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Stadslezing 2016: 
boeiend en druk bezocht
Ademloos luisterden maar liefst 120 
bezoekers van de Velsense Stadsle-
zing op 5 oktober jl. naar de verhalen 
van schrijfster Conny Braam en de 
presentatie van Jan Rienstra, pro-
jectleider Nieuwe Zeesluis bij Rijks-
waterstaat. Zij gaven invulling aan 
het thema: ‘Van oude tijden  en een 
Nieuwe Zeesluis’. Het 140-jarig be-
staan van het Noordzeekanaal en de 
bouw van de Nieuwe Zeesluis wa-

ren hiervoor de aanleiding. Braam 
vertelde boeiend over het ontstaan 
van het Noordzeekanaal, terwijl 
Rienstra zijn gehoor technisch uit-
leg gaf over de innovatieve bouw van 
een reusachtige zeesluis in IJmui-
den. Kortom: een boeiende en in-
formatieve avond! Op de foto (Ko 
van Leeuwen) staan van links naar 
rechts Jan Rienstra, Conny Braam 
en burgemeester Frank Dales.

Informatiebijeenkomst 
over nieuwe zeesluis
Rijkswaterstaat nodigt u uit 
voor een informatiebijeenkomst 
over de aanleg van de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden op maan-
dag 31 oktober 2016 van 19.30 
uur tot 21.00 uur in het Raba-
bank IJmond stadion in Velsen-
Zuid.

O�  ciële startsein
Op 7 september gaf minister 
Schultz van Haegen (Infrastruc-
tuur en Milieu) samen met de pro-
vincie Noord-Holland, gemeen-
te Amsterdam, Havenbedrijf Am-
sterdam NV en burgemeester 
Frank Dales van de gemeente Vel-
sen het o�  ciële startsein voor 
de bouw van de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden. De nieuwe sluis in 
IJmuiden wordt 500 meter lang, 

70 meter breed en 18 meter diep 
en kan straks de grootste zeesluis 
van de wereld genoemd worden.

Inzicht in werkzaamheden
Er gebeurt al heel veel op het slui-
zencomplex. Welke werkzaamhe-
den zijn uitgevoerd en wat staat 
er in de nabije toekomst te gebeu-
ren? Op deze en nog veel meer vra-
gen krijgt u antwoord op de bewo-
nersbijeenkomst. Wij verzorgen 
samen met aannemersconsorti-
um OpenIJ een presentatie over 
de werkzaamheden van de bouw 
van de nieuwe grote zeesluis. 

Aanmelden
Aanmelden voor de bewonersbij-
eenkomst kan via een e-mail naar  
nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.

Alleen afvallend blad!
In diverse straten zijn er bladkor-
ven geplaatst. Het komt steeds vaker 
voor, dat deze worden gebruikt als 
verzamelbak voor snoeiafval. Met als 
gevolg dat de korf snel vol is en om-
wonenden hier geen gebruik meer 
van kunnen maken. Wij verzoeken u 
slechts blad in de korven te gooien, 

zodat we met elkaar kunnen genieten 
van een schone straat en mensen niet 
uitglijden over afvallend blad. Inwo-
ners van Velsen kunnen snoeiafval 
gratis aanbieden bij de HVC aan de 
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en 
aan de Binnenduinrandweg in Be-
verwijk. (foto: gemeente Velsen)

Festival ‘Leven in het
Donkerst Fort Noord’
De Stelling van Amsterdam bestaat 
twintig jaar. Vandaar dat Agnes de 
Boer en Ziegel Ziegelaar zaterdag 
22 en zondag 23 oktober een cul-
tureel en muzikaal festival in en om 
Fort Benoorden Spaarndam orga-
niseren.  Dit onder de titel: ‘Leven 
in het Donkerst Fort Noord’. Aan-
vang 14.00 uur.

Ook kunt u zich inschrijven voor een 
speciaal Rats-Kuch-en Bonen-diner. 
Zaterdags is er ook een avondpro-
gramma tot 22.00 uur en op zondag 
eindigt het programma om 20.00 uur. 
Dankzij de bijdrage van de provincie 
Noord-Holland is de toegang tot het 
festival gratis, met uitzondering van 
de maaltijd. 

20 jaar Stelling van Amsterdam
Het weekend staat bol van de cultu-
rele activiteiten geïnspireerd op het 

donkere en stille fort. Het festival 
viert dat de Stelling van Amsterdam 
twintig jaar Werelderfgoed is. De be-
zoeker kan kijken, luisteren, beleven 
en meedoen. Op het programma staan 
onder andere aansprekende gitaris-
ten, zeer bijzondere muziek en caba-
ret geïnspireerd door de forten, het 
soldatenleven en de Stelling van Am-
sterdam. 

