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Opening sportpark Rooswijk
Sportpark Rooswijk is feestelijk 
heropend. Op zaterdag 14 sep-
tember werd er gesproken, ge-
sport en gefeest. De komende 
maanden worden de werkzaam-
heden afgerond; dat duurt tot het 
eind van het jaar.

Zaterdag 14 september j.l. was het 
feest op Sportpark Rooswijk. De her-
opening van het sportpark werd ge-
vierd met alle verenigingen. In de 
verbouwde accommodatie van voet-
balvereniging FC Velsenoord, de 
handbalvereniging HCV 90 en de 
Honk-en Softbalvereniging Roos-
wijk hield wethouder Annette Baer-
veldt een openingsspeech (foto). 
Daarnaast spraken Edwin Kuijpers, 
voorzitter van Stichting exploita-
tie sportpark Rooswijk en Jaap Bos, 
voorzitter van TC De Gieteling de 
aanwezigen toe. Daarna was het tijd 

om in actie te komen – een kennis-
making met allerlei sporten van de 
verenigingen. De avond werd af-
gesloten met een barbecue en een 
swingende band.

De eerste fase van het sportpark 
is opgeleverd. Dit houdt in dat de 
sportvelden zijn aangelegd, de nieu-
we inrit aan de Witte Hekweg en 
parkeerterrein is gerealiseerd en het 
eerste deel van de openbare rond-
gang er ligt. De komende maanden 
worden het tweede deel van de rond-
gang aangelegd, een deel van de ba-
rakken gesloopt en wordt het voor-
malige parkeerterrein en inrit van 
het sportpark ingericht als open-
baar sportpark. Daarnaast worden 
er nieuwe bomen en ander groen 
geplant, zodat eind van dit jaar het 
sportpark gereed is. (foto: Ko van 
Leeuwen)

20.000 euro beschikbaar

Ideeën voor Binnenhaven
Een natuurlijke ontmoetingsplek 
met ruimte voor bankjes, water 
en verschillende activiteiten. Dat 
is richting die verder uitgewerkt 
wordt als idee voor De Binnenha-
ven in IJmuiden.

Op woensdagavond 11 september 
kregen bewoners van De Binnenha-
ven in IJmuiden de gelegenheid om 
hun eigen ideeën aan andere buurt-
bewoners te presenteren. Onge-
veer 40 buurtgenoten kwamen naar 
buurtcentrum De Spil om te luisteren 
naar de bevlogen presentaties. Daar-
na konden zij de ideeën met ‘geel-
tjes’ waarderen. Met deze informa-
tie heeft een jury gekozen om door te 
gaan met de ideeën van Maurice Bok, 
Willemina Oostenrijk en Janneke 
Kiekebos-Meijns. Zij worden uitge-
nodigd om mee te denken over de uit-
voering van het plan dat moet passen 
binnen het budget van 20.000 euro.

De Binnenhaven is een nieuwbouw-
wijk aan de Zeeweg in IJmuiden. Bij 
de oplevering van de eerste woon-
blokken heeft ontwikkelaar Syn-
chroon een bedrag van 10.000 eu-
ro beschikbaar gesteld aan  de nieu-

we bewoners met als doel om er iets  
mee te doen waar mensen blij van 
worden. Dit bedrag is nu aangevuld 
door Zorgbalans (5000 euro) en de 
gemeente Velsen. Deze stelt 5000 eu-
ro beschikbaar uit het budget voor  
wijkinitiatieven. Begin oktober 
wordt met de winnaars gesproken 
over de uitwerking en de haalbaar-
heid van het plan. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Zonnepanelen in gebruik
Wethouder Wim Westerman (midden op de foto) staat tussen de 90 zonne-
panelen op het dak van het gemeentehuis, in aanwezigheid van externe en in-
tern betrokkenen die aan de plaatsing hebben meegewerkt. Op maandag 16 
september 2013 werden ze officieel in gebruik genomen. (foto: Reinder Wei-
ijk)

Sluitingstermijn 18 oktober 2013

Evenementen aanmelden
Het jaar 2013 is nog niet voorbij, 
maar aan de evenementenkalen-
der voor 2014 wordt binnenkort al 
weer gewerkt. Tot 18 oktober kunt 
u evenementen aanmelden.

