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Vier oud-burgemeesters 
brengen bezoek aan Velsen
Burgemeester Weerwind heeft vier 
oud-burgemeesters ontvangen voor 
een bezoek aan Velsen. Op woens-
dag 3 oktober deden ze ‘hun’ oude 
gemeente aan.

De heer drs J. Reehorst (1973-1977), 
de heer mr P.J. Molendijk (1978-1987), 
mevrouw A. van Dok-van Weele (1990-
1994) en de heer mr A.Ph. Hertog 
(1995-2000) waren daarbij aanwezig. 
De heer mr P.A.G. Cammaert (2003-

2009) was helaas verhinderd wegens 
ziekte. Burgemeester Weerwind heet-
te hen welkom op zijn kamer. Daarna 
volgde er een busrit door de gemeente. 
Tijdens deze rondrit brachten drie pro-
jectleiders de gasten op de hoogte van 
de vele ontwikkelingen die Velsen de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Al-
le aanwezigen genoten van de bijeen-
komst en de oud-burgemeesters gin-
gen na afloop van de middag voldaan 
naar huis. (foto: Reinder Weidijk). 

Hondencontrole is gestart
De firma ATMP uit Almere begint 
in opdracht van de gemeente Vel-
sen binnenkort met een honden-
controle. Aan de hand van de be-
lastingadministratie van de ge-
meente gaat een aantal honden-
controleurs de aanwezigheid van 
honden controleren.

Wie een hond heeft, moet dat mel-
den bij de gemeente en moet hon-
denbelasting betalen. De gemeente 
verstuurt de aanslagen daarvoor. Om 
dat goed te kunnen doen, controleert 
de gemeente regelmatig hoe het met 
het hondenbezit in Velsen gesteld is. 
Als u niet thuis bent, zal de contro-
leur ter plaatse beoordelen of er wel 
of niet één of meer honden aanwezig 
zijn. De controleur laat dan een in-
formatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achter. De honden-
controleurs kunnen zich legitimeren 
met een door de gemeente verstrekt 
legitimatiebewijs.

Heeft u sinds kort een hond en bent 
u nog niet in de gelegenheid geweest 
daarvan aangifte te doen,  dan kunt 

u uw hond (alsnog) aanmelden bij 
de afdeling Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hon-
denbelasting telefonisch aanvra-
gen bij de afdeling Belastingen en 
Invordering van de gemeente, tele-
foon 0255-567322. U kunt het ook 
afhalen bij het Klanten Contact Cen-
trum op het stadhuis, Dudokplein 1, 
1970 AL IJmuiden of  downloaden 
van de gemeentelijke website, www.
velsen.nl./ digitaal loket./producten 
en diensten/ hondenbelasting/ aan-
vragen/ aangiftebiljet downloaden. 
Wanneer u geen aangifte doet, en 
de hondencontroleur treft wel een 
hond aan, moet u niet alleen de aan-
slag hondenbelasting betalen maar 
ook een wettelijke geldboete.

Tarieven voor honden:
• Voor de eerste hond € 95,94
• Voor de tweede hond € 121,53  
• Voor iedere hond boven het 
   aantal van twee € 136,51
• Voor kennels € 672,65.

Meer informatie over hondenbelas-
ting op www.velsen.nl.

Het partnerlogo van het Centrum voor Jeugd en Gezin werd op 4 oktober 
2012 bevestigd door Annette Baerveldt, wethouder Jeugdbeleid van de ge-
meente Velsen, samen met Zwan Hutten, directeur OCK Het Spalier in Sant-
poort-Noord. (Foto: Ko van Leeuwen)

Partnerlogo CJG bevestigd

Velsen verzameld
De gemeente Velsen heeft een 
verzameling van voorwerpen die 
betrekking hebben op het verle-
den van Velsen. Een aantal van 
deze voorwerpen zijn geschon-
ken aan de gemeente. In novem-
ber wordt een deel van deze ver-
zameling door middel van een in-
ternetveiling aan de burgers van 
Velsen te koop aangeboden.

