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Op zaterdag 13 september 2014 is 
de 24ste editie van de Rabobank 
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft 
deze feestelijke loop flinke 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 Pier-
loop Velsen. Dit jaar is de 24ste edi-
tie van de Rabobank Pierloop Vel-
sen. Honderden enthousiastelingen 
– jong en oud, mannen en vrouwen, 
particulieren en bedrijventeams – lo-
pen van de start in de Briniostraat in 
een grote lus naar de finish bij Plein 
1945. Wethouder 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 organisa-
tie. De verkeerssituatie is als volgt: 

verkeer dat van de noord- naar de 
zuidkant van IJmuiden gaat (en an-
dersom) moet rekening houden met 
flinke stremmingen. Dat geldt voor-
al voor hen die tussen 14.00 en 16.30 
uur de lijn kruisen Kromhoutstraat-
Dokweg-Havenkade-Marconistraat-
Moerbergplantsoen-Lange Nieuw-
straat. 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 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, inclusief de Lan-
ge 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.

Rabobank Pierloop Velsen

Rondleidingen door het 
gerenoveerd gemeentehuis
Wat zijn nou typische ‘Dudok-de-
tails’ in het gerenoveerde stad-
huis van Velsen? Wie dat wil we-
ten, kan zich aanmelden voor een 
rondleiding. Op zaterdag 20 sep-
tember is de eerste.

De renovatie (2014) van het gemeen-
tehuis (het gedeelte dat architect 
Dudok heeft ontworpen) is aanlei-
ding om een drietal rondleidingen te 
houden. De eerste wordt gehouden 
op zaterdag 20 september 2014 en 
start om 10.30 uur bij de ingang van 
het gemeentehuis aan Plein 1945 
te IJmuiden en duurt ongeveer een 
uur. De volgende data zijn gepland in 
november 2014 en februari 2015. 

De rondleiding is bedoeld voor zo-
wel individuele geïnteresseerden als 
groepen. Is dit iets voor uw school, 
bedrijf of club? Onder leiding van 
een lid van de Dudokstichting loopt 
u door het stadhuis. U wordt gewe-
zen op de details die typisch zijn 
voor de architect Dudok en de re-
novatie die het gebouw heeft onder-
gaan. Voor iedere bezoeker is er na 
afloop een wandelroute ‘Een wande-

ling door het IJmuiden van Dudok’ 
beschikbaar.

Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? Reserveer dan via Com-
municatie@velsen.nl. (foto: Marcel 
Reimer)

Aanpak jeugdwerkloosheid

Convenant Social Return
Zoveel mogelijk jongeren die 
moeilijk aan het werk komen 
aan de slag helpen aan de hand 
van duidelijke afspraken – daar 
heeft Wethouder Arjen Verkaik 
namens de gemeente Velsen op 
3 september een overeenkomst 
voor ondertekend. Centraal be-
grip daarin is ‘social return’.

In het stadhuis van Haarlem te-
kenden op woensdag 3 september 
vier partijen een convenant met 
samenwerkingsafspraken om jon-
geren op te leiden en duurzaam te 
laten uitstromen naar werk. De on-
dertekenaars waren de heer Car-
boni, directeur van de Dienst Werk 
en Inkomen uit Amsterdam, de 
heer Verkaik, wethouder van Vel-
sen, en mevrouw Langenacker, 
wethouder in Haarlem. De vierde 
partij was de heer Stoop, directeur 
van KWS Infra BV, een grote we-
genbouwer uit Vianen. 

De doelgroep van Social Return 
zijn mensen met afstand tot de ar-
beidsmarkt. Bedrijfsleven en ge-
meenten zorgen ervoor dat deze 
mensen via een opleiding en het 
opdoen van werkervaring uitstro-
men naar de arbeidsmarkt. Dit is 

onderdeel van de initiatieven die de 
deelnemende gemeenten ontplooi-
en om de jeugdwerkloosheid aan te 
pakken. Er is in de regio een tekort 
aan opleidingsplekken. KWS Infra 
wil werk (ervaring) plekken en sta-
ges beschikbaar stellen voor BBL- 
en BOL-kandidaten en VMBO en 
MBO-scholieren uit Velsen, Haar-
lem en Amsterdam. Daarom wer-
ken partijen ook samen met onder-
wijsinstellingen.

