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Gemeente en Woningbedrijf Velsen

Samenwerkingsovereen-
komst Het Nieuwe Vroeger
Woensdag 3 oktober 2012 heb-
ben wethouder Te Beest namens 
de gemeente Velsen en Ted Kuné 
namens Woningbedrijf Velsen de 
samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend voor Het Nieuwe Vroe-
ger. Deze ondertekening brengt 
de sloop en nieuwbouw van de 
135 woningen in Oud-IJmuiden 
(President Steijnstraat en omge-
ving) dichterbij.

De bewoners van deze wijk weten al 
sinds 2002 dat er wat staat te gebeu-
ren. Nu tien jaar verder zijn de plan-
nen concreet en hebben de eerste 
bewoners een ander huis. In de tien 

jaar is er op verschillende manieren 
aan de nieuwe plannen gewerkt. De 
community planning in 2008 was 
daarin een belangrijke stap. Bewo-
ners, gemeente en Woningbedrijf 
Velsen spraken toen met elkaar aan 
welke randvoorwaarden de nieuw-
bouw moest voldoen.

Wat gaan we bouwen
Er komt een blok met 34 huurappar-
tementen (aan de kanaalkant) en 20 
eengezinswoningen. Daarnaast ko-
men er nog 28 terraswoningen. Dit 
zijn huurwoningen. In deze wijk ko-
men verder nog 57 koopwoningen. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Praten over groengebied
Amsterdam-Haarlem
Op woensdag 10 oktober 2012 
vindt een bijeenkomst plaats over 
de toekomst van het recreatiege-
bied Spaarnwoude, de Brettenzo-
ne en het gebied rondom de vijf-
de baan bij Schiphol. Hoe kun-
nen deze gebieden open en groen 
worden gehouden? En hoe kunnen 
zij verder ontwikkeld worden met 
nog meer mogelijkheden voor ont-
spanning en recreatie?

De provincie en gemeenten Amster-
dam, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Haarlem 
en Velsen willen inbreng van bewo-
ners, ondernemers en andere be-
langhebbenden voor de visie die zij 
voor deze gebieden maken. Hier-
voor wordt op 10 oktober van 19.30 

tot 22.00 uur in de Lichtfabriek in 
Haarlem (Minckelersweg 2) een bij-
eenkomst georganiseerd. Doel van 
de avond is om te informeren, maar 
vooral ook om reactie te krijgen op de 
conceptvisie die er nu ligt.

De overheden verwerken de reac-
ties en ideeën van belanghebbenden 
waar mogelijk in de visie en het bijbe-
horende uitvoeringsplan. De defini-
tieve visie is naar verwachting voor-
jaar 2013 gereed en zal in grote lijnen 
duidelijk maken wat er in het gebied 
ruimtelijk wel en niet mogelijk is. 

De conceptvisie, meer informatie 
en de mogelijkheid voor aanmelding 
vindt u op www.noord-holland.nl/ 
gebiedsvisie.

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland. Voor 
goede coördinatie en voldoende 
inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) 
wil de gemeente daar op tijd een 
overzicht van hebben: een evene-
mentenkalender.

Evenementen die in 2013 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld. Op www.vel-
sen.nl onder Velsen Actueel staat 
hoe u dat kunt doen; daar is ook het 
aanmeldingsformulier te downloa-
den. Dit kunt u mailen naar evene-
menten@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.

Gemeenten en Open data
Om gemeenten te stimuleren meer 
informatie te delen voor openbaar 
gebruik, vond op 26 september in 
Velsen de werkconferentie Open 
data plaats. De provincie Noord-
Holland en gemeente Velsen wil-
den hiermee Open data op de 
kaart zetten.
Wethouder Baerveldt van Velsen 
heette de ruim 60 deelnemers wel-
kom en benadrukte dat Open data een 
wereld aan mogelijkheden opent en 
de creativiteit stimuleert. 

Om dit een extra zetje in de rug te ge-
ven, maakte gedeputeerde Van Run 
bekend dat de provincie in 2013 een 

Open data wedstrijd zal organiseren, 
waarbij ontwikkelaars aan de slag 
gaan met de beschikbare gegevens. 
Hij riep gemeenten dan ook op om 
aan de slag te gaan met Open data, zo-
dat er een gevarieerd aanbod ontstaat.

Gemeente Velsen is een grote voor-
stander van het stimuleren van open 
data. Overheden hebben een enorm 
aanbod aan informatie die ontwik-
kelaars de kans geeft leuke, handi-
ge en praktische toepassingen te ont-
wikkelen voor onderzoek, internet en 
smartphone applicaties (apps). Zie 
ook www.noord-holland.nl/opendata. 
(foto: Gemeente Velsen)
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Velsen scoort iets beter

Uitkomst Wmo-onderzoek
Velsen doet het redelijk op het 
gebied van de Wmo, vergeleken 
met ruim 120 andere gemeenten. 
De gemeente scoort gemiddeld 
iets hoger dan landelijk. Dat blijkt 
uit het onderzoek over 2011.

