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Zonnepanelen op stadhuis
Op het dak van het gemeentehuis aan het Dudokplein liggen
90 zonnepanelen. Op 16 september worden ze officieel in gebruik genomen. Hoeveel besparing ze opleveren, is straks in de
publiekshal te zien.

Maandag 16 september om 11.00
uur zal Wim Westerman, wethouder Milieu van de gemeente Velsen, 90 zonnepanelen officieel in
gebruik stellen. De panelen zijn geplaatst op het platte binnendak op
de tweede verdieping van het gemeentehuis aan het Dudokplein. Ze
liggen daar heel gunstig; het zonlicht kan er de hele dag onbelemmerd worden omgezet in elektrici-

teit. Goed voor een maximale opbrengst.
De panelen moeten leiden tot een
lagere jaarlijkse energierekening.
Ze wekken in totaal 23.850 kWh
stroom op. Ter vergelijking: 3.520
kWh komt overeen met een gemiddeld elektrisch verbruik van een
vierpersoons gezin (excl. verwarming). Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie
toegekend voor de aanschaf van de
panelen.
In de nieuwe publiekshal van het
gemeentehuis komt een scherm te
hangen waarop te zien is hoeveel
stroom er elke dag wordt opgewekt.

200 jaar Koninkrijk
der Nederlanden
Stadslezing door Prof. dr. Herman Pleij
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 afloop praten wij,
onder het genot van een drankje, graag met u en professor
Pleij na over deze stadslezing.
Aanmelden
U kunt zich voor 22 september 2013 aanmelden via mail:
communicatie@velsen.nl
Navigatie

Informatieavond Velserbroek

Omgaan met hangjongeren
Hoe spreek je met hangjongeren
aan? Een lach of een grap helpt
goed, zei Hans Kallenbach op
maandag 9 september 2013 tegen
inwoners van Velserbroek.

Op maandagavond 9 september heeft
het wijkteam Velserbroek een informatieavond georganiseerd voor bewoners uit de wijk met als thema:
‘Omgaan met hangjongeren’. De opkomst was overweldigend. Hans Kallenbach, opvoedkundige, gaf deze
avond naast informatie over straatcultuur ook tips aan buurtbewoners.
Durf je hen aan te spreken en zo ja,
hoe doe je dat het beste? Waarom gedragen jongeren zich zoals ze doen?

Hans Kallenbach adviseert mensen
om jongeren niet boos of negatief te
benaderen, maar door op gelijk niveau met ze te praten door middel van
een lach of grap. Dit werd duidelijk
gemaakt met behulp van een acteur.
Over het algemeen waren de bewoners erg positief over de informatie
die zij kregen. Op een eenvoudige manier blijk je jongeren goed aan te kunnen spreken en de leefbaarheid in de
wijk positief te kunnen beïnvloeden.
In een wijkteam zitten vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties, politie Kennemerland en de Stichting Welzijn Velsen.
(foto: Reinder Weidijk)

Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Volendamkade 1 in IJmuiden.

Gast van de Raad in Velsen
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie
zitten er in? Hoe kunnen inwoners
invloed uitoefenen op de politiek?
Geef u op als Gast van de Raad en
krijg antwoord op deze vragen.

De huisvesting van scholen, subsidie aan culturele instellingen of het
vaststellen van een bestemmingsplan – het gaat inwoners van de gemeente direct aan en de gemeenteraad neemt er besluiten over. Maar
hoe werkt dat precies? Dat wil de gemeenteraad van Velsen graag vertellen; die nodigt daartoe inwoners uit

als ‘Gast van de Raad’. Vooraf krijgen de gasten uitleg over de werkwijze van de raad en de agenda van de
raadsvergadering. Zij kunnen al hun
vragen stellen, de vergadering bijwonen en raadsleden spreken in de pauze en na afloop.
Wilt u op donderdag 26 september
ook Gast van de Raad zijn, dan kunt
u zich tot 19 september aanmelden
bij de griffie via 0255-567502 of griffier@velsen.nl. U krijgt na aanmelding een bevestiging en een informatiepakket.
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Open Monumentendag 2013

Macht & pracht in Velsen
Kerktorens, huizen en het stadhuis – het zijn symbolen van
macht, die met ‘pracht’ zichtbaar
wordt gemaakt. Ook in Velsen zijn
er mooie voorbeelden van te bekijken op Open Monumentendag,
zondag 15 september.