KWS Infra is een landelijk ope-
rerende wegenbouwer en is op-
drachtnemer van onder andere de 
gemeente Amsterdam, Haarlem 
en Velsen. De gemeenten nemen 
Social Return mee in hun aanbe-
stedingen, waaronder de opdrach-
ten die KWS Infra uitvoert. De ge-
meente Velsen past Social Return 
al toe op verschillende projecten in 
de gemeenten, zoals de bouw van 
De Ring in IJmuiden en de bouw 
van De Brede School in Velsen-
Noord.

Op de foto staan van links naar 
rechts: de heer Verkaik, mevrouw 
Langenacker, de heer Carboni en 
de heer Stoop. (foto: Reinder Wei-
dijk)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl11 september 2014

Zondag 14 september in Velsen

Open Monumentendag
Zonder het Noordzeekanaal had 
IJmuiden nooit bestaan. Hoe toe-
passelijk dus dat het thema voor 
de komende landelijke Open Mo-
numentendag ‘op reis’ is – over 
water én over land.

De aanleg van het Noordzeekanaal 
(1865-1876) veranderde veel voor 
Velsen en wijde omgeving. Zo ont-
stond IJmuiden, nu vooral bekend 
als havenplaats met het bijbeho-
rende sluizencomplex. Daar gaat 
de brochure, die speciaal voor de-
ze monumentendag is gemaakt, dan 
ook over. Net als over het wegennet 
en het vervoer over de weg. De eer-
ste onverharde verbindingen over 
land liepen vaak over dijken – daar 
hield je droge voeten. De Driehui-
zerkerkweg en de Velserenderlaan 
zijn daar goede voorbeelden van. 
De derde belangrijke transportver-
binding over land is het spoorweg-
net. In 1867 werd de  treinverbin-
ding tussen Haarlem en Uitgeest ge-
opend; een lijn die ook door Velsen 

loopt. Eind 19de eeuw werd een af-
takking aangelegd, eerst naar het 
sluizencomplex en daarna naar de 
haven in IJmuiden. De Velsertun-
nel, in 1957 in gebruik genomen, was 
een heel aparte, extra verbinding. 

Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 14 september aanstaan-
de worden op verschillende locaties 
speciale activiteiten voor publiek 
georganiseerd; de entree is gratis. 
Informatie hierover is te vinden in 
een brochure getiteld: ‘Op reis; kris-
kras door historisch Velsen’. Deze 
is gratis af te halen bij boekhandel 
Bredero in Santpoort-Noord, boek-
handel The Read Shop en het stad-
huis in IJmuiden, dienstencentrum 
Watervliet aan de Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord en de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Ook vindt u nadere informatie op de 
website www.openmonumenten-
dag.nl. Op www.velsen.nl staat ook 
wanneer u op de verschillende plek-
ken terechtkunt. 

Openstellingen
Dorp Oud Velsen - Rondleiding 
door het dorp. Aanvangstijden 
11.00 en 14.30 uur, start bij de En-
gelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, 
Kerkplein 1, Velsen-Zuid - Ge-
opend van 12.00-16.00 uur. 

Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7, Velsen-Zuid - Ge-
opend van 11.00-17.00 uur. Ten-
toonstelling van verschillende 
kunstenaars.

Logegebouw Vrijmetselaars en 
Weefsters, Torenstraat 2, Vel-
sen-Zuid - Zowel zaterdag 13 sep-
tember als zondag 14 september 
geopend van 11.00-17.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Vel-
sen-Zuid - Geopend van 11.00-
16.00 uur. Tentoonstelling ‘Zome-
ren op de buitenplaats’. 

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord - Rondleiding ‘Een reis 
door de tijd op Duin en Kruidberg’  
om 13.00 en 15.30 uur.

Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2, Santpoort-Zuid - 
Geopend van 10.00-17.00 uur. 

Station Santpoort-Zuid, Wil-
lem de Zwijgerlaan 61, Sant-
poort-Zuid - Grand Café Milarca: 
speciaal lunchmenu tussen 12.00-
16.00 uur.

