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Raad terug van reces
De gemeenteraad van Velsen is 
weer terug van het reces.

Op donderdag 11 september is de 
eerste vergadering van de gemeente-
raad: een carrousel. Deze carrousel 
bestaat uit vier sessies over de vol-
gende onderwerpen: de notitie toe-
gang en sociaal wijkteam, het start-
document bestemmingsplan Duin-
gebied, de aanbestedingswet 2012 
en inkoopbeleid 2011, en het huur-
contract Witte Theater. De eerste 
drie sessies beginnen om 19.30 uur. 
De laatste sessie is om 21.30 uur. 

Op donderdag 25 september is de 
eerste raadsvergadering van de ge-
meenteraad om 19.30 uur in het ge-
meentehuis van Velsen. 

De vergaderingen van de gemeente-
raad zijn openbaar. Iedereen is dus 
welkom om plaats te nemen op de 
publieke tribune. Wilt u meer weten 
wanneer en waarover de gemeen-
teraad vergadert of hoe u in contact 
komt met de gemeenteraad? Kijk 
dan op www.raad.velsen.nl.

Op zaterdag 13 september 2014 is 
de 24ste editie van de Rabobank 
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft 
deze feestelijke loop fl inke conse-
quenties voor het verkeer dat van 
noord naar zuid in IJmuiden wil en 
andersom. Hieronder de belang-
rijkste gegevens.

Het is het grootste sportevenement in 
de gemeente – de Rabobank Pierloop 
Velsen. Dit jaar is de 24ste editie van 
de Rabobank Pierloop Velsen. Hon-
derden enthousiastelingen – jong en 
oud, mannen en vrouwen, particulie-
ren en bedrijventeams – lopen van de 
start in de Briniostraat in een grote lus 
naar de fi nish bij Plein 1945. Wethou-
der Annette Baerveldt van sport geeft 
het startschot en reikt de prijzen uit.

Stremmingen
Er zijn die dag veel mensen op de been 
– niet alleen lopers, maar ook publiek 
en mensen van de organisatie. De ver-
keerssituatie is als volgt: verkeer dat 

van de noord- naar de zuidkant van 
IJmuiden gaat (en andersom) moet 
rekening houden met fl inke strem-
mingen. Dat geldt vooral voor hen die 
tussen 14.00 en 16.30 uur de lijn krui-
sen Kromhoutstraat-Dokweg-Haven-
kade-Marconistraat-Moerbergplant-
soen-Lange Nieuwstraat. Stremming 
geldt ook voor hen die rond 15.10 uur 
in de buurt zijn van de Waterloolaan-
Zeeweg-Heerenduinweg; zij moeten 
rekening houden met ongeveer 15 tot 
20 minuten stilstaand verkeer. Het 
beste is het om tussen 14.00 en 16.30 
uur weg te blijven met de auto uit de 
zuidelijke helft van IJmuiden, inclu-
sief de Lange Nieuwstraat.

Verkeersregelaars doen hun best om 
ieders veiligheid te bewaken – van lo-
pers, toeschouwers en verkeerdeel-
nemers. De gemeente vraagt iedereen 
om de aanwijzingen van deze belang-
rijke vrijwilligers te volgen. Alle ver-
keersmaatregelen staan uitgebreider 
op www.velsen.nl.

Burgernet: werk mee
aan een veilige omgeving
Burgernet is een telefonisch 
meldsysteem, waar meldingen 
van onveilige situaties op bin-
nenkomen en waarop u kunt re-
ageren. In Velsen is dat tussen 
januari en juni dertien keer ge-
beurd. In twee gevallen werden 
vermiste jongens snel weer ge-
vonden. Aanmelding voor gratis 
deelname via Burgernet.nl.

In Burgernet werken burgers, ge-
meenten en politie samen aan een 
veiliger woon- en werkomgeving, 
via een telefonisch netwerk van in-
woners en medewerkers van be-
drijven. Burgernet wordt ingezet bij 
dringende zaken waarbij een duide-
lijk signalement beschikbaar is, zo-
als bij inbraken, overvallen, vermis-
singen of doorrijden na een onge-
val.  Burgernet werkt met spraak-, 
sms- en e-mailberichten, via de mo-
biel of vaste telefoonlijn. Het is ook 
gekoppeld aan Twitter en heeft een 
App.