Elk jaar zijn er tientallen evenemen-
ten in de gemeente Velsen en in de 
regio Kennemerland. Voor goede co-
ordinatie en voldoende inzet van de 
hulpdiensten (ambulances, brand-
weer en politie) wil de gemeente daar 
op tijd een overzicht van hebben: een 
evenementenkalender. 

Evenementen die in 2014 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 18 oktober 
worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel staat hoe u dat kunt doen; daar 
is ook het aanmeldingsformulier te 
downloaden. Dit kunt u mailen naar 
evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft, kan het for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Velsen 
via telefoonnummer 0255-567200.
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Van Velsen tot Heemskerk

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onder-
houd aan de A9 vanaf knooppunt 
Velsen tot en met afslag Heems-
kerk. Van half augustus tot begin 
oktober 2013 worden de voeg-
overgangen 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 Heems-
kerk (richting Alkmaar). Ook wor-
den de voegovergangen vervangen 
– de voegen tussen de verschillende 
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-
derhoudswerkzaamheden aan via-
duct Communicatieweg over de A9 
ter hoogte van afslag Heemskerk. De 

werkzaamheden zijn augustus be-
gonnen en duren nog tot in oktober 
2013. 

Van 9 tot 21 september wordt er ge-
werkt tussen verzorgingsplaats 
Twaalfmaat en afslag Heemskerk. 
Van 27 tot 30 september is de week-
endafsluiting van de op- en afrit 
Heemskerk (vanuit Amsterdam en 
richting Alkmaar) en op 4 en 5 okto-
ber is de afrit Heemskerk vanuit Am-
sterdam aan de beurt. 

Het verkeer wordt omgeleid. Waar 
en wanneer er wordt gewerkt staat 
op www.velsen.nl. Ook kunt u de lan-
delijke informatielijn van Rijkswa-
terstaat bellen: 0800-8002 (gratis, 
zeven dagen per week, van 06.00 tot 
22.30 uur). De werkzaamheden du-
ren uiterlijk tot 7 oktober.

Werk Velserbroekse Dreef
De Velserbroekse Dreef gaat 
twee weken op de schop. Het 
verkeer wordt omgeleid. Er 
wordt nieuw asfalt aangebracht 
en de belijning verandert.

Maandag 23 september 2013 wordt 
de Velserbroekse Dreef richting 
Velserbroek in verband met werk-
zaamheden afgesloten voor al-
le verkeer. Alleen Connexxion en 
hulpdiensten met spoed mogen er 
wel door. 

De Velserbroek-
se Dreef krijgt 
voor de kruising 
nieuw asfalt. De 
breedte en de be-
lijning worden 
aangepast zo-
dat de uitvoeg-
stroken rich-
ting De Kamp 
en N208 langer 
worden; dit komt 
de doorstroming 
ten goede. Na de 
kruising wordt 
ook nieuw asfalt 
aangebracht en 
wordt het ver-
keer middels be-
lijning via één 
rijbaan naar de 
rotonde geleid. 

Tijdens deze 
werkzaamheden 
wordt al het ver-
keer omgeleid 
via de N208, af-
slag Haarlem-
Noord, onder de 
N208 door, links-

af de N208 richting IJmuiden, af-
slag Velserbroek, rechtsaf de Zeil-
makerstraat, linksaf de Ambachts-
dreef en vervolgens de route vervol-
gen bij de rotonde rechts richting 
Velserbroek. Na deze werkzaam-
heden wordt de Ambachtsweg ge-
asfalteerd, maar hier heeft het ver-
keer weinig hinder van. De werk-
zaamheden zullen twee weken du-
ren. (illustratie: gemeente Velsen)

Informatieavond over 
Brede School Velsen-Noord
Hoe komt de nieuwe Brede 
School in Velsen-Noord eruit te 
zien? Op 24 september is er een 
informatieavond over. Ook de in-
richting van de omgeving en de 
planning komen aan bod. 