Wijkteams gemeente
door in ‘wijkmobiel’
Op donderdagmiddag 4 septem-
ber was wethouder Robert te 
Beest aanwezig bij het bezoek 
van het wijkmobiel aan het Etta 
Palmplantsoen in Velserbroek.

Er zijn die middag ongeveer twaalf 
mensen bij het wijkmobiel langs ge-
weest. Onderwerpen waren onder 

andere het vernieuwen van speeltoe-
stellen en het opknappen van kunst-
werken. Er waren ongeveer 200 fly-
ers in de bus gedaan. De volgende lo-
catie van de wijkmobiel is op donder-
dag 9 oktober van 15.00 tot 17.30 uur 
aan het Zwanebloemplantsoen/’t 
Asfalt in Velserbroek. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Gevolgen van een kernoorlog

Tentoonstelling geopend
Zaterdag 6 september heeft bur-
gemeester Franc Weerwind de 
tentoonstelling  geopend die gaat 
over de humanitaire gevolgen van 
een kernoorlog. Kom kijken in de 
bibliotheek Velsen.

De tentoonstelling laat de gevol-
gen zien van de atoombommen die 

in 1945 in Japan op Hiroshima en 
Nagasaki vielen. Gevolgen voor de 
mensen, de natuur en de toekomst. 
‘Vrouwen voor Vrede IJmond’ heeft 
de tentoonstelling naar Velsen ge-
haald. Hij is te zien van 6 tot 30 sep-
tember 2014, dus ook tijdens de vre-
desweek van 20 tot 28 september.  
(foto: Ko van Leeuwen)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over 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 30 
augustus tot en met 5 september 
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
Frans Naereboutstraat 2-4,uit-
breiden verkoopruimte, hande-
len in strijd met bestemmingsplan 
(02/09/2014) w14.000388;
Kennemerlaan 73,het realiseren 
van een broodjeszaak (02/09/2014) 
w14.000391
Pruimenboomplein 91, inpan-
dig plaatsen van transparante 

(03/09/201) w14.000395, balkonbe-
glazing (03/09/2014)
Diezestraat 16,kappen boom 
(03/09/2014) w14.000396
Maasstraat 7,plaatsen dakkapel 
(05/09/2014) w14.000398
Kerkstraat 93,het plaatsen van 60 PV 
panelen (05/09/2014) w14.000400
Heerenduinweg 41,het plaatsen 
van 48 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000401
Moerbergplatsoen 65B, het plaatsen 
van 48 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000402
Zuiderkruisstraat 70,het plaatsen 
van 54 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000403
Eenhoornstraat 2B,het plaatsen 
van 18 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000406

Driehuis 
Waterloolaan 5, het plaatsen van 
54 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000405
Hofdijklaan 57,plaatsen dak-
kapel voorgevel (04/09/2014) 
w14.000399

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 152 
A, wijzigen woon winkelpand 
(03/09/2014) w14.000392
Clarionlaan 9, Kappen 2 bomen 
(04/09/2014) w14.000397
Wijnoldy Daniëlslaan 54, het plaat-
sen van 40 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000407

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 7, Het plaatsen 
van een erfafscheiding (02/09/2014) 
w14.000389 ) w14.000389

Velserbroek
Platbodem 199, het plaatsen van 
70 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000404
Rijksweg 243,het plaatsen van 
50 PV-panelen (05/09/2014) 
w14.000408
Galle Promenade 143,legalisering 
terrasoverkapping, een luifel aan de 
zijgevel, een berging aan de achter-
gevel (01/09/2014) w14.000387

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 88b, Plaatsen 
grondkering, damwand, erf en/of 
perceelafscheiding (03/09/2014) 

Aanvragen

Werken aan duurzamer bedrijventerreinen
13.500 zonnepanelen – die ver-
schijnen binnenkort op de daken 
van ruim twintig bedrijven in de 
IJmond. Samen wekken die onge-
veer 2,9 MW aan energie op – het 
verbruik van 800 huishoudens. 
Een grote stap voorwaarts in de 
verduurzaming van de regio. 

