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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 cultureel en muzikaal festival in en om
Fort Benoorden Spaarndam organiseren. Dit onder de titel: ‘Leven
in het Donkerst Fort Noord’. Aanvang 14.00 uur.

Ook kunt u zich inschrijven voor een
speciaal Rats-Kuch-en Bonen-diner.
Zaterdags is er ook een avondprogramma 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 culturele activiteiten geïnspireerd op het

donkere en stille fort. Het festival
viert dat de Stelling van Amsterdam
twintig jaar Werelderfgoed is. De bezoeker kan kijken, luisteren, beleven
en meedoen. Op het programma staan
onder andere aansprekende gitaristen, zeer bijzondere muziek en cabaret geïnspireerd door de forten, het
soldatenleven en de Stelling van Amsterdam.
Ziegel Ziegelaar is gids en conservator
van het fort Benoorden Spaarndam.
Agnes de Boer is schrijfster van Beleef Oud-IJmuiden en het binnenkort
uit te komen boek Leven op de Stelling, forten van toen en nu. Zij hebben het afgelopen half jaar gewerkt
aan een boeiend programma voor de
in muziek en cultuur geïnteresseerde 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 oktober wordt op beide dagen een Rats, Kuch en Bonen-maaltijd aangeboden. Opgeven is noodzakelijk in verband met de inkoop. De kosten bedragen € 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.

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

Informatiebijeenkomst
over nieuwe zeesluis
Rijkswaterstaat nodigt u uit
voor een informatiebijeenkomst
over de aanleg van de nieuwe
zeesluis in IJmuiden op maandag 31 oktober 2016 van 19.30
uur tot 21.00 uur in het Rababank IJmond stadion in VelsenZuid.

Alleen afvallend blad!
In diverse straten zijn er bladkorven geplaatst. Het komt steeds vaker
voor, dat deze worden gebruikt als
verzamelbak voor snoeiafval. Met als
gevolg dat de korf snel vol is en omwonenden 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. Inwoners van Velsen kunnen snoeiafval
gratis aanbieden bij de HVC aan de
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid en
aan de Binnenduinrandweg in Beverwijk. (foto: gemeente Velsen)

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

Officiële startsein
Op 7 september gaf minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en burgemeester
Frank Dales van de gemeente Velsen het officiële 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 sluizencomplex. Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en wat staat
er in de nabije toekomst te gebeuren? Op deze en nog veel meer vragen krijgt u antwoord op de bewonersbijeenkomst. Wij verzorgen
samen met aannemersconsortium OpenIJ een presentatie over
de werkzaamheden van de bouw
van de nieuwe grote zeesluis.
Aanmelden
Aanmelden voor de bewonersbijeenkomst kan via een e-mail naar
nieuwezeesluisijmuiden@rws.nl.
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Werken aan de weg
De afsluiting van de Velsertunnel brengt ook voordelen met zich
mee. Zo kunnen noodzakelijke (asfalt)werkzaamheden zonder al teveel hinder worden uitgevoerd. Als
het weer het toelaat worden in de
week van 24 t/m 28 oktober de volgende locaties aangepakt:

Velsertraverse in Velsen-noord
Op de Velsertraverse in de bocht komend vanaf de Parallelweg richting
de Velsertunnel is sprake van schade
aan het wegdek. Herstelwerkzaamheden staan gepland voor vrijdag 28 oktober, buiten de spitstijd.
Rijksweg-toe/afrit A208 in Velsen-zuid
Het asfalt op deze aansluiting is ernstig aangetast en moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd worden enkele
maatregelen getroffen 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 Hofgeestviaduct en wordt een 50 kmdrempel 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 geleid. 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
Dreefbrug om vandaar de N208 op te
kunnen rijden. Verkeer vanuit Velserbroek of Santpoort richting IJmuiden
kan tijdens het werk geen gebruik maken van de Rijksweg langs Beeckestijn of de toerit A208 en wordt omgeleid naar de Dreefbrug. 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 Rietlanden verkeert in slechte staat. Ook
de putranden moeten hier worden
vernieuwd. Tevens wordt de fietsoversteek verplaatst. Voor de uit te
voeren werkzaamheden wordt het
wegvak van maandag 24 t/m uiterlijk
vrijdag 28 oktober afgesloten. Verkeer van en naar het bedrijvengebied
Noordwijkermeer moet gedurende de
afsluiting gebruik maken van de Zuiderkade en Cruquiusweg of de Basisweg.