De gemeente laat elk jaar onderzoek 
doen naar haar prestaties op diver-
se terreinen van de Wmo – de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Deze wet wil ervoor zorgen dat men-
sen zo lang mogelijk mee kunnen 
blijven doen in de samenleving, al of 
niet geholpen door vrienden, fami-
lie of bekenden. De uitkomsten van 
het onderzoek, dat gaat over onder-
werpen als sociale kwaliteit & leef-
baarheid in de wijken, jeugd, vrij-
willigerswerk, mantelzorg en on-
dersteuning aan kwetsbare groe-
pen, worden vergeleken met ande-

re gemeenten. Velsen scoort gemid-
deld 69% - dat is 3% punt hoger dan 
het landelijk gemiddelde van 66%. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat Vel-
sen – ten opzichte van andere ge-
meenten – aan een onderwerp meer 
aandacht besteedt, activiteiten ont-
plooit, goed aanstuurt of betere ef-
fecten bereikt. 

Op basis van deze onderzoeksre-
sultaten kijkt de gemeente op wel-
ke punten zij haar beleid kan verbe-
teren. De komende jaren gaat de ge-
meente de communicatie naar haar 
inwoners te verbeteren. Ook wordt 
er breder ingezet op mantelzorgon-
dersteuning. 

Het volledige rapport is te vinden op 
www.velsen.nl > Nieuws > Persbe-
richten.

Hinder overhangend groen
De gemeente Velsen krijgt klach-
ten binnen over overhangend 
groen - uit eigen tuinen-  langs de 
openbare weg. Inwoners moeten 
dat groen zelf snoeien. HVC haalt 
het snoeiafval op.

Overdadig, overhangend groen kan 
tot hinder en overlast leiden. Als 
medeburgers niet meer goed over 
de stoep kunnen lopen, wordt het 
tijd om de snoeisnaar te hand te ne-
men. Vooral voor mensen die min-
der goed ter been zijn of met een kin-
derwagen lopen, is dat groen hinder-
lijk. Wanneer zij moeten uitwijken 
tot op de rijbaan kan dat zelfs tot ge-

vaarlijke situaties leiden. Burgers 
moeten zelf de stoepen (de openbare 
weg) vrij houden van overhangend 
groen. Het kleine snoeiafval kan in 
de groene klikobak. Grof snoeiafval 
kunt u aanleveren bij het HVC In-
zamelingsstation, Amsterdamseweg 
10 in Velsen-Zuid. Lukt dat niet, dan 
kunt u van maandag tot en met vrij-
dag tijdens kantooruren bellen met 
de HVC klantenservice op het num-
mer 0255-566100.

De toezichthouders van de gemeen-
te Velsen besteden hier de komen-
de tijd extra aandacht aan en zullen 
waar nodig bewoners aanspreken.

Ferry zeer betrouwbaar
De Fast Flying Ferry heeft het 
afgelopen jaar een goed vaar-
jaar gehad. Slechts 25 van de 
ruim 11.500 vaarten zijn de af-
gelopen negen maanden uitge-
vallen. De oorzaken waren slecht 
zicht, touw in de schroef of een 
technisch probleem. Met slechtst 
0,2% uitval heeft Connexxion Wa-
ter een unieke prestatie neerge-
zet. 

Doordat elke 40 minuten een vaart 
vertrekt in plaats van voorheen el-
ke 30 minuten, is de stiptheid ook 
enorm verbeterd. Hierdoor is na-
genoeg geen enkele vaart te laat 

vertrokken. Ook niet in de druk-
ke zomermaanden. De winter komt 
eraan. Met Rijkswaterstaat en het 
Havenbedrijf Amsterdam zijn, in 
verband met het nog verder verbe-
teren van de veiligheid, afspraken 
gemaakt. Bij windkracht 8 of meer 
of bij slecht zicht op de grootste de-
len van het Noordzeekanaal, gaat de 
Fast Flying Ferry langzamer varen. 
In die gevallen wordt gevaren met 
een uursfrequentie. In de praktijk 
zal deze nooddienstregeling enkele 
dagdelen per jaar plaatsvinden.

Zie ook http://water.connexxion.nl. 
(foto: Connexxion)

Wegwerkzaamheden
Vanaf donderdag 27 september 
wordt in IJmuiden aan de weg 
gewerkt. De werkzaamheden be-
staan in hoofdzaak uit het herin-
richten van het Rode Dorp e.o. 
De werkzaamheden duren tot 
eind mei 2013.

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten de auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. De bewoners 
worden verzocht het huisvuil buiten 
het werkterrein te zetten. 