De gemeente Velsen roept de perso-
nen op die in het verleden voor de-
ze verzameling een schenking heb-
ben gedaan en deze schenking terug 
willen hebben, om contact op te ne-
men met de gemeente via gemeen-
teverzameling@velsen.nl of  tele-
foonnummer 140255. Eind oktober 
wordt op de gemeentelijke infopagi-
na en via de website meer informa-
tie gegeven over de veiling.
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Winnaar iPhone-actie 
Burgernet bekend
Burgernet is onlangs een wer-
vingscampagne gestart, om op 
zoek te gaan naar zoveel moge-
lijk nieuwe deelnemers aan Bur-
gernet. Hieraan was een prijs - 
een iPhone - verbonden. Martijn 
Goedknegt is de winnaar gewor-
den. 

De 22-jarige Haarlemmer  heeft 
tientallen nieuwe mensen geworven 
voor Burgernet. Hij kreeg vrijdag-
ochtend 5 oktober de gloednieuwe 
iPhone 4 uit handen van Bert Bruijn, 
Burgemeester Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en tevens portefeuil-
lehouder Burgernet. 

Winnaar Martijn Goedknegt was 
erg blij met zijn prijs: ‘Mijn broer 
was al lid van Burgernet en maakte 
mij hierop attent. Ik ben erg geïnte-
resseerd in alles wat met veiligheid 

en opsporing te maken heeft. Ook 
heb ik zelf een aantal familieleden 
hierop attent gemaakt. Later zag ik 
de iPhone actie en toen ben ik nog 
even doorgegaan met werven’, aldus 
Martijn. Burgemeester Bruijn ver-
telt tijdens de uitreiking: ‘De betrok-
kenheid binnen een kleine gemeen-
te is groot waardoor mensen zich 
sneller aanmelden. Burgernet moet 
breder ingezet worden door bijvoor-
beeld burgers in te schakelen voor 
hulpverlening op straat. Als in het 
burgernetwerk goed wordt samen-
gewerkt kunnen we veel bereiken.’

De iPhone-actie was zo succesvol 
dat Burgernet heeft besloten met 
een vervolg te komen. Deze nieu-
we actie loopt tot 15 december a.s. 
en ook nu kun je een iPhone win-
nen. Kijk voor de spelregels op www.
mijnburgernet.nl.

IJmond Bereikbaar
Voordelig openbaar vervoer in 
de IJmond (en meer) – dat is de 
IJmond Bereikbaar Pas. Ook in 
Velsen verkrijgbaar via de werk-
gevers.

De IJmond Bereikbaar Pas geeft on-
beperkt toegang tot het openbaar 
vervoer per bus in de IJmond en van 
de OV-fiets op meer dan 225 locaties 
door heel Nederland. Met de IJmond 
Bereikbaar Pluspas kunt u zelfs on-
beperkt gebruik maken van de Fast 
Flying Ferry tussen Velsen en Am-
sterdam. 
Via uw werkgever kunt u een zeer 
voordelige openbaar vervoer pas 
aanschaffen. Informeer bij uw werk-
gever of kijk op www.ijmondbereik-

baar.nl voor meer informatie. Daar 
vindt u ook het laatste nieuws over 
wegwerkzaamheden en live web-
cambeelden van de Velsertunnel.

IJmond Bereikbaar is een gezamen-
lijk initiatief van overheden en be-
drijfsleven om de bereikbaarheid en 
de leefbaarheid in de IJmond te ver-
beteren. 

Gewoon homo zijn
Op zondagmiddag 14 oktober is 
de IJmondse versie van de lande-
lijke Coming Out Dag.