Meldingen in Velsen
Op 1 juni van dit jaar deden 4.251 
Velsenaren mee aan Burgernet; dat 
is 6,3% van de bevolking. In de eer-
ste vijf maanden van 2014 ging er in 
Velsen 13 keer een bericht (‘alert’) 
uit. Het ging 8x om een vermissing, 
4x om een opsporing/misdrijf, 3x 
om een overval of straatroof en 2x 
om inbraak. In april bijvoorbeeld 
waren er in IJmuiden twee meldin-
gen van vermissingen. De jongens 

(9 en 4 jaar) waren snel terecht 
dankzij tips via Burgernet.

Doe ook mee en word BN’er!
Inmiddels zijn er circa 1,5 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Neder-
land. Hoe meer mensen meedoen 
aan Burgernet, hoe groter de kans 
dat de politie snel een verdacht of 
vermist persoon opspoort. Eén op 
de tien Burgernetacties wordt op-
gelost dankzij tips van deelnemers. 
Dit aantal kan nog hoger! Help mee 
en word vandaag nog Burgernet-
deelnemer. Ga naar burgernet.nl en 
meld u aan. Deelname aan Burger-
net is gratis. Wie vaak in een andere 
gemeente is dan in de woonplaats, 
kan zich aanmelden op dat andere 
adres.

 

Stel dat uw vader, moeder, kind of buurkindje vermist wordt. Of stel 
dat er bij ingebroken wordt en de inbreker ontkomt? De politie kan 
via Burgernet binnen een paar minuten honderden mensen in uw 
omgeving vragen mee uit te kijken. Dat kan heel eenvoudig vanuit 
huis, op straat of vanaf uw werkplek.  
 
Burgernet is een telefonisch netwerk van politie, gemeente en 
burgers. Deelnemers aan Burgernet krijgen een bericht via hun (vaste 
of mobiele) telefoon als de politie op zoek is naar een verdachte van 
een misdrijf of een vermiste persoon. Ziet u iemand die aan het 
doorgegeven signalement voldoet? Dan belt u het gratis 
Burgernettelefoonnummer, dat direct uitkomt in de meldkamer van 
de politie.  
 
Samen werken we zo aan veiligheid! 
 
Doe mee en meld u aan via mijnburgernet.nl of via de aanmeld-kaart. 
Heeft u geen internet, dan kunt u bellen naar Burgernet via het 
algemene nummer van de politie: 0900-8844. 
 
 
 
 

Havenfestival 2014 succes
Het was een drukte van belang op de kade van het Havenfestival, dat plaats-
vond op zaterdag 30 augustus jl. Het was redelijk goed weer en voor het geva-
rieerde programma was veel belangstelling. Veel mensen maakten daarvoor 
ook gebruik van de pontverbinding met Beverwijk die dag. Kortom, een suc-
ces. (foto: Gemeente Velsen)

Honderden lopers de straat op

Rabobank Pierloop Velsen 
op zaterdag 13 september
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AntiKraakBieb weer open
Woensdag 3 september heropen-
de de AntiKraakBieb haar deuren 
op een nieuw adres: Schoonoort-
straat 6 in Velsen-Noord.  Voor-
heen zat deze gratis bieb aan de 
Noorderlaan.  De nieuwe behui-
zing ligt dichter bij het winkel-
centrum. Kom snel langs en kies 
uit het ruime aanbod van detec-
tives, kinderboeken, romans en 
tijdschriften. 

De AntiKraakBieb is een gratis 
openbare leeszaal waar boeken wor-
den geruild. Een boek brengen is een 
boek halen. Iedereen is welkom, of u 
nu wel of geen lid bent van de bibli-
otheek. Heeft u een bibliotheekpas? 
Dan kunt u bij de AntiKraakBieb in 

de catalogus zoeken, een e-reader 
lenen en natuurlijk boeken reserve-
ren, ophalen en inleveren. De Anti-
KraakBieb organiseert ook leuke ac-
tiviteiten rond voorlezen en knutse-
len. 

De AntiKraakBieb is gratis dankzij 
de samenwerking van de Bibliotheek 
Velsen, IJmond Werkt! en woning-
bouwcorporatie Velison Wonen. 
Heeft u ook een idee of wilt u vrijwil-
liger worden? Laat het weten via in-
fo@antikraakbieb.nl of bel tijdens de 
openingstijden naar 06-47185678. 
De AntiKraakBieb is open op woens-
dag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: 
www.facebook.com/Antikraakbieb

Beweegbeurs volwassenen
Op zaterdag 6 september bent 
u van harte welkom op de be-
weegbeurs voor volwassenem in 
IJmuiden.

