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Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 7 november vindt 
voor de vierde keer Allerzielen 
Velsen Verlicht plaats op begraaf-
plaats de Biezen in Santpoort-
Noord. Voor deze viering is de or-
ganisatie op zoek naar vrijwilli-
gers en materiaal.

De organisatie is op zoek naar  vrij-
willigers die ’s avonds  ondersteu-
ning willen geven en/of die op de dag 
zelf kunnen helpen met het opbou-
wen.

Voor het aankleden van de viering 
zijn ze op zoek naar: oude petrole-
umstellen, Perzisch tafelkleed, an-

tiek of oud uitziend dressoir, foto-
lijstjes en schilderijen, lampenkap-
pen en grote horecapannen voor op 
gas.

Op maandag 29 oktober vindt in de 
gemeentelijke wijkpost , W. Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een in-
formatieavond plaats voor de vrij-
willigers. Toegelicht wordt wat Al-
lerzielen Velsen Verlicht inhoudt, 
wat  de werkzaamheden voor de vrij-
willigers zijn en u kunt aangeven 
waar uw interesse ligt.

Voor meer informatie kijk op www.
allerzielenvelsen.nl.

De provincie Noord-Holland 
en Rijkswaterstaat organiseren 
dinsdag 30 oktober vanaf 19.00 
uur een informatieavond over 
de nieuwe zeesluis. Tijdens deze 
avond wordt een toelichting ge-
geven op het project en wordt in-
gegaan op de te doorlopen pro-
cedures. Daarnaast is er gelegen-
heid om vragen te stellen. De in-
formatieavond vindt plaats in de 
Felison Cruise Terminal, Cruise-
boulevard 10, 1976 EB IJmuiden.

Voor de bouw van de nieuwe zee-
sluis maakt de provincie een pro-
vinciaal inpassingsplan. In dit plan 
worden kaders aangegeven waar-
binnen inpassing van de nieuwe 
zeesluis binnen het bestaande slui-
zencomplex mogelijk moet worden 
gemaakt. Het plan richt zich niet 
alleen op de locatie waarbinnen 
de nieuwe sluis moet passen, maar 
ook op de voorwaarden waaraan de 
sluis voor de waterkering moet vol-
doen. 

Voor het provinciaal inpassings-
plan moeten ook de effecten op het 
milieu onderzocht worden. Daarom 

stelt Rijkswaterstaat een milieuef-
fectrapportage op. De uitgangspun-
ten voor deze rapportage zijn vast-
gelegd in de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. Het milieueffectrap-
port geeft inzicht in de gevolgen van 
de nieuwe zeesluis en de belasting 
van de toenemende zeescheepvaart 
op het milieu. Tijdens de informa-
tieavond is het mogelijk om te re-
ageren op de notitie Reikwijdte en 
Detailniveau door middel van het 
indienen van een zienswijze

Voor het realiseren van de nieu-
we zeesluis werken het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, pro-
vincie Noord-Holland, Haven Am-
sterdam, Rijkswaterstaat en de ge-
meente Velsen nauw samen. Eind 
2009 hebben het Rijk, de provin-
cie Noord-Holland en de gemeen-
te Amsterdam de gezamenlijke uit-
gangspunten voor de bouw  van een 
zeesluis bij IJmuiden vastgelegd in 
een convenant. Ook ondertekenden 
de convenantpartijen een intentie-
verklaring met de gemeente Velsen. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Rekenkamercommissie 
Velsen onderzoekt Wmo
De rekenkamercommissie Velsen 
heeft het adviesbureau Necker 
van Naem uit Utrecht de opdracht 
gegeven voor een verdiepend on-
derzoek naar de sturing en be-
heersing in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Het uitgangspunt van de 
rekenkamercommissie is onder-
zoek te doen naar mogelijke ver-
beteringen van de Wmo in Velsen.

De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regelt dat mensen 
met een beperking de voorzienin-

gen, hulp en ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. Het kan gaan 
om ouderen, gehandicapten of men-
sen met psychische problemen. De 
Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan 
meedoen aan de maatschappij en zo 
veel mogelijk zelfstandig kan blijven 
wonen. Gemeenten voeren de Wmo 
uit en iedere gemeente legt andere 
accenten.

In het voorjaar 2013 hoopt de reken-
kamercommissie Velsen de uitkom-
sten van haar onderzoek te presente-
ren aan de gemeenteraad.

Toelichting en vragen stellen

Informatieavond nieuwe 
zeesluis IJmuiden
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24 Uurs zwemmarathon
In het weekend van 10 en 11 no-
vember organiseert zwembad De 
Heerenduinen een 24 uurs zwem-
marathon voor het Inloophuis Ken-
nemerland.