Het nieuwe gebouw gaat onderdak 
bieden aan een school, een peuter-
speelzaal, een consultatiebureau, 
een verloskundige praktijk en een 
wijk- en dorpsvereniging. Het ge-
bruik door meerdere groepen is te-
rug te zien in het ontwerp.

De verwachting is dat de bouwaan-
vraag in oktober kan worden inge-
diend, de bouw in januari 2014 kan 
beginnen en dat de oplevering in 
het voorjaar van 2015 zal zijn.

In Watervliet aan de Doelmanstraat 
34 in Velsen-Noord kunt u dinsdag 
24 september vanaf 19.00 uur te-
recht. Vragen over de Brede School 
kunt u stellen aan de projectleider 
mevrouw Mannsur, amannsur@
velsen.nl of via 0255-567200. (illu-
stratie: GAJ Architecten)

Gedeputeerde Talsma
op werkbezoek in Velsen
Op donderdag 12 september 2013 
was gedeputeerde Talsma te gast 
in Velsen. Hij sprak onder ande-
re met de wethouders Verkaik en 
Baerveldt.

De heer Talsma (uiterst rechts op de 
foto) is lid van het college van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland, 
het dagelijks bestuur van de provin-
cie. Zowel de gedeputeerde als de 
wethouders Verkaik en Baerveldt 
hebben het bezoek zeer gewaar-
deerd. Het is goed van elkaar te we-
ten waar elkaars uitdagingen liggen.
De heer Talsma heeft onder andere 

de Metropool Regio Amsterdam, Mi-
lieu en Ruimtelijke Ordening in zijn 
portefeuille. We hebben elkaar no-
dig, aldus Talsma, om met name de 
ruimtelijk uitdagingen in Velsen het 
hoofd te bieden. Soms zijn oplossin-
gen daarbij belangrijker dan regels.

De havenontwikkelingen in Velsen 
zijn interessant voor de heer Talsma. 
Walstroom heeft zijn belangstelling. 
Bedrijfsleven en Onderwijs waren 
vertegenwoordigd bij dit bezoek. Ge-
sproken werd over de samenwerking 
met de gemeente over de strategi-
sche agenda. (foto: Reinder Weidijk)
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Pijlkruid en Waterdrieblad
Voor de speelplaatsen aan het 
Pijlkruid en Waterdrieblad in Vel-
serbroek is een voorlopig ont-
werp gemaakt.

In deze ontwerpen zijn opmerkingen 
en suggesties van eerdere gespreks-
rondes zo goed mogelijk verwerkt. 
Omwonenden en belangstellenden 

in alle leeftijden hadden laten weten 
wat ze wilden met de speelplekken. 
De voorlopige ontwerpen staan op 
www.velsen.nl onder Meepraten in 
Velsen > Samenspraak > Speelplek-
ken Velsen. Iedereen die betrokken 
is – zowel kinderen als ouders – wor-
den uitgenodigd om zoveel mogelijk 
digitaal te reageren.

Demonstratie tegen beleid
Een honderdtal mensen demon-
streerden zaterdag 14 september in 
IJmuiden – tegen de aanleg van een 
deel van het HOV-tracé en voor het 
behoud van de Fast Flying Ferry.

Afgelopen zaterdag, 14 september 
2013, kwamen ruim 100 mensen op 
Plein 1945 samen om te demonstreren 
tegen de manier waarop bij de provin-
cie en gemeente politieke keuzes wor-
den gemaakt. Zo werd onder andere 
gedemonstreerd tegen de aanleg van 
een deel van het HOV-tracé in Velsen 
en tegen het stopzetten van de Fast 
Flying Ferry, de snelbootdienst tussen 
Velsen en Amsterdam. Voor beide on-

derwerpen zijn petities en handteke-
ningen overhandigd aan zowel de wet-
houders Annette Baerveldt en Ronald 
Vennik als aan gedeputeerde Tjeerd 
Talsma van de provincie Noord-Hol-
land. Voor de HOV-actie waren 2300 
handtekeningen opgehaald; voor de 
Fast Flying Ferry 4800. Na aanbieding 
van de petities en handtekeningen lie-
pen de demonstranten naar de aanleg-
steiger van de snelboot aan het Pont-
plein. Op 30 september organiseert de 
provincie Noord-Holland een open-
bare bijeenkomst om te praten over 
personenvervoer over water in het 
Noordzeekanaalgebied. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Evenementen in Velsen
Zaterdag 21 september  Vestingspleinfestival, Velserbroek
Zaterdag 28 september   Jaarmarkt, Velsen-Zuid

