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Uitslag burgerpanelonderzoek nieuwe burgemeester

Duurzaamheidsmarkt
Het was gezellig, maar vooral leerzaam op de duurzame markt op Plein
1945 in IJmuiden. De markt werd gehouden op vrijdag 9 oktober, de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid. Diverse Velsense initiatieven zorgden
voor een informatieve markt, die gericht was op minder energieverbruik
en minder milieubelasting. Zo was
het mogelijk kleding te ruilen, maar

De gemeenteraad is begonnen met
de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Velsen. Om te weten
hoe Velsenaren hierover denken is
het Burgerpanel geraadpleegd. Aan
de leden zijn 21 vaardigheden voorgelegd met de vraag welke zij het
belangrijkste vonden. Van de 2250
mensen hebben er 1134 gereageerd.
Bijna alle vaardigheden werden belangrijk gevonden, met een voorkeur
voor: inlevingsvermogen, commu-

nicatie en probleemverduidelijking.
De reacties zijn meegenomen bij het
maken van het burgemeestersprofiel. Commissaris van de Koning Johan Remkes prees overigens de bondige profielschets, die de gemeenteraad heeft opgesteld voor een nieuwe burgemeester van onze gemeente.
Meer informatie: https://raad.velsen.nl/Docu menten/Nieuwe-burgemeester-1

kon je ook een kunstwerk maken van
afval.
Bijzonder was het moment, waarop
ruim 150 kinderen touwtje sprongen
om aan te tonen hoelang 5 minuten
douchen kan duren. Zie ook elders
op de Infopagina. Milieuwethouder
Floor Bal (inzet) opende de duurzame markt. (foto’s: Reinder Weidijk)

Velsense veteranenmiddag
Zaterdag 10 oktober vond de vijfde
Velsense veteranenmiddag plaats
op het Landgoed Duin en Kruidberg. De gemeente Velsen organiseert deze bijeenkomst als blijk
van waardering voor iedereen, die
zich vanaf de Tweede Wereldoorlog heeft ingezet voor de vrede. De
genodigden mochten hun partner
meenemen. Het optreden van Kinderkoor Velsen sloeg aan. Zo zongen de 160 aanwezigen uit volle

borst het legendarische lied ‘We’ll
meet again’ van Vera Lynn mee.
Ook het Bataljonslied, gemaakt
door Henk Uijtendaal, was een voltreffer. Kortom: een geslaagde middag van elkaar ontmoeten, herinneringen delen en verhalen vertellen. Op de foto (Reinder Weidijk)
rechts: waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap in gesprek
met een van de partners van de veteranen.

Touwtjespringen voor
duurzaamheid
Ga eens 5 minuten touwtje springen! Weet je wel hoeveel water je
daarmee bespaart? Op vrijdag 9
oktober sprongen bijna 120 kinderen mee tijdens de Duurzaamheidsmarkt op Plein 1945.

Met douchen verbruiken we thuis
het meeste water: 40% van het totaal. Warm water kost veel energie,
zowel om het te verwarmen als om
het te zuiveren. Als iedereen in Nederland 5 minuten zou douchen, besparen we 77.000 olympische zwembaden vol warm water, of bespaart
een gezin van 4 personen € 220 per
jaar. Nederlanders douchen gemiddeld 9 minuten; dat is dus 4 minuten
te lang.
De kinderen van de St. Franciscus-

school, de Molenweid van de BeestenBende gaven op 9 oktober het
goede voorbeeld, onder de bezielende leiding van buurtsportcoaches
van SportSupport en Stichting Welzijn Velsen, en aangemoedigd door
De Toiletdames. Als dank kregen
ze allemaal een ‘douche-coach’: een
zandloper die je aan de muur hangt
in de badkamer waarop je kunt zien
wanneer de 5 minuten voorbij zijn.
Scholen de Moleinweid en de Origon zijn al aangesloten bij het WaterSpaardersprogramma. De gemeente Velsen en het Pieter Vermeulenmuseum – organisatoren van ‘springen voor duurzaamheid’ – hopen dat
daar steeds meer scholen bij komen.
Meer informatie op www.waterspaarders.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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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 zaterdag 17 en zondag 18 oktober mee aan de Nationale Archeologiedagen. Ontdek en
beleef de fascinerende wereld van
de archeologie en leer je verleden
kennen!

Prijswinnaars actie
gescheiden afval
Milieuwethouder Floor Bal reikte
zaterdag 10 oktober jl. op het afvalbrengstation in Velsen-Zuid de
prijzen uit aan de winnaars van de
actieweek ‘Grof afval heeft waarde. Lever het in en win’. De heer
Paul Vader uit Velserbroek won
een Kobo e-reader, terwijl de heer
Jeroen van Duijn uit SantpoortNoord de Jamie Oliver keukenmachine mee naar huis mocht nemen.