Wethouder sport Annette Baerveldt geeft vanaf grote hoogte het startsein
voor de 23e editie van de Rabobank Pierloop op 7 september. Er deden ca.
1500 mensen aan mee. (foto: Ko van Leeuwen)

Burendag in Velsen 2013
Het plantsoen opvrolijken, koffiedrinken of kennismaken – Burendag 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 september bij de gemeente Velsen.

Op zaterdag 21 september 2013 organiseert het Oranjefonds weer Burendag. Op die dag organiseren buurtbewoners 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 Oranjefonds, variërend van het opvrolijken
van het grasveld tot gezellig koffiedrinken met buurtgenoten.

Tot maandag 16 september kunt u
nog ideeën indienen bij de gemeente
Velsen voor een financiële bijdrage.
Velsen heeft een budget voor wijkinitiatieven om wijkgerichte projecten te ondersteunen. Het is niet bedoeld voor de kosten voor eten en
drinken, honoraria van artiesten,
workshopleiders en andere betaalde krachten.

boekhandel Bredero in SantpoortNoord, boekhandel Erasmus, in het
stadhuis in IJmuiden en in de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek.
Kijk ook op www.velsen.nl of www.
openmonumentendag.nl.

Op zondag 15 september is de landelijke Open Monumentendag
2013. Dit jaar is het thema ‘Macht
& Pracht’. Huizen en gebouwen zijn
daar symbolen van, net als kerktorens, indrukwekkende buitenplaatsen en gemeentehuizen. Ook in Velsen is de macht & pracht van de
bouwkunst duidelijk te zien. Het
thema staat centraal op Open Monumentendag 2013.
Op zondag 15 september worden op
verschillende locaties speciale activiteiten voor publiek georganiseerd.
Alle informatie daarover staat in de
brochure ‘Historisch Velsen: Machtig Mooi’. Die is gratis af te halen bij

Historisch Velsen:
machtig mooi
Zondag 15 september 2013

1

Heeft u nog een goed idee voor burendag? Dien uw aanvraag uiterlijk
maandag 16 september in via www.
velsen.nl/de gemeente/wijken. Na
die datum is dit budget ook beschikbaar voor andere buurtevenementen. Bij het Oranjefonds kan geen financiële bijdrage meer worden aangevraagd; die termijn is verstreken.

Nieuw sportpark Rooswijk
Nieuwe sportvelden, een beter onderkomen voor de verenigingen
en nieuw parkeerterrein – Sportpark Rooswijk in Velsen-Noord is
enorm opgeknapt. Zaterdag 14
september gaat het open voor gebruik.

hebben een nieuw onderkomen gekregen in het opgeknapte pand van
Kennemerstaten. 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.

Op zaterdag 14 september opent wethouder Sport Annette Baerveldt het
vernieuwde Sportpark Rooswijk in
Velsen-Noord. Het sportpark heeft
een metamorfose ondergaan. Er zijn
onder andere een nieuw honk- en
softbalveld en een handbalveld aangelegd, er staan nieuwe hekken om
de sportvelden heen en de verlichting en de riolering zijn deels vernieuwd. De drie sportverenigingen

De opening is zaterdag 14 september
om 15.00 uur. Daarna zijn er verschillende activiteiten georganiseerd
voor de leden van sportvereniging,
maar ook niet-leden en iedereen die
is geïnteresseerd, is van harte welkom. Het feest wordt afgesloten met
een barbecue (vooraf inschrijven) en
een feestavond. Voor vragen en verdere informatie: jbrussel@sportsupport.nl.

Burgernet ook in Velsen
Meehelpen aan de veiligheid in
uw eigen wijk – dat kan door mee
te doen aan burgernet. Iedereen
die 16 jaar of ouder is, kan zich
aanmelden.

Burgernet is een alarmeringssysteem dat plaatselijk wordt ingezet
bij woninginbraken, vermissingen,
straatroof, winkeldiefstal en overvallen – dringende zaken met een
duidelijk signalement.
Het werkt als volgt: bij een melding
van een inbraak vraagt de politie via
Burgernet of mensen in de buurt

mee willen kijken, bijvoorbeeld naar
een persoon of een auto.
Deelnemers ontvangen een duidelijk
signalement en geven via het gratis
nummer 0800-0011 hun meldingen
door. Daardoor kan de politie sneller en gerichter zoeken. Deelnemers
ontvangen ook bericht over het resultaat van de actie.
De gemeente Velsen doet al bijna
twee jaar mee aan Burgernet. Het is
een initiatief van politie, gemeente en burgers. Aanmelden via www.
burgernet.nl.
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Van Velsen tot Heemskerk

