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Stadslezing goed bezocht
Op woensdag 1 oktober 2014 is 
voor de vierde keer een Velsen-
se stadslezing gehouden. Circa 
100 aanwezigen luisterden in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis 
ademloos naar de bewogen lezing 
van prof. dr. Marjan Schwegman, 
directeur van het NIOD, instituut 
voor oorlogs-, holocaust- en ge-
nocidestudies.

Kwesties die met oorlogsgeweld te 
maken hebben, wekken veel maat-
schappelijke belangstelling en vra-

gen om onafhankelijk en weten-
schappelijk onderzoek. Het NIOD 
verricht en stimuleert dergelijk on-
derzoek en stelt zijn collecties open 
voor alle belangstellenden. Me-
vrouw Schwegman maakte in haar 
lezing duidelijk hoe mensen het ver-
zet in werden getrokken door om-
standigheden of voorvallen, die zich 
op dat moment in hun leven voor de-
den. Na de lezing viel haar een zeer 
gemeend applaus ten deel en praatte 
haar gehoor nog lang na.(foto: Rein-
der Weidijk)

Handen ineen voor de zorg
Maandag 29 september a.s. heb-
ben 30 aanbieders van zorg en 
ondersteuning contracten met de 
regiogemeenten IJmond en Zuid-
Kennemerland ondertekend. Hier-
mee zijn formeel afspraken beves-
tigd m.b.t. het aanbod van zorg en 
hulp in het kader van de nieuwe 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning 2015 (Wmo 2015).

Met ingang van 1 januari aanstaan-
de zijn gemeenten in het kader van 
de nieuwe Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015, naast huishou-
delijke ondersteuning, ook verant-
woordelijk voor het aanbod van be-
geleiding, dagbesteding en kortdu-
rend verblijf aan kwetsbare burgers. 

Deze taken waren tot en met 2014 in 
handen van de Rijksoverheid. 

Formele bevestiging van afspraken
Om er voor te zorgen dat deze onder-
steuning bij de overdracht naar de 
gemeenten vanaf 1 januari beschik-
baar blijft, hebben de gemeenten in 
de IJmond en Zuid-Kennemerland 
afspraken gemaakt met 30 zorgaan-
bieders. Hiermee houden hulpbe-
hoevenden met een indicatie ook 
vanaf 1 januari 2015 goede onder-
steuning. Met het ondertekenen van 
de contracten zijn de afspraken for-
meel bevestigd. De gemeente Velsen 
werd vertegenwoordigd door wet-
houder Robert te Beest. (foto: Char-
lotte Bogaert)
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Speciale uitgave Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor 
de inwoners van Velsen, thuis, bij 
het zoeken naar werk, in de zorg 
en op school – vanaf 1 januari 2015 
krijgt de gemeente daar veel ex-
tra taken in, die nu nog door het 
Rijk, de provincie en zorgverze-
keraars worden gedaan. Wat dat 
voor Velsen betekent, waarom dat 
gebeurt en waar u terecht kunt 
met vragen komt in een speciale 
uitgave in de gemeentelijke Inf-
opagina van 23 oktober te staan.

De gemeente wordt verantwoor-
delijk voor de individuele begelei-
ding, dagbesteding en kort verblijf 
voor ouderen, chronisch zieken en 
gehandicapten die thuis wonen. Al-
le jeugdhulp komt naar de gemeen-

te toe, evenals de hulp en ondersteu-
ning van iedereen die in staat is om 
te werken, inclusief jongeren met 
een arbeidsbeperking. En tot slot is 
de gemeente – in nauwe samenwer-
king met de scholen – betrokken bij 
de scholing van kinderen met een 
handicap, stoornis of gedragspro-
bleem.

De gemeente Velsen werkt hard 
aan de voorbereiding van de-
ze veranderingen, samen met 
cliënten(organisaties), zorgverle-
ners, IJmond Werkt!, welzijnswerk 
en schoolbesturen, in Velsen en 
daarbuiten. Uitgangspunt is dat ie-
dereen de hulp, zorg en ondersteu-
ning krijgt die hij of zij echt nodig 
heeft.

Week van de Duurzaamheid
Op 10 oktober is het de landelijke 
Dag van de Duurzaamheid. In sa-
menwerking met HVC organiseert 
Radio en TV Noord Holland (RTV 
NH) van 6 tot en met 12 oktober 
de Week van de Duurzaamheid. 
Daarin staat het scheiden van di-
verse soorten afval centraal.

