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HOV Velsen

Inspraakrapportage
deel 5-Noord vastgesteld
Op 18 september heeft het col-
lege van B&W de inspraakrap-
portage van het deelproject 
5-Noord van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV) Vel-
sen vastgesteld. Dit deelproject 
loopt tussen de Zeeweg en de 
Briniostraat in IJmuiden. Met dit 
besluit is ook het voorlopig ont-
werp van dit deelproject vastge-
steld.

In december 2011 is een concept 
voorlopig ontwerp vrijgegeven 
waar veel reacties op kwamen.  Na 
beëindiging van de inspraakperi-
ode zijn wethouders en leden van 
de HOV-projectorganisatie meer-
dere keren in gesprek geweest met 
vertegenwoordigers van de bewo-
ners van de Minister van Houten-
laan, de Leeuweriklaan en de Wil-
genstraat. In deze gesprekken heb-

ben de vertegenwoordigers hun be-
zwaren en oplossingsrichtingen 
toegelicht.

De projectorganisatie heeft de aan-
gedragen oplossingen vervolgens 
getoetst aan de projectkaders en 
waar mogelijk aanpassingen ge-
daan. Zo schuift ter hoogte van de 
Minister van Houtenlaan het tra-
cé ongeveer 3 meter op in westelij-
ke richting en wordt door de aanleg 
van een wal en een verdiepte ligging 
het zicht op de bus geheel onttrok-
ken. Ook ter hoogte van de Leeuwe-
riklaan wordt een wal met een hek 
aangebracht en wordt de beplan-
ting tussen de Leeuweriklaan en 
deze wal verdicht met struiken. 

De inspraakrapportage voor het 
deelproject 5-Noord is terug te vin-
den op www. hovvelsen.nl.

Verzoek niet in 
overeenstemming met
Referendumverordening
In zijn vergadering van 20 sep-
tember heeft de gemeenteraad 
besloten dat een inleidend ver-
zoek om een referendum te or-
ganiseren over het Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV) niet 
voldoet aan de voorwaarden die 
daarvoor gelden. Een voorstel om 
desondanks een referendum te 
houden, maar dan op initiatief van 
de raad, werd door de gemeente-
raad afgewezen.

In de Referendumverordening is 
bepaald dat zo’n inleidend verzoek 
moet gaan over een besluit dat nog 
genomen moet worden. Het besluit 
over het HOV Velsen is echter al in 
2008 door de raad genomen. 

Een meerderheid van de raad vindt 
dat een referendumverzoek beoor-
deeld moet worden volgens de regels 
die de raad daar zelf voor heeft opge-
steld in de referendumverordening.

Deze meerderheid sprak zich afgelo-
pen donderdag daarom niet uit over 
de vraag of een referendum wel of 
niet georganiseerd moet worden. 
Wel over de vraag of het verzoek op 
de juiste wijze en vooral op het goede 
moment is ingediend.

De conclusie was dat dit niet het ge-
val is en daarom wordt het verzoek 
niet in behandeling genomen.

Drukke Burendag in Velsen
Afgelopen zaterdag, 22 septem-
ber, organiseerde het Oranje-
fonds de jaarlijkse Burendag. 

Door heel Velsen hadden inwoners 
activiteiten georganiseerd om met 
buren in contact te komen. Zo ook 
bij RIBW Velserbroek en De Bos-
hoek. Zij wilden burendag benutten 
om inwoners in de wijk kennis te la-
ten maken met de medewerkers, be-
woners en cliënten die de dagbeste-

ding bezoeken. Dit initiatief is finan-
cieel ondersteund door zowel het 
Oranjefonds als het gemeentelijk 
budget voor wijkinitiatieven.

Wethouder Robert te Beest over Bu-
rendag: ‘Het blijkt maar weer dat on-
ze inwoners met een beetje steun in 
de rug, tot heel creatieve ideeën ko-
men. Prachtig toch?’ (foto: Reinder 
Weidijk)

Geslaagd wijkthemafeest 
in Zee- en Duinwijk
Wethouder Vennik kijkt toe hoe een jeugdige inwoner van Zee- en Duinwijk 
uitleg krijgt van de politie over apparatuur die de snelheid van automobilis-
ten meet. De politie was één van de organisaties die demonstraties gaven tij-
dens het wijkthemafeest dat op zaterdag jl. werd gehouden bij Buurthuis de 
Dwarligger in Zeewijk. (foto: Ko van Leeuwen)
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Het Gymhuys geopend
Het Gymhuys in Santpoort-Zuid is 
zaterdag 22 september geopend 
door wethouder Baerveldt. De di-
recteur en leerlingen van de Bre-
derode Daltonschool waren aan-
wezig bij de feestelijkheden.