De beweegbeurs vindt plaats van 
11.00 tot 15.00 uur in de praktijk 
van Fysiotherapie Maas aan de 
Grahamstraat 105 in IJmuiden. 
Het thema van de beurs is ‘Bewe-
gen is lekker, kom proeven!’ Op de 

beurs kunt u mee doen aan een gra-
tis test op uw fitheid en kunt u ken-
nis maken met het beweegaanbod 
voor volwassenen uit IJmuiden.

Voor meer informatie over deze 
dag kunt u contact opnemen met 
Liza Ronde van Stichting Wel-
zijn Velsen, buurtsportcoach voor 
volwassenen in IJmuiden via 06-
12798959. 

Wel de tijd en verlichte wijzers, 
maar geen klokgelui – door blik-
seminslag in de toren van het 
stadhuis van Velsen moeten we 
het voorlopig zonder geluid van 
de klokken doen. De reparatie 
daarvan laat nog even op zich 
wachten.

Tussen 22 en 30 augustus 2014 was 
het alsmaar ‘half 2’ op de torenklok 
van het stadhuis van Velsen. De oor-
zaak: blikseminslag. De techniek van 
het carillon, uurwerk en verlichting 
waren zwaar beschadigd. Gelukkig 
heeft de firma Eijsbouts – gespecia-
liseerd in klokkentorens – het uur-
werk en de verlichting snel kunnen 
herstellen.

Het slagwerk kan alleen handmatig 
in gang worden gebracht. Voordat de 
benodigde onderdelen binnen zijn 

en het werk is ingepland, gaat er wel 
enige tijd overheen. (foto: gemeente 
Velsen)

Kunstenaars gezocht
De gemeente Velsen komt graag 
in contact met professione-
le, beeldend kunstenaars die in 
Velsen werken en/of wonen. Vel-
sen wil inventariseren of er on-
der hen animo is voor samen-
werking op culturele- en/of wel-
zijnsactiviteiten, zoals de orga-
nisatie van een open atelierrou-
te.

Ook wordt onderzocht of het mo-
gelijk is om hun website te linken 
aan die van de gemeente Velsen. 

Kunstenaars die interesse hebben, 
kunnen hun contactgegevens mai-
len naar: kunst@velsen.nl onder 
vermelding van ‘registratie werk-
veld beeldende kunst’, en wat hun 
specifieke artistieke richting is.

Hun reacties kunnen ook naar ge-
meente Velsen, afd. Maatschap-
pelijke Ontwikkeling, t.a.v. Erna 
Muntendam, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden. De gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. (foto: ge-
meente Velsen)

Cliëntenraden bijeen
over Participatiewet
Organiseer een bijeenkomst, con-
ferentie of borrel voor mensen uit 
de doelgroepen van de Participa-
tiewet, de gemeente en de werk-
gevers in de IJmond, zodat ze el-
kaar leren kennen en van elkaar 
horen wat de (on)mogelijkheden 
zijn. Dat is slechts één van de sug-
gesties die de verschillende cliën-
tenraden uit de IJmond meegaven 
aan de gemeente tijdens een infor-
matiedag over de Participatiewet 
op woensdag 20 augustus 2014.

Vertegenwoordigers van cliënten-
raden uit Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen en de Wsw-raad IJmond wa-
ren 20 augustus bijeen om met el-
kaar te spreken over de komst van de 
nieuwe Participatiewet per 1 januari 
2015. Deze wet gaat de bijstandswet, 
de Wajong (voor jong gehandicap-
ten) en de WSW (sociale werkplaat-
sen) vervangen en gaat gepaard met 
de nodige veranderingen en bezuini-

gingen. 

Vanuit de gemeente werd toelichting 
gegeven op de achtergrond en wer-
king van de nieuwe wet. De 16 aanwe-
zigen reageerden uitgebreid, stelden 
hun vragen en deden veel suggesties. 
Eén daarvan was dat er zorgvuldig 
over de veranderingen door de wet 
moet worden gecommuniceerd met 
de doelgroepen, zowel mondeling als 
schriftelijk. 

De concept-verordeningen zijn al in 
het college van B&W van Velsen ge-
weest en worden op 23 september in 
de IJmondcommissie besproken. De 
gezamenlijke cliëntenraden formu-
leren daar nog een advies voor, zodat 
hun stem goed gehoord wordt. Daar-
na buigen de aparte gemeenteraden 
zich hierover. De verordeningen wor-
den uitgewerkt in beleidsregels; ook 
daarbij worden de cliëntenraden be-
trokken.  