Een dag die bedoeld  is om de soci-
ale acceptatie van homoseksuali-
teit te bevorderen. In dit kader wordt 
er in de bibliotheek van Velsen aan-
dacht besteed aan het thema ‘re-
genbooggezinnen’. Dit zijn gezin-
nen met homo, lesbische, bi of trans-
gender-ouders. Burgemeester Weer-
wind zal deze middag openen. Ieder-
een is welkom op zondag 14 oktober 
van 15.00 tot 18.00 uur in de Biblio-

theek Velsen aan het Dudokplein 16 
in IJmuiden. Kijk voor meer infor-
matie en het programma op www.
velsen.nl.

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 7 november vindt 
voor de vierde keer de viering van 
Allerzielen Velsen Verlicht plaats 
op begraafplaats de Biezen in 
Santpoort-Noord. Voor deze vie-
ring is de organisatie op zoek 
naar vrijwilligers en materiaal.

De organisatie is op zoek naar  vrij-
willigers die ’s avonds ondersteu-
ning willen geven en/of die op de dag 
zelf kunnen helpen met het opbou-
wen.

Voor het aankleden van de viering 
zijn ze op zoek naar: oude petrole-
umstellen, Perzisch tafelkleed, an-
tiek of oud uitziend dressoir, foto-

lijstjes en schilderijen, lampenkap-
pen en grote horecapannen voor op 
gas. 

Op maandag 29 oktober vindt in de 
gemeentelijke wijkpost , W. Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een in-
formatieavond plaats voor de vrij-
willigers. 

Toegelicht wordt wat Allerzielen 
Velsen Verlicht inhoudt, wat  de 
werkzaamheden voor de vrijwilli-
gers zijn en u kunt aangeven waar uw 
interesse ligt.

Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.

Mensen aanspreken op wat ze 
wél kunnen. Passende, persoon-
lijke oplossingen. Veel aandacht 
voor het eerste gesprek. Dat 
zijn een paar kenmerken van de 
nieuwe manier van werken met 
de Wmo, de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning. De invoe-
ring gaat 1 november beginnen.

Sommige groepen in de samenle-
ving hebben moeite met ‘meedoen’, 
met de dingen in het dagelijks le-
ven. Denk aan mensen met een li-
chamelijke of verstandelijke be-
perking. De gemeente moet haar 
inwoners daarbij ondersteunen en 
dat doet zij vanuit de Wet maat-
schappelijke ondersteuning. Van-
af 1 november kijkt de gemeente 
meer dan voorheen samen met de 
klant naar wat iemand zelf nog kan, 
waar het probleem precies zit, en 

wie kan meehelpen aan een oplos-
sing. In de praktijk houdt dit in dat 
een medewerker van de gemeente 
in een persoonlijk gesprek bij men-
sen thuis nagaat wat het probleem 
precies is en wat iemand al zelf 
heeft gedaan om tot een oplossing 
te komen. Soms blijkt dat mensen 
het probleem zelf kunnen oplos-
sen, soms is ondersteuning van de 
gemeente nodig. In alle gevallen 
wordt er altijd uitgegaan van de ei-
gen kracht.

Voor huidige klanten van de Wmo 
verandert er niets aan de hulp en 
ondersteuning die ze nu krijgen.

In de gemeentelijke Infopagina 
wordt de komende weken vaker 
over de WMO geschreven. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met de gemeente: 140255.

WMO: eigen kracht staat voorop

Nieuwe manier van werken
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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 29 
september tot en met 5 oktober 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

