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Echtpaar 70 jaar getrouwd
Op 11 oktober jl. was het echtpaar 
Van der Veer-Potts uit Driehuis 
zeventig jaar getrouwd. Een pla-
tina jubileum voor een kwiek stel 
mensen, die elkaars tegenpolen 
zijn en daarom zo goed harmonië-
ren.” We vullen elkaar prima aan”.

Mevrouw Van der Veer-Potts is 86 
jaar en doet haar boodschappen en 
inkopen via de computer. Haar zes 
jaar oudere man is gek op schilde-
ren en maakt nog altijd mooie tafe-
relen van onder meer de zee en gro-
te schepen. Hoe kan het ook anders, 
de heer Van der Veer heeft gewerkt 
als stuurman Grote Handelsvaart en 

bij het Loodswezen in IJmuiden. Af-
gelopen maandagavond ging burge-
meester Franc Weerwind bij hen op 
bezoek, omdat ze vorige week met 
hun kinderen, klein- en achterklein-
kinderen een paar dagen weg waren. 
Ook namens Zijne Majesteit de Ko-
ning en Hare Majesteit de Konin-
gin bracht de burgemeester de feli-
citaties over, vergezeld van een boe-
ket bloemen. Het werd een bijzonder 
feestelijke en ontspannen bezoek. 
Vijf jaar geleden kwam de burge-
meester ook op de koffie bij het des-
tijds briljanten echtpaar, dat sinds 
1945 in Velsen woont. (foto: Reinder 
Weidijk)

Twee Sociaal Wijkteams 
actief in Velsen
Hulp en ondersteuning in de 
wijk, voor elke inwoner van 
Velsen met vragen – daar is het 
Sociaal Wijkteam Velsen voor. 
Vanaf 22 oktober 2014 zijn er 
twee Sociaal Wijkteams in de 
gemeente. De samenwerkings-
overeenkomst van de vijf part-
ners partijen werd diezelfde 
dag ondertekend.

Wie er niet uitkomt met vragen 
over (bijvoorbeeld) wonen, inko-
men, zorg voor zichzelf of voor 
een ander kan de hulp inroepen 
van het Sociaal Wijkteam Vel-
sen. Zij denken mee, zoeken sa-
men met de klant naar een oplos-
sing, zodat die daarnaar weer zelf 
verder kan.
De partners zijn MEE (handicap, 
beperking of chronische ziekte), 
Socius (maatschappelijk werk, 
mantelzorg), Stichting Welzijn 

Velsen (sociaal maatschappelij-
ke activiteiten) en Zorgbalans 
(verzorging, verpleging, behan-
deling). Het Centrum voor Jeugd 
en Gezin IJmond is nauw betrok-
ken, evenals de gemeente Velsen, 
onder andere via de Wmo consu-
lenten. Namens de gemeente on-
dertekende wethouder Annette 
Baerveldt de overeenkomst. 

Op woensdag 22 oktober vierden 
de partners de officiële lancering 
van de twee Sociaal Wijkteams. 
De wethouder reikte de nieuwe 
visitekaartjes met het logo uit, en 
er waren flyers / kleine posters 
voor alle aanwezigen om uit te 
delen. Voor rechtstreeks contact 
met het Sociaal Wijkteam belt u 
088-8876970 of mailt u contact@
swtvelsen.nl, of u belt het alge-
mene nummer van de gemeente: 
140255. (foto: Reinder Weidijk)

Herinrichting omgeving 
gemeentehuis Velsen
De gemeente is van plan om de 
openbare ruimte rond het ge-
meentehuis op te knappen. Zo zal 
een gedeelte van Plein 1945 wor-
den aangepakt om aan te sluiten 
op de toekomstige herinrichting 
van de Lange Nieuwstraat. Ver-
der wil Velsen de bestaande route 
voor gemotoriseerd verkeer over 
Plein 1945 opheffen. Dit zorgt 
voor meer veiligheid. Tevens 
wordt de riolering vervangen en 
zal ook het Dudokplein een fraai-
ere uitstraling krijgen. De uitvoe-
ring staat gepland in het voorjaar 
van 2015.

Op maandag 27 oktober 2014 is in de 
Burgerzaal, ingang Plein 1945, een 
inloopbijeenkomst georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen 
het ontwerp en inspraakdocument 
worden ingezien. Ook vragen zijn 

welkom. U kunt inlopen tussen 16:30 
en 19:30 uur.