Ziegel Ziegelaar is gids en conservator 
van het fort Benoorden Spaarndam. 
Agnes de Boer is schrijfster van Be-
leef Oud-IJmuiden en het binnenkort 
uit te komen boek Leven op de Stel-
ling, forten van toen en nu. Zij heb-
ben het afgelopen half jaar gewerkt 
aan een boeiend programma voor de 
in muziek en cultuur geïnteresseer-
de fortbezoeker. Meer informatie over 
het festival staat op FB Donkerst Fort 
Noord en op www.stellingverhalen.nl.

Rats, Kuch en Bonenmaaltijd
Op het festival Donkerst Fort Noord op zaterdag en zondag 22 en 23 ok-
tober wordt op beide dagen een Rats, Kuch en Bonen-maaltijd aangebo-
den. Opgeven is noodzakelijk in verband met de inkoop. De kosten be-
dragen € 10, – per persoon, exclusief drankjes. De maaltijd wordt bereid 
door restaurant De Kolk aan de Oostkolk in Spaarndam. Aanvang 18.00 
uur. Aanmelden kan via donkerstfortRKB@ziegel.dds.nl. Let op: er is een 
beperkt aantal tafels beschikbaar.
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Calamiteitenoefening
Rijkswaterstaat oefende woens-
dagavond 5 oktober samen met 
Veiligheidsregio Kennemerland 
en de Politie Eenheid Noord-Hol-
land in de Velsertunnel. Om goed 
voorbereid te zijn op incidenten 
en calamiteiten in de vernieuwde 
tunnel werd een realistische situa-
tie nagespeeld.

Er werd onder andere geoefend op 
het zorgen voor een veilige situatie 
voor de weggebruikers en de hulp-
verlening bij een calamiteit in de 
tunnel, het a� andelen van het onge-
val en de opvang en verzorging van 
vluchters en slachto� ers. De oefe-
ning wordt gezamenlijk door de be-
trokken organisaties geëvalueerd.

Veiligheid voorop
De oefening is goed verlopen. Vanuit 
de gemeente keek Ronald Vennik, 
wethouder gemeente Velsen mee: 
“De oefening was goed voorbereid. 
Zoals altijd bij oefeningen hoor-
de ik ook hier uit de reacties punten 
naar voren komen waarvan geleerd 

wordt. Dat laat zien dat de veiligheid 
uiterst serieus genomen wordt”. De 
afzonderlijke organisaties oefenen 
hun medewerkers regelmatig zodat 
ze vakbekwaam blijven, hierbij ging 
het juist om het gezamenlijk oefe-
nen. Ron van den Ende, Hoofd unit 
tunnelbeheer bij Rijkswaterstaat: 
“Ik ben tevreden over de oefening. 
Het is belangrijk dat je weet wat de 
werkwijze en procedures van de an-
dere organisaties zijn en deze in de 
praktijk toetst, maar ook dat je de-
zelfde taal spreekt. Wat erg opviel 
is de behoefte om van elkaar te le-
ren om nog beter voorbereid te zijn 
op toekomstige incidenten en cala-
miteiten.” 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie 
van de Velsertunnel? Bel dan met het 
gratis telefoonnummer van Rijkswa-
terstaat: 0800-8002. Ook kunt u re-
ageren op onze Facebookpagina: 
www.facebook.nl/velsertunnel of 
kijken op www.rws.nl/velsertunnel. 
(foto: Rijkswaterstaat)

Monitor Sociaal Domein
De Rapportage Gemeentelijke 
Monitor Sociaal Domein Velsen 
(2016) is verschenen. Het zijn cij-
fers over het gebruik van hulp en 
ondersteuning door de verschil-
lende inwonersgroepen in Vel-
sen en hoe tevreden men is over 
Wmo-ondersteuning.

In de rapportage staat een profi el 
van de gemeente (economisch, be-
volkingssamenstelling en sociale ge-
zondheid), een overzicht van het ge-
bruik van voorzieningen (waar ma-
ken inwoners gebruik van), en hoe 
tevreden Wmo-cliënten daarover 
zijn. Velsen wordt vergeleken met 
andere gemeenten die ongeveer net 

zo groot zijn: tussen de 50.000 en 
100.000 inwoners. De cijfers heb-
ben meestal betrekking op het ka-
lenderjaar 2015. De makers van het 
rapport, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) en KING (ken-
nisinstituut VNG), benadrukken dat 
de betekenis van de rapportage dui-
delijker wordt als daarbij wordt be-
trokken met welke ontwikkelingen 
de gemeente te maken heeft, en het 
beleid van Velsen op het terrein van 
het sociaal domein. De gemeentelij-
ke Monitor Sociaal Domein ontwik-
kelt zich verder in de komende jaren 
en wordt steeds verder aangevuld 
met gegevens. 
Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.