w12.000443 Hoofdstraat 154 Sant-
poort-Noord, veranderen en vergro-
ten woning naar winkel met boven-
woning (01/10/2012), w12.000442 
Meervlietstraat 74 Velsen-Zuid, 
vergroten garage (01/10/2012), 
w12.000441 Krommeland 77  
Velsen-Zuid, vergroten garage 
(01/10/2012), w12.000444 Ha-
geveldlaan 4 Santpoort-Noord, 
plaatsen erker (02/10/2012), 
w12.000449 Duin-en Kruidberger-
weg 60 Santpoort-Noord, kappen 1 
beuk (03/10/2012), w12.000448 
Van Leeuwenstraat ong. IJmui-
den t.h.v. nr. 56, kappen boom 
(03/10/2012), w12.000447 Wij-
kerstraatweg ong. Velsen-Noord, 
plaatsen stand-alone pinautomaat 
(03/10/2012), w12.000446 Kop-
slaan 27 Santpoort-Zuid, kappen 
boom (03/10/2012), w12.000450 
Doorneberglaan 196-240 en Zee-
wijkplein 31-33 te IJmuiden, ver-
vangen balkonhekken, privacyscher-
men en galerijhekken (04/10/2012), 
w12.000457 Wijnoldy Daniël-
slaan 35 Santpoort-Zuid, kappen 1 
eik (05/10/2012), w12.000456 Za-
delmakerstraat ong. Velserbroek 
t.o. nr. 150, plaatsen reclametekst 
(05/10/2012), w12.000454 Mid-
denduinerweg 44 Santpoort-Noord, 
kappen omgevallen dode populier 
(05/10/2012), w12.000452 Plein 
1945 nr. 55 IJmuiden, plaatsen licht-
reclame op de luifel (05/10/2012), 
w12.000462 Corverslaan 2 Vel-
sen-Noord, plaatsen laadkuil 
(03/10/2012)

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.

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor:
 
w12.000380 President Steynstraat 
15 IJmuiden – het tijdelijk in gebruik 
nemen van een woning als kantoor-
ruimte. 

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 ontwer-
pomgevingsvergunning en de overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 12 oktober 2012 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn deze 
stukken digitaal in te zien op de web-
site velsen.nl via het menu bekend-
makingen/downloads ontwerpom-
gevingsvergunning.

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, 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 
besluiten genomen (de datum 
van vergunningverlening is tus-
sen haakjes vermeld):

w12.000263 Zadelmakerstraat 
150 Velserbroek, plaatsen van re-
clame-elementen (05/10/2012), 
w12.000337 Liniepad 46 Vel-
serbroek, oprichten berging 
(05/10/2012), w12.000362 Molen-
veltlaan 4 Santpoort-Noord, verho-
gen nok, plaatsen dakkapel, wijzigen 

trappenhuis, plaatsen erker en kap-
pen boom (08/10/2012), w12.000374 
Westbroekerweg 107 Velserbroek, 
plaatsen erfafscheiding en pergola 
(04/10/2012), w12.000383 Water-
vlietstraat 1 Velsen-Noord, wijzigen 
kozijn in de voorgevel (01/10/2012).

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

i12.008595 Santpoort-Noord, In-
tocht Sint Nicolaas, 24 november 
2012 (04/10/2012)

i12.008828 Driehuis, parade van 
leerlingen van het Ichtus Lyce-
um, 18 oktober 2012 (11/10/2012)

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12 de volgende vergunning(en) 
verleend voor het maken van film 
en/of foto opnamen:

i12.009749 Omgeving Torenstraat 
te Velsen-Zuid, film foto-opnamen 
11 oktober  2012 (09/10/2012)

i12.009748 Omgeving Torenstraat 
en park Velserbeek te Velsen-Zuid, 
film foto-opnamen 11 oktober 2012 
(09/10/2012)

i12.009747 Omgeving Torenstraat 
te Velsen-Zuid, film foto-opnamen 
25 oktober 2012 (09/10/2012).