De nieuwe gymzaal is in eerste in-
stantie bedoeld voor de Brederode 
Daltonschool en de Bosbeekschool. 
Verder maakt de kinderopvang ‘Dik-
ke Maatjes’ drie dagen gebruik van 

de zaal voor naschoolse opvang. De 
basketballers van Akrides trainen 
twee avonden per week in de zaal. 

Er is nog ruimte in het rooster voor 
particulieren en verenigingen om 
de zaal te huren. Hiervoor kan con-
tact opgenomen worden met het be-
drijfsbureau van afdeling Sportza-
ken, telefoonnummer 0255-567200 
of via het e-mailadres sportzaken@
velsen.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Brakland Oud-IJmuiden
Wordt het een speelplaats, een 
kinderboerderij, of een plek 
waar markten gehouden kunnen 
worden? Begin oktober gaat de 
jury kijken naar de ongeveer 25 
ideeën voor het braakliggend 
terrein in Oud-IJmuiden die tot 
nu toe zijn ingediend.

Vanaf eind augustus kunnen Vel-
senaren ideeën aanleveren voor 
het braakliggend terrein tussen de 
Frogerstraat en de Prins Hendrik-
straat. Op de Facebookpagina van 
Oud IJmuiden staan allerlei idee-
en, van klein tot groot, van een ac-
tiviteit voor één dag tot langlopen-
de bezigheden. 

Begin oktober komt de jury bij-
een om alle ideeën te toetsen aan 
de voorwaarden. In de jury zitten 
mevrouw Anne Veldhof, inwoner 
van Oud-IJmuiden; de heer Rim-
ko Danner, ook inwoner van Oud-
IJmuiden en tevens lid van het 
wijkplatform; de heer John van 
Waveren, eigenaar van Hotel Res-
taurant Augusta in Oud-IJmui-
den, de heer Serge Gouweleeuw 
van Bouwfonds Ontwikkeling 
en de wijkwethouder van Oud-
IJmuiden, Ronald Vennik. 

Alle ideeën staan op www. 
facebook.com/OudIJmuiden. Wie 
nog inspiratie heeft kan daar tot 
maandag 1 oktober terecht.

Samen fietsen voor vrede
Masterpeace is de naam van een 
wereldwijd project dat als doel 
heeft 20 miljoen mensen te mobi-
liseren om te werken aan vrede in 
14 conflictgebieden. 

Om hier aandacht aan te geven or-
ganiseerde ‘Vrouwen voor Vrede 
IJmond CAL’ op 21 september ( In-
ternationale Dag van de Vrede) een 
estafettefietstocht. Deze startte in 

Velsen waarna burgemeester Franc 
Weerwind voorop reed in een tocht 
die liep via Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Castricum.

De burgemeesters van al deze ge-
meenten maken allemaal deel uit 
van een ander wereldwijd netwerk 
namelijk ‘Mayors for Peace’. Zie ook 
www.masterpeace.org (foto: Rein-
der Weidijk)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen voor
2013 nu 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 heb-
ben: een evenementenkalender. Eve-
nementen die in 2013 gaan plaats-
vinden moeten vóór 15 oktober wor-
den 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 Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200. (foto: Ko van Leeuwen)
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Verhuizing UWV WERKbedrijf
Op donderdag 27 september ver-
huist het UWV WERKbedrijf van 
de Kennemerhof in Beverwijk 
naar de Jansweg in Haarlem. 

Het UWV WERKbedrijf verhuist 
van Beverwijk naar Haarlem. Het 
WERKbedrijf is voor mensen met 
een WW-, WIA- of ZW-uitkering. In 
Haarlem worden vooral workshops, 

trainingen, netwerkbijeenkomsten 
en speeddates met uitzendbureaus 
gegeven. De begeleiding bij het vin-
den van werk door de werkcoach 
gaat grotendeels digitaal via www.
werk.nl. Het adres van het WERK-
bedrijf is Jansweg 15 in Haarlem; 
het is telefonisch bereikbaar op 023-
7513260.