Werken aan de weg
De afsluiting van de Velsertun-
nel brengt ook voordelen met zich 
mee. Zo kunnen noodzakelijke (as-
falt)werkzaamheden zonder al te-
veel hinder worden uitgevoerd. Als 
het weer het toelaat worden in de 
week van 24 t/m 28 oktober de vol-
gende locaties aangepakt:

Velsertraverse in Velsen-noord
Op de Velsertraverse in de bocht ko-
mend vanaf de Parallelweg richting 
de Velsertunnel is  sprake van schade 
aan het wegdek. Herstelwerkzaamhe-
den staan gepland voor vrijdag 28 ok-
tober, buiten de spitstijd.

Rijksweg-toe/afrit A208 in Vel-
sen-zuid
Het asfalt op deze aansluiting is ern-
stig aangetast en moet worden ver-
nieuwd. Tegelijkertijd worden enkele 
maatregelen getro� en om het aantal 
(zware) aanrijdingen terug te dringen. 
Daartoe zal de maximum snelheid 
worden teruggebracht naar 50 km ter 
plaatse van de kruisingen en het Hof-
geestviaduct en wordt een 50 km-
drempel aangelegd in de route vanuit 
Velserbroek. De werkzaamheden zijn 
gepland op maandag 24 t/m woensdag 
26 oktober tussen 9.00 uur en 17.00 
uur. Verkeer vanuit IJmuiden wordt 

dan over de beschikbare rijruimte ge-
leid. Hierdoor blijft deze richting ook 
als uitrukroute voor hulpdiensten 
beschikbaar. De toerit A208 is niet 
voortdurend beschikbaar. Er zal dan 
doorgereden moeten worden naar de 
Dree£ rug om vandaar de N208 op te 
kunnen rijden.  Verkeer vanuit Velser-
broek of Santpoort richting IJmuiden 
kan tijdens het werk geen gebruik ma-
ken van de Rijksweg langs Beeckes-
tijn of de toerit A208 en wordt omge-
leid naar de Dree£ rug. Vandaar kan 
gebruik worden gemaakt van de N208 
of de route via Driehuis. Tijdens de 
spits, avond en nacht is de Rijksweg 
wel voor alle verkeer opengesteld.

Lijndenweg in Velsen-noord
Het eerste deel Lijndenweg, vanaf de 
Velsertraverse t/m aansluiting Riet-
landen verkeert in slechte staat. Ook 
de putranden moeten hier worden 
vernieuwd. Tevens wordt de fi ets-
oversteek verplaatst. Voor de uit te 
voeren werkzaamheden wordt het 
wegvak van maandag 24 t/m uiterlijk 
vrijdag 28 oktober afgesloten. Ver-
keer van en naar het bedrijvengebied 
Noordwijkermeer moet gedurende de 
afsluiting gebruik maken van de Zui-
derkade en Cruquiusweg of de Basis-
weg.

Regionale samenwerking 
doelgroepenvervoer
Het lukt niet alle mensen om met 
eigen vervoer of met de bus en de 
trein te reizen. Gemeenten zorgen 
voor het vervoer van specifi eke 
doelgroepen voor wie dit niet mo-
gelijk is. Per 1 januari 2017 wordt 
dit anders georganiseerd.

De gemeenten uit de regio’s Haar-
lemmermeer, IJmond en Zuid-Ken-
nemerland hebben gezamenlijk vijf 
vervoerders gekozen die vanaf 1 ja-
nuari 2017 het regionale doelgroe-
penvervoer gaan uitvoeren. Denk bij-
voorbeeld aan het leerlingenvervoer 
of aan de Wmo-taxi. Uitgangspunt 
hierbij is dat iedereen zich zelfstan-
dig en tegen een redelijk tarief kan 
verplaatsen. Bijvoorbeeld om naar 
werk of school te gaan of om socia-
le contacten of medische voorzie-
ningen te bezoeken. Het vervoer be-
perkt zich niet tot gemeentegrenzen, 
maar iedere reiziger kan vanaf zijn of 
haar vertrekadres ritten maken bin-
nen een vooraf vastgesteld kilome-
terbudget. 