Het voorlopig ontwerp met bijbeho-
rend inspraakdocument is door het 
college van burgemeester en wet-
houders vastgesteld en vrijgegeven 
voor inspraak. De inspraakperiode is 
van 9 oktober tot en met 6 november 
2014. Tijdens deze periode zijn het 
ontwerp en inspraakdocument in te 
zien op het gemeentehuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden en op onze web-
site www.velsen.nl.

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 6 november 2014 worden ge-
stuurd naar het college van Burge-
meester en wethouders, postbus 
465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak ‘Herinrichting omgeving 
gemeentehuis’.
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Spoor krijgt tweede leven
De Stichting Stoomtrein Goes-
Borsele (SGB) is bezig met het 
demonteren van de oude spoor-
lijn Santpoort-IJmuiden. De pro-
vincie Noord-Holland is benaderd 
door de stichting, die de rails zal 
hergebruiken voor haar spoorlijn 
in Zeeland.

In Zeeland rijden museumtreinen 
op eenzelfde type rails. SGB heeft 
dringend behoefte aan de materialen 
vanwege herstelwerk aan hun spoor-
baan. Komende winter staat een 
baanvernieuwing ingepland. De ma-
terialen afkomstig uit de oude spoor-
lijn zijn daarbij onmisbaar, aange-
zien deze niet meer geproduceerd 
worden. Tijdens de werkzaamhe-

den is de oude spoorlijn Santpoort-
IJmuiden niet toegankelijk als wan-
del- en fietspad. Vanwege de veilig-
heid zijn op zichtbare open plaatsen 
zoveel mogelijk hekken geplaatst 
met daarop (informatie)borden.

Uitspraak rechter
De stichting Visie & Analyse en an-
deren heeft de Raad van State ver-
zocht een voorlopige voorziening te 
treffen. Zij vreesden dat ten behoe-
ve van het HOV tracé onomkeerba-
re voorbereidende werkzaamheden 
uitgevoerd zouden worden. Op 20 
oktober jl. heeft de voorzitter van de 
Raad van State het schorsingsver-
zoek afgewezen. Meer informatie:  
www.hovvelsen.nl.

Extra parkeerplaatsen
bij station Driehuis
Het parkeerterrein bij station 
Driehuis is vanaf zondag 2 no-
vember 2014 18.00 uur geduren-
de vier weken niet meer te ge-
bruiken. Het terrein gaat op de 
schop en krijgt er 18 parkeer-
plaatsen bij. Tijdens de onder-
houdswerkzaamheden is het 
treinstation wel te voet of per 
fiets te bereiken.

De bestaande klinkerbestrating 
wordt eruit gehaald en anders ge-
legd. Zo komen de klinkers uitslui-
tend in de rijbanen, terwijl de par-

keervakken worden gekenmerkt 
door zwarte betonkeien. Kortom: 
een fraaier geheel, dat inspeelt op 
de parkeerbehoefte en beter past in 
het straatbeeld. 

Voor het uitvoeren van deze werk-
zaamheden zal op het aangrenzen-
de plantsoen een bouwkeet worden 
geplaatst. Ook zullen hier de nieuwe 
materialen achter afgesloten bouw-
hekken worden opgeslagen. Als de 
werkzaamheden klaar zijn, wordt 
gekeken of het nodig is het grasveld 
opnieuw in te zaaien.

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 5 november vindt 
tussen 18.30 uur en 21.30 uur op 
begraafplaats Duinhof in IJmui-
den Allerzielen Velsen Verlicht 
plaats. Iedereen die zijn dierba-
ren wil herdenken, is van harte 
welkom. Voor kinderen is speci-
ale aandacht. 

De begraafplaats wordt voor de 
viering aangekleed met veel licht, 
vuur, klank en kunst. Het doel van 
de avond is de doden gezamenlijk te 
herdenken om wie ze waren en om 
herinneringen te delen. De begraaf-
plaats krijgt als openbare ruimte 
betekenis als een plek van ontmoe-
ting. 

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
worden bezoekers geadviseerd zo-
veel mogelijk per fiets te komen. 
Voor bezoekers met auto’s is er ge-
legenheid tot parkeren op het grote 
parkeerterrein tegenover het stadi-
on van Telstar aan de Minister van 
Houtenlaan. Hiervandaan kunnen 
bezoekers te voet naar de begraaf-
plaats. Ook  rijden er doorlopend 
busjes van de OIG. Dankzij sponso-

ren als Zwart Techniek en Rolvink 
Bouw is de toegangsweg, de Slin-
gerduin, dit jaar passend verlicht.