Besluiten
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Raadsplein 17 en 18 oktober 2012: sessie en carrousel
Woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober 2012 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de 
vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de raadsbrede sessie van 17 oktober 2012 is als volgt:

Agenda voor de Carrousel

Raadzaal
Punt 1 
19.30-22.00  Begroting 2013 gemeente Velsen
   
Woensdag 17 oktober bespreekt de gemeenteraad de begroting 2013 in een 
openbare sessie van het Raadsplein, aanvang 19.30 uur. De fracties geven aan 
de hand van een aantal thema’s een eerste oordeel over de begroting. Aan het 
begin van de sessie kan over de begroting worden ingesproken

Insprekers dienen zich wel aan te melden bij de griffie uiterlijk dinsdag 16 
oktober, 16.00 uur.: tel. 0255 567502 of e-mail: griffier@velsen.nl 
In de raadsvergadering op donderdag 8 november 2012 spreken de fracties 
hun algemene beschouwingen uit en lichten ingediende moties en amende-
menten toe. Het college van burgermeester en wethouders geeft hier een re-
actie op. 

Maandag 12 november 2012 discussiëren de raadsleden aan de hand van een 
aantal thema’s over de begroting 2013. Aan het eind van deze raadsverga-
dering worden eventuele wijzigingen en voorstellen in stemming gebracht. 
Daarna stelt de gemeenteraad de begroting 2013 vast.

In de begroting 2013 staat wat de gemeente Velsen in 2013 wil bereiken en 
hoeveel dat kost. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2013 is gekeken 
naar het collegeprogramma 2010-2014 ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’ 
en de Visie op Velsen 2025: kennisrijk werken in Velsen. 

De agenda voor de Carrousel van 18 oktober 2012 is als volgt:

Agenda voor de Carrousel

Raadzaal
Punt 1  
19.30-21.00  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek 
 
Commissieruimte 1
Punt 2     
19.30-21.00  Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Commissieruimte 2
Punt 3    
19.30-21.00 Stadspas  

Raadzaal
Punt 4      
21.30-23.00  Welzijn nieuwe stijl  

Commissieruimte 1
Punt 5     
21.30-23.00  Beleidsplan integrale schuldhulpverlening

Commissieruimte 2
Punt 6     
21.30-23.00  Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 17 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Beleidsregels re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2012
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij in de vergadering van 2 
oktober 2012 hebben besloten:

- de beleidsregels re-integratie 
WWB,. IOAW en IOAZ 2012 ge-
meente Velsen vast te stellen.

Samenvatting
De beleidsregels re-integratie WWB, 
IOAW en IOAZ 2012 gemeente Vel-
sen zijn een uitwerking van de Re-
integratieverordening WWB, IOAW 

en IOAZ 2012 gemeente Velsen. In 
de  beleidsregels zijn de wijzigin-
gen van de Wet Werk en Bijstand en 
het vervallen van de Wet Investeren 
in Jongeren per 1 januari 2012 ver-
werkt. 

Ter bevordering van de samenwer-
king op het gebied van werk met de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest en sociale werkvoorzie-
ning de Meergroep zijn de beleidsre-
gels IJmondiaal vastgesteld. De be-
leidsregels zijn gebaseerd op de ka-
dernota “Naar één organisatie voor 

werk” die eerder IJmondiaal is vast-
gesteld. 

De beleidsregels hebben tot doel zo-
veel mogelijk mensen uit de doel-
groep te begeleiden naar werk bin-
nen het beschikbare budget. Om dit 
mogelijk te maken zijn de uitstroom-
premie en de activiteitenpremie ver-
vangen door de inkomstenvrijlating 
en is de loonkostensubsidie in hoog-
te en duur teruggebracht.

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking 

op de dag na publicatie en met te-
rugwerkende kracht tot 1 april 2012 
mits dit in individuele gevallen geen 
nadelige consequenties heeft. 

Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende 
vier weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De beleidsregels 
worden ook gepubliceerd in de Re-
gelingenbank. Deze is te raadplegen 
via de website van de gemeente Vel-
sen: www.Velsen.nl
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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 vaststel-
ling van:

Nadere regels aankondigingbor-
den gemeente Velsen 2012.

Deze nadere regels treden in werking 
op de dag na officiële bekendmaking 
ervan, dus op 12 oktober 2012.