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme

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
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
september 2013 tot en met 13 
september 2013 de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden 
Loggerstraat 35 en 35a, wijzigen 
twee bedrijfspanden (13/09/2013) 
w13.000350;

Halkade 27, plaatsen containers 
(12/09/2013) w13.000348.

Velsen-Zuid 
Van Tuyllweg 30, plaatsen groendra-
ger (12/09/2013) w13.000347.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 48 RD, wijzigen 
gebruik wonen naar dienstverlening 
(10/09/2013) w13.000344;
J.T. Cremerlaan 111, plaatsen groen-
drager (10/09/2013) w13.000345.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Marnixlaan 14, plaatsen dakkapel 
(13/09/2013) w13.000352.

Velserbroek
Dammersweg 15, legaliseren er-
fafscheiding/hek (08/09/2013) 
w13.000343;
Helene Mercierstraat 3, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(10/09/2013) 
w13.000346;
Broerskamp 1 t/m 29, aanpas-
sen en vernieuwen ballustrades 
(12/09/2013) w13.000349.

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.

Ontwerpbesluiten – uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
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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) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd 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.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Moerbergplantsoen ong., kappen boom 
(16/09/2013) w13.000338.

Santpoort-Noord
Wüstelaan ong., kappen 2 kastanjebo-
men (16/09/2013) w13.000325; 
Terrasweg ong., kappen boom 

(16/09/2013) w13.000341.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Tureluur 6, vergroten woning met uit-
bouw (16/09/2013) w13.000279.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 8, kap-
pen dennenboom (16/09/2013) 
w13.000324.

Velsen-Noord
Beecksanghlaan 38, kappen 2 bomen 
(16/09/2013) w13.000337.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 22, oprichten hou-
ten tuinhuis met veranda en schuur 
(17/09/2013) w13.000288;

P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen 
(16/09/2013) w13.000342.

Evenementen art. 2:17 APV
NK Kitebuggy wedstrijden op 9 en 
10 november 2013, op het strand van 
IJmuiden aan Zee, bij IJmuiderslag 
(zone 3) (11/09/2013) u13.008092;
KNVB beker- en oefenwedstrij-
den, speelseizoen 2013-2014, in het 
Tata Steelstadion te Velsen Zuid, 
(11/09/2013) u13.007848;
Vestingpleinfestival op 21 septem-
ber 2013, in het winkelcentrum en 
op het Vestingplein te Velserbroek, 
(12/09/2013) u13.007718.

Standplaats art. 5:18 APV 
Tijdelijke standplaats verkoop vis, 
Sterbastion 47 te Velserbroek van 30 
september 2013 tot en met 12 oktober 
2013 (13/09/2013) u13.008287.

voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. Deze ontwerp-
omgevingsvergunning ligt met in-
gang van 20 september 2013 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 

bekendmakingen/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:

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, het oprich-
ten van een recreatiecentrum voor 
een termijn van 5 jaren en het ver-
anderen van de werking van een in-
richting w13.000252.

Aanvragen (vervolg)

Bestemmingsplan IJmuiden Centrum
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad van Velsen in zijn verga-
deringen van 5 september 2013 
het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
Centrum’ (idn: NL.IMRO.0453.
BP0701IJMUIDEN CEN1-R001) 
heeft vastgesteld

Waar ligt het plangebied:
Het gebied “IJmuiden Centrum” is 
gelegen tussen de Piet Heinstraat/
Oosterduinweg in het noorden en 
de Merwedestraat/Rijnstraat/Wil-
lemsbeekweg in het zuiden (zie af-
beelding). De afbakening van het 
oosten en het westen zijn de Zout-
manstraat/Heidestraat respectie-
velijk  Marktplein/Merwedestraat.