Vrijdag 9 oktober was het de Dag
van de Duurzaamheid. Ook het
scheiden van huishoudelijk afval is
duurzaam. “Het scheiden van afval
betekent dat grondstoffen behouden blijven, waarvan weer nieuwe
producten gemaakt kunnen worden. Door herbruikbare materialen gescheiden in te leveren bij een
afvalbrengstation, draag je bij aan
het behoud van grondstoffen,” aldus wethouder Floor Bal.

Velsen heeft voor jong en oud een toegankelijk programma gemaakt.
• Vanaf zaterdag 17 oktober is er op
www.geocaching.com een geocache over de Romeinen in Velsen
beschikbaar. Met deze veelzijdige
zoektocht van 4,8 km kunnen wandelaars via een app, gps-coördinaten en het beantwoorden van vragen
een heuse Romeinse schat vinden.
De geocacher wordt uitgenodigd om
zijn/haar rekenvaardigheden in te
zetten, want rekenen in Romeinse
cijfers is natuurlijk een must. Deze
zoektocht voert de deelnemer terug
naar de tijd, waarin de Romeinen
2000 jaar geleden in Velsen waren.
• Bij de modelbootvijver in het recreatiegebied Spaarnwoude is een informatiepaneel over de Romeinse havenforten geplaatst. Op de plek waar
ooit het Romeinse havenfort Castellum Flevum lag, geeft het informatiepaneel beknopte informatie.

• Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zal voormalig gemeentearcheoloog Wim Bosman om 14.00 uur bij
bovenstaand bord een toelichting
geven. Daarbij ligt de nadruk op het
landschap in de Romeinse tijd. In
het bijzonder de natuurlijke voorloper van het Noordzeekanaal: de
voormalige Rijn-arm, die het Oer-IJ
wordt genoemd.
• De ‘Romeinen terug in Velsen’ is
een tentoonstelling over de Romeinse havens van Velsen in het
jaar 15, nu 2000 jaar geleden. Vele
mooie vondsten die in de loop der
tijd zijn opgegraven, zijn terug gebracht naar Velsens bodem. De expositie geeft een beeld van het militaire leven van de Romeinen tijdens hun verblijf hier. De tentoonstelling is zien in het Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55, IJmuiden op zaterdag en zondag van 13.00
- 17.00 uur.
Meer informatie over de Nationale
Archeologiedagen: www.archeologiedagen.nl

Afspraken om taalachterstand van peuter en
Velsen straks onderdeel
kleuters te verhelpen
van wandelavontuur
De gemeente Velsen, schoolbesturen van het primair onderwijs, Stichting Welzijn Velsen en
de Jeugdgezondheidszorg Kennemerland hebben de handen ineen geslagen. Zij hebben op 7 oktober jl. een convenant ondertekend om taalachterstand bij peuter en kleuters op te sporen en te
verhelpen.

In de overeenkomst staan afspraken over het aanbod van de peuterspeelzalen en kleutergroepen van

vier basisscholen. Ook zijn er afspraken gemaakt over hoe ouders betrokken worden bij het extra ondersteuningsaanbod. Voorlezen is bijvoorbeeld een effectief middel om
de taalontwikkeling van kinderen te
stimuleren.
Op de foto v.l.n.r.: Bert de Krey (OPO
IJmond), wethouder Annette Baerveldt, Anke van der Bor (Stichting Welzijn Velsen), John Keunen (Stichting Fedra), Leo Wijker
(Stichting BBV) (foto:gemeente Velsen)

De gemeente velsen gaat in het
nieuwe jaar deel uitmaken van
het wandelnetwerk van de provincie Noord-Holland. Op verschillende plaatsen in onze gemeente zijn hiervoor de paaltjes
(zie foto) al geplaatst en de stickers geplakt. Bij de startpunten
komen informatiepanelen.

Hoe werkt het wandelnetwerk?
Het wandelnetwerk in Noord-Holland biedt steeds nieuwe mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in
Noord-Holland. Jaarlijks worden
er nieuwe routes toegevoegd. Zo
ook in Velsen. Het wandelnetwerk
geeft je veel gemak en wandelplezier. Je kiest zelf de lengte en omgeving van je wandelingen uit. Ook
zonder voorbereidingen kun je di-

rect gaan wandelen bij één van de
startpunten, waar je uit verschillende gemarkeerde routes kunt
kiezen. Of je stelt zelf een route samen op basis van de genummerde
keuzepunten.
Meer info: www.wandelnetwerknoordholland.nl.
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Afsluitingen Velsertunnel
en Wijkertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Velsertunnel, moet
deze tunnel een aantal keren gedeeltelijk worden afgesloten. Verkeer richting IJmuiden kan tijdens
de afsluiting gebruik maken van de
omleidingsroute over de calamiteitenbogen. Voor verkeer richting
Beverwijk blijft steeds één tunnelbuis vrij.