Meer dan twintig bedrijven plaat-
sen de panelen op de terreinen De 
Houtwegen, de Pijp en de Noord-
wijkermeer, in Beverwijk, Heems-
kerk en Velsen. Daarnaast plaatst 
Velsen nog dit jaar 442 zonnepane-
len op zes gymzalen en drie wijkpos-
ten, die daarmee grotendeels in hun 
eigen elektriciteitsverbruik voor-
zien. In 2013 plaatste de gemeen-
te al 92 panelen op het dak van het 

stadhuis. Floor Bal, wethouder mi-
lieu gemeente Velsen: ,,Deze projec-
ten geven een stevige impuls aan de 
verduurzaming van de regio. Ik hoop 
dat de voorbeeldfunctie waaraan wij 
als gemeente en bedrijven invulling 
geven ervoor zorgt, dat nog meer be-
drijven kiezen voor zonnepanelen.’’

De vertegenwoordiger van de onder-
nemers Parkmanagement IJmond 
vroeg samen met Milieudienst 
IJmond de benodigde subsidie aan 
bij de provincie Noord-Holland. 
Daarnaast deden in Velsen ook Daal-
impex en Kloosterboer Coldstores 
elk een beroep op subsidie om zon-
nepanelen te kunnen plaatsen. De 
provincie kende de subsidie voor al-
le projecten toe, waarmee het dus nu 
mogelijk is om de 13.500 zonnepane-

len te plaatsen. Naast zonnepanelen 
wordt het geld ook ingezet voor de 
toepassing van energiezuinige led-
verlichting.

Meer informatie bij de Milieudienst 
IJmond via www.milieudienst-
ijmond.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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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;
Trompstraat 151, het plaatsen van 
een erfafscheiding (04/09/2014) 
w14.000322
Evertsenstraat 2 (Rijksmonu-
ment) het plaatsen van 4 airco-units 
(03/09/2014) w14.000326
IJsselstraat 6, het plaatsen van een 
dakopbouw (03/09/201) w14.000351

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 53, het kappen van 
een boom (03/09/2014) w14.000344

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Snuffelmarkt artikel 5:22 APV 
5 oktober 2014, snuffelmarkt, Pol-

derhuis Velserbroek  (9/09/2014) 
u14.009041
Verkoop vuurwerk artikel. APV 2:56
Verkoopdagen 29 december, 30 
december, 31 december 2014 
U14.008989, Middenhaven-
straat 98 te IJmuiden,02-09-2014) 
u14.008989

Evenementen artikel 2:17 APV
20 september 2014,  muziekevene-
ment Voliere,  op verhard gedeel-
te voor Theeschenkerij Velser-
beek te Velsen Zuid (3/09/2014) 
u14.007888.
18 en 19 oktober 2014 en15 en 16 no-
vember 2014, NK Kitebuggy wed-
strijden, op het strand van IJmuiden 
in zone 3 (3/09/2014) u14.008063. 
11 en 25 oktober, 8 en 22 november, 
6, 20 en 27 december 2014,  strand-
zeilwedstrijden, op het strand van 
IJmuiden aan Zee (8/09/2014, 
u14.008188.

w14.000394
Wenckebachstraat 146, het ver-
anderen van een tankstation 
(03/09/2014) w14000393

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.

ONTWERPBESLUIT -  uitge-
breide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De ontwer-
pomgevingsvergunning en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 12 september 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling 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 keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-

plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft het volgen-
de ontwerpbesluit:

- het realiseren van een tijdelijke 
parkeervoorziening op het perceel 
Duin en Kruidbergerweg 60 te Sant-
poort-Noord voor een periode tot 1 
december 2015 (w13.000553). 

Aanvragen (vervolg)

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo en besluit Wmo
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 2 septem-
ber 2014 hebben besloten:

het Besluit maatschappelijke onder-
steuning 2014 gemeente Velsen vast 

te stellen; 

- de Beleidsregels eigen bijdrage 
Wmo 2014 gemeente Velsen vast te 
stellen;
- het Besluit maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2013 

in te trekken;
- deze besluiten in werking te laten 
treden op 1 oktober 2014;

Ter inzage
De Beleidsregels en het Besluit wor-
den zes weken ter inzage gelegd bij 

de balie van het stadhuis. Tevens 
wordt het beleid gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.regelingenbank.nl