Slagwerk zwijgt voorlopig

Torenklok gemeentehuis 
letterlijk naar de bliksem
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Aanmelding tot 17 oktober a.s.

Evenementen 2015 nu 
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen 
en in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) wil 
de gemeente daar op tijd een over-
zicht van hebben: een evenemen-
tenkalender. Evenementen die in 
2015 gaan plaatsvinden moeten 
vóór 17 oktober 2014 worden aan-
gemeld. 

Op www.velsen.nl onder Velsen 
Actueel staat hoe u dat kunt doen; 
daar is ook het aanmeldingsformu-
lier te downloaden. Dit kunt u mai-
len naar evenementen@velsen.nl.

Wie geen internet heeft, kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeente 
Velsen via telefoonnummer 0255-
567200.

Reconstructie traverse
Medio 2015 neemt de provincie 
Noord-Holland de Velsertraverse 
onderhanden. Het werk moet de 
doorstroming van het verkeer en 
de luchtkwaliteit verbeteren. Op 
17 september is er een inloopbij-
eenkomst over in het stadhuis van 
Beverwijk.

De provincie Noord-Holland gaat 
halverwege 2015 de aansluiting van 
de N197 met de A22 op de schop ne-
men. De bestaande oprit naar de A22 
(richting Alkmaar) wordt verplaatst. 
Er komt een aparte afrit en by-pass 
voor het verkeer vanuit Haarlem 
naar de Parallelweg in Beverwijk. Bo-
vendien krijgt het verkeer vanuit Be-
verwijk richting Alkmaar een apar-
te oprit naar de A22. Het voorberei-
dende werk begint in het najaar van 

2014. De files bij de Velsertraverse 
en de Parallelweg zijn een belangrij-
ke bron van luchtvervuiling; ze pro-
duceren veel fijnstof. Na de geplande 
aanpassingen moet het verkeer beter 
doorstromen, wat de luchtkwaliteit 
ten goede komt.

De inloopbijeenkomst is op woens-
dag 17 september 2014 in het stad-
huis van Beverwijk (raadszaal), Sta-
tionsplein 48 in Beverwijk. Iedereen 
die vragen of opmerkingen heeft over 
de werkzaamheden is van harte wel-
kom tussen 17.00 en 20.00 uur. 

Op www.infoN197Velsertraverse.nl 
staat meer informatie. Tijdens kan-
tooruren kunt u gratis bellen met 
0800-0200600 (provinciaal Service-
punt Wegen en Vaarwegen).

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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact 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 op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
augustus tot en met 29 augustus 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerstrand 178, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (29/08/2014) 
w14.000383;
Sluiseiland ong., oprichten clubhuis 
(29/08/2014) w14.000386;
Kennemerstrand 174, legalise-
ren bebouwing en vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (29/08/2014) 
w14.000385;

Trompstraat 19, wijzigen ko-
zijn (voorgevel)(25/08/2014) 
w14.000377.

Driehuis 
Van den Vondellaan 56, vervangen 
kozijnen (voorgevel)(25/08/2014) 
w14.000379.

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (25/08/2014) w14.000380.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 50, kappen 10 
bomen (29/08/2014) w14.000384.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 12, plaat-
sen aanbouw en vergroten dakop-
bouw (27/08/2014) w14.000381.

Velserbroek
Fregat 74, gebruik zolder als 
praktijkruimte (28/08/2014) 
w14.000382.

Velsen-Noord
Lijndenweg 6, wijzigen bestem-
ming naar horeca en plaatsen recla-
me/vlaggenmasten (25/08/2014) 
w14.000376;
Pontweg ong., kappen 14 bomen 
(25/08/2014) w14.000378.

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 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 5 september 2014 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-

Aanvragen



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl4 september 2014

Besluiten
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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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
Andromedastraat 12, plaatsen erker 
(29/08/2014) w14.000342;
Kennemerstrand ong., afgraven duin-
toppen (01/09/2014) w14.000183;
Uranusstraat 23, plaatsen over de nok 
dakkapel (29/08/2014) w14.000320;
Texelstraat 45, veranderen bedrijfs-
gebouw (02/09/2014) w14.000334;
Trompstraat 68, wijzigen hoogte 
dakterrasafscheiding (29/08/2014) 
w14.000152.

