 2014-2017 
vast te stellen en vrij te geven 
voor inspraak.

De conceptnota geeft richting 
aan het beleid voor de perio-
de 2014-2017 en geeft antwoord 
op de vraag wat Velsen wil met 
kunst en cultuur op de korte en 
middellange termijn. De geko-
zen speerpunten van beleid zijn 

‘verbindingen leggen tussen cul-
tuur en andere sectoren van de 
samenleving’ en ‘cultuureduca-
tie’. 

Deze speerpunten passen in de 
Visie op Velsen 2025 en de Stra-
tegische agenda en sluiten aan 
op het cultuurbeleid van het rijk 
en de provincie Noord-Holland. 
De nota is te vinden op www.
velsen.nl > Sport-Recreatie-en-
Cultuur > Kunst-in-Velsen

De conceptnota ligt tot 3 oktober 
(4 weken) ter inzage bij de pu-
blieksbalie van het stadhuis van 
de gemeente Velsen. 

De inspraakreacties zullen ver-
volgens worden verwerkt in de 
nota, waarna het college de no-
ta voorlegt aan de gemeenteraad.

Open Monumentendag

Macht & pracht in Velsen
Kerktorens, huizen en het stad-
huis – het zijn symbolen van 
macht. Die macht wordt met 
‘pracht’ zichtbaar gemaakt. Het 
is het thema van de Open Mo-
numentendag op zondag 15 sep-
tember. Kijk in de folder of op de 
site voor meer informatie.

Op zondag 15 september is de lan-
delijke Open Monumentendag 
2013. Dit jaar is het thema ‘Macht & 
Pracht’. Er wordt aandacht besteed 
aan verschillende soorten macht en 
de pracht die daar uit voortkwam. 
Huizen en gebouwen zijn niet al-
leen bedoeld om in te wonen of te 
werken: het zijn ook symbolen van 
status, van macht en pracht. 

Kerktorens streefden naar de he-
mel, regenten woonden achter in-
drukwekkende gevels van de bui-
tenplaatsen en het bestuur van Vel-
sen drukte zijn autoriteit uit door 
een nieuw gemeentehuis te laten 
bouwen. Architectuur was de ma-
nier bij uitstek om macht ten toon 
te spreiden, zoals ook in Velsen 
nog duidelijk te zien is. Die Macht 
& Pracht van de bouwkunst staat 
centraal op Open Monumentendag 
2013.

Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 15 september worden op 

verschillende locaties speciale ac-
tiviteiten voor publiek georgani-
seerd. 

Alle informatie staat in een bro-
chure getiteld: ‘Historisch Vel-
sen: machtig mooi’. Deze is gra-
tis af te halen bij boekhandel Bre-
dero in Santpoort-Noord, boek-
handel Erasmus, in het stadhuis in 
IJmuiden en in de bibliotheken in 
IJmuiden en Velserbroek. Of kijk 
op www.openmonumentendag.nl. 
Op www.velsen.nl staat welke pan-
den die dag te bezoeken zijn.

1

Historisch Velsen: 
machtig mooi
Zondag 15 september 2013
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Burendag 2013 in Velsen
Het plantsoen opvrolijken, koffie-
drinken of kennismaken – Buren-
dag op 21 september inspireert 
mensen overal om samen iets te 
ondernemen in de straat, de buurt 
of de wijk. Dien uw aanvraag voor 
financiële steun in voor 16 sep-
tember bij de gemeente Velsen.

Op zaterdag 21 september 2013 orga-
niseert het Oranjefonds weer Buren-
dag. Op die dag organiseren buurt-
bewoners in heel Nederland samen 
activiteiten om zo de straat, buurt 
of wijk nog leuker te maken dan hij 
al is. Uit Velsen hebben zich negen 
projecten aangemeld bij het Oranje-
fonds, variërend van het opvrolijken 
van het grasveld tot gezellig koffie-
drinken met buurtgenoten. 

Tot maandag 16 september kunt u 
nog ideeën indienen bij de gemeente 
Velsen voor een financiële bijdrage. 
Velsen heeft een budget voor wijk-
initiatieven om wijkgerichte projec-
ten te ondersteunen. Het is niet be-
doeld voor de kosten voor eten en 
drinken, honoraria van artiesten, 
workshopleiders en andere betaal-
de krachten. 

Heeft u nog een goed idee voor bu-
rendag? Dien uw aanvraag voor 
maandag 16 september in via www. 
velsen.nl > de gemeente > wijken. Na 
die datum is dit budget ook beschik-
baar voor andere buurtevenemen-
ten. Bij het Oranjefonds kan geen fi-
nanciële bijdrage meer worden aan-
gevraagd; die termijn is verstreken. 

