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Werk aan de Planetenweg
Sinds begin 2013 wordt aan de 
Planetenweg in IJmuiden ge-
werkt. Dit gebeurt fasegewijs. 
Vanaf 30 september is het stuk 
tussen het Pleiadenplantsoen tot 
de Bellatrixstraat aan de beurt.

Er wordt vanaf maandag 30 sep-
tember gewerkt aan de Planeten-
weg vanaf de hoek Pleiadenplant-
soen tot de hoek Bellatrixstraat, 
aan de ‘even’ zijde. Dit duurt onge-
veer 6 tot 7 weken, afhankelijk van 
de voorttgang en de weersomstan-
digheden. Vriendelijk verzoek: par-
keer uw motorvoertuig vanaf de-
ze datum (om 07.00 uur) buiten het 
werkterrein van afsluiting en om-
leiding.

Vanaf 30 september kunnen de be-
woners van de Steenbokstraat 6 
t/m 88 en Pleiadenplantsoen 146 
t/m 180 geen gebruik maken van 
de garages met de inrit aan de Pla-
netenweg. Voor de verkeersveilig-
heid blijft het gedeelte Planetenweg 
vanaf de Voermanstraat tot Pleia-

denplantsoen afgesloten voor door-
gaand verkeer. De parkeerplaatsen 
zijn ook niet te gebruiken. Wij ver-
zoeken u daarom om tijdens deze fa-
se uw voertuig elders te parkeren.

Verkeersmaatregelen 
Het inkomende verkeer vanaf de 
Planetenweg / Lange Nieuwstraat 
richting Zeewijk wordt omgeleid 
via de Planetenweg, rechtsaf Lin-
naeusstraat en linksaf via de Orion-
weg. De omleiding wordt met bor-
den aangegeven. Voor uitgaand ver-
keer vanaf Zeewijk blijft de Plane-
tenweg gewoon bereikbaar. 

Inkomende bussen rijden om
De bussen van Connexxion worden 
ook omgeleid. Inkomende bussen 
rijden vanaf de Lange Nieuwstraat 
richting Dennekoplaan via de Pla-
netenweg rechtsaf Linneausstraat, 
rotonde linksaf Dokweg, linksaf 
Raafstraat, rechtsaf Orionweg. Uit-
gaande bussen volgen de gewone 
route vanaf de Dennekoplaan. (illu-
stratie: gemeente Velsen)

Wandelroute over
historie van Westerveld
Burgemeester Franc Weerwind 
heeft donderdag 19 september 
samen met Lidija Pliberšek, pre-
sident van de Association of Sig-
nificant Cemeteries (ASCE), het 
eerste informatiebord voor de 
wandelroute ‘Ontdek Wester-
veld’ geopend. De wandelroute, 
die speciaal ter gelegenheid van 
125 jaar begraafplaats en 100 jaar 
crematorium Westerveld samen-
gesteld is, leidt bezoekers door 
het park en vertelt over de histo-
rie van Westerveld.

De route voert langs een aantal in-
formatieborden door het gedenk-
park. Zo is onder meer te lezen over 
de oprichting in 1888, de aanleg van 
het landgoed en de bouw van het 
eerste crematorium in 1913. Daar-
naast is er aandacht voor bijzondere 
monumenten van onder andere An-
thony Fokker en Aletta Jacobs.

De ASCE is opgericht om een Euro-
pees netwerk te creëren van bijzon-
dere begraafplaatsen. Westerveld 
mocht in 2010 als eerste begraaf-

plaats in Nederland toetreden tot 
de ASCE en werd daardoor ook in-
ternationaal erkend als gedenkpark 
met grote cultuurhistorische waar-
de. Op de foto overhandigt burge-
meester Weerwind het cadeau aan 
de heer J.M.H.J. Keizer, voorzit-
ter van de raad van bestuur van de 
Factultatieve Groep, waartoe Wes-
terveld behoort. Meer informatie 
www.bc-westerveld.nl. (foto: de Fa-
cultatieve Groep)