Wethouder Bal op de radio
Het is van groot belang plastic, 
groente, fruit-en tuinafval (gft) en 
papier apart in de daarvoor bestem-
de korf, bak of zak te doen. HVC kan 
dan het gescheiden afval op een goe-
de milieuvriendelijke manier la-
ten recyclen. Het radioprogramma 
Weekendspits staat vrijdag 10 okto-
ber tussen 16.00 en 19.00 uur in het 
teken van het scheiden van afval. De-
ze radioshow is gezellig om naar te 
luisteren, maar ook heel informatief. 
Zo komt wethouder Floor Bal van de 
gemeente Velsen aan tafel om over 
afvalscheiding te praten.

Het programma NH Leeft wordt op 9 

oktober vanaf 11.00 uur opgenomen 
(en uitgezonden) bij de vergistings-
installatie van HVC in Middenmeer. 
Hier wordt uw gft-afval verwerkt tot 
groen gas en compost. In samenwer-
king met een inwoner uit Opperdoes 
laat de huisvuilcentrale zien welke 
weg groente, fruit-en tuinafval af-
legt; van keuken tot een verwarmd 
huis. Meer info:  www.hvcgroep.nl/
particulier/alles-over-afval/over-af-
val-scheiden/week-van-de-duur-
zaamheid.
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Onderzoek naar gezond-
heid van kinderen gestart
27.000 ouders van jonge kinderen 
in Kennemerland zijn uitgenodigd 
om mee te doen met de zogehe-
ten Kindermonitor. Het betreft een 
onderzoek van de GGD naar de ge-
zondheid van kinderen in de leef-
tijd van 3 tot 12 jaar. Bent u ook uit-
genodigd? Vul dan de online vra-
genlijst in. Uw antwoord is nodig 
om een beeld te krijgen van de ge-
zondheid en leefstijl van de kinde-
ren in de regio. Met uw informatie 
kan de gemeente, scholen en cen-
tra voor Jeugd en Gezin aan de 
slag.

Vanuit het bevolkingsregister is een 
willekeurige selectie gemaakt van alle 
3 tot 12 jarige kinderen in Kennemer-
land. Ouders worden gevraagd om 
vertrouwelijk via internet een vra-
genlijst in te vullen over de gezond-
heid van hun kind. 

Opvoeding
Naast vragen over gezondheid en leef-
stijl, bevat de vragenlijst ook vragen 
over de opvoedingsstijl van ouders 
en de hoeveelheid steun die ze bij de 
opvoeding ontvangen. Saskia Mérel-
le, projectleider van het onderzoek bij 
GGD Kennemerland: ,,Ouders spelen 
een belangrijke rol in het voorkomen 
van overgewicht bij kinderen. Door 
middel van dit onderzoek kunnen we 
kijken of bepaalde opvoedingsstijlen 
gezonde eetgewoonten stimuleren. 
Daarnaast is het belangrijk om te we-
ten in hoeverre ouders genoeg steun 
ervaren bij de opvoeding.’’

Resultaten
De resultaten van het onderzoek 
worden door de gemeente gebruikt 
bij het opstellen van haar gezond-
heidsbeleid. Het kan bijvoorbeeld 
nodig blijken om extra voorzienin-
gen op te zetten in een wijk. Daar-
naast kunnen scholen en Centra 
voor Jeugd en Gezin de informatie 
gebruiken om hun activiteiten be-
ter af te stemmen op de behoeften 
van de kinderen en hun ouders. De 
resultaten van het onderzoek zijn 
in 2015 bekend.

Hebt u een uitnodiging gehad?
Ga naar www.startvragenlijst.nl/
ggd en vul daar uw persoonlijke in-
logcode in. Uw inlogcode vindt u op 
de kaart of brief die u per post heeft 
ontvangen. Vul de vragenlijst in en 
maak kans op prijzen als een wave-
board of uitje naar Artis. Meer we-
ten? Kijk op www.ggdkennemer-
land.nl/gezond-leven/onderzoek/
kinderen

‘Wat ALS Benefietconcert’ 
levert mooi bedrag op

Zondag 5 oktober 2014 was een 
spannende dag voor de organi-
satoren van de ‘Wat ALS Bene-
fietavond’

Meer dan 200 gasten hadden zich 
gemeld voor het sponsordiner in 
het uitverkochte Thaliatheater in 
IJmuiden. De opbrengst van deze 
avond was 103.358 euro en komt 
geheel ten goede aan Project Mine 
en Stichting ALS.

Regionale en plaatselijke arties-
ten traden belangeloos op. Ook 

een groot deel van het Velsense be-
drijfsleven sponsorde het goede 
doel. Behalve het sponsordiner te-
kende de organisatie voor een suc-
cesvolle veiling. 

Op de foto ziet u van links naar 
rechts: Vivian Boele (presentatri-
ce), Charlotte Vernooijs (één van 
de organisatoren), Ineke Zaal (PR-
manager Stichting ALS), Franc 
Weerwind (burgemeester van Vel-
sen), Bernard Muller (oprichter 
Stichting Mine) en Junior Zegger 
(veilingmeester). 