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

Het asfalt op de A9 is verouderd en
aan vervanging toe. Daarom brengt
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan
op de weg in de richting Alkmaar en
op de oostelijke op- en afrit Heemskerk (richting Alkmaar). Ook worden de voegovergangen vervangen
– de voegen tussen de verschillende
wegdekplaten. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden aan viaduct Communicatieweg over de A9
ter hoogte van afslag Heemskerk. De

werkzaamheden zijn augustus begonnen en duren nog tot in oktober
2013.
Van 9 tot 21 september wordt er gewerkt tussen verzorgingsplaats
Twaalfmaat en afslag Heemskerk.
Van 27 tot 30 september is de weekendafsluiting van de op- en afrit
Heemskerk (vanuit Amsterdam en
richting Alkmaar) en op 4 en 5 oktober is de afrit Heemskerk vanuit
Amsterdam aan de beurt.
Het verkeer wordt omgeleid. Waar
en wanneer er wordt gewerkt staat
op www.velsen.nl. Ook kunt u de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat bellen: 0800-8002 (gratis,
zeven dagen per week, van 06.00 tot
22.30 uur). De werkzaamheden duren uiterlijk tot 7 oktober.

Gooi niet weg, lever in!
Een gloednieuw apparaat cadeau
krijgen als u een oud afgedankt apparaat inlevert – dat kan Velsenaren tussen 7 september en 27 oktober gebeuren. Wethouder Ronald
Vennik reikte 7 september de eerste coupon uit in de actie ‘Gooi niet
weg, lever in!’

Iedereen die van 7 september t/m 26
oktober een oud apparaat inlevert,
krijgt een actiecoupon die kans biedt
op spectaculaire prijzen. Deelnemers
zijn het Pieter Vermeulen Museum,
het afvalbrengstation van HVC, verschillende (kringloop)winkels en een
aantal basisscholen. De deelnemende winkeliers hebben een actieposter
in de etalage. Daar kunt u alleen een
oud elektrisch apparaat inleveren als u
hetzelfde apparaat nieuw koopt. Bij de
kringloopwinkel kunt u oude apparaten inleveren die nog gebruikt kunnen
worden. Op de site www.gooinietweg.
nl kunt u deelnemen door deze actiecode in te vullen; dan maakt u kans op
het winnen van spectaculaire prijzen.

Hondenpoep opgeruimd
Een nieuw voertuig kan helpen de
poep van honden in Velsen snel
op te ruimen. Begin september is
hij in gebruik genomen.

In veel gemeenten is de hondenpoep
op straat een grote ergernis; dat is
ook zo in de gemeente Velsen. Nu
heeft Velsen een extra middel ingezet om deze overlast tegen te gaan:
een voertuig dat poep makkelijk en
snel opruimt. Behalve de stoep kunnen nu ook de uitlaatplekken (grasveldjes) schoon worden gehouden.
Dat leidt ertoe dat die plekken vaker
worden gebruikt; dat scheelt poep en

Met de campagne ‘Gooi niet weg, lever
in!’ wijzen de gemeente Velsen, HVC

en het Pieter Vermeulen Museum alle inwoners op het belang van het recyclen van elektrische apparaten zoals spaarlampen, MP3-spelers, smartphones, laptops en stofzuigers. Bijna
90% van het materiaal kan weer worden gebruikt om nieuwe producten te
maken, wat goed is voor het milieu.
Wethouder Vennik: ,,Ik hoop dat het
inzamelen van elektrische apparaten
voor de schoolkinderen in Velsen net
zo normaal wordt als de inzameling en
hergebruik van oud papier, want daar
willen we naar toe.’’
De campagne Gooi niet weg, lever in!
wordt georganiseerd door afval- en
energiebedrijf HVC samen met 37
deelnemende gemeenten in Noord- en
Zuid Holland – zo ook met de gemeente Velsen. De campagne wordt mogelijk gemaakt door Wecycle en Bosch.
Meer informatie op www.gooinietweg.
nl. Wie de campagne ‘liket’ op Facebook blijft steeds op de hoogte van al
het nieuws rondom de campagne. Op
Facebook zijn de komende weken ook
mooie prijzen te winnen. (foto: Groenendijk Wildeman Communicatie)

stankoverlast op andere plekken in
de gemeente.