Wilt u een uitkering van de gemeen-
te aanvragen, zoals een WWB-, 
IOAW- of IOAZ- uitkering, dan 
schrijft u zich eerst in als werkzoe-
kende via www.werk.nl. Lukt dit niet 
digitaal, dan kunt u elke dinsdag tus-
sen 14.00 en 16.30 uur terecht op de 
inloopmiddag van het WERKbe-
drijf in Haarlem. Daar wordt u met 
inschrijven geholpen. Het WERK-

bedrijf geeft vervolgens aan de ge-
meente door dat u in aanmerking 
wilt komen voor een uitkering. 

Klanten met een WWB-, IOAW- of 
IOAZ-uitkering en mensen zonder 
uitkering krijgen ondersteuning bij 
re-integratie op de vestiging aan de 
Kennemerhof 1 in  Beverwijk.

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, ondernemer-
sloket, 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, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak 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 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
tot en met 21 september 2012 de 
volgende aanvragen om omge-
vingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld. Voor zover de 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000421 Kruidbergerweg 
35 Santpoort-Noord, kappen co-
nifeer( achtertuin) (17/09/2012), 
w12.000420 Korteweid 3 Velser-
broek, kappen boom (17/09/2012), 
w12.000426 Kruidbergerweg 97 
Santpoort-Noord, kappen boom 
(18/09/2012), w12.000424 Minis-

ter Lelylaan 7 Velsen-Zuid, kappen 
2 bomen en plaatsen erfafscheiding 
(18/09/2012), w12.000423 Van der 
Zwaagstraat 1 IJmuiden (gemeen-
telijk monument), plaatsen uitbouw 
(18/09/2012), w12.000422 Olieweg 
6 Velsen-Noord, wijzigen lamel-
lenbaan (18/09/2012), w12.000428 
langs Rijksweg A9, plaatsen 380 kV 
hoogspanningsverbinding (tijdelijk)
(19/09/2012), w12.000427 Sluis-
plein ong. IJmuiden, plaatsen baga-
getent (tijdelijk) bij de Cruise Termi-
nal (19/09/2012), w12.000430 Mar-
ga Klompestraat 7 Velserbroek, 
plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(20/09/2012), w12.000429 Dreef-
plantsoen 1 Santpoort-Noord, 
kappen 2 bomen (20/09/2012), 
w12.000432 Wenckebachstraat 
Velsen-Noord, Parkweg Velsen-
Zuid, Afrit N208 thv Santpoortse 
Dreef Velserbroek, plaatsen 3 mot-
toborden (21/09/2012), w12.000431 
Plein 1945 46 IJmuiden, kappen 1 
cypres (21/09/2012)

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben de vol-
gende omgevingsvergunningen ver-
leend: w12.000330 Kraandrijvers-
straat ong. Velsen-Noord, het op-

richten van een bedrijfsgebouw 
(24/09/2012), w12.000335 Krui-
tenstraat 13 IJmuiden, maken lo-
giesverblijf in bestaand bedrijfspand 
(25/09/2012), w12.000345 Rijks-
weg 490 Santpoort-Noord, het 
plaatsen van een dakkapel (voorge-
vel)(21/09/2012), w12.000352 Pe-
gasusstraat 60 IJmuiden, het ge-
deeltelijk herbouwen van een be-
drijfspand tbv een tandartsenprak-
tijk, (18/09/2012), w12.000355 Lan-
ge Nieuwstraat 493 IJmuiden, 
het wijzigen van de begane grond 
en verdiepingen (19/09/2012), 
w12.000356 Leeghwaterweg 7 
Velsen-Noord, het plaatsen van 
een container voor dieselopslag 
(19/09/2012), w12.000373 Kruid-
bergerweg 14 Santpoort – Noord, 
het vergroten van de 2e verdieping 
(20/09/2012)

Evenementen
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende vergun-
ning verleend voor het organiseren 
van een evenement:

i12.008437 Velsen Zuid, vrijmarkt 
(in samenwerking met de jaarmarkt) 
op 29 september 2012 (18/09/2012)

i12.008169 Begraafplaats De Bie-
zen Santpoort Noord, herdenkings-
bijeenkomst Allerzielen Vel-
sen Verlicht op 7 november 2012 
(18/09/2012).

Besluiten
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Lange Nieuwstraat 658, te 
IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken met inacht-
neming van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat zij met gebruikma-
king van artikel 2:5, lid 1 en 2 van de 
gewijzigde Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Velsen 2009 
in hun vergadering van 11 september 
2012  hebben besloten tot de vast-
stelling van:

Nadere regels aankondigingbor-
den gemeente Velsen 2012.