Vervoerscentrale
Om het doelgroepenvervoer goed te 
kunnen organiseren, hebben de ge-
meenten gekozen voor een aparte ver-
voercentrale. Deze vervoercentrale, 
uitgevoerd door Connexxion, heeft 
een ona� ankelijke positie ten op-
zichte van vijf gekozen vervoerders: 
Munckhof Taxi B.V., ZCN Totaalver-
voer B.V., A-Tax De Vries B.V., Taxi-
centrale Maasbuurt B.V. en Verhoef 
personenvervoer B.V. De vervoercen-
trale is vanaf 1 januari 2017 hét aan-
spreekpunt voor de reiziger en ver-
antwoordelijk voor de planning van al 
het vervoer van deur tot deur. Door re-
gionaal samen te werken kunnen rit-
ten beter gecombineerd worden en 
voertuigen eª  ciënter worden inge-
zet.

Nieuwe naam
Voor het nieuwe systeem van ver-
voercentrale en vervoerders is ook 
een nieuwe naam gekozen: RegioRij-
der. De huidige reizigers van OV-taxi 
en Meer-Taxi worden begin december 
over deze wijzigingen geïnformeerd.
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Dag van Duurzaamheid
Het was gezellig, maar vooral leer-
zaam op de duurzame markt op 
Plein 1945 in IJmuiden. De markt 
werd gehouden op zaterdag 8 ok-
tober. Diverse Velsense initiatie-
ven zorgden voor een informatie-
ve markt, die gericht was op min-
der energieverbruik en minder 
milieubelasting.

Zo waren er verschillende activitei-
ten voor kinderen, konden bezoekers 
informatie krijgen over subsidiere-
gelingen, maar ook andere duurza-
me tips. Milieuwethouder Floor Bal 
opende de duurzame markt en nam 
een nieuwe auto voor de gemeen-
te Velsen in gebruik; een Fiat Panda 
die op aardgas rijdt. Velsen gaat in de 
toekomst verder met de verduurza-
ming van haar wagenpark, bestaan-
de uit 57 voertuigen. 

Pop-up store
Ook gaf de wethouder het start-
schot voor een pop-up store Du-
Dock.  Samen met de omgevings-
dienst IJmond start Velsen geduren-
de een hal� aar een pop-up store. Op 
deze plek kunnen inwoners terecht 
voor advies en informatie over duur-
zaam en energiezuinig wonen, reno-
veren en verbouwen. De Pop-up sto-
re zit aan het Plein 1945 nr. 3.

Bijen
De gemeente Velsen draagt al een 
aantal jaren actief bij aan het verbe-
teren van de leefwereld van de bijen. 
Tijdens deze duurzame markt heeft 
wethouder Bal een volgende stap ge-

zet door het tekenen van het bijen-
convenant van de Bijenstichting. 
Met de tekening van het bijenconve-
nant belooft de gemeente bij-vrien-
delijk te handelen en mee te werken 
aan het uitdragen van bij-vriende-
lijk handelen. In het Pieter Vermeu-
len Museum is  tot eind oktober een 
tentoonstelling ‘Bijen’ te zien. In de 
herfstvakantie wordt de workshop 
‘bijenhotels bouwen’ aangeboden. 

Duurzame Held Velsen Award
Nieuw dit jaar was de Duurzame 
Held Velsen Award. Dit is een aan-
moedigingsprijs voor lokale organi-
saties en bedrijven. Er waren 3 par-
tijen genomineerd (De Beesten-
bende Velsen, EVC Elektrisch Ver-
voer Centrum en Van der Vlugt Ko-
zijnen)’, die voldoen aan de crite-
ria: lang houdbaar, innovatief en lo-
kaal.  De Beestenbende Velsen heeft 
de Duurzame Held Velsen Award ge-
wonnen. (foto: Ko van Leeuwen)

Veteranendag in Velsen
Op zaterdag 8 oktober 2016 vond 
op het landgoed Duin en Kruid-
berg in Santpoort de zesde Vel-
sense Veteranendag plaats.

Namens het college sprak wethou-
der Frank Dales zijn waardering 
uit voor de inzet van veteranen. Ve-
len maakten van de gelegenheid ge-
bruik om  ervaringen uit te wisselen 
en emoties te delen. Naast de vetera-
nen uit de Tweede Wereldoorlog, In-

dië, Nieuw-Guinea en Korea, waren 
er ook veel jonge (ex)-militairen. Zij 
werden onder meer ingezet bij inter-
nationale vredesmissies in bijvoor-
beeld Libanon, Cambodja, de Balkan, 
Irak, Afghanistan en Mali.
Op de foto (Reinder Weidijk) staan 
van links naar rechts wethouders 
Ronald Vennik en Annette Baar-
veldt, burgemeester Frank Dales en 
Richard Sluik van het Veteranenco-
mité.