Schone stranden in Velsen

Het voertuig rijdt sinds begin september langs de uitlaatplekken. De
bestuurder, een medewerker van de
afdeling Wijkbeheer, bepaalt momenteel de meest efficiënte route.
Als het nodig is, kan hij daar van afwijken. Wie suggesties heeft voor
plekken die moeten worden schoongemaakt, kan bellen met het Klanten
Contact Centrum van de gemeente: 140255 of een mailtje sturen naar
info@velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Op maandag 26 augustus reikte de
directeur van de ANWB Guido van
Woerkom vier sterren uit aan de gemeente Velsen, omdat het Zuideren Noorderstrand zo schoon zijn.
Dat deed hij namens de stichting Ne-

Het Noorder- en Zuiderstrand van
Velsen zijn goed schoon. De stichting Nederland Schoon gaf ze in
augustus vier sterren. En mevrouw
Bontenbal organiseert zaterdag
12 oktober weer een schoonmaakactie voor het strand.

derland Schoon. Elk jaar doet deze
stichting steekproeven in de zomer,
als het echt druk is op de stranden.
Vier sterren staat gelijk aan een 7,5.
Mevrouw Bontenbal organiseert ook
weer een schoonmaakactie voor het
strand. De vorige acties waren een
groot succes. Op zaterdag 12 oktober
is er een ‘seizoenseinde’ actie. Het is
een laatste rondje over het strand als
de huisjes weg zijn. Verzamelen tussen paviljoen Noordzee en Zilt in.
Materiaal is aanwezig. Aanmelden
kan via hoehetookkan@live.nl.
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Brede School in Velsen-Noord

Wist u dat het woord ‘school’ van oudsher voor méér staat dan alleen
onderwijs? De Romeinen gebruikten het woord scola voor studie,
liefhebberij én vrijetijdsbesteding.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen
rondom de Brede School in Velsen-Noord. Het college van
burgemeester en wethouders heeft in mei 2012 de wens uitgesproken
om een Brede School te ontwikkelen op de plaats van het voormalig
Wijkermeercentrum, beter bekend als De Mel.
De Brede School biedt veel kansen voor Velsen-Noord, het is een
unieke combinatie van onderwijs, welzijn en sport in één gebouw.
Het brengt een aantal voorzieningen samen die belangrijk zijn voor
de wijk, het bevordert de sociale samenhang. De Brede School is het
middelpunt, maar samen met andere functies waaronder een
peuterspeelzaal, consultatiebureau, een verloskundige praktijk
en wijk- en dorpsvereniging wordt het een gebouw waar heel veel
mensen uit Velsen-Noord terecht kunnen!

24 sep
tembe
r
in

forma
avondtie

Uitnodiging
Op 24 september a.s. is er
een informatieavond waar u
wordt geïnformeerd over het
ontwerp van de Brede School,
de inrichting van de omgeving
inclusief Wijkermeerweg en
de planning.
Vanaf 19.00 uur (inloop) in
Watervliet, Doelmanstraat 34,
Velsen-Noord

Robert te Beest
Wijkwethouder Velsen-Noord

Brede School Velsen-Noord
De Brede School in Velsen-Noord is een bouwproject
voor basisschool de Triangel en de welzijnsactiviteiten van Stichting Welzijn in Velsen-Noord.
Daarnaast wordt een gymzaal gerealiseerd en
worden de voorzieningen uitgebreid met o.a. een
consultatiebureau en een verloskundige praktijk.
De planning is dat in het voorjaar van 2015 het
gebouw gereed is. In deze nieuwsbrief leest u meer
achtergrondinformatie over hoe dit plan tot stand is
gekomen en krijgt u een indruk van hoe het eruit gaat
zien.
Historie

College en raad hebben in juni 2011 de visie, het
programma/functies en de toekomstige plek
voor de Brede School vastgesteld. Nadat men al
een eind op weg was met de planvorming voor de
toekomstige Brede School, gericht op onderwijs
en welzijnsactiviteiten voor kinderen, werden de
plannen in de nacht van 31 december 2011
doorkruist vanwege de brand in het Wijkermeercentrum. Dit was aanleiding om opnieuw te
kijken naar het programma van de toekomstige
Brede School.
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worden de voorzieningen uitgebreid
met o.a. een consultatiebureau en een
verloskundige praktijk.
De planning is dat in het voorjaar
van 2015 het gebouw gereed is.
In deze nieuwsbrief leest u meer
achtergrondinformatie over hoe dit plan
tot stand is gekomen en krijgt u een
indruk van hoe het eruit gaat zien.
Historie