Wat gaat er gebeuren:
Binnen het plangebied blijven diver-
se functies mogelijk die men in een 

stadscentrum mag verwachten. De 
bestemmingen in het bestemmings-
plan zijn globaler gemaakt. Dit geeft 
horeca en detailhandel meer vrij-
heid om, zonder af te wijken van het 
bestemmingsplan, leegstaande pan-
den te benutten.
Verder wordt er ruimte gegeven aan 
evenementen op het Velserduin-
plein en Plein 1945. Wat betreft de 
woongebieden wijzigt er feitelijk 
niks. Voor de beoogde ontwikkelin-
gen aan de Kalverstraat (naast de 
Albert Heijn) is een wijzigingsbe-
voegdheid opgenomen.  

Inzage in het plan:
Krachtens artikel 3.8 lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan IJmui-
den Centrum (idn: NL.IMRO.0453.
BP0701IJMUIDEN CEN1-R001) 
met het vaststellingsbesluit van 

vrijdag 20 september tot en met 
donderdag 31 oktober 2013 ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis en 
de centrale bibliotheek. Het digitale 

bestemmingsplan is ook te raadple-
gen via de gemeentesite www.vel-
sen.nl en www.ruimtelijkeplannen.
nl. 
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De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoude-
lijke vragen over het bestemmings-
plan kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wo-
nen en Ruimtelijke Ontwikkelin-
gen, tel. 0255-567200.
 
Beroep instellen:
Tot en met 31 oktober 2013 kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening beroep bij de 

Raad van State worden ingesteld 
door:
• belanghebbenden die tijdig ziens-

wijzen op het ontwerpbestem-
mingsplan bij de raad kenbaar 
hebben gemaakt, dan wel door be-
langhebbenden aan wie redelij-
kerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen op het ontwerp-
bestemmingsplan bij de raad ken-
baar te hebben gemaakt; 

• een ieder als het gaat om de wij-
zigingen die de raad heeft aange-
bracht in het vastgestelde plan ten 
opzichte van het ontwerpbestem-

mingsplan. 
Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u griffierecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl

Bestemmingsplan in werking:
Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-

king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. 
Het instellen van beroep schorst 
de werking van het besluit niet op. 
Belanghebbenden  die beroep heb-
ben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. In-
dien binnen de termijn naast het be-
roepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Bestemmingsplan IJmuiden Centrum (vervolg)

Raadsplein 26 september 2013 
Op 26 september 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelij-
ke 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 Actualisatie Lokaal Verkeers- en Vervoerplan

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 25 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl. Over het onderwerp kan ook schrifte-
lijk 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. 

Na de carrousel is er een korte pauze waarna de raadsvergadering begint.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 notulen en besluitenlijst raadsvergadering 5 september 2013
4  Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
6 Bosbeekschool - restant boekwaarde
7 Verklaring van geen bedenkingen Hoofdstraat 112-114, Santpoort
8 Spelregels voor het actualiteitenuurtje
9 Basisafspraken ‘IJmond-raadsbijeenkomsten’ 2013-2014
10  Aanwijzen voorzitter IJmond-raadsbijeenkomsten

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar 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 Maanbastion. Ook kunt u de agenda en 
onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de 
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV 
en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele 
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze 
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat 
of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot 
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 5 september 2013 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaanstreek
• Jaarrekening 2012 en begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Bestemmingsplan IJmuiden Centrum
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Aanmelding 
evenemen-
ten 2014   

In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2014 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpa-
gina onder Velsen actueel. U wordt 
verzocht het formulier digitaal op 
te sturen naar evenementen@vel-
sen.nl

Werkzaamheden Velserbroekse Dreef
Maandag 23 september 2013 
wordt de Velserbroekse Dreef 
richting Velserbroek in verband 
met werkzaamheden afgeslo-
ten voor alle verkeer, behoudens 
Connexxion en hulpdiensten met 
spoed.