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 specifieke
doelgroepen voor wie dit niet mogelijk is. Per 1 januari 2017 wordt
dit anders georganiseerd.

De gemeenten uit de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland hebben gezamenlijk vijf
vervoerders gekozen die vanaf 1 januari 2017 het regionale doelgroepenvervoer gaan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het leerlingenvervoer
of aan de Wmo-taxi. Uitgangspunt
hierbij is dat iedereen zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief kan
verplaatsen. Bijvoorbeeld om naar
werk of school te gaan of om sociale contacten of medische voorzieningen te bezoeken. Het vervoer beperkt zich niet tot gemeentegrenzen,
maar iedere reiziger kan vanaf zijn of
haar vertrekadres ritten maken binnen een vooraf vastgesteld kilometerbudget.

Vervoerscentrale
Om het doelgroepenvervoer goed te
kunnen organiseren, hebben de gemeenten gekozen voor een aparte vervoercentrale. Deze vervoercentrale,
uitgevoerd door Connexxion, heeft
een onafhankelijke positie ten opzichte van vijf gekozen vervoerders:
Munckhof Taxi B.V., ZCN Totaalvervoer B.V., A-Tax De Vries B.V., Taxicentrale Maasbuurt B.V. en Verhoef
personenvervoer B.V. De vervoercentrale is vanaf 1 januari 2017 hét aanspreekpunt voor de reiziger en verantwoordelijk voor de planning van al
het vervoer van deur tot deur. Door regionaal samen te werken kunnen ritten beter gecombineerd worden en
voertuigen efficiënter worden ingezet.
Nieuwe naam
Voor het nieuwe systeem van vervoercentrale en vervoerders is ook
een nieuwe naam gekozen: RegioRijder. De huidige reizigers van OV-taxi
en Meer-Taxi worden begin december
over deze wijzigingen geïnformeerd.

Calamiteitenoefening
Rijkswaterstaat oefende woensdagavond 5 oktober samen met
Veiligheidsregio
Kennemerland
en de Politie Eenheid Noord-Holland in de Velsertunnel. Om goed
voorbereid te zijn op incidenten
en calamiteiten in de vernieuwde
tunnel werd een realistische situatie nagespeeld.

Er werd onder andere geoefend op
het zorgen voor een veilige situatie
voor de weggebruikers en de hulpverlening bij een calamiteit in de
tunnel, het afhandelen van het ongeval en de opvang en verzorging van
vluchters en slachtoffers. De oefening wordt gezamenlijk door de betrokken 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 hoorde 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 oefenen. 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 andere organisaties zijn en deze in de
praktijk toetst, maar ook dat je dezelfde taal spreekt. Wat erg opviel
is de behoefte om van elkaar te leren om nog beter voorbereid te zijn
op toekomstige incidenten en calamiteiten.”
Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie
van de Velsertunnel? Bel dan met het
gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Ook kunt u reageren 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 cijfers over het gebruik van hulp en
ondersteuning door de verschillende inwonersgroepen in Velsen en hoe tevreden men is over
Wmo-ondersteuning.

In de rapportage staat een profiel
van de gemeente (economisch, bevolkingssamenstelling en sociale gezondheid), een overzicht van het gebruik van voorzieningen (waar maken 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 hebben meestal betrekking op het kalenderjaar 2015. De makers van het
rapport, de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en KING (kennisinstituut VNG), benadrukken dat
de betekenis van de rapportage duidelijker wordt als daarbij wordt betrokken met welke ontwikkelingen
de gemeente te maken heeft, en het
beleid van Velsen op het terrein van
het sociaal domein. De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein ontwikkelt zich verder in de komende jaren
en wordt steeds verder aangevuld
met gegevens.
Zie ook www.waarstaatjegemeente.nl.
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Dag van Duurzaamheid
Het was gezellig, maar vooral leerzaam op de duurzame markt op
Plein 1945 in IJmuiden. De markt
werd gehouden op zaterdag 8 oktober. Diverse Velsense initiatieven zorgden voor een informatieve markt, die gericht was op minder energieverbruik en minder
milieubelasting.

Veteranendag in Velsen
Op zaterdag 8 oktober 2016 vond
op het landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort de zesde Velsense Veteranendag plaats.