Regenboogvlag gehesen
Wethouder Annette Baerveldt hijst de regenboogvlag samen met vrijwilli-
gers uit IJmuiden op dinsdag 11 oktober, Coming Out Day. Zo vraagt Velsen 
aandacht voor de vrijheid van seksuele voorkeur. Een van de vrijwilligers is 
Sonja Töpfer (in grijze jas); zij wil een Roze Salon Velsen oprichten. De eer-
ste bijeenkomst is op donderdag 3 november om 16.30 uur in buurtcentrum 
De Dwarsligger. (foto: Reinder Weidijk)

Brandwondencentrum 
goede doel Velsertunnel Run
Het goede doel van de Velsertun-
nel Run is het brandwondencen-
trum in Beverwijk. Deelnemers kun-
nen familie, vrienden, collega’s en 
buren vragen via een speciale web-
site geld te doneren. Deze bedra-
gen worden samen met een even-
tueel batig saldo van het hardloop-
evenement overgemaakt naar het 
brandwondencentrum in Bever-
wijk.

Jaarlijks melden zich ruim 35.000 
mensen met brandwonden bij de 
huisarts en worden 13.000 mensen in 
het ziekenhuis behandeld. Ongeveer 
600 mensen daarvan worden vanwege 
de ernst van hun letsel opgenomen en 
behandeld in een brandwondencen-
trum. Een kwart is jonger dan 5 jaar.

Fondsenwerving
Deelnemers kunnen zich via de web-
site www.alvarum.com/brandwon-
denstichting aanmelden als fondsen-
werver. Op deze pagina kan ook ge-
doneerd worden. De eerste hardlo-
pers die zich inzetten voor het brand-
wondencentrum in Beverwijk hebben 
zich inmiddels gemeld.

Meer informatie
De Velsertunnel Run wordt in op-
dracht van de gemeente Velsen en 
de gemeente Beverwijk in samen-
werking met Rijkswaterstaat geor-
ganiseerd door SportConnection en 
SportSupport. Kijk voor meer infor-
matie op www.velsertunnelrun.nl of 
volg het evenement op Facebook en 
Twitter.
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiedenis 
ligt vaak verrassend dichtbij. On-
der onze voeten. In de bodem. Wil 
jij ook ontdekken welke verhalen er 
allemaal verstopt zitten in de Ne-
derlandse bodem? 
De gemeente Velsen doet op vrij-
dag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
oktober mee aan deze Nationale 
Archeologiedagen. Hiermee wil de 
gemeente Velsen de fascinerende 
wereld van de Nederlandse arche-
ologie voor iedereen toegankelijk 
maken, jong en oud. 

Programma
• Op vrijdagochtend 14 oktober ver-

richt wethouder Robert te Beest 
samen met Velsense scholieren de 
opening van de tentoonstelling ‘Ro-
meinse Kust’ bij Huis van Hilde in 
Castricum. Deze tentoonstelling 
gaat over het leven aan de Neder-
landse kust in de tijd van de Romei-
nen en geeft een beeld van hoe men 
handel dreef, hoe de scheepvaart er 
uit zag en hoe het eigenlijk was om 
in die tijd aan zee te wonen. Deze 
tentoonstelling is op zaterdag 15 en 
zondag 16 oktober gratis te bezoe-
ken.

• In de bibliotheek Velsen wordt een 
aantal archeologische vondsten ge-
toond van de Romeinse Tijd en de 
Middeleeuwen tot de 19e eeuw (zie 
foto’s). Op zaterdagmiddag zullen 
leden van de Archeologische Werk-
groep Velsen aanwezig zijn om hier-
over te vertellen en vragen te beant-
woorden.  Openingstijden: vrijdag 
14 oktober 9-18 uur, zaterdag 15 ok-
tober 10-17 uur. 

• In Spaarnwoude is een geocache 
over de Romeinen in Velsen uitge-
zet. Daarmee wordt levendig ge-

houden dat ruim 2000 jaar geleden 
de Romeinen in Velsen waren. Met 
deze multicache van 4,8 km kunnen 
wandelaars via een app., gps-coördi-
naten en het beantwoorden van vra-
gen uiteindelijk een heuse Romein-
se schat vinden! De start van de geo-
cache is op de parkeerplaats op de 
hoek Laaglandersluisweg/Heuvel-
weg in het recreatiegebied Spaarn-
woude, Velsen-Zuid. Te bereiken via 
de Amsterdamseweg, afslag r101.