Methode Positief 
Opvoeden CJG IJmond
Ideeën over opvoeding en de 
dagelijkse praktijk lopen wel 
eens uiteen. Het Centrum voor 
Jeugd en Gezin IJmond (CJG) 
heeft nu gratis workshops en 
lezingen voor alle ouders van 
kinderen tussen de 0 en 12 jaar.

Alle ouders komen wel eens in 
een situatie waarbij ze niet goed 
weten hoe ze de opvoeding aan 
moeten pakken. De methode ‘Po-
sitief Opvoeden’ geeft daar goede 
tips voor. Het CJG IJmond heeft 
informatie en geeft persoonlij-

ke adviezen – en nu ook gratis le-
zingen en workshops.  In Velser-
broek is dat de lezing ‘Veerkracht 
bij kinderen bevorderen’, op don-
derdag 10 oktober van 19.30 – 
21.30 uur in de bibliotheek Vel-
serbroek, Maan Bastion 476. In 
het CJG van Beverwijk aan de Ro-
merkerkweg 10 is donderdag 26 
september de workshop ‘Leren 
luisteren’ en in Heemskerk is op 
donderdag 14 november de work-
shop ‘Omgaan met ruzie en agres-
sie’. Meer informatie op www.
cjgijmond.nl.

Van knooppunt Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud A9 augustus tot november
Rijkswaterstaat doet groot 
onderhoud aan de A9 vanaf 
knooppunt Velsen tot en met 
afslag Heemskerk. Van half au-
gustus tot begin oktober 2013 
worden de voegovergangen 
vervangen en krijgt de weg een 
nieuwe laag asfalt. Het verkeer 
moet rekening houden met om-
leidingen en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd 
en aan vervanging toe. Daarom 
brengt Rijkswaterstaat een nieu-
we laag aan op de weg in de rich-
ting Alkmaar en op de oostelijke 
op- en afrit Heemskerk (richting 
Alkmaar). Ook worden de voeg-
overgangen vervangen – de voe-
gen tussen de verschillende weg-
dekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan vi-
aduct Communicatieweg over de 
A9 ter hoogte van afslag Heems-
kerk. Alle werkzaamheden vinden 
plaats in augustus, september en 
oktober 2013. 

De werkzaamheden zijn als volgt 
gepland:

• 14 augustus-8 september: tus-
sen knooppunt Velsen en verzor-
gingsplaats Twaalfmaat

• 9-21 september: tussen verzor-
gingsplaats Twaalfmaat en af-
slag Heemskerk

• 27-30 september: weekendaf-
sluiting op- en afrit Heemskerk 
(vanuit Amsterdam en richting 
Alkmaar

• 4-5 oktober: afrit Heemskerk

Tijdens de werkzaamheden tussen 
knooppunt Velsen en verzorgings-
plaats Twaalfmaat zijn er minder 
rijstroken beschikbaar. De Wij-
kertunnel en de op- en afrit Bever-
wijk op de A9 (richting Alkmaar) 
zijn af en toe afgesloten. 

Op de A9 richting Amsterdam vin-
den de werkzaamheden plaats in 
drie nachten:

• donderdag 29 augustus 20.00 uur 
tot en met vrijdag 30 augustus 
05.00 uur

• vrijdag 30 augustus 20.00 uur 
tot en met zaterdag 31 augustus 
05.00 uur

• zaterdag 31 augustus 19.00 uur 
tot en met zondag 1 september 
09.00 uur

Tijdens de werkzaamheden van 
9 tot 21 september tussen verzor-
gingsplaats Twaalfmaat en afslag 
Heemskerk zijn er minder rijstro-
ken beschikbaar. 

Afrit Heemskerk (vanuit Amster-
dam) is afgesloten op de volgende 
data:

• dinsdag 10 september 23.00 uur 
tot en met woensdag 11 septem-
ber 05.00 uur

• donderdag 12 september 23.00 
uur tot en met vrijdag 13 septem-
ber 05.00 uur

Gedurende de werkzaamheden 
staat in deze Infopagina en op de 
website van Velsen waar er aan de 
A9 wordt gewerkt. De werkzaam-
heden duren uiterlijk tot 7 oktober. 

27-30 september: weekend-
afsluiting op- en afrit Heems-
kerk (vanuit Amsterdam en rich-
ting Alkmaar), van vrijdag 27 sep-
tember 20.00 uur tot en met maan-
dag 30 september 06.00 uur

4-5 oktober: afrit Heemskerk
Afrit Heemskerk (vanuit Amster-
dam) is afgesloten vanwege het 
aanbrengen van de nieuwe deklaag 
op vrijdag 4 oktober 2013 23.00 
uur tot en met zaterdag 5 oktober 
05.00 uur.

In geval van slechte weersomstan-
digheden schuiven de werkzaam-
heden op tot uiterlijk 7 oktober.