Namens het college sprak wethouder Frank Dales zijn waardering
uit voor de inzet van veteranen. Velen maakten van de gelegenheid gebruik om ervaringen uit te wisselen
en emoties te delen. Naast de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog, In-

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

Zo waren er verschillende activiteiten voor kinderen, konden bezoekers
informatie krijgen over subsidieregelingen, maar ook andere duurzame tips. Milieuwethouder Floor Bal
opende de duurzame markt en nam
een nieuwe auto voor de gemeente Velsen in gebruik; een Fiat Panda
die op aardgas rijdt. Velsen gaat in de
toekomst verder met de verduurzaming van haar wagenpark, bestaande uit 57 voertuigen.
Pop-up store
Ook gaf de wethouder het startschot voor een pop-up store DuDock. Samen met de omgevingsdienst IJmond start Velsen gedurende een halfjaar een pop-up store. Op
deze plek kunnen inwoners terecht
voor advies en informatie over duurzaam en energiezuinig wonen, renoveren en verbouwen. De Pop-up store zit aan het Plein 1945 nr. 3.
Bijen
De gemeente Velsen draagt al een
aantal jaren actief bij aan het verbeteren van de leefwereld van de bijen.
Tijdens deze duurzame markt heeft
wethouder Bal een volgende stap ge-

zet door het tekenen van het bijenconvenant van de Bijenstichting.
Met de tekening van het bijenconvenant belooft de gemeente bij-vriendelijk te handelen en mee te werken
aan het uitdragen van bij-vriendelijk handelen. In het Pieter Vermeulen 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 aanmoedigingsprijs voor lokale organisaties en bedrijven. Er waren 3 partijen genomineerd (De Beestenbende Velsen, EVC Elektrisch Vervoer Centrum en Van der Vlugt Kozijnen)’, die voldoen aan de criteria: lang houdbaar, innovatief en lokaal. De Beestenbende Velsen heeft
de Duurzame Held Velsen Award gewonnen. (foto: Ko van Leeuwen)

Brandwondencentrum
goede doel Velsertunnel Run

Regenboogvlag gehesen
Wethouder Annette Baerveldt hijst de regenboogvlag samen met vrijwilligers 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 eerste bijeenkomst is op donderdag 3 november om 16.30 uur in buurtcentrum
De Dwarsligger. (foto: Reinder Weidijk)

Het goede doel van de Velsertunnel Run is het brandwondencentrum in Beverwijk. Deelnemers kunnen familie, vrienden, collega’s en
buren vragen via een speciale website geld te doneren. Deze bedragen worden samen met een eventueel batig saldo van het hardloopevenement overgemaakt naar het
brandwondencentrum in Beverwijk.

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 brandwondencentrum. Een kwart is jonger dan 5 jaar.

Fondsenwerving
Deelnemers kunnen zich via de website www.alvarum.com/brandwondenstichting aanmelden als fondsenwerver. Op deze pagina kan ook gedoneerd worden. De eerste hardlopers die zich inzetten voor het brandwondencentrum in Beverwijk hebben
zich inmiddels gemeld.
Meer informatie
De Velsertunnel Run wordt in opdracht van de gemeente Velsen en
de gemeente Beverwijk in samenwerking met Rijkswaterstaat georganiseerd door SportConnection en
SportSupport. Kijk voor meer informatie 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. Onder onze voeten. In de bodem. Wil
jij ook ontdekken welke verhalen er
allemaal verstopt zitten in de Nederlandse bodem?
De gemeente Velsen doet op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
oktober mee aan deze Nationale
Archeologiedagen. Hiermee wil de
gemeente Velsen de fascinerende
wereld van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk
maken, jong en oud.