Driehuis
Van den Vondellaan 29, kappen boom 
(02/09/2014) w14.000371;
Van Maerlantlaan 36, plaatsen dak-
kapel (28/08/2014) w14.000321;
Bosboom-Toussaintlaan 8, plaatsen 
perceelafscheiding met groendra-
gers (29/08/2014) w14.000291.

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 43, kappen boom 
(28/08/2014) w14.000364;
Schipbroekenweg 14, plaatsen dak-
kapel (01/09/2014) w14.000369.

Santpoort-Zuid 
Litslaan 16, kappen boom 
(28/08/2014) w14.000361;
Wustelaan 61, aanleggen speel-
veldje met kunstgras (28/08/2014) 
w14.000271.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Rooswijkweg 217, vergroten bedrijfs-
hal (01/09/2014) w14.000343.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Weigering omgevingsvergun-
ning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor. 

Kanaalstraat 170, wijzigen bestem-
ming wonen naar rouwcentrum 
(01/09/2014) w14.000198.

Weigering omgevingsvergunning – 
uitgebreide voorbereidingsproce-
dure 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor:

Linie 2a, innemen ligplaats 
(29/08/2014) w11.000589.
 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen het ontwerpbesluit en 
belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, tegen 

dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
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gemeente www.velsen.nl. Het for-
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verzocht het formulier digitaal op te 
sturen naar evenementen@velsen.
nl. Een reportage  van deze sessies 
is terug te zien in de week na de ver-
gadering op RTV Seaport en via uit-
zending gemist op www.rtvseaport.
nl.
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Raadsplein 11 september 2014 
Op donderdag 11 september 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00  Notities Toegang Sociaal Domein en Sociaal wijkteam 

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00  Startdocument bestemmingsplan Duingebied 

3: Rooswijkzaal
19.30-21.00  Aanbestedingswet 2012 en Inkoopbeleid 2011

PAUZE (van 21.00-21.30 uur)

4: Raadzaal
21.30-23.00  Voortzetting huurcontract Witte Theater

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk dinsdag 10 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion. 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 RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.

4 september 201410

Studio ZOLF! breidt uit
IJmuiden - In april 2013 bericht-
ten wij over de start van ZOLF! 
reclamestudio in IJmuiden. 
Sindsdien is er veel gebeurd. Re-
den genoeg voor oprichter Pa-
trick Zwanenburg om een up-
date te geven over de laatste 
stand van zaken. 
Hoe is het gegaan sinds de start 
vorig jaar? ,,Het is altijd span-
nend om iets nieuws te star-
ten. Het is daarom zo belang-
rijk dat je verhaal naar de klant 
duidelijk is. Na wat verschillen-
de opdrachten, zoals de beeld-
bewerking van IJmuiden achter 
de balie van Woningbedrijf Vel-
sen, kwam ik in contact met de 
Stadsschouwburg Velsen. Van-
af de eerste opdracht was er een 
klik en zaten we meteen op de-
zelfde golflengte. Het vertrou-
wen groeide en met de ontwik-
keling van het beeldmerk voor 
de jubileumproductie Het meis-
je van Velsen maar ook met dé 
gids voor het nieuwe seizoen 
ben ik supertrots op het eindre-
sultaat. Maar bovenal op de sa-
menwerking en waardering van 
de klant.’’
In maart is ZOLF! verhuisd naar 
de Meeuwenlaan. Het pand is 
onlangs opgeknapt en omgeto-

verd tot een inspirerende werk-
plek. ,,Sindsdien is het klanten-
bestand flink uitgebreid. Zo ont-
wikkelden wij de complete huis-
stijl/website voor Franclean en 
recent de folder en website van 
het Kunstencentrum Velsen. 
Maar met de komst van Heine-
ken Nederland met de merken 
Heineken, Amstel en Brand gaat 
het snel. Vandaar dat we gaan 
uitbreiden en op zoek zijn naar 
een creatieve DTP-er/vormgever. 
Wil je solliciteren op deze func-
tie? Bekijk dan onze advertentie 
in deze krant met wat we van je 
verwachten en hoe je kunt sol-
liciteren.’’