Deze nadere regels treden in wer-
king op de dag na officiële bekend-
making ervan, dus op 5 oktober 2012.

Ter inzage
De nadere regels liggen gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De nadere regels 
worden ook gepubliceerd op de ge-
meentelijke website www.Velsen.nl 
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VRC Rijbewijs 
Slagingspercentage boven 
gemiddeld en niet duur!
Regio - VRC Rijbewijs is een 
samenwerkingsverband tus-
sen Michael van den Hoff en 
Mirjam Stephanus. Beiden wa-
ren tot begin 2011 aangeslo-
ten bij Rijbewijs Concurrent, 
een franchiseonderneming uit 
het midden van Nederland. 
,,Als je dicht bij elkaar woont, 
kun je elkaar beconcurreren of 
samen gaan werken en daar 
hebben wij voor gekozen”, ver-
telt Michael.
,,Begin 2011 hebben wij onze 
krachten gebundeld en zijn sa-
men VRC Rijbewijs begonnen.” 
Beiden zijn eigen baas en dat 
bevalt ze prima, want zo kun-
nen ze volledig hun eigen plan 
trekken.  Michael en Mirjam 
zijn twee zeer enthousiaste ri-
jinstructeurs die het allerbes-
te voor hun leerlingen willen. 
Zij vinden het geven van rijles 
heerlijk en hun leerlingen zijn 
stuk voor stuk zeer positief. Ze 
zijn goed in kennis overdragen 
en het persoonlijke contact 
met de leerling bevalt ze prima. 
Mirjam: ,,De les verloopt in een 

ontspannen sfeer en de stof 
wordt rustig en duidelijk uit-
gelegd, eventueel met hulp 
van een instructiefilmpje op 
de IPad. Om te zorgen dat de 
leerling alert blijft, wisselen wij 
soms van leerling of auto.” 
De slagingspercentages van 
Michael en Mirjam liggen bo-
ven het gemiddelde van de re-
gio. mdat er binnenkort diverse 
leerlingen hun examen doen, 
is er weer plaats voor nieu-
we leerlingen. Buiten een leu-
ke sfeer in de auto is de prijs 
ook erg belangrijk. De tarieven 
van VRC Rijbewijs zijn zeer in-
teressant en de ondernemers 
vertellen trots dat zij één van 
de goedkoopste rijscholen uit 
de regio zijn. 
Op dit moment hebben zij 
een leuke nazomeractie. Zie 
ook www.vrcrijbewijs.nl. Iede-
re leerling die zorgt voor een 
nieuwe aanmelding ontvangt 
een gratis les als bonus. Be-
langstellenden kunnen bellen 
naar Michael, 06-24110816 en 
Mirjam, 06-52310969. 

IJmondse fietstocht in 
het teken van bockbier
Velsen - Een fietstocht langs de 
mooiste plekjes in de IJmond, 
met tussenstops in de gezellig-
ste horecazaken van de regio. 
Dat is de IJmondse bourgon-
dische & culturele fietstocht in 
een notendop. De derde editie 
op zondag 7 oktober staat in het 
teken van het bockbier.
De IJmond is een prachtig fiets-
gebied. Met haar karakteristie-
ke woonkernen, het imposan-
te Noordzeekanaal en natuur-
lijk de Kennemerduinen valt 
er veel te genieten. Tijdens de 
IJmondse bourgondische & cul-
turele fietstocht passeert u veel 
van dit moois. Onderweg staan 
stops gepland in Grand Café La 
Belle, Villa Zomerdijk, Restau-
rant Brincker, Café Spaarndam, 
Grand Café Zuid en Grand Ca-
fé Valerius. De route heeft geen 
vast begin- of eindpunt. Alle 
deelnemers zijn vrij om een ho-
recazaak dichtbij huis te kiezen. 
Het is wel de bedoeling om ‘met 
de klok mee’ te fietsen en in de-
zelfde horecazaak te eindigen 
als waar u bent begonnen.
Deelname aan de IJmond-
se bourgondische & culturele 
fietstocht kost 7,50 euro. Ieder-
een die uiterlijk zaterdag 6 ok-
tober een deelnamebewijs heeft 
gekocht bij één van de deelne-
mende horecazaken, ontvangt 
op zondag 7 oktober een goed 
gevulde goodie-bag. Hierin treft 
u onder andere een fraai boek-
je met een gedetailleerde route-