De Velserbroekse Dreef voor de 
kruising zal worden voorzien van 
een nieuw asfalt, de breedte en de 
belijning wordt aangepast zodat de 
uitvoegstroken richting De Kamp en 
N208 verlengt worden, dit voor een 
betere doorstroming. Na de kruising 
wordt ook nieuw asfalt aangebracht 
en middels belijning het verkeer via 
één rijbaan naar de rotonde geleidt. 
Tijdens deze werkzaamheden zal al 
het verkeer omgeleidt worden via de 
N208, afslag Haarlem-Noord, onder 
de N208 door, linksaf de N208 rich-
ting IJmuiden, afslag Velserbroek, 
rechtsaf de Zeilmakerstraat, linksaf 
de Ambachtsdreef en vervolgens de 
route vervolgen bij de rotonde rechts 
richting Velserbroek. Na deze werk-
zaamheden zal de Ambachtsweg ge-
asfalteerd worden, maar hier heeft 
het verkeer weinig hinder van. De 
werkzaamheden zullen twee weken 
duren.
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Majorettes gezocht
Driehuis - Majorettegroep Soli 
is het nieuwe seizoen goed be-
gonnen. Met nieuwe plannen, 
waarbij muziek van Robbie Wil-
liams, Sharon Doorson en lied-
jes van Kinderen voor Kinderen 
door het gebouw klinken, be-
ginnen de eerste resultaten van 
de show al zichtbaar te worden. 
De meiden zijn erg enthousi-
ast, maar het kan nog veel leu-
ker worden als er meer majo-
rettes bijkomen. Voor elk aan-
tal majorettes kan een majo-
retteshow gemaakt worden. Al-
leen worden shows met meer 
meiden veel spannender, door-
dat je meer vormen en figu-
ren kan maken. En daar wil de-
ze groep met hun nieuwe idee-
en nu echt naar toe. Majoret-
te is tegenwoordig niet alleen 
maar voor de muziek uit mar-
cheren. De meiden van muziek-
vereniging Soli maken ook gro-
te shows op muziek van het op-
leidingsorkest, het Klein Orkest 
en het harmonieorkest. Hierbij 
wordt het marcheren veel afge-
wisseld door allerlei danspassen 
en zit de show natuurlijk vol met 
een heleboel draaien, gooien en 
andere trucs met de baton (ma-
jorettestok). Ook treedt majoret-

tegroep Soli zelfstandig op, wat 
met het slagen van hun nieuwe 
project in de toekomst nog veel 
vaker zal voorkomen.
Lijkt het je leuk om het team te 
komen versterken en om bo-
vendien hun nieuwe trainings-
pak voor de winteroptredens te 
komen bewonderen? Kom dan 
een langs!
Iedereen vanaf 7 jaar is van har-
te welkom voor de trainingen 
op woensdagavond van 18.30 
tot 19.30 uur. Op 25 septem-
ber start er een nieuwe groep. 
Je kan ook via de JeugdSport-
Pas meedoen. Vragen? Mail 
naar majorettes.soli@gmail.com 
of kijk op www.soli.nl en/of fa-
cebook.

Wijksteunpunt De Hofste-
de, A. Jacobsstraat 227, Vel-
serbroek, 023-5386528.
Restaurant Op maandag en 
woensdag kan men vanaf ca. 
11.45 tot 13.15 uur terecht in 
restaurant. Men betaalt, af-
hankelijk van de maaltijdkeuze 
6,50 of 7,50 euro voor een drie-
gangen diner. Vooraf reserve-
ren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 27 sep-
tember: Kerriesoep, pasta met 
Italiaanse gehaktsaus en ba-
varoise toe. Kosten 6,-. Aan-
vang 12.30 uur. Reserveren 
maandag 23 september tus-
sen 11-12 uur.
Gym voor minder mobie-
le ouderen Woensdagoch-
tend vanaf 11.00 uur. Meer in-
formatie: Marcel Stam, 023-5 
396528.
Vrijdag 20 september in-
formatiebijeenkomst over 
basiscursus ‘Werken met de 
computer onder besturings-
programma Windows 7’. Start 
15.00 uur. 
Toegang gratis. Aanmelden 

Ouderennieuws

Ouderen-
nieuws

van tevoren via 023-5386528.
Expositie van Frieda Brenk-
man en Assie Friso. Toegang 
gratis gedurende de ope-
ningstijden van het Wijkcen-
trum.

