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Burgerpanel Velsen
Wie zijn mening wil geven over
allerlei onderwerpen in de gemeente kan meedoen aan het
Burgerpanel Velsen. Daar zijn al
ruim 2200 Velsenaren lid van.
Om het Burgerpanel nog meer
een afspiegeling te laten zijn
van de bevolking van Velsen
gaat de gemeente op zoek naar
nieuwe deelnemers

De gemeente Velsen heeft sinds
drie jaar een Digitaal Burgerpanel.
De leden daarvan krijgen regelmatig vragen over onderwerpen
die voor de gemeente van belang
zijn. Zo is het afgelopen jaar onder meer onderzoek gedaan naar

de toekomst van Seaport RTV
en de Woonvisie. De rapportages
van deze onderzoeken staan op de
website van Velsen.
Door de inzet van het burgerpanel
kan de gemeente steeds beter de
meningen van inwoners betrekken bij haar beleid. Dus hoe meer
deelnemers, hoe beter het is. De
gemeente gaat in de komende weken inwoners van Velsen per brief
uitnodigen om mee te doen.

Velsense Veteranenmiddag

Informatie HOV Velsen
Het Hoogwaardig Openbaar Vervoer Velsen is een groot project
waarbij de komende jaren op verschillende locaties in Velsen gewerkt gaat worden. Deze busverbinding tussen IJmuiden en Haarlem Centraal Station is onderdeel
van R-Net, een netwerk waarbij alle openbaar vervoerbedrijven in
de Randstad samenwerken om de
reizigers zo goed mogelijk te bedienen. Elders in deze krant kunt u
meer informatie lezen over dit project.

Door onderdeel te worden van R-Net
wordt de grootste woonkern van Velsen (IJmuiden) verzekerd van toekomstbestendig hoogwaardig openbaar vervoer. Meer informatie op
www.hovvelsen.nl en over R-net op
www.ov-bureaurandstad.nl.

Zaterdag 12 oktober 2013 vond
de derde Velsense Veteranendag
plaats op Landgoed Duin en Kruidberg. De gemeente Velsen organiseert deze bijeenkomst als blijk
van waardering voor iedereen die
zich vanaf de Tweede Wereldoorlog ergens in de wereld heeft ingezet voor de vrede.

De heer Van Woensel is uitgezonden

geweest naar Libanon en Joegoslavië. Het echtpaar Van Woensel werd
daar uitgebreid over geïnterviewd.
Zijn echtgenote vertelde hoe het was
om met de kinderen achter te blijven
en te leven met de angst die een dergelijke uitzending met zich mee brengt.
Ruim honderd veteranen met hun
partner wisselden in een ongedwongen sfeer ervaringen uit die zij hebben
opgedaan. (foto: Reinder Weidijk)

De gemeente Velsen en de provincie
Noord-Holland werken samen aan
de komst van hoogwaardig openbaar
vervoer (HOV) in Velsen. Zo kunnen dagelijks duizenden mensen optimaal van de bus of ander openbaar
vervoer gebruik maken om op de afgesproken tijd op hun werk, op school
of andere bestemmingen te komen.

Certificaten voor vrijwilligers
Hoe weet je welke ouderen in de
gemeente ondersteuning nodig
hebben? Acht vrijwilligers in Velsen volgden daar een training
voor. Op maandag 14 oktober kregen zij hun certificaat van wethouder Robert te Beest.

heeft behoefte aan ondersteuning.
Om er achter te komen wie die ouderen zijn, gaat een groep enthousiaste groep vrijwilligers binnenkort op
huisbezoek bij 75-plussers. Zij gaan
met de tijd mee: ze gaan op stap met
een iPad in de hand.