• Speciaal voor de Nationale Archeo-
logiedagen heeft de Ruïne van Bre-
derode een fotospeurtocht ontwik-
keld, die kinderen gratis kunnen 
ophalen bij de entree van de ruïne, 
waarmee ze op zoek kunnen gaan 
naar historische sporen. Op die ma-
nier kunnen ze ontdekken hoe de 
ruïne er vroeger uit heeft gezien. De 
openingstijden van de ruïne zijn: 
vrijdag 14 oktober van 12-17 uur, za-
terdag 15 en zondag 16 oktober van 
10-17 uur. De ruïne zal in verband 
met de Nationale Archeologiedagen 
op zondag 16 oktober gratis toegan-
kelijk zijn.

• De Engelmunduskerk in Velsen 
Zuid is zondagmiddag 16 oktober 
van 13-16 uur geopend. 

In januari 1966 werd door de Archeo-
logische Werkgroep Velsen een opgra-
ving verricht in en bij de Engelmun-
duskerk. Een aantal van de vondsten 
staat nu opgesteld in de Corverkapel 
van de kerk. Amateur archeoloog Jan 
Morren zal zondagmiddag aanwe-
zig zijn om eventuele vragen te beant-
woorden.

Meer informatie over de Nationa-
le Archeologiedagen is te vinden via 
www.archeologiedagen.nl.

Samen voor schone kust
Stichting Juttersgeluk, de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeen-
ten en KIMO Nederland/ België, 
de milieuorganisatie voor loka-
le overheden, gaan samenwerken 
om alle Nederlandse kustgemeen-
ten en de lokale zorginstellingen 
enthousiast te maken voor de der-
de Expeditie Juttersgeluk,  die in 
april 2017 zal plaatsvinden. 

Iedereen kan meedoen
Tijdens Expeditie Juttersgeluk gaan 
mensen die (tijdelijk) minder goed 
meekomen in de maatschappij, op 
zoek naar de mooie en minder mooie 
dingen op het strand. Afval wordt ge-
raapt, zodat een schoon strand ach-
terblijft. De samenwerkingspartners 
delen de visie dat alle groepen in de 
samenleving de kans moeten krij-
gen mee te denken en te werken aan 
een duurzame wereld. Strandjutten 
is een laagdrempelige manier om dit 
te doen.

Bewustwording
Velsense wethouder Robert te Beest, 

die voorzitter is van KIMO Neder-
land/België daarover: “KIMO Ne-
derland & België werkt als samen-
werkingsverband van kustgemeen-
ten aan een veilige en duurzame 
zee en kust. Voor nu en voor de toe-
komst. KIMO vindt het daarom 
heel belangrijk dat mensen zich be-
wust zijn van de problematiek van de 
plastic soep. Maar ook dat alle groe-
pen in onze samenleving hiervan op 
de hoogte zijn en in staat worden ge-
steld hier iets aan te doen en ook van 
te leren. Die verbinding tussen mi-
lieudoelstellingen en sociale doel-
stellingen maakt dit project voor ons 
extra belangrijk.”

Start op 1 april 2017
Na twee succesvolle edities van 
2015 en 2016 in kustgemeenten van 
Noord- en Zuid-Holland, gaat de 
derde editie van Expeditie Jutters-
geluk op 1 april 2017 van start in Ge-
meente Sluis. Doelstelling is in 32 
gemeenten meer dan 700 mensen 
met een arbeidsbeperking een zin-
volle én gezellige dag te bezorgen.

IJmondiale samenwerking op de goede weg
De samenwerking tussen de 
IJmond-gemeenten Heemskerk, 
Velsen en Beverwijk is op de goe-
de weg en dat succes mag gevierd 
worden, zo luidt een belangrijke 
conclusie van Andersson El� ers 
Felix. Dit adviesbureau heeft op 
verzoek van de raden Heemskerk, 
Velsen en Beverwijk de evaluatie 
uitgevoerd.

Het Beverwijkse raadslid Maartje van 
Vliet, voorzitter van de commissie die 
de evaluatie heeft begeleid, vindt het 
rapport een belangrijke bouwsteen 
voor de verdere samenwerking tussen 
de drie gemeenten. “Er zitten bruik-

bare aanbevelingen in het rapport, 
waar we mee verder kunnen”.In 2013 
is besloten tot samenwerking. Sinds 
2014 werken de gemeenteraden sa-
men in de IJmondcommissie. Vervol-
gens is in 2015 de Strategische agenda 
IJmond vastgesteld. Bij de evaluatie 
is onderzocht in hoeverre de IJmon-
diale samenwerking daadwerkelijk 
tot stand is gekomen en welke obsta-
kels en verbeterpunten er zijn voor de 
samenwerking in de toekomst. 