Wijksteunpunt De Moer-
berg, Zuiderkruisstraat 74, 
IJmuiden, 0255-561500.
Bewegen voor Ouderen op 
maandag van 15.00 tot 16.00 
uur. Men is welkom om eens 
vrijblijvend mee te doen.
Biljartclub De Moerberg 
is verhuist naar Verpleeg-
huis Velserduin in IJmuiden. 
Zij spelen hun competitie op 
maandag- en woensdagmid-
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

ANBO afdeling IJmuiden, 
Driehuis en Velsen-Zuid
8-Daagse herfstcruise op 
de Rijn van woensdag 23 tot 
en met woensdag 30 oktober 
met de Prinses Juliana. Voor 
meer informatie: mevrouw 
Wit-Mateboer, telefoon 0255-
510797, 06-22197237 of teu-
nenbetty@versatel.nl.
Voorjaars bustoer Zands-
culpturen op de Veluwe met 
als thema; ‘Ik hou van Hol-
land’. Maandag 22 april. Meer 
info: mevrouw Wit-Mateboer, 
telefoon 0255-510797, 06-
22197237 of teunenbetty@ver-
satel.nl.

Regio - Er was eens… een 
Prins Bernhard HBS in IJmui-
den. Eerst een dependance van 
een Haarlems lyceum, toen zelf-
standig en vervolgens opge-
gaan in een scholengemeen-
schap te Driehuis. Een twaalf-
tal jaren (1958-1972) waarin 
leerlingen uit de gehele IJmond 
les kregen in noodlokalen in de 
Planetenbuurt in IJmuiden. 
In 2008 werd voor het eerst een 
reünie gehouden voor allen die 
er doceerden en die er les kre-
gen. De reünie was in het vroe-
gere ‘hol van de leeuw’ (Pius 
X), het Kennemer College. Een 
groot succes! Dit jaar, op 5 ok-
tober, wordt een tweede reünie 
gehouden. Kleinschaliger, maar 
toch, en weer in Beverwijk, in de 
Lua Sportsbar aan de Hoflan-
derweg. Alle oud-docenten en 
leerlingen uit de periode 1958-
1972 kunnen zich aanmelden. 
Zie: www.pb-hbs.nl rubriek ‘Re-
unie 2013’.

Nostalgie? 
Reünie!
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Aanmelding 
evenemen-
ten 2014   
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vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2014 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
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ningen. 
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downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-
mulier is te vinden op de startpa-
gina onder Velsen actueel. U wordt 
verzocht het formulier digitaal op 
te sturen naar evenementen@vel-
sen.nl

Werkzaamheden Velserbroekse Dreef
Maandag 23 september 2013 
wordt de Velserbroekse Dreef 
richting Velserbroek in verband 
met werkzaamheden afgeslo-
ten voor alle verkeer, behoudens 
Connexxion en hulpdiensten met 
spoed.

De Velserbroekse Dreef voor de 
kruising zal worden voorzien van 
een nieuw asfalt, de breedte en de 
belijning wordt aangepast zodat de 
uitvoegstroken richting De Kamp en 
N208 verlengt worden, dit voor een 
betere doorstroming. Na de kruising 
wordt ook nieuw asfalt aangebracht 
en middels belijning het verkeer via 
één rijbaan naar de rotonde geleidt. 
Tijdens deze werkzaamheden zal al 
het verkeer omgeleidt worden via de 
N208, afslag Haarlem-Noord, onder 
de N208 door, linksaf de N208 rich-
ting IJmuiden, afslag Velserbroek, 
rechtsaf de Zeilmakerstraat, linksaf 
de Ambachtsdreef en vervolgens de 
route vervolgen bij de rotonde rechts 
richting Velserbroek. Na deze werk-
zaamheden zal de Ambachtsweg ge-
asfalteerd worden, maar hier heeft 
het verkeer weinig hinder van. De 
werkzaamheden zullen twee weken 
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