Begroting 2014 Velsen
De gemeente Velsen heeft een 
sluitende begroting voor 2014 
en daarna, met ruimte om te in-
vesteren – in deze tijden van 
krapte is dat van belang. De 
gemeenteraad buigt zich er in 
november over. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft de begroting 2014 aan 
de gemeenteraad verstrekt. Uit 
deze laatste begroting van dit col-
lege blijkt dat Velsen er financi-
eel goed voorstaat – niet alleen in 
2014 maar ook in de jaren daarna. 
Dat is van belang, gezien de onze-
kere financiële situatie in het al-
gemeen en vele nieuwe taken die 
op de gemeente afkomen via de 
decentralisaties van (delen van) 
de Algemene wet bijzondere ziek-
tekosten, de Jeugdzorg en de Par-
ticipatiewet. Velsen spant zich in 
om de gemeentelijke lasten bin-
nen de perken te houden. De ri-
oolheffing kan worden verlaagd 
in 2014, evenals de hondenbelas-
ting. 

Om Velsen vitaal, kennisrijk en 
economisch interessant te hou-
den, investeert het college onder 
andere in het onderwijs, in opti-
male bereikbaarheid als onder-
deel van de Randstad en in de ha-
veneconomie, bijvoorbeeld door 
verscherpte handhaving.

In de regio wordt op allerlei vlak 
intensief samengewerkt. Voor 
Velsen zijn de andere IJmond-
gemeenten belangrijke partners. 
Velsen werkt nauw met hen sa-
men op het terrein van de decen-
tralisaties in het sociale domein 
en het milieu. In de Metropool 
Regio Amsterdam (MRA) is Vel-
sen ook een actieve partner. De 
MRA is vooral belangrijk voor het 
stimuleren van innovatie in tech-
niek, visserij en maakindustrie – 
het kernpunt in de Visie op Vel-
sen 2025.

Gecombineerd met het feit dat de 
financiën op orde zijn en er zelfs 
ruimte is om te investeren, kan 
worden geconstateerd dat Velsen 
klaar is voor de toekomst.
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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 hou-
den 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 27 tot 30 september is de week-
endafsluiting van de op- en afrit 
Heemskerk (vanuit Amsterdam en 
richting Alkmaar) en op 4 en 5 ok-
tober 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 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.

Nieuwe leverancier voor Velsen

Wmo-hulpmiddelen
Voor de levering van hulpmid-
delen die onder de Wet maat-
schappelijke ondersteuning val-
len, heeft Velsen per 1 oktober 
2013 een nieuwe leverancier: Me-
dipoint/Harting-Bank. Wie al een 
hulpmiddel heeft vanuit de Wmo, 
kan dat gewoon blijven gebrui-
ken.

Tot 1 oktober 2013 worden deze 
hulpmiddelen geleverd door de fir-
ma Meyra. Vanaf 1 oktober 2013 
wordt de levering van hulpmidde-
len overgenomen door Medipoint/
Harting-Bank. Huidige gebruikers 

kunnen hun Wmo-hulpmiddel van 
Meyra gewoon blijven gebruiken. 
Zij ontvangen binnenkort van de ge-
meente bericht over alle bijzonder-
heden van de nieuwe leverancier. 
In deze brief wordt ondermeer uit-
gebreid ingegaan op belangrijke as-
pecten als service, onderhoud en re-
paratie.

Op basis van de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning kunnen inwo-
ners van Velsen een beroep doen 
op ondersteuning die hen helpt om 
zo lang mogelijk volwaardig mee te 
blijven doen aan de samenleving.

Schone stranden in Velsen
Zaterdag 12 oktober organiseert mevrouw Bontenbal weer een schoonmaak-
actie 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. (foto: 
gemeente Velsen)

Brede School Velsen-Noord

Drukke informatieavond
Hoe komt de nieuwe Brede School 
in Velsen-Noord eruit te zien? 
Dinsdag 24 september was er een 
informatieavond waar de omwo-
nenden de ontwerpen en tekenin-
gen konden bekijken. Ook kwam 
de herinrichting van de omgeving 
aan bod.