Conclusies en aanbevelingen
AEF concludeert onder meer, dat de 
IJmondcommissie als positief voor 
de samenwerking wordt ervaren en 

ook steeds belangrijker wordt ge-
vonden. Raadsleden, wethouders en 
ambtenaren van de drie gemeenten 
gaan ook steeds beter samenwerken. 
Voor de toekomst is het wenselijk, dat 
procedures voor elke gemeente wor-
den gelijkgetrokken. Verder vindt het 
AEF de tijd rijp om inwoners en de 
media meer bekend te maken met de 
‘IJmond’.

En nu verder
Van Vliet is tevreden over het rapport. 
Zij hoopt dat de conclusies en aanbe-
velingen worden meegenomen in het 
gesprek dat de colleges en de raden 
nog gaan voeren.
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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 Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 

de voorzieningenrechter van de 
rechtbank 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 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

Santpoort-Noord
Papenburghlaan 26, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(05/10/2016) 18499-
2016;
Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen 
(05/10/2016) 18584-2016.

IJmuiden
Lorentzstraat 6, wijzigen bestem-
ming van horeca naar wonen 
(10/10/2016) 16631-2016;
Casembrootstraat 58, bouwen 3 lo-
kalen, plaatsen dakkapel, wijzigen 
dak, wijzigen gevels, wijzigen  brand-
compartimentering, maken tussen-
verdieping en vervangen kozijnen 
(06/10/2016) 9972-2016;
Siriusstraat 20, legaliseren (brede-
re) dakkapellen (07/10/2016) 17479-
2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (04/10/2016) 13709-2016.

Driehuis
Da Costalaan 44, plaatsen dak-
kapel en vergroten badkamer 
(07/10/2016) 17706-2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55, dakrenovatie 
Roomskatholieke St. Jozef parochie 
(04/10/2016) 19151-2016.

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

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom 
(05/10/2016) 17273-2016;
Harddraverslaan 40, kappen boom 
(05/10/2016) 17603-2016.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
september 2016 tot en met 30 
september 2016 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Schiplaan 474, kamergewijze ver-
huur (04/10/2016) 19866-2016.

Driehuis
De Genestetlaan 12, construc-

tieve doorbraak begane grond 
(03/10/2016) 19769-2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 74, kap-
pen boom (04/10/2016) 19912-2016;
Burgemeester Enschedélaan 34, 
kappen boom (03/10/2016) 19760-
2016.

Santpoort-Zuid
Irissenstraat 8, constructieve aan-
passing woonhuis (07/10/2016) 
20150-2016;
Harddraverslaan 54, aanbouw 
achterzijde en zijkant woonhuis 
(07/10/2016) 20179-2016;
Brederoodseweg 91, plaatsen 

stacaravan(tijdelijk) (01/10/2016) 
19923-2016.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vervangen 
dakkapel (03/10/2016) 19788-2016.

Velserbroek
Roosensteinweg ong., kappen boom 
(01/10/2016) 19689-2016.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen dakop-
bouw (04/10/2016) 16035-2016.

IJmuiden
Koningin Emmastraat 7, vergroten 
garage (06/10/2016) 14610-2016.

Bekendmakingen algemeen
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, 
bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, 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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke 
vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, 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 08.30 tot 17.00 uur bellen met het 

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier 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 Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: raad.velsen.nl.
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Hernieuwde vaststelling 
Bestemmingsplan Spaarnwoude

Besluiten (vervolg)
APV artikel 5:18 Standplaatsen
verlengen standplaatsvergunning 
MAL, terrein sportclub Telstar, Mi-

nister van Houtenlaan 123 te Vel-
sen-Zuid 05/10/2016) 19040-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
20, 21 en 22 oktober 2016, in en 
om strandpaviljoen Zeezicht, Ken-

nemerstrand 180 te IJmuiden 
(06/10/2016) 19422-2016.

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat 
de gemeenteraad op 29 sep-
tember 2016 het bestemmings-
plan Spaarnwoude op enkele on-
derdelen gewijzigd heeft vast-
gesteld (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1100SPAARNWOUDE1-R002). 
Het besluit volgt op de tussen-
uitspraak (bestuurlijke lus) van 
26 april 2016 (nr 201507266) van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State over het 
eerdere vaststellingsbesluit van 
25 juni 2015.