College en raad hebben in juni 2011 de
visie, het programma/functies en de
toekomstige plek voor de Brede School
vastgesteld. Nadat men al een eind op
weg was met de planvorming voor de
toekomstige Brede School, gericht op
onderwijs en welzijnsactiviteiten voor
kinderen, werden de plannen in de
nacht van 31 december 2011
doorkruist vanwege de brand in
het Wijker-meercentrum. Dit was
aanleiding om opnieuw te kijken naar
het programma van de toekomstige
Brede School.
Op 22 mei 2012 heeft het college van
B&W de voorkeur uitgesproken om een
Brede School te ontwikkelen met voorzieningen voor jongeren, volwassenen
en ouderen. Nadat alles was afgerond
met de brandverzekering is eind
2012 het restant van het afgebrande
Wijkermeercentrum gesloopt.

Duurzaamheid
Milieubewust en energiezuinig bouwen is een doelstelling van de
gemeente Velsen. In het gebouw zijn de volgende duurzaamheidsmaatregelen opgenomen:
•
•
•
•
•

Energiezuinige verlichting (hoogste lumen/watt verhouding);
Daglichtregeling;
Aanwezigheidsafhankelijk schakelen;
Warmteterugwinning ventilatie-installatie;
CO2 gestuurde ventilatie
(op basis van vraag waardoor het energieverbruik wordt beperkt);
• Laag temperatuur verwarming met HR opwekking;
• Toepassing herbruikbaar materiaal;
• Daarnaast wordt met de Milieudienst IJmond onderzocht of het
mogelijk is om aanvullend zonnepanelen te plaatsen op het dak.

Het gebouw

De planontwikkeling van de Brede
School is tot stand gekomen door
intensieve samenwerking tussen
Stichting Welzijn Velsen, Stichting
Fedra en de gemeente Velsen.
Het ontwerp is gemaakt door GAJ
Architecten. Toen is niet alleen
gekeken naar het functionele gebruik,
maar ook naar het beheer en de
exploitatie van het gebouw. Tevens
is gezocht naar mogelijkheden om
een gebouw te realiseren waarbij
de verschillende partijen gebruik
maken van elkaars ruimtes. Hierdoor
is het mogelijk om bijvoorbeeld
een tribunetrap te realiseren, die
niet alleen twee verdiepingen
verbindt en ruimte biedt voor
onderwijsactiviteiten, maar waar
ook voorstellingen gegeven kunnen
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Nieuw gebouw, nieuwe kansen
Een lang gekoesterde wens gaat
uitkomen, De Triangel gaat van
twee oude -voor modern onderwijs
gedateerde- gebouwen naar één
schitterend nieuw modern pand.
Voor de leerkrachten de kans om
meer vorm te geven aan de eenheid
van de school, die komt immers nu
voor het eerst met alle groepen op
één locatie.

Maar er is meer dan dat; de
school gaat nu ‘samenwonen’ met
meerdere partners in een Brede
School. In dat samenwonen liggen
nieuwe kansen, voor De Triangel
en voor Velsen-Noord. Nagenoeg
alle voorzieningen komen nu bij
elkaar onder één dak samen met het
basisonderwijs. Voor de bewoners
van Velsen-Noord zal dit natuurlijk

uitermate praktisch, overzichtelijk
en toegankelijk zijn. Vanuit het
onderwijs gezien geeft de Brede
School nieuwe inhoudelijke
mogelijkheden.
Zo zal de samenwerking met
de peuterspeelzaal - nu zijn
programma’s deels al op elkaar
afgestemd - in de toekomst alleen
maar vanzelfsprekender worden.
Stichting Welzijn en het onderwijs
kunnen waar mogelijk gebruik
gaan maken van elkaars ruimten,
misschien kan ook samenwerking
bij diverse activiteiten gaan
ontstaan. In dat nieuwe gebouw
gaan kansen ontstaan!!
John Keunen
Stichting Fedra
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Samen,
vele activiteiten
Stichting Welzijn Velsen (SWV) heeft in 2011 uit overtuiging besloten deel te
nemen aan de planvorming rond de Brede School. Naast de mogelijkheid om tot
een nieuwe, meer eigentijdse en moderne huisvesting voor de welzijnsactiviteiten
in Velsen-Noord te kunnen komen, ontstaat immers ook de aantrekkelijke positie
om in hetzelfde gebouw al bestaande samenwerking met andere maatschappelijke
organisaties en onderwijs te versterken.