Ongeveer 60 omwonenden kwamen 
naar de Watervliet om te luisteren 
naar de plannen. Daarna konden zij 
hun vragen stellen. Verschillende 
vragen en suggesties kwamen dan 
ook voorbij. Over de inrichting van 
het groen en de speelplekken en over 
de toegankelijkheid van het gebouw 

tot de herinrichting van de omgeving 
naar een 30 km-zone.

Het gebouw gaat onderdak bieden 
aan een school, een peuterspeelzaal, 
een consultatiebureau, een verlos-
kundige praktijk, sport- en de wel-
zijnsactiviteiten van stichting Wel-
zijn in Velsen-Noord. Het gebruik 
door meerdere groepen is terug te 
zien in het ontwerp.

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

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 afl oop praten wij, 
onder het genot van een drankje, graag met u en professor 
Pleij na over deze stadslezing.

Aanmelden 
U kunt zich voor 30 september 2013 aanmelden via mail: 
communicatie@velsen.nl

Navigatie
Gebruik voor uw navigatiesysteem het adres Volendamkade 1 in IJmuiden.

200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden
Stadslezing door Prof. dr. Herman Pleij
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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 het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde 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 
bekend dat zij in de periode van 
14 september 2013 tot en met 
20 september 2013  de volgen-
de aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Loggerstraat 17d, wijzigen inde-
ling bedrijfsruimte (15/09/2013) 
w13.000353;
Velserduinweg 180, vergroten be-
staande dakopbouw (20/09/2013) 
w13.000362;
Koningin Wilhelminakade 9, plaat-

sen 2 dakkapellen (voor- en achter-
gevel)(17/09/2013) w13.000357;
Eenhoornstraat 2, oprichten 
school, sporthal en peuterspeel-
zaal (19/09/2013) w13.000365;
Eenhoornstraat 2, kappen 37 bo-
men (19/09/2013) w13.000363;
De Uitkijklaan ong., kappen popu-
lier (20/09/2013) w13.000368;
Bik en Arnoldkade 22, veranderen 
woonwerkpand  tot 6 woningen 
(17/09/2013) w13.000358.

Velsen-Zuid 
Kerkesingel 1(rijksmonument), 
plaatsen (Velux) dakramen 
(16/09/2013) w13.000355;
Stationsweg 1, kappen boom 
(19/09/2013) w13.000360;
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-

mebord (18/09/2013) w13.000359. 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 105, vergroten eerste 
verdieping en plaatsen dakopbouw 
(20/09/2013) w13.000361;
Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(15/09/2013) w13.000351;
Rijksweg 236, aanleggen paarden-
bak (19/09/2013) w13.000364;
Kweekerslaan 21, kappen 6 bomen 
(20/09/2013) w13.000367;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(15/09/2013) w13.000354.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(16/09/2013) w13.000356.

Velserbroek
Westlaan 25 en 25 B, legalise-
ren van tweede woning (Westlaan 
25b)(20/09/2013) w13.000366.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester 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 Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Leefbaarheidsmonitor 2013
De leefbaarheidsmonitor 2013 is 
verschenen. Het onderzoek laat 
zien hoe inwoners van Velsen hun 
leefomgeving ervaren. Geen ‘har-
de cijfers’, maar subjectieve erva-
ringen, die waardevol zijn voor de 
gemeente.

Ruim 1500 mensen hebben tussen 24 
april en 9 juni 2013 antwoord gege-
ven op vragen over onderwerpen zo-
als overlast, gevoel van onveiligheid 

en het functioneren van gemeente, 
politie en wooncorporaties. In deze 
tijd was er in bepaalde wijken spra-
ke van meer woninginbraken, auto-
inbraken of geweld op straat. Dat is 
dan ook duidelijk terug te zien in de 
uitkomsten van de leefbaarheidsmo-
nitor. De monitor geeft geen verkla-
ringen, maar vooral inzicht in de sub-
jectieve ervaringen van inwoners van 
de gemeente Velsen. Als bijvoorbeeld 
wordt gesproken over ‘toename van 

het aantal woninginbraken’, gaat het 
hier niet om het aantal aangiften op 
dit gebied, maar om hoe de bewoners 
van een bepaalde wijk dit beleven.