Werkzaamheden bedrijventerrein De Grote Hout
Afgelopen week startte de aannemer met de werkzaamheden voor het her-
stel van de kade van bedrijventerrein De Grote Hout (voorheen NAM kade) 
in Velsen-Noord. De werkzaamheden duren tot juli 2015. Met de renovatie 
van de zeekade beoogt het gemeentebestuur een extra impuls te geven aan 

de regionale economie met name aan het ‘achterland’ van het Noordzeeka-
naal. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang, neem dan contact op met 
de gemeente Velsen, Paula Uitzetter via telefoonnummer: 140255.( foto: ge-
meente Velsen)
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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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact 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 op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
27 september tot en met 3 ok-
tober 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Kaplanstraat 12H, legaliseren 
verdiepingsvloer (29/09/2014) 
w14.000449.

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 21 
bomen (01/10/2014) w14.000456.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong. en Rijks-
weg ong., kappen boom en aan-
passen oevers Schipbroekerbeek 
(02/10/2014)
w14.000463;
Hagelingerweg 203, vergroten dak-
opbouw (29/09/2014) w14.000451.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong. (gemeentelijk 
monument), aanplanten lindenlaan 
en kappen 39 bomen (01/10/2014) 
w14.000455;
Van Dalenlaan 17, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/10/2014) 
w14.000454;
Vinkenbaan 9, kappen boom 
(01/10/2014) w14.000459;
Wustelaan ong., kappen 6 bo-
men en aanpassen oevers Bosbeek 
(01/10/2014) w14.000461.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, in 
gebruik nemen ruimte voor hore-
ca tijdens evenement (30/09/2014) 
w14.000453.

Velserbroek
Waterviolier 6, 8 en 10, cluste-
ren woonwagens (01/10/2014) 
w14.000458;
Floraronde 45, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/10/2014) 
w14.000460;
Grote Buitendijk 102, kappen boom 
(01/10/2014) w14.000462.

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 40, vergroten wo-
ning met uitbouw (voor- en zijgevel)
(03/10/2014) w14.000464;
Hoefftstraat 1 t/m 8, clusteren woon-
wagens (01/10/2014) w14.000457;
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfs-
hallen (29/09/2014) w14.000452.

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.

ONTWERPBESLUIT - 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aan-
vraag met bijbehorende ontwer-
pomgevingsvergunning, en overige 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 13 oktober 2014 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-

ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft de volgen-
de ontwerpbesluiten:

IJmuiden
Kennemerboulevard  ong. (stei-
ger B en C), innemen ligplaats voor 
4 shortstayboten voor een perio-
de van 14 maanden  (16/04/2014) 
w14.000172.

Aanvragen

Onderhoudswerkzaamheden viaduct A208
Het viaduct over de A208 ter hoogte 
van de Rijksweg wordt van maandag 20 
oktober tot zaterdag 25 oktober tussen 
18.00 uur en 7.00 uur afgesloten. De 
leuningen worden vervangen door een 
geleiderailconstructie. Om deze werk-
zaamheden veilig uit te kunnen voe-
ren, is het noodzakelijk dat het viaduct 
wordt afgesloten. De werkzaamheden 
worden ’s nachts uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden wordt de rij-

baan voor het autoverkeer afgesloten. Het 
autoverkeer vanuit Velsen-Zuid wordt met 
gele borden omgeleid over de A208. Het 
verkeer vanuit Hofgeest wordt omgeleid 
over de Rijksweg, De Kamp en de Velser-
broekse Dreef. Het fietspad wordt niet af-
gesloten, fietsers kunnen gewoon gebruik-
maken van het fietspad.

Nood- en hulpdiensten met prio. 1 kunnen 
met gepaste snelheid door de afsluiting rij-
den. 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (zoals college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie 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. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Trompstraat 169, plaatsen dakop-
bouw (06/10/2014) w14.000415;
Burgemeester Rambonnetlaan 
ong., kappen boom (30/09/2014) 
w14.000439;
Maasstraat ong., kappen boom 
(30/09/2014) w14.000440;
President Steynstraat ong., oprich-
ten 34 appartementen en 48 wonin-
gen (06/10/2014) w14.000261.

Driehuis
De Genestetlaan18, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000450.
 
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 62, kappen boom 
(07/10/2014) w14.000442.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
aanvraag omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

IJmuiden
Trompstraat 19, wijzigen ko-
zijn (voorgevel)(06/10/2014) 
w14.000377.

Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 10 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn de besluiten in te zien 

op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten 
en vergunningen. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben in-
gediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunningen en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen de-
ze besluiten binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na 
die waarop deze besluiten ter inza-
ge zijn gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., het plaatsen van tij-
delijke units (nieuwbouw Bosbeek-
school)(07/10/2014)  w14.000118.

Herinrichting omgeving gemeentehuis 
Het college heeft het voorlo-
pig ontwerp met bijbehorend in-
spraakdocument “Herinrich-
ting omgeving gemeentehuis” 
te IJmuiden vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 27 oktober  2014, van 16.30 tot 
19.30 uur in het gemeentehuis (Bur-
gerzaal, ingang Plein 1945) te IJmui-
den. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

gen te stellen en opmerkingen te ge-
ven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 6 november 2014 worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 

465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak “Herinrichting omgeving 
gemeentehuis”.
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Verleende omgevingsvergun-
ningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 10 oktober 2014 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn de besluiten in te zien 

op www.velsen.nl via het menu: di-
rect naar/ meer nieuws/ besluiten 
en vergunningen. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben in-
gediend tegen de ontwerp omge-
vingsvergunningen en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen de-
ze besluiten binnen een termijn van 
6 weken met ingang van de dag na 
die waarop deze besluiten ter inza-
ge zijn gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan ong., het plaatsen van tij-
delijke units (nieuwbouw Bosbeek-
school)(07/10/2014)  w14.000118.

Herinrichting omgeving gemeentehuis 
Het college heeft het voorlo-
pig ontwerp met bijbehorend in-
spraakdocument “Herinrich-
ting omgeving gemeentehuis” 
te IJmuiden vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 27 oktober  2014, van 16.30 tot 
19.30 uur in het gemeentehuis (Bur-
gerzaal, ingang Plein 1945) te IJmui-
den. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vra-

gen te stellen en opmerkingen te ge-
ven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 6 november 2014 worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 

465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak “Herinrichting omgeving 
gemeentehuis”.
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Laatste kans op hoge korting
Profiteer nog snel van 

het Nationale Fietsplan
IJmuiden - Het Nationale Fiets-
plan gaat stoppen. Wie nog een 
‘fiets van de baas’ wil aanschaf-
fen moet snel zijn, want op 1 ja-
nuari 2015 wordt de fiscale re-
geling afgeschaft. Bij Bike Totaal 
Rijwiel en Scooterpalace Donker 
in IJmuiden kunnen ze u er alles 
over vertellen. In de showroom 
staan tientallen modellen klaar 
voor een testrit.
Via een fietsenplan is het voor 
werknemers aantrekkelijk om 
goedkoop een (elektrische) fiets 
aan te schaffen. Deze fiets is na-

melijk fiscaal aftrekbaar waar-
door klanten al snel honderden 
euro’s kunnen besparen. Eén op 
de vijf Nederlanders heeft de af-
gelopen jaren via hun werkgever 
gebruik gemaakt van het fiet-
senplan. 
Om in aanmerking te komen 
voor de korting moet de werkge-
ver meedoen aan het Nationa-
le Fietsenplan. Bovendien dient 
de werknemer op ten minste de 
helft de reguliere werkdagen ge-
bruik te maken van de fiets voor 
woon-werkverkeer en in de af-

gelopen 36 maanden niet eer-
der een fiets gekocht te hebben 
via het fietsenplan. Het voordeel 
kan oplopen tot 749 euro. Het is 
toegestaan tot een bepaald be-
drag accessoires aan te schaf-
fen, zoals een fietsslot, ander za-
del, fietstas, verlichting of bak-
fietskussens. Dit kan ook nog na 
de aanschaf van de fiets zelf.
Er gelden geen restricties voor 
de aanschaf van een (elektri-
sche) fiets via het fietsenplan. 
Het voordeel kan echter nooit 
meer zijn dan 749 euro. Ook de 
steeds populairder wordende 
bakfiets en toebehoren kunnen 
op deze manier worden gekocht.
Meer weten over het Nationa-
le Fietsplan? Kom dan langs bij 
Bike Totaal Rijwiel en Scooter-
palace Donker, Marktplein 30 in 
IJmuiden. Zie ook www.adon-
ker.nl.

Geen tijd, geen zin of een be-
sparing. Wie zal het zeggen. Hoe 
is het mogelijk dat er twee we-
ken lang glas in een bushok-
je blijft liggen? Misschien is het 
gewoon niet duidelijk wie ver-
antwoordelijk is voor het oprui-
men?
Uiteindelijk moet iemand het 
toch doen dat lijkt mij wel dui-
delijk. Misschien dat de foto de 
situatie nog de aandacht van de 
verantwoordelijke trekt. Ik hoop 
het in ieder geval. O ja, dit bus-
hokje staat langs de Amster-
damseweg halte Golfbaan.

A. de Graaf, Velsen