Om gevolg te geven aan de tussen-
uitspraak heeft de gemeenteraad 
op 29 september 2016 een nieuw 
besluit genomen over het plange-
bied gelegen ten zuiden van de A9. 
Hierbij zijn dubbelbestemmingen 
toegevoegd ter bescherming van de 
natuurlijke en cultuurhistorische 

waarden, is de mogelijkheid tot de 
realisatie van een kabelskibaan ver-
wijderd en is de afwijkingsbevoegd-
heid voor het realiseren van een 
voorziening ten behoeve van een 
roeivereniging nader onderbouwd. 
Dit alles is verwerkt in de toelich-
ting, regels, verbeelding en bijbeho-
rende bijlagen.

Het besluit en het bestemmings-
plan liggen met ingang van vrijdag 
14 oktober 2016 tot en met don-
derdag 24 november 2016 ter inza-
ge bij de receptie van het gemeen-
tehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Een 
exemplaar van het vastgestelde be-
stemmingsplan in te zien bij de cen-
trale bibliotheek te IJmuiden gedu-
rende de gebruikelijke openings-

tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 
Ter voldoening aan de tussenuit-
spraak zijn de stukken verzonden 
naar de Raad van State voor verde-
re behandeling.
 
Belanghebbenden die tijdig hun 
zienswijze bij de gemeenteraad 
hebben kenbaar gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad  kenbaar 
te maken, kunnen gedurende de bo-
venvermelde termijn van terinzage-
legging beroep instellen bij de Raad 
van State.   Voor zover bezwaren be-
staan tegen de door de gemeente-
raad aangebrachte wijzigingen kan 
door belanghebbenden daartegen 
eveneens beroep worden ingediend 
binnen de hier bovengenoemde ter-

mijn. Hiervoor is een gri�  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift 
dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afl oop van de ge-
noemde termijn van terinzagel-
egging. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit 
niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoe-
ken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het 
beroepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Uit onderzoek is hun slechte condi-
tie gebleken. Vandaar, dat de volgen-

de bomen gerooid worden: Zwarten Mierenvlak tegenover nr. 
27. 1 iep.

Orionweg achter nr. 180. 1 wilg.

Kapmelding
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IJmuiden - Op 5, 6 en 7 okto-
ber deden vier leerlingen van 
Technisch College Velsen mee 
met de Smart Solutions Ma-
kathon voor de watersector. In 
totaal 80 deelnemers, waaron-
der medewerkers en leveran-
ciers van waterleidingbedrijf 
PWN, studenten, bedrijven en 
experts in nieuwe technologie 
en creatievelingen, gingen met 
elkaar aan de slag om innova-
tieve oplossingen te bedenken 
voor toenemende kosten, ver-
tragingen en gezondheidsrisi-
co’s bij werkzaamheden in de 
ondergrond door bodemver-
ontreiniging. Daarnaast werd 
ook gezocht naar innovatieve 

oplossingen voor de inspectie 
van waterleidingen.
De Makathon werd georga-
niseerd door 3D Maker Zone, 
ROC Nova College en PWN. 
Acht groepen gingen met el-
kaar aan de slag in multidis-
ciplinaire teams om te zoeken 
naar oplossingen. Deze groe-
pen kregen daarnaast inspira-
tiesessies, workshops en ken-
nis aangeboden over nieuwe 
technologie en nieuwe me-
thodieken. De leerlingen Jaap 
Groeneveld, Monique Swart, 
Noelle de Mooij en Frank van 
Tintelen zaten verdeeld over 
verschillende teams.
Op de laatste dag presenteer-

den de teams de slimme op-
lossingen. Eén van die groe-
pen werd vertegenwoordigd 
door Frank en een andere stu-
dent. Maar Frank had de mi-
crofoon en vertelde met veel 
enthousiasme de aanpak die 
zij bedacht hadden. Hij bleef 
ook overeind tijdens de kriti-
sche vragen van de jury. Als 
vmbo-er tussen zo’n 70 stu-
denten haalde hij daarmee de 
‘Speaker-of-the-day-award 
binnen’. 
Noelle en Monique zaten bei-
den in de groep die het win-
nende concept heeft bedacht. 
Ze hebben allebei een drone 
als prijs gewonnen. De vier-

de vmbo-leerling Jaap, zat in 
de groep van Frank. Hij heeft 
genoten van het concept, van 
het creatieve denken en on-
derzoeken, het programmeren 
en bouwen aan redenaties. 

Het Technisch College Velsen 
is  trots op deze leerlingen die 
weer hebben laten zien dat zij 
creatief kunnen denken en 
dat ze goed kunnen samen-
werken.
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