De conclusies uit deze monitor wor-
den met verschillende andere gege-
vensbronnen vergeleken. Er wordt 
gekeken naar andere onderzoeken op 
het gebied van wonen, veiligheid en 
gezondheid (bijvoorbeeld het aantal 
aangiften bij de politie en het woning-

markt- en woonwensenonderzoek). 
Er wordt gekeken naar de voorgaande 
editie van de monitor, twee jaar gele-
den. Zo wordt per wijk duidelijk wat 
de belangrijkste veranderingen zijn. 
De uitkomsten worden ook gedeeld 
met de wijkteams in Velsen waar-
in o.a. politie, gemeente, wooncorpo-
raties en de stichting Welzijn Velsen 
vertegenwoordigd zijn. De leefbaar-
heidsmonitor 2013 staat op www.vel-
sen.nl. (illustratie: gemeente Velsen)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl 26 september 2013

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 17 september 2013 besloten 
om de namen Betonweg, Brederode-
pad, Drieduinenweg, Eerste Dwars-
weg, Heiweg, Hertogweg, Jagtlust-
weg, Koningsweg, Olmenpad, Park-
pad, Rokerspad, Rondje Moriaan, 
Stroperspad, Tweede Dwarsweg, 
Verbindingspad, Wezepad, Witte-
weg en Zeeweg vast te stellen voor de 

openbare ruimten type weg in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart. Dit besluit treedt in werking 2 
weken na besluitdatum.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (19/09/2013) w13.000250;
Oosterduinweg 9, plaatsen dak-
kapel voorgevel (20/09/2013) 
w13.000316;
Leeuweriklaan 18, plaatsen dakop-
bouw (18/09/2013) w13.000291;
Pegasusstraat 50 C, vergroten bal-
kon (18/09/2013) w13.000282. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (23/09/2013) w13.000231;
Biallosterskilaan 32 BOV, realiseren 
dakterras en wijzigen achtergevel 
(18/09/2013) w13.000265;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000354;

Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000351.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(23/09/2013) w13.000332.
Wijkeroogstraat 32-102, renovatie 
lateien voorzijde en balkons achter-
zijde (18/09/2013) w13.000144;
trace rioolpersleiding Velsertun-
nel en Noordzeekanaal, kappen 
34 houtopstanden (23/09/2013) 
w13.000335;
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen gevels en vervan-
gen dakbedekking (23/09/2013) 
w13.000277.

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(23/09/2013) w13.000356.

Evenementen art. 2:17 APV

Santpoort-Noord
Kerstmarkt op 15 december 2013, 
in de Hoofdstraat (20/09/2013) 
u13.003124.

Velsen-Noord
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.006798.

Santpoort-Zuid
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.008320.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Wenckebachstraat Velsen-Noord, 

Parkweg Velsen-Zuid , plaat-
sen 3 mottoborden (24/09/2013) 
w12.000432;
Deze omgevingsvergunning ligt met 
ingang van 27 september 2013 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen dit be-
sluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een beroep-
schrift is ingediend.

Besluiten (vervolg)
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Stukje Afrika in Marga Klompéstraat
Velserbroek - Zaterdag was 
het Burendag in heel Neder-
land. Aan de Marga Klompé-
straat in Velserbroek wordt al 
meer dan vijf jaar Burendag 
gevierd. Dit jaar werd geko-
zen voor het thema Afrika.