Het doel is om zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te zwemmen in 24 uur tijd. 
Dit kan door een bedrag per gezwom-
men baan, afstand of voor een vast 
bedrag per deelname. Deelnemen kan 
door inschrijving van een team van 
minimaal 10 personen. Inschrijving 
kost 5 euro per teamlid.  Heb je geen 

eigen team, maar wil je wel deelne-
men geef dit dan door aan de receptie 
van het zwembad. Zij geven je naam 
door aan het team dat nog leden kan 
gebruiken. Een team kan bestaan uit 
familie, vrienden, medescholieren, 
buren of collega’s. Teamleden zwem-
men afwisselend gedurende 24 uur, 
zo zwemt er altijd één teamlid in het 
wedstrijdbad. De registratie van het 
aantal gezwommen banen en tijd ge-
beurd door een zwemchip per team. 
Opgeven kan tot 1 november 2012 via 
www.zwembadvelsen.nl.

Brede School Velsen-
Noord weer stap dichterbij
Met het goedkeuren van het 
startdocument voor een nieuwe 
brede school heeft het  college 
van Velsen op 16 oktober j.l. het 
realiseren van een brede school 
voor Velsen-Noord dichterbij ge-
bracht. Gelijktijdig werd de be-
antwoording van de inspraakre-
acties goedgekeurd.

Vanaf 28 juni 2012 tot en met 23 au-
gustus 2012 konden de bewoners 
van Velsen Noord en belanghebben-
den het document inzien en hun re-
acties geven. Ter ondersteuning 
werd op 3 juli 2012 een informa-
tiebijeenkomst georganiseerd waar 
de gemeente samen met Stichting 
Welzijn en het schoolbestuur van de 
Triangel de ruimtelijke kaders voor 
de nieuwbouw toelichtten. Tijdens 

deze avond zijn twee inspraakreac-
ties ingediend. Tijdens de ter inza-
ge periode zijn geen inspraakreac-
ties ontvangen.

De ingediende inspraakreacties 
hebben niet geleid tot wijzigin-
gen in het startdocument. De reac-
ties betroffen namelijk geen opmer-
kingen op het toekomstige bouw-
volume van de school, maar waren 
aandachtspunten voor de omge-
ving. Deze worden meegenomen bij 
het opstellen van het inrichtings-
plan van de omgeving van de Brede 
School.

In november neemt de raad een de-
finitief besluit. Na goedkeuring van 
de raad starten we met het voorlo-
pig ontwerp van de Brede School.

Op vrijdag 2 november wordt 
het spannend in alle baden 
van zwembad De Heeren-
duinen. Tussen 18.30 uur en 
21.30 uur is het hier namelijk 
Halloween!

De ruimten zullen zo worden aan-
gekleed dat je hier 3 uur kunt rond-
spoken. Ook is het toegestaan om 
verkleed te zwemmen waarbij voor 
het mooiste kostuum een angst-
aanjagend mooie prijs ligt te wach-

ten. De Halloweenavond is gericht 
op kinderen tot/met 14 jaar. Voor 
kinderen tot 8 jaar en kinderen 
zonder diploma is begeleiding ver-
plicht. 

De voorverkoop van de kaarten is 
gestart. Kaarten in de voorverkoop 
aan de kassa kosten 7,50 euro (op 
de avond zelf 8 euro). Om teleur-
stelling te voorkomen wacht niet 
te lang met het aanschaffen van de 
kaarten, vol is vol.

Verandering in de Wmo
Er gaat wat veranderen in de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning). Bepaalde hulpmid-
delen of artikelen, zoals douche-
beugels en verhoogde toiletten, 
vergoedt de gemeente niet meer 
met ingang van 1 november 2012.

De Wmo is vooral bedoeld voor 
mensen met (lichamelijke of ver-
standelijke) beperkingen die niet 
goed kunnen meedoen in de samen-
leving. 

De gemeente kan hen helpen met 
bepaalde hulpmiddelen of artikelen. 
Sommige daarvan zijn zo alledaags, 
zo ‘algemeen gebruikelijk’, dat de ge-

meente die niet meer verstrekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld al voor elektri-
sche fietsen en thermostaatkranen. 
 
Algemeen gebruikelijke voorzienin-
gen zijn:

• niet speciaal bedoeld voor mensen 
met een beperking; 

• in veel winkels te koop; 
• niet duurder dan andere produc-

ten met hetzelfde doel.

Het gaat onder andere om dou-
che- en toiletbeugels, douchezitjes 
en verhoogde toiletten. Wie meer 
informatie wil, kan bellen naar 
140255.

Verkleed zwemmen toegestaan!