Bewoners die dat niet zelf kunnen, 
kunnen de hulp inroepen van het 
personeel van de aannemer.
De gemeente streeft ernaar de over-

last van de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. Voor meer in-
formatie neemt contact op met de 
gemeente Velsen via 0255-567200.

Bedankje voor vrijwilligers
In IJmuiden is dagelijks een groot 
aantal mensen bezig als vrijwil-
liger om de openbare ruimte 
schoon te houden. Ook op de be-
graafplaats de Wester wordt door 
vrijwilligers veel nuttig werk ge-
daan.

Om deze mensen te bedanken voor 
hun inzet en enthousiasme zijn deze 

vrijwilligers op woensdag 25 septem-
ber uitgenodigd in de wijkpost Zee-
wijk en ontvangen door de wijkploeg. 
Dat werd een bijzonder geslaagde bij-
eenkomst. De inspanningen die deze 
mensen belangeloos leveren passen 
prima in het streven van de gemeen-
te Velsen om inwoners meer verant-
woordelijkheid voor de eigen woon- 
en leefomgeving te dragen.
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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 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 22 
tot en met 28 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.

w12.000434 Van Tuyllweg 34 Vel-
sen-Zuid, plaatsen erfafscheiding 
(4/09/2012), w12.000433 Tussen-
weid 6 Velserbroek, kappen berk 
(24/09/2012 ), w12.000436 Jupiter-
straat 23 IJmuiden, plaatsen dak-
kapel (achtergevel) (25/09/2012), 
w12.000435 Lange Sloot 17 Vel-
serbroek, oprichten garage/berging 
(25/09/2012), w12.000438 Strand-
weg ong. IJmuiden, tijdelijk ge-
bruik grond voor stalling strandhuis-
jes(26/09/2012), w12.000437 Kerk-
weg 11 te Santpoort-Noord (gemeen-
telijk monument), vergroten woning 
(26/09/2012), w12.000439 Eem-
straat 12 IJmuiden, kappen blauw-
spar (27/09/2012), w12.000440 
Lockerskamp 12 Velserbroek, kap-
pen 2 bomen (28/09/2012).

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor:

w12.000026 Kennemerlaan 226 
IJmuiden – wijziging bergruimte in 
appartement.

De aanvraag wordt voorbereid met 
de uitgebreide procedure en met toe-
passing van de buitenplanse afwij-
king als bedoeld in artikel 2.12 eerste 
lid sub a onder 3° Wabo. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen en de overige bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 5 ok-
tober 2012 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/downloads 
ontwerpomgevingsvergunning.

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpomgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank 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. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
w12.000334 Duinweg of Duivel-
slaan 27, aanpassing van de garage 
naar woondoeleinden (27/09/2012), 
w12.000365 Meervlietstraat ong., 
Lizenstr ong., Kaetie ong., Meers-
hoef ong., De Ticht ong. Velsen-Zuid
kappen van 12 bomen (26/09/2012), 
w12.000369 Kerkenmaaijers-
kamp 26 Velserbroek, plaatsen er-
ker (01/10/2012), w12.000376 Kas-
tanjestraat 7 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw (26/09/2012), 
w12.000377 Zwaanstraat 63 

IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(28/09/2012), w12.000387 Sant-
poortse Dreef 166 Santpoort-Noord, 
doorbreken van dragende muur 
(01/10/2012), w12.000395 Hoofd-
straat 179 Santpoort-Noord, ver-
wijderen en plaatsen van trap 
(27/09/2012), w12.000405 Zee-
weg 291 IJmuiden, kappen boom 
(01/10/2012), w12.000413 Litslaan 
4 Santpoort-Zuid, kappen boom 
(01/10/2012), w12.000417 Rijksweg 
494 Santpoort-Noord, kappen boom 
(01/10/2012)

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

w12.000133 Eenhoornstraat 2B 
IJmuiden, plaatsen van tijdelijke 
kantoorunits (27/09/2012)

Deze omgevingsvergunning ligt met 
ingang van 5 oktober 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter in-
zage bij de werkeenheid Vergunnin-
gen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belangheb-
benden gedurende de termijn van te-
rinzagelegging tegen dit besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
roepschrift is ingediend. 

Besluiten
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Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namen het dage-
lijkse bestuur van Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.

Het ontwerpbesluit hogere waar-
den Wet geluidhinder voor de omge-
vingsvergunning Kennmerlaan 226 
te IJmuiden is genomen. Burgemees-
ter en Wethouders van Velsen heb-
ben ten behoeve van de omgevings-
vergunning Kennemerlaan 226 te 
IJmuiden, een verzoek om vaststel-
ling van hogere waarden in het kader 
van de Wet geluidhinder ingediend 
bij Milieudienst IJmond. Het hogere 

waarden besluit heeft betrekking op 
het wegverkeerslawaai van de Ken-
nemerlaan in het kader van de Wet 
geluidhinder.