,,Harmonie en saamhorigheid 
zijn in onze straat heel belang-
rijk’’, zeggen Sandra Kaijzer en 
Anou Klasen. ,,Daarom hebben 
wij een djembé workshop geor-
ganiseerd waar alle zestig men-
sen, inclusief kinderen aan mee 
kunnen doen.’’
Om op alle weersomstandighe-
den voorbereid te zijn waren er 
twee tenten gehuurd zodat al-
le activiteiten door konden gaan. 
Gelukkig was het heerlijk weer, 
maar toch kwamen de tenten 

goed van pas. De tenten waren 
volgens thema versierd met vro-
lijke ballonnen en (knuffel)die-
ren uit Afrika.
Zaterdagmiddag klonk dus een 
enorm tromgeroffel van zestig 
trommels. Samen werd een rit-
me/melodie ingestudeerd die 
uiteindelijk met veel plezier ten 
gehore werd gebracht. En met 
zo’n workshop is elke bijdrage 
van belang en klinkt de saamho-
righeid super. De djembé work-
shop werd mogelijk gemaakt 
door een donatie van het Oran-
jefonds. Na de workshop van 
een uur begon de barbecue. 
En nadat iedereen losgetrom-
meld was, zat de sfeer er natuur-
lijk goed in aan de Marga Klom-
péstraat. Het bleef dan ook nog 
lang gezellig in de straat.

Minder leerlingen 
openbare scholen

Velsen – Aan de hand van de 
jaarrekeningen openbaar on-
derwijs 2012 is te zien dat er 
een terugloop is in het aantal 
nieuwe leerlingen. 
Dat veroorzaakte een tekort 
op de jaarrekening 2012 en 
de begroting voor 2013 bij het 
openbaar basisonderwijs in 
Velsen. Het is daarom zaak de 
personele lasten aan te pas-
sen. Het meerjarenperspectief 
laat echter een sluitende be-
groting voor de komende ja-
ren zien. 
Maar het goede nieuws is dat 
Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs IJmond voldoende 

reserves heeft om in de toe-
komst op nieuwe ontwikkelin-
gen te kunnen inspelen.
Het Vellesan College, onder-
deel van de Dunamare Onder-
wijsgroep, liet een gezonde en 
kloppende jaarrekening 2012 
en begroting 2013 zien. 
Gymnasium Felisenum laat 
ook een tijdelijk tekort in de 
jaarrekening van 2012 zien. 
Dat heeft ook te maken met 
een lagere instroom van nieu-
we leerlingen. Door aanpas-
singen in het personeelsbe-
leid is echter een sluitende 
begroting voor 2014 en verder 
te zien.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 17 september 2013 besloten 
om de namen Betonweg, Brederode-
pad, Drieduinenweg, Eerste Dwars-
weg, Heiweg, Hertogweg, Jagtlust-
weg, Koningsweg, Olmenpad, Park-
pad, Rokerspad, Rondje Moriaan, 
Stroperspad, Tweede Dwarsweg, 
Verbindingspad, Wezepad, Witte-
weg en Zeeweg vast te stellen voor de 

openbare ruimten type weg in Natio-
naal Park Zuid-Kennemerland, con-
form de bij het besluit behorende 
kaart. Dit besluit treedt in werking 2 
weken na besluitdatum.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (19/09/2013) w13.000250;
Oosterduinweg 9, plaatsen dak-
kapel voorgevel (20/09/2013) 
w13.000316;
Leeuweriklaan 18, plaatsen dakop-
bouw (18/09/2013) w13.000291;
Pegasusstraat 50 C, vergroten bal-
kon (18/09/2013) w13.000282. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (23/09/2013) w13.000231;
Biallosterskilaan 32 BOV, realiseren 
dakterras en wijzigen achtergevel 
(18/09/2013) w13.000265;
Roos en Beeklaan 5, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000354;

Roos en Beeklaan 77, kappen boom 
(23/09/2013) w13.000351.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 13, vergroten 
eerste verdieping hippisch centrum 
(23/09/2013) w13.000332.
Wijkeroogstraat 32-102, renovatie 
lateien voorzijde en balkons achter-
zijde (18/09/2013) w13.000144;
trace rioolpersleiding Velsertun-
nel en Noordzeekanaal, kappen 
34 houtopstanden (23/09/2013) 
w13.000335;
Coymansstraat 4, 14 en 16, slopen 
en vernieuwen gevels en vervan-
gen dakbedekking (23/09/2013) 
w13.000277.