De inbreng van SWV brengt met zich mee dat in het gebouw, naast school en
sport, ook een buurtcentrumfunctie zal zijn. Dit brengt de beschikbaarheid van
diverse activiteitenruimten en een ontmoetingsruimte met zich mee, waarbij
bezoekers gebruik kunnen maken van het buffet. Op deze wijze zal de Brede
School ook een breed ontmoetingscentrum voor buurtbewoners zijn.
De activiteiten van SWV in Velsen-Noord, die zich zowel binnen als in de open
lucht afspelen, betreffen o.a. naast de al genoemde peuterspeelzaal Pinokkio,
diverse vormen van (ambulant) jongerenwerk, buurtsport en een uitgebreid
cursusaanbod.
Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan taalgroepen, bewonersinitiatieven,
zelforganisaties en diverse maatschappelijk projecten. Wij zien met veel
vertrouwen het samenleven onder het dak van de Brede School tegemoet, en
we stellen ons veel voor van de samenwerking met de andere organisaties en de
voortzetting van onze langjarige betrokkenheid bij Velsen-Noord.

Van boven naar beneden;
Artisimpressie van de Brede School.
vogelvluchtperspectief vanaf de

Allart van Deventer
Stichting Welzijn Velsen

Wijkermeerweg, vogelvluchtperspectief
vanaf de Heirweg, hoofdentree aan de
Wijkerstraatweg/Heirweg
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Toelichting definitief ontwerp
Het gebouw van de Brede School bestaat als het ware uit
twee delen die tegen elkaar aangezet zijn. Het ene deel wordt
uitgevoerd in lichtbruin metselwerk, heeft een plat dak en
ligt aan de Heirweg. Het andere deel, aan de kant van de
Wijkerstraatweg en Wijkermeerweg, heeft een schuin oplopende
daklijn, omdat de gevel is bekleed met halfdoorschijnend
plaatmateriaal in groene tinten.

Hiermee krijgt de Brede School een meer stedelijk uitstraling
waar hij grenst aan de woningen van de Heirweg en een meer
natuurlijke uitstraling aan de zuidkant, waar het parkachtige
karakter van het aangrenzende groen langs het gebouw wordt
doorgezet. Beide gebouwen hebben twee bouwlagen. Het
groene bouwdeel krijgt aan de Wijkerstraatweg een extra
hoogteaccent doordat daar, op de verdieping, de gymzaal is
gepland. Het onderscheid aan de buitenkant vind je in het
interieur terug.
Tussen de twee bouwdelen komt – aan de binnenkant –
een tussenruimte, waar de multifunctionele ruimten, de
ontmoetingsruimte en de leerpleinen deel van uitmaken.
De tussenruimte heeft ook een verkeersfunctie; het is
de binnenstraat die beide gebouwen verbindt. Door de
combinatie van verschillende functies krijgt de binnenstraat
een levendig en gezellige karakter voor de diverse gebruikers.
Via de hoofdingang op de hoek Wijkerstraatweg en Heirweg
komen bezoekers in het binnengebied. Wie daar binnenkomt,
ziet gelijk de centrale tribunetrap, de ontmoetingsruimte en
de balie van de beheerder.
De kleur en de textuur (samenstelling en aanzicht) van de
materialen aan de buitenkant – zowel het metselwerk als
het plaatmateriaal – zijn zo op elkaar afgestemd, dat aan
de ene kant het beoogde contrast wordt behaald en aan de
andere kant de Brede School architectonisch een eenduidige
uitstraling krijgt.
Uitgangspunt en inspiratiebron was de natuur, en wel
in het bijzonder de plataan. De stam van deze boom laat
afwisselend nieuwe en oude schors zien. Daar waar de oude
schors loslaat, is de nieuwe bast zichtbaar. Als boom is de
plataan onmiskenbaar één geheel, maar wel met verschillende
uitstralingen en verschijningsvormen.
Zo is ook ons gebouw: eenheid in verscheidenheid.
Arie Blokland
GAJ Architecten