Veel ouderen functioneren zelfstandig, maar een relatief kleine groep

Socius Maatschappelijke Dienstverleners heeft hen de afgelopen wij-

ken getraind. Wethouder Te Beest
(Welzijn), links op de foto, overhandigde hen maandag 14 oktober 2013
het certificaat van deelname. Hij was
enorm trots op deze vrijwilligers.
Wie vragen heeft over ondersteuning
aan ouderen kan bij de ouderenadviseurs van Socius terecht; telefoon
0255-519107. (foto: Reinder Weidijk)
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Controle havengebied
Donderdag 10 oktober 2013 heeft
er in het havengebied van IJmuiden weer een integrale controle plaatsgevonden. Dit betrof een
gezamenlijk optreden van Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Belastingdienst en Douane. De actie was onder andere gericht op naleving van vreemdelingenwetgeving, de fysieke en administratieve controle van personen en goederen in het kader van
de Douanewet en de Wet op de
accijns, de inning van openstaande belastingschulden, controle op
een juiste registratie van motorvoertuigen en handhaving en opsporing van strafbare feiten.

in verband met een overtreding
van de Wet arbeid vreemdelingen
en heeft nog 1 zaak in onderzoek.
- Voorts zijn 15 processen-verbaal
uitgeschreven in verband met verkeersgerelateerde zaken (gordel,
rijbewijs etc.) en is er een boete
opgelegd wegens rijden onder invloed.
- Bij de controle van zogenaamde
‘henneppanden’ in het havengebied (panden waar de Politie in het
verleden hennepplantages heeft
geruimd) zijn twee panden aangetroffen waar mogelijk sprake is
van bewoning in strijd met het bestemmingsplan. Dit zal de gemeente Velsen nader onderzoeken.

De samenwerkende ketenpartners
constateerden diverse wetsovertredingen tijdens de controle:
- De Belastingdienst heeft voor €
72.000,-- aan opstaande belastingschulden geïnd. Verder werden er
20 auto’s in beslag genomen waarvan er 4 direct zijn afgevoerd.
- 7 Bestuurders van auto’s met buitenlandse kentekens hebben een
(na)heffing motorrijtuigenbelasting gekregen.
- Er is een persoon aangehouden
met een imitatiewapen waarmee
pepperspray kan worden gespoten.
- Er is een persoon aangehouden die
nog 20 dagen hechtenis open heeft
staan.
- 1 Persoon heeft openstaande boetes ter waarde van € 1100,-- betaald.
- De Vreemdelingenpolitie heeft 2
processen-verbaal uitgeschreven

Dit integrale optreden maakt deel
uit van een reeks van controles in
het havengebied van IJmuiden in de
komende jaren. Dit gebeurt in nauwe
samenwerking tussen de gemeente
Velsen, Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Douane, de Koninklijke Marechaussee en andere
overheidsinstellingen.

Laatste
strandschoonmaak
van dit jaar
Ongeveer 35 vrijwilligers raapten
het vuil van het Zuidstrand vanaf Paviljoen Zeezicht richting Paviljoen Beach Inn. Mede dankzij het
droge weer was het een productieve ochtend, die werd afgesloten met
een hapje en een drankje bij Beach
Inn. Simone Bontenbal, de organisator, was erg enthousiast over de opkomst. Zij kreeg na afloop een mooi
boeket van de gemeente Velsen. (foto: Ko van Leeuwen)

De havens van de gemeente Velsen
zijn een dynamisch gebied aan de
monding van het Noordzeekanaal.
Het havengebied is veruit het belangrijkste centrum van economische activiteit in de gemeente Velsen
en verdient het dan ook om als zodanig te worden gekoesterd. In het kader van de revitalisering van het havengebied van IJmuiden is het van
belang dat situaties die strijdig zijn
met bestaande wet- en regelgeving
door het gezamenlijk optreden van
de ketenpartners worden bestreden.