Geslaagd 
experiment 
bij Damclub 

IJmuiden
IJmuiden - Bij DCIJ is het ge-
bruikelijk dat er naar nieuwe mo-
gelijkheden op damgebied wordt 
gezocht. Vorig jaar vond er al een 
massakamp plaats tussen de 
jeugd van DCIJ en een team uit 
China dat met behulp van com-
puters en ‘skype’ tot stand kwam. 
Deze keer was er ‘online’ een 
partij tussen Cees Pippel en Wil-
lem Winter te volgen. Op clubge-
bied een unicum. De toeschou-
wers waren getuigen van een 
partij om je vingers bij af te lik-
ken, die duurde tot in de kleine 
uurtjes. Cees Pippel werd uitein-
delijk de winnaar. Er vielen nog 
enkele uitslagen in het oog. Zo 
won de in topvorm verkerende 
Piet Kok in het gevorderde mid-
denspel onverwacht van Rick 
Hartman. Stella van Buuren be-
zorgde in het prille seizoen Jan 
Maarten Koorn al zijn tweede 
nederlaag. Voormalig clubkam-
pioen en favoriet Casper Re-
meijer ondervond hevige weer-
stand van Harrie van der Vossen. 
Na een grote afwikkeling deed 
zich het unieke feit voor dat bei-
de spelers de beschikking kre-
gen over twee dammen. Winst 
voor één van beiden zat er daar-
na niet meer in.
Jesse Bos was aan zijn stand 
verplicht om van Cees van der 
Vlis te winnen en zo geschied-
de. Max Doornbosch strafte en-
kele onnauwkeurige zetten van 
Nicole Schouten gedecideerd af 
en won daarna simpel. Jan Apel-
doorn liet zich na een zwakke 
opening door Martin van Dijk 
bijna gewillig naar de nederlaag 
voeren.

Aftrap voor KWF-
collecte bij Telstar
Velsen-Zuid - Vrijdagavond 
vond in het stadion van Telstar 
tweemaal een aftrap plaats. Op 
symbolische wijze werd eerst, 
met de overhandiging van een 
aantal collectebussen, de start 
van de KWF-collecte aangekon-
digd die deze week wordt gehou-
den. 
Direct daarna vond de aftrap 
plaats van de wedstrijd Telstar 
-Almere, die door de thuisspelen-
de ploeg werd bekroond met een 

fraaie 3 -1 zege. Voor de symbo-
lische aftrap van de KWF-collec-
te was Lucas de Leeuw uitgeno-
digd. Lucas is 16 jaar en heeft 
onlangs het bijzonder goede 
nieuws gehoord dat hij schoon is 
van kanker. Op deze wijze werd 
door Lucas en zijn vrienden een 
mooie start gegeven aan de col-
lecteweek waarvoor driehonderd 
vrijwilligers in heel Velsen met 
een collectebus langs de deuren 
gaan. (foto: Joop Waijenberg)

Open dag spoorbaan
Velsen-Zuid - Zondag 7 sep-
tember houdt modelbouwvereni-
ging Het Y in Spaarnwoude weer 
een open dag. Zij zullen dan op 
600 meter lange spoorbaan met 
diverse stoom-, elektrische- en 
diesellocomotieven rondrijden. 
Groot en klein worden uitgeno-
digd om in de passagierswa-
gons plaats te nemen, dit tegen 
een kleine vergoeding. Daar-
naast is de 45 mm-spoorbaan 

open, waarop kleine treintjes de 
hele dag hun rondjes rijden. De 
onderhoudswerkplaats is te be-
zichtigen waar diverse stoom-
machines tentoongesteld wor-
den. Om 10.00 uur wordt begon-
nen met het opstoken van de lo-
comotieven. Om 11.00 uur begint 
de eerste rit. De laatste rit wordt 
gereden om 16.00 uur. Verras uw 
kinderen op een treinrit achter 
een echte stoomlocomotief!

Leger des Heils-collecte
Velsen - Het Leger des Heils 
zoekt collectanten in Driehuis, 
IJmuiden, Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid, Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid  voor de jaarlijk-
se deur-tot-deurcollecte. De col-
lecte wordt gehouden van 24 tot 
en met 29 november 2014. De op-
brengst wordt gebruikt voor het 
sociaal maatschappelijk werk van 
het Leger des Heils. Een groeien-
de groep mensen heeft, als ge-

volg van de economische crisis, 
moeite om het hoofd boven wa-
ter te houden. Bovendien voelen 
steeds meer mensen zich een-
zaam. Meer en meer mensen 
doen een beroep op de hulp van 
het Leger des Heils. Bent u tijdens 
de collecteweek beschikbaar en 
wilt u zich aanmelden om in uw 
wijk te collecteren? Ga dan naar 
www.legerdesheils.nl/collectan-
ten of bel met 036-5398175.
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