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden wordt 
het verkeer omgeleid:

• Bij de afsluiting van de A9 tussen 
knooppunt Velsen en knooppunt 
Beverwijk wordt het verkeer om-
geleid over de A22.

• Bij de afsluiting van oprit Bever-
wijk naar de A9 wordt het ver-
keer vanuit Beverwijk richting 
Alkmaar en Amsterdam omge-
leid over de Noorderweg, de Wij-
kermeerweg, de Parallelweg en 
het Verkeersplein Noord.

• Bij de afsluiting van afrit Heems-

kerk (vanuit Amsterdam) wordt 
het verkeer omgeleid via de A9 
richting Alkmaar en de aanslui-
ting bij Castricum.

• Bij de afsluiting van oprit 
Heemskerk richting Alkmaar 
wordt het verkeer omgeleid via 
de A9 richting Amsterdam en de 
aansluiting Beverwijk.

Verkeer moet rekening houden 
met een extra reistijd van onge-
veer 5 minuten. De omleidings-
routes worden aangegeven op gele 
borden langs de weg.

De werkzaamheden leveren mo-
gelijk geluidsoverlast op en ver-
keer moet rekening houden met 
extra reistijd. Voor meer informa-
tie kunt u de landelijke informa-
tielijn van Rijkswaterstaat bellen: 
0800-8002 (gratis, zeven dagen 
per week, van 06.00 tot 22.30 uur).
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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, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde 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

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
augustus 2013 tot en met 30 au-
gustus 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Vlissingenstraat ong., oprichten 
kantoor en bedrijfshal (30/08/2013) 
w13.000333;

Grevelingenstraat 15, wijzigen zijge-
vel woon/bedrijfpand (26/08/2013) 
w13.000323.

Velsen-Zuid 
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(30/08/2013) w13.000332;
Minister van Houtenlaan 8, kap-
pen dennenboom (26/08/2013) 
w13.000324.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 29, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(29/08/2013) 
w13.000330;

Biallosterskilaan 22, vergroten wo-
ning (28/08/2013) w13.000331;
Wüstelaan ong., kappen 2 kastanje-
bomen (26/08/2013) w13.000325.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 2, plaat-
sen Romney loods (27/08/2013) 
w13.000326;
Da Costalaan 16, kappen 2 bomen 
(27/08/2013) w13.000327.

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie 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. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
1e Industriedwarsstraat 1, plaat-
sen dakopbouw (29/08/2013) 
w13.000248.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 41, vergroten eer-
ste verdieping (29/08/2013) 
w13.000238;
Voorplaats 31, optrekken voorgevel 
en maken balkon aan de achterzijde 
(29/08/2013) w13.000241;
Curaçaostraat 1, kappen boom 
(02/09/2013) w13.000312.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
omgeving Mina Krusemanstraat, 
kappen 42  bomen (02/09/2013) 
w13.000308;
Zwanebloembocht 160, kappen 
boom (02/09/2013) w13.000320. 

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 4, wijzigen ra-
men en kleuren, aanbrengen luiken 
(02/09/2013) w13.000257;
Minister van Houtenlaan 33, kappen 
boom (02/09/2013) w13.000298.

Velsen-Noord
Van Saelenplantsoen 34, uitoefe-
nen beroep aan huis (tattoostudio)
(02/09/2013) w13.000234.

Driehuis
Da Costalaan 16, kappen 2 bomen 
(03/09/2013) w13.000327.

Evenementen art. 2:17 APV

Velsen-Noord  
Buitenevenement, op 21 sep-
tember 2013, Wenckebackstraat 

(28/08/2013) u13.006875.

Van rechtswege verleende omge-
vingsvergunning 
Op grond van het bepaalde in arti-
kel 3.9 Wet algemene bepalingen 
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velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD). In spoed-
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Velserbroek
Klipper 5, het legaliseren van een 
berging (05/09/2013) w13.000134.
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Raadsplein 12 september 2013 
Op 12 september 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Ruimte 1
19.30-21.00  Regionale mobiliteitsvisie IJmond

Ruimte 2
19.30-21.00  Startnotitie Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 

Ruimte 1
21.30-23.00  Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen 
  wooncorporaties (onder voorbehoud)

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 11 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl  Over de onderwerpen die op de agen-
da staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan Bastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl.

Handhavingsplan Werk en Inkomen 2013 - 2016
Het college heeft op 13 augustus 
jl. het Handhavingsplan Werk en 
Inkomen 2013 - 2016 vastgesteld. 
Het handhavingsplan geeft rich-
ting aan de handhaving van de re-
gels van onder andere de WWB 
(Wet Werk en Bijstand).