Nieuwsbrief - Brede School in Velsen-Noord - september 2013

Begane grond

Eerste verdieping

De Planning
■ 24 september 2013
informatieavond
belanghebbenden

■ oktober 2013

indienen bouwaanvraag

■ 1 januari 2014
start bouw

■ voorjaar 2015

oplevering gebouw

Wij houden u op de hoogte van
dit plan. Voor vragen kunt u
terecht bij mevr. Allyson Mannsur,
gemeente Velsen,
amannsur@velsen.nl.
Of bel 0255-567200
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Bekendmakingen
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 discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met één
van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 Contact
Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31
augustus 2013 tot en met 6 september 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor een
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Moerbergplantsoen ong., kappen 1
boom (05/09/2013) w13.000338;
Edisonstraat 14, wijzigen sportschool
in
2
appartementen
(02/09/2013) w13.000334.
Velsen-Zuid
Trace rioolpersleiding Velsertunnel en Noordzeekanaal, kappen
34 houtopstanden (03/09/2013)
w13.000335.
Santpoort-Noord
Terrasweg ong., kappen 1 boom
(05/09/2013) w13.000341.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen
(05/09/2013) w13.000342.
Velserbroek
Zwanebloembocht
134,
veranderen schuur ivm plaatsen luifel
(04/09/2013) w13.000336.
Velsen-Noord
Trace Velsen-Noord naar Beverwijk,
aanleggen 150 kv hoogspanningsverbinding (05/09/2013) w13.000340;
Gildenlaan 56, vervangen erfafscheiding (05/09/2013) w13.000339;
Beecksanglaan 38, kappen 2 bomen
(05/09/2013) w13.000337.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
Velsen-Zuid
Velsertunnel en Noordzeekanaal, het
aanleggen van een nieuwe persrioolleiding (23/07/2013) w13.000275.
Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te weigeren voor de onderstaande aanvraag. Het ontwerpbesluit tot weigering omgevingsvergunning ligt met ingang van 13 september 2013 gedurende zes weken

ter inzage 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 (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255. Het
betreft het volgende ontwerpbesluit:
IJmuiden
Strandweg ong., verzoek tijdelijk gebruik perceel grond voor stalling
20 strandhuisjes en onderhoudswerkzaamheden
(26/09/2012)
w12.000438.

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) 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 Burgemeester 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 gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
publicatietekst.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Vissershavenstraat 41 0001, renoveren voorgevel en plaatsen 2 koelcellen (09/09/2013) w13.000269;
Kromhoutstraat 46, vergroten garagebedrijf (09/09/2013) w13.000207.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, oprichten uitbouw
(achtergevel)(09/09/2013)
w13.000267.
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 17, oprichten dakkapel (06/09/2013)
w13.000240.
Velsen-Noord
Geen mededelingen

dersteuning).

De Wmo is onder andere bedoeld

ning nodig bij het voeren van het
huishouden of het zich verplaatsen
in de woning en daarbuiten. De ge-

ren en om uit te kunnen gaan van het
resultaat, zijn de beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels bieden aan

ondersteuning 2013 zijn te vinden
op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
Restaurant Op maandag en
woensdag kan men vanaf ca.
11.45 tot 13.15 uur terecht in restaurant. Men betaalt, afhankelijk
van de maaltijdkeuze 6,50 of 7,50
euro voor een driegangen diner.
Vooraf reserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 13 september: Geen open tafel. Vrijdag 20
september is er weer open tafel.
Aanvang 12.30 uur.

Ouderennieuws

Gym voor minder mobiele ouderen Woensdagochtend vanaf
11.00 uur. Meer informatie: Marcel Stam, 023-5 396528.
Optreden Klavierschippers op
vrijdag 14 september vanaf 14.00
uur. Kaarten à 4 euro zijn vanaf
heden verkrijgbaar aan het buffet.
Modeshow
najaarscollectie
donderdag 19 september. Firma
H & A Mode toont om 10.00 uur
haar najaarscollectie. Aansluitend tot 15.00 uur verkoop. Toegang gratis.

Felisenums Gijsbrecht
in Ruïne van Brederode
inname van Amsterdam. Als ware voetbalcoaches spreken legeraanvoerders Egmond en Haarlem
de soldaten toe in flitsende dialogen in voetbaltaal met Cruyffiaanse uitdrukkingen.
‘Gijsbrecht’, een voorstelling gespeeld door getalenteerde jongeren en geschikt voor alle leeftijden, duurt anderhalf uur en zit
vol afwisseling. Zo is er een indrukwekkende dans van het gehele ensemble (26 spelers!) op
het door de band Counting Down
prachtig uitgevoerde ‘Little Lion Man’ van Mumford and Sons.
Voeg daarbij nog de soms heerlijk
overdadige kostuums, een decor
grotendeels opgebouwd uit kerstverlichting en het is duidelijk dat
regisseuse/dramadocent Lorentine van Tijn met hulp van wat andere docenten (en moeders) met
de Felisenumtoneelgroep een