Samen voor schone kust
Stichting Juttersgeluk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en KIMO Nederland/ België,
de milieuorganisatie voor lokale overheden, gaan samenwerken
om alle Nederlandse kustgemeenten en de lokale zorginstellingen
enthousiast te maken voor de derde 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 geraapt, zodat een schoon strand achterblijft. De samenwerkingspartners
delen de visie dat alle groepen in de
samenleving de kans moeten krijgen 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 Nederland/België daarover: “KIMO Nederland & België werkt als samenwerkingsverband van kustgemeenten aan een veilige en duurzame
zee en kust. Voor nu en voor de toekomst. KIMO vindt het daarom
heel belangrijk dat mensen zich bewust zijn van de problematiek van de
plastic soep. Maar ook dat alle groepen in onze samenleving hiervan op
de hoogte zijn en in staat worden gesteld hier iets aan te doen en ook van
te leren. Die verbinding tussen milieudoelstellingen en sociale doelstellingen 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 Juttersgeluk op 1 april 2017 van start in Gemeente Sluis. Doelstelling is in 32
gemeenten meer dan 700 mensen
met een arbeidsbeperking een zinvolle én gezellige dag te bezorgen.

Programma
• Op vrijdagochtend 14 oktober verricht wethouder Robert te Beest
samen met Velsense scholieren de
opening van de tentoonstelling ‘Romeinse Kust’ bij Huis van Hilde in
Castricum. Deze tentoonstelling
gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de tijd van de Romeinen 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 bezoeken.
• In de bibliotheek Velsen wordt een
aantal archeologische vondsten getoond van de Romeinse Tijd en de
Middeleeuwen tot de 19e eeuw (zie
foto’s). Op zaterdagmiddag zullen
leden van de Archeologische Werkgroep Velsen aanwezig zijn om hierover te vertellen en vragen te beantwoorden. Openingstijden: vrijdag
14 oktober 9-18 uur, zaterdag 15 oktober 10-17 uur.
• In Spaarnwoude is een geocache
over de Romeinen in Velsen uitgezet. 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-coördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een heuse Romeinse schat vinden! De start van de geocache is op de parkeerplaats op de
hoek Laaglandersluisweg/Heuvelweg in het recreatiegebied Spaarnwoude, Velsen-Zuid. Te bereiken via
de Amsterdamseweg, afslag r101.
• Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die kinderen gratis kunnen
ophalen bij de entree van de ruïne,
waarmee ze op zoek kunnen gaan
naar historische sporen. Op die manier kunnen ze ontdekken hoe de
ruïne er vroeger uit heeft gezien. De
openingstijden van de ruïne zijn:
vrijdag 14 oktober van 12-17 uur, zaterdag 15 en zondag 16 oktober van
10-17 uur. De ruïne zal in verband
met de Nationale Archeologiedagen
op zondag 16 oktober gratis toegankelijk zijn.
• De Engelmunduskerk in Velsen
Zuid is zondagmiddag 16 oktober
van 13-16 uur geopend.
In januari 1966 werd door de Archeologische Werkgroep Velsen een opgraving verricht in en bij de Engelmunduskerk. Een aantal van de vondsten
staat nu opgesteld in de Corverkapel
van de kerk. Amateur archeoloog Jan
Morren zal zondagmiddag aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen is te vinden via
www.archeologiedagen.nl.

IJmondiale samenwerking op de goede weg
De samenwerking tussen de
IJmond-gemeenten
Heemskerk,
Velsen en Beverwijk is op de goede weg en dat succes mag gevierd
worden, zo luidt een belangrijke
conclusie van Andersson Elffers
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 samen in de IJmondcommissie. Vervolgens is in 2015 de Strategische agenda
IJmond vastgesteld. Bij de evaluatie
is onderzocht in hoeverre de IJmondiale samenwerking daadwerkelijk
tot stand is gekomen en welke obstakels 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 gevonden. Raadsleden, wethouders en
ambtenaren van de drie gemeenten
gaan ook steeds beter samenwerken.
Voor de toekomst is het wenselijk, dat
procedures voor elke gemeente worden 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 aanbevelingen worden meegenomen in het
gesprek dat de colleges en de raden
nog gaan voeren.
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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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
september 2016 tot en met 30
september 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Schiplaan 474, kamergewijze verhuur (04/10/2016) 19866-2016.
Driehuis
De Genestetlaan

12,

construc-

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

grond

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen boom (04/10/2016) 19912-2016;
Burgemeester Enschedélaan 34,
kappen boom (03/10/2016) 197602016.
Santpoort-Zuid
Irissenstraat 8, constructieve aanpassing woonhuis (07/10/2016)
20150-2016;
Harddraverslaan
54,
aanbouw
achterzijde en zijkant woonhuis
(07/10/2016) 20179-2016;
Brederoodseweg
91,
plaatsen

stacaravan(tijdelijk)
19923-2016.