Driehuis
Hofdijklaan 3, kappen berk 

(23/09/2013) w13.000356.

Evenementen art. 2:17 APV

Santpoort-Noord
Kerstmarkt op 15 december 2013, 
in de Hoofdstraat (20/09/2013) 
u13.003124.

Velsen-Noord
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.006798.

Santpoort-Zuid
Sint Nicolaasintocht op 23 novem-
ber 2013 (23/09/2013) u13.008320.

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor:

Velsen-Noord/Velsen-Zuid
Wenckebachstraat Velsen-Noord, 

Parkweg Velsen-Zuid , plaat-
sen 3 mottoborden (24/09/2013) 
w12.000432;
Deze omgevingsvergunning ligt met 
ingang van 27 september 2013 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht kunnen belang-
hebbenden gedurende de termijn 
van terinzagelegging tegen dit be-
sluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een beroep-
schrift is ingediend.
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zen voor het thema Afrika.

,,Harmonie en saamhorigheid 
zijn in onze straat heel belang-
rijk’’, zeggen Sandra Kaijzer en 
Anou Klasen. ,,Daarom hebben 
wij een djembé workshop geor-
ganiseerd waar alle zestig men-
sen, inclusief kinderen aan mee 
kunnen doen.’’
Om op alle weersomstandighe-
den voorbereid te zijn waren er 
twee tenten gehuurd zodat al-
le activiteiten door konden gaan. 
Gelukkig was het heerlijk weer, 
maar toch kwamen de tenten 

goed van pas. De tenten waren 
volgens thema versierd met vro-
lijke ballonnen en (knuffel)die-
ren uit Afrika.
Zaterdagmiddag klonk dus een 
enorm tromgeroffel van zestig 
trommels. Samen werd een rit-
me/melodie ingestudeerd die 
uiteindelijk met veel plezier ten 
gehore werd gebracht. En met 
zo’n workshop is elke bijdrage 
van belang en klinkt de saamho-
righeid super. De djembé work-
shop werd mogelijk gemaakt 
door een donatie van het Oran-
jefonds. Na de workshop van 
een uur begon de barbecue. 
En nadat iedereen losgetrom-
meld was, zat de sfeer er natuur-
lijk goed in aan de Marga Klom-
péstraat. Het bleef dan ook nog 
lang gezellig in de straat.

Minder leerlingen 
openbare scholen

Velsen – Aan de hand van de 
jaarrekeningen openbaar on-
derwijs 2012 is te zien dat er 
een terugloop is in het aantal 
nieuwe leerlingen. 
Dat veroorzaakte een tekort 
op de jaarrekening 2012 en 
de begroting voor 2013 bij het 
openbaar basisonderwijs in 
Velsen. Het is daarom zaak de 
personele lasten aan te pas-
sen. Het meerjarenperspectief 
laat echter een sluitende be-
groting voor de komende ja-
ren zien. 
Maar het goede nieuws is dat 
Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs IJmond voldoende 

reserves heeft om in de toe-
komst op nieuwe ontwikkelin-
gen te kunnen inspelen.
Het Vellesan College, onder-
deel van de Dunamare Onder-
wijsgroep, liet een gezonde en 
kloppende jaarrekening 2012 
en begroting 2013 zien. 
Gymnasium Felisenum laat 
ook een tijdelijk tekort in de 
jaarrekening van 2012 zien. 
Dat heeft ook te maken met 
een lagere instroom van nieu-
we leerlingen. Door aanpas-
singen in het personeelsbe-
leid is echter een sluitende 
begroting voor 2014 en verder 
te zien.