Kunst in Tacitustunnel
De Tacitustunnel onder de A9
heeft een licht graffiti-kunstwerk
gekregen. Een mooi voorbeeld
van samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

Vrijdag 4 oktober hebben leerlingen van groep 8 van basisschool
de Hoeksteen geholpen met een
kunstproject. De Tacitustunnel onder de A9 krijgt een graffiti-afbeelding onder begeleiding van kunstenaar Sandro en jongerenwerker Alexander van de Pieterman.
Sandro maakte samen met Dave
een ontwerp; zij kregen hulp van de
leerlingen bij de uitvoering. De jongens en meiden hielpen enthousiast mee met het inkleuren van de
grote letters die samen een oude
Latijnse spreuk vormen. Later die

middag hielp ook nog een groep jongeren mee.
Het idee om de tunnel te bespuiten
kwam van wijkagent Kees-Jan de
Wildt van Velserbroek. Om verloedering tegen te gaan en gebruikers
een veilig gevoel te geven is er een
licht ontwerp in de tunnel gekomen. Dat is beter dan dat vandalen
er schuttingtaal op spuiten en zeker
ook een stuk mooier.
Kees-Jan de Wildt zocht samen met
Alexander van de Pieterman contact met Recreatieschap Spaarnwoude, Gemeente Velsen, De Hoeksteen en twee graffiti-artiesten om
gezamenlijk er een mooi project
van te maken. (foto: Gemeente Velsen)
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Bekendmakingen
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.

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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 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 www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
oktober 2013 tot en met 11 oktober 2013 de volgende aanvragen
hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eenhoornstraat ong. t.o. nr. 40,

Velsen-Noord
Geen mededelingen

kappen 12 bomen (10/10/2013)
w13.000402;
Herculesstraat 18, kappen boom
(13/10/2013) w13.000405.

(08/10/2013) w13.000401.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 24, vergroten
woning (1ste en 2e verdieping)
(11/10/2013) w13.000404;
Overbildtweg 21, kappen boom

Velserbroek
Pijlkruid 32, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(07/10/2013)
w13.000400.

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

Velserbroek
Geen mededelingen

IJmuiden
Halkade 44, herinrichten corridor
achter bedrijfshallen (08/10/2013)
w13.000307;
Keetberglaan 4 8000, uitbreiden ketelhuis (14/10/2013) w13.000398;
De Uitkijklaan ong., kappen populier
(10/10/2013) w13.000368;
Grevelingenstraat
15,
wijzigen zijgevel woon/bedrijfspand
(09/10/2013) w13.000323.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

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
welstand: 140255.

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.

Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen 6 bomen
(10/10/2013) w13.000367.
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, plaatsen dakkapel
voorgevel
(09/10/2013)
w13.000302.

Velsen-Zuid
Stationsweg 1, kappen
(10/10/2013) w13.000360.

boom

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, kappen dennenboom (14/10/2013) w13.000317.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Beachmarathon Hoek van HollandDen Helder, route tussen IJmuiden
aan Zee en Wijk aan Zee via
havengebied en sluizencomplex te
IJmuiden (15/10/2013) u13.009130.

Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide voorbereidingsprocedure
De onderstaande omgevingsvergunningen liggen met ingang van
18 oktober 2013 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de
werkeenheid Vergunningen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van
terinzagelegging tegen deze besluiten een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. 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
beroepschrift is ingediend.
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunningen
verleend
voor:
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Besluiten (vervolg)
IJmuiden
Trompstraat 200 J,K en L, 202 J,
204 J t/m N en 206 J t/m N, brandveilggebruik zorgvleugel Hoogeberg

(14/10/2013) w13.000202;
Cruiseboulevard 10, plaatsen bagagetent (tijdelijk voor max. 5 jaar)
(14/10/2013) w13.000209.

Velserbroek
Vestingplein
64,
brandveiliggebruik buitenschoolse opvang
(09/10/2013) w13.000254.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende perceel:

Burgemeester Weertsplantsoen
103, 2071 PC Santpoort-Noord
Esdoornstraat 1, 1971 MA IJuiden
Evertsenstraat 16, 1972 AM

IJmuiden

91, 2071 AE Santpoort-Noord

Koningin Wilhelminakade 221A,
1975 GL IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.