De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden Wet 
geluidhinder is gedelegeerd aan het 
dagelijkse bestuur van Milieudienst 
IJmond. Het dagelijkse bestuur heeft 
de uitoefening van deze bevoegdheid 
gemandateerd aan de directeur van 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van Milieudienst 
IJmond is van plan een besluit hoge-

re waarden Wet geluidhinder te ne-
men ten behoeve van de voornoemde 
omgevingsvergunning. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de hogere waarden ligt met in-
gang van 5 oktober 2012 geduren-
de zes weken, samen met de ontwer-
pomgevingsvergunning, ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden op werkdagen 
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur en bij Milieudienst IJmond, Sta-
tionsplein 48b te Beverwijk op werk-
dagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kan een ieder schriftelijk of monde-
ling zienswijzen naar voren bren-
gen bij de directeur van Milieudienst 
IJmond. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen kenbaar gemaakt worden 
bij Milieudienst IJmond, Postbus 
325, 1940 AH Beverwijk, onder ver-
melding van “Ontwerpbesluit hoge-
re waarden Wet geluidhinder Ken-
nemerlaan 226 te IJmuiden”. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u tele-
fonisch een afspraak maken met Mi-
lieudienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863.

Raadsplein 11 oktober 2012
Donderdag 11 oktober 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeente-
raad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het 
Plein 1945.

Raadsvergadering om 19.30 uur

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 -notulen raadsvergadering 20 september 2012
 -besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2012
4 Afhandelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project 
 Roos en Beeklaan
6 Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 178-180 
 te Velsen-Noord
 Sluiting

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 
www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – 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 ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.
nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering. Deze in-
breng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of 
die relevant zijn voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 20 september 2012 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Kadernota Ontwikkeling van het Grondbeleid
• Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling 
 Afvalschap IJmond Zaanstreek
• Vaststellen basistarieven hulp bij huishouding
• Reactie op inleidend verzoek referendum
• Vergaderlocatie gemeenteraad (als het Stadhuis wordt gerenoveerd)
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Welzijn Velserbroek krijgt nieuw onderkomen
Velserbroek - Het kantoor 
van Welzijn Velserbroek 
(voorheen buurthuis De 
Veste), gevestigd in het Pol-
derhuis is verhuisd naar de 
bibliotheek van Velserbroek. 
Door deze verhuizing krij-
gen zij een beter herkenba-
re plek in de wijk waar be-
woners met vragen en idee-
en terecht kunnen die de 
leefbaarheid in de wijk ver-
groten.

Meer nog dan voorheen wil-
len zij vraaggericht gaan wer-
ken. Voor Velserbroek is de-

ze werkwijze niet onbekend. 
Zo is gezelligheidskoor FF An-
ders 4 jaar geleden ontstaan, 
de fietsclub (inmiddels zelf-
standig) opgericht en al meer 
dan 15 jaar geven zij vorm aan 
opvoedondersteuning door het 
organiseren van inloopochten-
den voor ouders met jonge kin-
deren en door middel van een 
Speel-o-theek. Activiteiten die 
zij in de toekomst in samen-
werking met de bibliotheek 
willen gaan uitbreiden. Een 
voorbeeld hiervan is de infor-
matiemarkt rondom opvoeden 
op 6 oktober in de bibliotheek. 

Diverse organisaties zoals het 
CJG, Context, Voedingsadvies, 
Huiswerkbegeleiding, Weer-
baarheidstraining bieden infor-
matie aan. U kunt in gesprek 
of op één van de aansluitende 
informatieavonden (vier don-
derdagen) thema’s uitdiepen. 
Niet alleen voor ouders maar 
ook voor kinderen zijn er di-
verse activiteiten zoals schmin-
ken (11.00 tot 14.00 uur), gip-
sen (14.00 tot 15.30 uur) en een 
fantastische Kabouter Plop act 
(13.00 uur). Hoogtepunt op de-
ze dag is de officiële opening 
om 11.00 uur van het nieuwe 

kantoor door de heer A. van 
Deventer (directeur SWV) en 
de heer M. Mewe (directeur bi-
bliotheek Velsen) in de biblio-
theek van Velserbroek. Feeste-
lijk zullen zij de samenwerking 
van beide partijen bekrachti-
gen.
Locatie; Maanbastion 476, 
1991 RH Velserbroek, telefoon 
023-5388830, info@welzijnvel-
serbroek.nl. Openingstijden in 
principe maandag tot en met 
donderdag 10.00 tot 17.00 uur. 
Heeft u ideeën? Dan kunt u de-
ze doorgeven aan Welzijn Vel-
serbroek.