(01/10/2016)

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vervangen
dakkapel (03/10/2016) 19788-2016.
Velserbroek
Roosensteinweg ong., kappen boom
(01/10/2016) 19689-2016.

welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over

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

IJmuiden
Lorentzstraat 6, wijzigen bestemming van horeca naar wonen
(10/10/2016) 16631-2016;
Casembrootstraat 58, bouwen 3 lokalen, plaatsen dakkapel, wijzigen
dak, wijzigen gevels, wijzigen brandcompartimentering, maken tussenverdieping en vervangen kozijnen
(06/10/2016) 9972-2016;
Siriusstraat 20, legaliseren (bredere) dakkapellen (07/10/2016) 174792016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakopbouw (04/10/2016) 13709-2016.

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

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht 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 Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij

de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes
vermeld. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Noord
Papenburghlaan 26, plaatsen dakkapel (voorgevel)(05/10/2016) 184992016;
Papenburghlaan 7, kappen 4 bomen
(05/10/2016) 18584-2016.

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

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

nister van Houtenlaan 123 te Velsen-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.

Hernieuwde vaststelling
Bestemmingsplan Spaarnwoude
Burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat
de gemeenteraad op 29 september 2016 het bestemmingsplan Spaarnwoude op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn: NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1-R002).
Het besluit volgt op de tussenuitspraak (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 tussenuitspraak heeft de gemeenteraad
op 29 september 2016 een nieuw
besluit genomen over het plangebied 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 verwijderd en is de afwijkingsbevoegdheid voor het realiseren van een
voorziening ten behoeve van een
roeivereniging nader onderbouwd.
Dit alles is verwerkt in de toelichting, regels, verbeelding en bijbehorende bijlagen.
Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag
14 oktober 2016 tot en met donderdag 24 november 2016 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 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 bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openings-

tijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de stukken verzonden
naar de Raad van State voor verdere behandeling.
Belanghebbenden die tijdig hun
zienswijze bij de gemeenteraad
hebben kenbaar gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan
door belanghebbenden daartegen
eveneens beroep worden ingediend
binnen de hier bovengenoemde ter-

mijn. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift
dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit
niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Kapmelding
Zwarten Mierenvlak tegenover nr.
27. 1 iep.

Orionweg achter nr. 180. 1 wilg.

oplossingen voor de inspectie
van waterleidingen.
De Makathon werd georganiseerd door 3D Maker Zone,
ROC Nova College en PWN.
Acht groepen gingen met elkaar aan de slag in multidisciplinaire teams om te zoeken
naar oplossingen. Deze groepen kregen daarnaast inspiratiesessies, workshops en kennis aangeboden over nieuwe
technologie en nieuwe methodieken. De leerlingen Jaap
Groeneveld, Monique Swart,
Noelle de Mooij en Frank van
Tintelen zaten verdeeld over
verschillende teams.
Op de laatste dag presenteer-

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

de bomen gerooid worden:

IJmuiden - Op 5, 6 en 7 oktober deden vier leerlingen van
Technisch College Velsen mee
met de Smart Solutions Makathon voor de watersector. In
totaal 80 deelnemers, waaronder medewerkers en leveranciers van waterleidingbedrijf
PWN, studenten, bedrijven en
experts in nieuwe technologie
en creatievelingen, gingen met
elkaar aan de slag om innovatieve oplossingen te bedenken
voor toenemende kosten, vertragingen en gezondheidsrisico’s bij werkzaamheden in de
ondergrond door bodemverontreiniging. Daarnaast werd
ook gezocht naar innovatieve

den de teams de slimme oplossingen. Eén van die groepen werd vertegenwoordigd
door Frank en een andere student. Maar Frank had de microfoon en vertelde met veel
enthousiasme de aanpak die
zij bedacht hadden. Hij bleef
ook overeind tijdens de kritische vragen van de jury. Als
vmbo-er tussen zo’n 70 studenten haalde hij daarmee de
‘Speaker-of-the-day-award
binnen’.
Noelle en Monique zaten beiden in de groep die het winnende concept heeft bedacht.
Ze hebben allebei een drone
als prijs gewonnen. De vier-

de bomen gerooid worden:

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

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

Zwarten Mierenvlak tegenover nr.
27. 1 iep.

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

Orionweg achter nr. 180. 1 wilg.