Lekstraat 2, 1972 WH IJmuiden
Anna Reijnvaanstraat voor de Mathilde Wibautstraat 13, 1991 RT
Velserbroek
Molenstraat voor de Wüstelaan

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien
bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een
termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders.

Nowak,K.
geb.07-04-1964
Rasul,A. geb.01-07-1967
Schiller,A.
geb.11-01-1981

Meijer,M.B.
geb.21-09-1966
Musa,Z.M.
geb.11-06-1987
Nikoo,S. geb.25-12-1979
Nowak,K.
geb.07-04-1964
Rasul,A. geb.01-07-1967
Schiller,A.
geb.11-01-1981

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, burgerzaken, tel.
(0255) 567200.

Dancu,E.
geb.15-01-1987
Gomes,L.
geb.16-07-1964
Haniszewska,W geb.13-10-1965

geb.27-12-1988
geb.21-03-1993
geb.12-08-1975
geb.15-01-1987
geb.16-07-1964
geb.13-10-1965

Świątkowski,R. geb.20-06-1966
Taha,M. geb.12-03-1990
Yakhlifi El,M.
geb.05-10-1974

Rabobank hoofdsponsor
Stratenteams Toernooi

Aoulad Lfadil,A.
Arentshorst,F.M.
Brezáni,Ĺ.
Dancu,E.
Gomes,L.
Haniszewska,W

geb.06-07-1983
geb.05-07-1977
geb.31-07-1986
geb.30-09-1990

donkere maand januari waarin we elkaar weinig in de straat
zien. Een mooi moment om weer
eens gezellig bij te praten en samen succes te vieren.”
In januari gaat men de 24e editie van dit toernooi neerzetten.
Op verzoek van vele deelnemers gaan ze dit jaar op de vrijdagavond 8 straten laten spelen
en zal tijdens de voorrondes niet
meer op de zondag gespeeld
worden.
De voorrondes zijn op vrijdagavond 17 januari en zaterdag
18 januari 2014. De finaledag is
op zaterdag 25 januari 2014. Er
is plaats voor 24 teams. Inschrijven kan door een mail te sturen
aan r.tousain@tiscali.nl of bellen
naar 06-28660287.

Het betreft de volgende personen:

Hoogerwerf,R.P.
Károly,T.
Kamiński,K.
Książyk,D.K.

Velserbroek - Afgelopen week
heeft Rabobank Velsen en Omstreken besloten om wederom
hoofdsponsor te zijn van het 24e
Velserbroekse zaalvoetbal toernooi voor stratenteams.
Al reeds 20 jaar is de Rabobank
sponsor van dit unieke toernooi.
,,Het is voor de Rabobank een
mooi toernooi. Als je 20 jaar lang
verbonden bent aan dit toernooi
dan mag je wel concluderen dat
wij zeer tevreden zijn met de organisatie en de uitvoering van
het toernooi”, aldus Ilse Moerkerk van de Rabobank Velsen en
Omstreken.
,,Dit toernooi brengt de mensen
uit de straat en uit de wijk dichter bij elkaar. Samen voetballen
op een gezellig toernooi in de

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek
is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het
adres waar zij in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

IJmuiden - In Buurthuis de
Brulboei beleeft u donderdag 31
oktober weer een gezellige filmavond met IJmuiden wat vertel
je me nou. U ziet die avond het
bergen van cruiseschip de Costa
Concordia. Bij het Italiaanse eilandje Giglio wordt het gekapseisde schip weer overeind gezet om het op later tijdstip weg
te kunnen slepen naar de sloop.
Na de pauze met een drankje en
de overheerlijke haring volgt de
film ‘De Scheveningen’ met de
bemanning van de Frank Bonefaas op zijn reis vanuit IJmuiden.
De eerste film start om 20.00 uur.
Kaarten à 2,50 euro zijn vanaf 21
oktober verkrijgbaar aan de balie van het buurthuis en op de
avond zelf aan de zaal. Meer weten? Bel 0255-510652.

Gezellige
filmavond
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders.