Griezelige halloween in 
zwembad De Heerenduinen

Einde voor weekmarkt 
Velsen-Noord
Eind 2009 nam kapper Fred van 
Zijl uit Velsen-Noord het initia-
tief om een kleine weekmarkt 
te beginnen. De gemeente Vel-
sen werkte hier graag aan mee, 
omdat zij kansen zag om met 
de komst van de markt de leef-
kwaliteit in het dorp te verbete-
ren  en een breder assortiment 
aan producten aan de inwoners 
aan te bieden. Daarnaast paste 
het initiatief goed in het project 
‘Frisse wind’,

Op 13 april 2010 is de weekmarkt 
aan de Wijkerstraatweg van start 
gegaan. Zeker het eerste jaar heeft 
de markt goed gedraaid. Helaas 
begon het bezoek na het eerste 
jaar wat af te nemen. Ondanks het 
aanpassen van de openingstijden 

en acties om nieuwe marktkoop-
lieden te werven, bleef de markt 
verder teruglopen. De laatste we-
ken heeft dit geresulteerd in maar  
2 à 3 marktkramen. Met dit gerin-
ge aantal kan niet meer worden 
gesproken van een ‘weekmarkt’. 

De huidige marktkooplieden heb-
ben aangegeven dat zij hun activi-
teit graag willen voortzetten. De 
gemeente werkt mee aan een op-
lossing waarin zowel de markt-
kooplieden als de inwoners van 
Velsen-Noord zich kunnen vin-
den. 

De Wijkerstraatweg zal als gevolg 
van de beëindiging van de markt 
binnenkort niet meer worden af-
gezet voor verkeer.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen 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 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
6 oktober tot en met 12 oktober 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

w12.000475 Rooswijkerlaan 2 
Velsen-Noord, kappen van 207 bo-
men (15/10/2012), w12.000474 
Bloemendaalsestraatweg 149 
Santpoort-Zuid, plaatsen dakkapel 
(15/10/2012), w12.000473 Thor-
beckelaan 15 Velsen-Zuid, In-
korten 4 bomen kappen 1 boom 
(15/10/2012), w12.000472 Hof-
geesterweg 7 Velserbroek, melding 
activiteitenbesluit (15/10/2012), 

w12.000479 Waalstraat 55 IJmui-
den, kappen 1 boom (16/10/2012), 
w12.000477 Charlotte de Bour-
bonlaan 20 Velsen-Zuid, kap-
pen van 1boom (16/10/2012), 
w12.000476 Hofgeesterweg 
3 Velserbroek, vergroten stal 
(16/10/2012), w12.000481 Kenn-
merlaan 1A IJmuiden, bouwen 
van een patio en wijziging interne 
ruimtes (18/10/2012), w12.000480 
Roerstraat 17 IJmuiden, kappen 
van 1 boom (18/10/2012)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De desbetreffende 
datum van vergunningverlening 
is hieronder tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de volgende 
omgevingsvergunningen(en) ver-
leend: w12.000419 Brederoodse-
weg 55 Santpoort-Zuid, kappen 
van 4 eiken en kandelaberen van 
de overige, bomen (18/10/2012), 

w12.000431 Plein 1945 46 
IJmuiden, kappen van 1 cypres 
(19/10/2012), w12.000475 Roos-
wijkerlaan 2 Velsen-Noord, kap-
pen van 207 bomen (23/10/2012)

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning(en) verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.008202 Strand van Velsen 
Noord en een deel van de Reijn-
dersweg, AGU tocht Egmond-
Pier-Egmond op 12 januari 2013, 
(16/10/2012)

i12.008741 Omgeving Strating-
plantsoen te Velsen-Noord, in-
tocht Sinterklaas op 17 november 
2012, (19/10/2012)

Ontheffing winkeltijden
Burgemeester en Wethouders 
hebben op grond van artikel 5 
Verordening winkeltijden Velsen 
2010 een ontheffing verleend voor 
een nachtelijke openstelling:

i12.009776 winkel Hoofdstraat 
189 te Santpoort-Noord, in de 
nacht van 12 op 13 november 2012 
van 00:00 uur tot 01:00 uur

i12.009418 winkel Marktplein 
27 te IJmuiden, in de nacht van 
12 op 13 november 2012 van 00:00 
uur tot 01:00 uur

Anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 3 okto-
ber 2012 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘President Steijnstraat en 
omgeving’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie I, num-
mers 3561 gedeeltelijk, 3566 gedeel-
telijk, 3103, 3119, 3331, 3332, 3335, 
3337, 3338, 3339, 3340, 3565. De 
overeenkomst heeft betrekking op 
de realisatie van 129 woningen ver-

deeld over 5 woonblokken.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 25 oktober 2012 tot en met 
7 december 2012 tijdens kantoor-
uren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis (Dudokplein 1 te IJmui-
den). De openingstijden van het 
stadhuis zijn van 9.00 uur tot 16.00 
uur maandag tot en met vrijdag en 
donderdagavond van 18.00 uur tot 
20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.