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 

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

Zeeweg 239, 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.

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

Zo dicht mogelijk gelegen bij de 
gemeenschappelijke toegangs-
deur t.b.v. Driehuizerkerkweg 
56, te Driehuis

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.
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Doorbraaktechnologie 
bij Tata Steel in IJmuiden
IJmuiden - Bij Tata Steel in 
IJmuiden is vandaag de twee-
de proefcampagne van het UL-
COS HIsarna-project gestart, 
die kan leiden tot een nieuwe 
manier van staal maken. ,,We 
zijn bij Tata Steel heel trots op 
het HIsarna-project, dat een 
doorbraak kan betekenen in 
de staalindustrie”, aldus Karl 
Köhler, Managing Director en 
Chief Executive Officer van Ta-
ta Steel in Europa. ,,Als dit pro-
ject slaagt, kan er in de toe-
komst staal worden gemaakt 
met aanzienlijk minder CO2-
uitstoot. HIsarna is het leven-
de bewijs van het commitment 
van de Europese staalindustrie 
om door het bedenken en ont-
wikkelen van slimme technolo-
gische oplossingen bij te dra-
gen aan het verduurzamen van 
onze samenleving”, stelt Köhler. 
Vandaag werden de branders 
aangestoken, die de HIsar-
na oven op de juiste tempera-

tuur brengen. Over twee weken 
kan dan worden gestart met de 
proeven om volgens het nieu-
we procedé ruwijzer te maken.
Tijdens de eerste proefcam-
pagne in het voorjaar van 2011 
is aangetoond dat de theorie 
achter deze doorbraaktech-
nologie daadwerkelijk resul-
teert in het maken van vloei-
baar ruwijzer. Daarmee was 
de sprong van tekentafel naar 
praktijk gemaakt. Nadat er di-
verse verbeteringen zijn door-
gevoerd in de procedures en 
de HIsarna-fabriek op verschil-
lende punten is aangepast, is 
de installatie nu gereed voor 
de tweede proef. De doelstel-
ling van de tweede campag-
ne is om meerdere aaneenge-
sloten dagen ruwijzer te maken 
volgens het nieuwe procedé. 
Deze proefperiode zal zo’n zes 
weken in beslag nemen, waar-
na de resultaten worden ge-
evalueerd.

Om in een hoogoven ruwijzer te 
kunnen maken, moeten ijzer-
erts en kolen worden voorbe-
werkt tot sinter (brokken ijzer-
erts), pellets (bolletjes ijzererts) 
en kooks. Dat gebeurt in apar-
te sinter-, pellets- en kooksfa-
brieken. Het revolutionaire ka-
rakter van de HIsarna-techno-
logie is gelegen in het feit dat 
ijzererts en kolen zonder voor-
bewerking rechtstreeks in het 
nieuwe type oven kunnen wor-
den ingebracht. Indien dit pro-
ject succesvol is, zou over tien 
tot twintig jaar een complete 
stap van het staalproductiepro-
ces geleidelijk kunnen worden 
uitgefaseerd. Dat betekent dat 
er bij het maken van staal 20% 
minder CO2-uitstoot plaats-
vindt ten opzichte van het hui-
dige productieproces.
HIsarna maakt onderdeel uit 
van het ULCOS-programma 
(Ultra-Low CO2 Steel making) 
en wordt gezien als een van de 

meest kansrijke methodes om 
de CO2-uitstoot in het staal-
productieproces aanzienlijk te 
verminderen. 
Europese staalbedrijven, mijn-
bouwbedrijven Rio Tinto en 
LKAB en diverse onderzoeksin-
stanties werken gezamenlijk aan 

dit project. HIsarna wordt finan-
cieel ondersteund door de Euro-
pese Unie en het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie. 
De doorbraaktechnologie achter 
HIsarna is deels bij Tata Steel in 
IJmuiden bedacht.