voorstelling neerzet die opzien
baart. De voorstellingen zijn op
donderdag 19 en vrijdag 20 september, aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden
via n.kaijser@felisenum.nl en liggen na reservering klaar vanaf 19.30 uur bij de ingang van de
ruïne van Brederode. De kaarten
à 10 euro zijn inclusief één consumptie en dienen met cash geld
betaald te worden. Het is niet mogelijk om met pin te betalen.
De voorstelling is in de open
lucht, het is aan te raden om warme kleding aan te doen en eventueel een fleece-dekentje mee te
nemen. Bij lichte regen gaat de
voorstelling door, dus ook een regenjas met capuchon kan handig
zijn. Als het heel slecht weer is
gaat de voorstelling niet door. Dit
zal dan aangekondigd worden op
www.heerlijkheid-brederode.nl.

Mooi bedrag voor
Stofwisselkracht

Driehuis - Het trimhockeytoernooi voor Stichting Stofwisselkracht heeft 5.600 euro opgeleverd. De cheque werd zaterdagavond in onvangst genomen
door cabaretier Erik van Muiswinkel. Het toernooi was georganiseerd door de trimhockeyers van Strawberries. Er konden
loten worden gekocht en werden diverse cheques overhan-

voor mensen met (lichamelijke of
verstandelijke) beperkingen of psychische problemen en mantelzorgers die niet goed kunnen meedoen
in de samenleving. Deze doelgroep
heeft soms bijvoorbeeld ondersteuning nodig bij het voeren van het
huishouden of het zich verplaatsen
in de woning en daarbuiten. De ge-

Ouderennieuws

Santpoort-Zuid - Drie avonden
schitterden leerlingen van het
Gymnasium Felisenum begin juni
in een uitverkocht Witte Theater
in ‘Gijsbrecht’, een nieuwe en originele bewerking van Vondels toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel.
Nu wordt deze voorstelling, met
bijzondere kostuums, dans en
muziek, twee avonden gespeeld
op een wel heel bijzondere locatie: de Ruïne van Brederode.
Een van de opvallendste kenmerken van de bewerking die
Eva Gouda van Vondels tragedie
maakte, is de humor die nu in het
stuk zit en die prima werkt naast
de tragische gebeurtenissen en
de onvermijdelijke ondergang van
Amsterdam. Eén van de meest
komische scènes is ongetwijfeld de tactiekbespreking van de
Kennemers en de Waterlanders
over het hoe en waarom van de

digd. Zo bracht de kledingbeurs
van de club ruim 500 euro op
en viel een van de trimhockeyers tien kilo af, wat dankzij sponsors 1.200 euro opleverde. Wethouder Annette Baerveldt was
naar Driehuis gekomen om het
toernooi te openen. Zij prees het
initiatief om op deze manier een
goed doel te ondersteunen. Zie
ook www.stofwisselkracht.nl

De Wmo is onder andere bedoeld
Het college heeft op 3 september
jl. de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2013 vastgesteld. De beleidsregels sluiten aan
bij de nieuwe werkwijze van de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

meente gaat met deze burgers in gesprek over welke problemen zij hebben en over welk resultaat zij willen
bereiken.

de hand van juridische richtlijnen,
praktische handvatten bij de nieuwe
werkwijze en het voeren van het gesprek.

Om dat gesprek goed te kunnen voeren en om uit te kunnen gaan van het
resultaat, zijn de beleidsregels vastgesteld. De beleidsregels bieden aan

De Beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning 2013 zijn te vinden
op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2013
Evenementen art. 2:17 APV
Summer Love festival op vrijdag 13
september 2013 en Hollands ZomerDriehuis
Geen mededelingen

festival op zaterdag 14 september
2013 op het strand van Horeca-inrichting Villa Westend, Westlaan 41
te Velserbroek
(04/09/2013) u13.007345;
Flymasters op 19 en 20 oktober 2013

Film- en foto opnamen art. 2:12
APV
19 september 2013 filmopnamen
op het strand van IJmuiden aan Zee
(zone 3) (05/09/2013) u13.007554.

omgeving Oud-Velsen (05/09/2013)
u13.007952;
10 oktober 2013 filmopnamen omgeving Oud-Velsen (05/09/2013)
u13.007955.
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