De WWB is bedoeld voor mensen die 
niet genoeg geld hebben om bijvoor-
beeld de huur, de zorgverzekering, 
voedsel of kleding te betalen. De-
ze mensen krijgen een bijstandsuit-
kering. Om te voorkomen dat men-
sen ten onrechte gebruik maken van 
een uitkering, wordt streng gehand-

haafd. Uitgangspunt van het Hand-
havingsplan is dat bijstandsklan-
ten vanuit zichzelf de regels naleven. 
Dit wordt gestimuleerd door klanten 
regelmatig te informeren over hun 
rechten en plichten. Als een klant 
zich desondanks niet aan de regels 
houdt, riskeert hij verlaging of stop-

zetting van de uitkering of zelfs een 
boete.

Het Handhavingsplan is te vinden op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl en de komende twaalf 
weken bij de balie van het klantcon-
tactcentrum in het gemeentehuis.
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Complex De Melkfabriek opgeleverd
IJmuiden - Dinsdagmiddag had 
zich een flink aantal genodig-
den en belangstellenden verza-
meld aan de Wijk aan Zeeërweg 
om de officiële oplevering van het 
nieuwe appartementencomplex 
bij te wonen. Het nieuwe complex 
is gerealiseerd op het terrein van 
het voormalige motorhuis en de 
daar tegenoverliggende Melkfa-
briek. Op deze plek heeft AWV Ei-
gen Haard twee nieuwe apparte-
mentengebouwen gebouwd, De 
Melkfabriek die nu opgeleverd is 
en De Verzetsheld die naar ver-
wachting rond oktober 2013 ge-
reed zal zijn.
De Melkfabriek omvat 14 zorg-
appartementen die verhuurd 
zijn aan zorginstelling De Waer-
den. Deze zorginstelling bege-
leidt mensen met een verstande-
lijke beperking bij het zelfstan-
dig wonen. Ook het naastgelegen 

woonhuis is enige jaren geleden 
door AWV Eigen Haard aange-
kocht en hierin zijn nu ook twee 
zorgappartementen gerealiseerd 
alsmede een kantoorruimte voor 
het personeel van de zorginstel-
ling. In het complex De Verzets-
held zullen straks 24 huurappar-
tementen voor senioren beschik-
baar komen met, onder het ge-
bouw, een parkeergarage.
Met deze twee nieuwe, kwalita-
tief hoogstaande gebouwen le-
vert AWV Eigen Haard weer een 
belangrijke bijdrage aan de wo-
ningvoorraad in de gemeen-
te Velsen. Wethouder van, on-

der meer, Volkshuisvesting, Ro-
bert te Beest, benadrukte dit nog 
eens in zijn openingswoord: ,,De 
gemeente vindt het bijzonder be-
langrijk dat, binnen ons woning-
bestand, alle mogelijke woonvor-
men aan de orde komen. En hier 
vinden we daarvan weer een tref-
fend voorbeeld. Mensen met een 
beperking krijgen hier de kans 
om zelfstandig te wonen en te-
vens komt er straks specifieke 
woonruimte beschikbaar voor se-
nioren. Geweldig dat AWV Eigen 
Haard destijds zijn nek heeft uit-
gestoken om deze twee projecten 
te realiseren’’, aldus Te Beest.

OPVUL GEMEENTE

Dribbel in familiemusical
Velsen - Theater Terra zorgt twee 
keer per  jaar voor een theater-
feest in Stadsschouwburg Velsen. 
Het gezelschap dat telkens weer 
blijft verrassen met fraaie musi-
cals voor de allerkleinsten brengt 
in september een hartverwar-
mend avontuur van boekenheld 
Dribbel op de planken. 
Op woensdag 18 september (om 
14.30 uur) gaat Dribbel met Leen-
tje Nijlpaard logeren op de boer-
derij. Op de boerderij is een boe-
rin en er zijn knechten. Maar er 
zijn ook veel andere dieren en 
Dribbel wil met iedereen vriend-
jes worden, want dan kunnen 
ze samen spelen. Maar Leentje 
vindt de andere dieren stom. Ze 
zien er raar uit en ze ruiken gek. 

De koe zegt ‘boe!’ en het lam-
metje zegt ‘beeeh!’ en Leentje 
zegt dat ze raar praten. De die-
ren van de boerderij kunnen din-
gen die Dribbel en Leentje niet 
kunnen en Dribbel wil alles leren 
en alles weten. Als er een pro-
bleem is probeert hij dat op te 
lossen. Soms is dat niet makke-
lijk. Dan hoopt Dribbel dat er heel 
veel kinderen in de buurt zijn die 
een handje willen helpen. Kin-
deren tot en met 12 jaar ontvan-
gen naast een geweldige  thea-
terervaring na afloop ook nog een 
heerlijk ijsje.
Entree voor kinderen tot en met 
12 jaar bedraagt 14 euro. Wie ou-
der is betaalt 12 euro. Zie ook 
www.stadsschouwburgvelsen.nl.
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