beschrijving en informatie over 
de horecazaken en culturele ac-
tiviteiten die u onderweg tegen-
komt. Let op: u ontvangt alleen 
een goodie-bag als u bij dezelf-
de horecazaak start als waar u 
het deelnamebewijs heeft ge-
kocht!
Onderweg moet voor de drank-
jes worden betaald, maar de 
hapjes en culturele activitei-
ten zijn bij de prijs inbegre-
pen. Wat u op de route aan-
treft, blijft tot het laatste mo-
ment een verrassing. Het aan-
bod kan variëren van live-mu-
ziek tot het voordragen van een 
gedicht en van een expositie tot 
een schrijver die zijn boek sig-
neert. Elke deelnemer die de 
fietstocht volbrengt, ontvangt 
een fraai cadeau dat mede mo-
gelijk wordt gemaakt door bier-
brouwer Grolsch en dranken-
groothandel Boonekamp. De in-
houd van de goodie-bag wordt 
verzorgd door sponsors van de 
fietstocht en regionale bedrijven 
die dit initiatief een warm hart 
toedragen. De fietstocht duurt 
van 12.00 tot 18.00 uur. Meer 
weten? Bel 0255-515307 (Stich-
ting Lekkerste Nacht) of mail 
naar ijmondsefietstocht@gmail.
com. De fietstocht is ook te boe-
ken als bedrijfsuitje! Bent u ver-
hinderd? Geen nood, want op 
zaterdag 14 oktober wordt een 
tweede IJmondse fietstocht ge-
houden door Wijk aan Zee, Be-
verwijk en Heemskerk.

Driehuis - Een 36-jarige man 
uit Roemenië is maandagoch-
tend aangehouden nadat hij 
had ingebroken in een auto 
aan de Van Maerlantlaan. 
De eigenaar liet zijn hond uit 
en zag de man rond 1.00 uur in 

zijn auto zitten waarna de Roe-
meen er hardlopend vandoor 
ging. 
Na een zoekslag in de omge-
ving kon de man even verder-
op worden aangehouden aan 
de Driehuizerkerkweg.

Aanhouding autoinbreker

Velsen – De Wet Maatschappelij-
ke Ondersteuning (WMO) scoort 
volgens de Benchmarkt WMO 
2012 bovengemiddeld. Op bijna al-
le onderzochte vlakken vallen de 
scores voor Velsen hoger uit dan 
bij 123 andere gemeenten in Ne-
derland. Het gaat dan om leefbaar-
heid, jeugd, opvan, vrijwilligers-
werk en wonen, zorg en toegan-
kelijkheid. Bij het onderwerp Infor-
matie, advies en individuele voor-
zieningen scoort Velsen enkele 
procenten lager. Ook de begelei-
ding van mantelzorgers moet beter 
kunnen. En onder het kopje Beleid 
scoort  Velsen bijna onvoldoen-
de en 4 procent lager dan verge-
lijkbare gemeenten. De resultaten 
komen uit door gemeenten inge-
vulde vragenlijsten. De scores zijn 
gebaseerd op het beleid van ge-
meenten, de mate waarin gebruik 
wordt gemaakt van WMO-voorzie-
ningen en tot slot de effecten. De 
gemeente Velsen heeft de resulta-
ten ter harte genomen en gaat zich 
inzetten voor een betere communi-
catie met burgers. Op dit moment 
wordt een strategisch WMO-com-
municatieplan opgesteld. De ko-
mende jaren wordt tevens ingezet 
op het bereiken van meer mantel-
zorgers. (Karin Dekkers)

WMO Velsen 
scoort goed

Regio - Bij een grootscheep-
se controle op de A9 zijn afgelo-
pen weekeinde ruim 70 vracht-
wagencombinaties gecontroleerd. 
Bij de controle waren medewer-
kers van de politie (verkeerson-
dersteuning), Belastingdienst en 
ILenT (Inspectie Leefomgeving en 
Transport) betrokken. Divers wa-
gens waren te hoog, overbeladen 
of chauffeurs hadden zich niet aan 
rusttijden gehouden. In totaal zijn 
door de Belastingdienst 26 auto in 
beslag genomen en is een bedrag 
van 80.000 euro aan boetes geïnd.

Grote verkeers-
controle op A9