Wijkertunnel
In de Wijkertunnel vinden in dezelfde
periode ook werkzaamheden plaats
om de vluchtstrook geschikt te maken
als tijdelijke extra rijstrook. Dit is een
van de maatregelen om de regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel
in 2016 bereikbaar te houden.
De werkzaamheden in de Velsertunnel zijn afgestemd op werkzaamheden in de Wijkertunnel. Dus als de
Velsertunnel dicht is, blijft de Wijkertunnel open en andersom. Alle afsluitingen zijn ’s avonds en ’s nachts van
20.00 tot 05.00 uur om het verkeer
zo min mogelijk te hinderen. Onder-

staand een overzicht per tunnel.
Velsertunnel
• Maandagavond 12 tot en met zaterdagochtend 17 oktober
• Maandagavond 19 tot en met zaterdagochtend 24 oktober
• Dinsdagavond 27 tot woensdagochtend 28 oktober
• Maandagavond 9 tot zaterdagochtend 14 november
• Maandagavond 16 tot zaterdagochtend 21 november
• Dinsdagavond 15 tot woensdagochtend 16 december
Wijkertunnel
• Woensdagavond 4 tot donderdagochtend 5 november
• Donderdagavond 5 tot vrijdagochtend 6 november
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel
Twitter: @velsertunnelrws

Dudokplein officieel
in gebruik genomen
Woensdagmiddag 7 oktober jl. is
op feestelijke wijze het vernieuwde Dudokplein officieel in gebruik
genomen. Het plein voor het gemeentehuis is niet alleen opnieuw
bestraat, maar ook voorzien van
plantenbakken en banken. Opvallend is het kunstwerk, dat bestaat

uit zeven poortjes van verschillende grootte. Deze zijn het ontwerp
van de heer Paul van Osch, die uiteraard ook getuige was van het officiële moment. Op de foto ( Reinder Weidijk) vlnr: wethouder Floor
Bal, kunstenaar Paul van Osch en
wethouder Robert te Beest.

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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat
zij in de periode van 3 oktober 2015
tot en met 9 oktober 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Lange Nieuwstraat 186, wijzigen achtergevel winkel (08/10/2015) 160882015;
Zeeweg 260, plaatsen groendrager
(04/10/2015) 15829-2015.

Frans Netscherlaan 12, kappen boom
(06/10/2012) 16008-2015.

Driehuis
Van Lenneplaan 18, plaatsen erker
(05/10/2015) 15878-2015.

IJmuiden

Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid
Uitendaalstraat 14, wijzigen bestemming naar wonen (09/10/2015) 162322015.
Velserbroek

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Eendrachtsstraat 30, plaatsen opslagtank (05/10/2015) 15859-2015;
Melklaan, Wardenaarstraat, Ir. Krijgerstraat, Zeeuwstraat, Van Rijswijkstraat, renoveren van woningen
(08/10/2015) 16157-2015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
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Aanvragen vervolg
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit
kunnen deze worden voorgelegd aan de
commissie Stedelijk Schoon Velsen.
Voor meer informatie over welstand:
140255

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:

Verlenging beslistermijn

Velsen-Noord

Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis
(06/10/2015) 12128-2015.
Driehuis
Hofdijklaan 19 A, plaatsen hoekdakkapel en het vergroten dakkapel
(08/10/2015) 13410-2015.

Santpoort-Noord
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel
(09/10/2015) 13749-2015.
IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, verplaatsen voordeur (12/10/2015) 138542015.

Ontwerpbesluiten - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor
onderstaande aanvragen. Deze
aanvragen met bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van
16 oktober 2015 gedurende zes we-

ken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de
ontwerp-omgevingsvergunning
als de ontwerpverklaring van geen

bedenkingen. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het vol-

gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, 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.

me (06/10/2015) 14494-2015;
Dokweg
ong.,
plaatsen
(06/10/2015) 8593-2015.

gende ontwerpbesluit:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-60, aanleggen parkeervoorziening oostzijde landgoed Duin&Kruidberg
(13/10/2015) w14.000175.
IJmuiden
Kruitenstraat 1, brandveilig gebruik
(13/10/2015) 14511-2015.,

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

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Planetenweg 276 9000, oprichten kiosk (13/10/2015) w13.000465;
Marktplein 33, plaatsen gevelrecla-

JOP

Driehuis
P.C. Hooftlaan 31, vervangen ramen,
kozijnen en voordeur (voorgevel)
(07/10/2015) 13662-2015 .
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen reclamebord op eigen terrein
(06/10/2015) 14683-2015;
Kruidbergerweg
22,
veranderen zijgevel (vergroten kozijn)
(06/10/2015) 12632-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
Schulpweg 7, vergroten 2e verdieping (06/10/2015) 13184-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 7
bomen (09/10/2015) 13552-2015.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
hebben besloten twee individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor de volgende percelen:

• Mercuriusstraat 180,
IJMUIDEN
• Julianakade 44, IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht bin-

nen 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.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via Di-

giD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