Vrijwilligers
Voor de vrijwilligers wordt op 
woensdag 29 oktober van 19.30 uur 
tot 21.30 uur een bijeenkomst ge-
organiseerd in de gemeentelijke 
wijkpost aan de W. Daniëlslaan 53  
in Santpoort-Zuid. Wilt u zich ook 
opgeven als vrijwilliger? Dat kan 
via www.AllerzielenVelsen.nl. Ook 
sponsoren zijn van harte welkom. 
Het rekeningnummer van de Stich-
ting is Rabobank Velsen en omge-
ving NL77RABO0126617716.

In verband met de herdenking 
van 5 november wordt op maan-
dag 3 november van 19.30 tot 
21.00 uur een workshop Her-
denkingsbloemstuk georgani-
seerd in de gemeentelijke wijk-
post aan de W. Daniëlslaan in 
Santpoort-zuid. Iedereen kan 
hieraan deelnemen, mits u zich 
vòòr 27 oktober per mail opgeeft.
(info@AllerzielenVelsen.nl) 

Dag van de Mantelzorg
Centrum Mantelzorg van Socius 
organiseert dit jaar weer de Dag 
van de Mantelzorg. Deze  gezelli-
ge bijeenkomst wordt gehouden 
in de Theeschenkerij, Velserbeek 
3 in Velsen-Zuid op maandag 10 
november 2014 van 14.00 uur tot 
16.00 uur. De deur staat open van-
af 13.45 uur.

Bent u mantelzorger en heeft u geen 
uitnodiging ontvangen voor een 
heerlijke High Tea en leuke muziek ? 
Als u zich vóór 1 november a.s. aan-

meldt, bent u van harte welkom. U 
kunt zich telefonisch aanmelden bij 
Socius via telefoonnummer 088 – 88 
76 900 of via centrummantelzorg-
velsen@socius-md.nl (naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer ver-
melden). Kent u misschien  een man-
telzorger in de gemeente Velsen, die 
geen uitnodiging heeft  ontvangen? 
Laat diegene dan contact opnemen 
met Socius. Voor vragen en meer in-
formatie kunt u natuurlijk altijd te-
recht bij de  mantelzorgconsulenten 
op bovenstaand telefoonnummer.

Sportinstuif druk bezocht
Maar liefst 200 basisschoolleerlingen kwamen naar de 1e Sportinstuif van 
donderdag 16 oktober jl. in sporthal IJmuiden-Oost. Ze hebben de herfstva-
kantie benut om kennis te maken met sporten als snorkelen, volleybal, dam-
men, judo, voetbal, atletiek, handbal en tennis. De sporten werden aangebo-
den door de Velsense sportverenigingen. (foto: gemeente Velsen)
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Middelbare scholieren maken ‘Dudok-fie’
Leerlingen van klas 3 B van de Duin-en Kruid-
berg MAVO zijn afgelopen week door Afke 
Spaargaren van het Kunstencentrum Velsen 
rondgeleid door  het gemeentehuis van Vel-
sen. Zij hadden de opdracht om een zogehe-
ten ‘Dudok-fie’ te maken; een selfie met op 
de achtergrond een architectuurdetail van 
Dudok, ontwerper van het gemeentehuis.

Uit de 41 ingezonden selfie’s koos de ju-
ry voor de foto van Patrick Keuter. De ju-
ry bestond uit Afke Spaargaren, Kees Kalk-
man (Kunstenaars Collectief Velsen), Erna 
Muntendam (gemeente Velsen) en wethou-
der Robert te Beest (voorzitter). De winnen-
de foto maakte indruk omdat op de achter-
grond de klasgenoten van Patrick in een an-
kervorm stonden opgesteld. Deze vorm heeft 
voor Dudok als basis gegolden voor het stra-
tenplan van het centrum van IJmuiden. (fo-
to: Patrick Keuter) 

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Gemeente Velsen zuinig op bomenbestand
Deze zomer zijn in onze ge-
meente veel bomen gekapt en 
gerooid, waardoor het lijkt dat 
Velsen inboet op haar groen. 
Gelukkig is de werkelijkheid an-
ders: het bomenbestand blijft 
in evenwicht. Weliswaar is een 
groot aantal paardenkastanjes 
getroffen door bloedingsziek-
te en zijn jonge eiken aangetast 
door de eikenspintkever. Maar 
de gemeente doet er alles aan 
om het groen in de straat weer 
aan te vullen en bestaande bo-
men te handhaven. Zij is zuinig 
op haar groen en luistert graag 
naar omwonenden, die ook het 
beste voor hebben met hun na-
tuur voor de deur.

Velsen staat te boek als groene ge-
meente en wil dat graag zo hou-
den! Zij is trots op haar landgoede-
ren, duinen en groene dorpen als 
Santpoort en Driehuis, maar ook 
op de grote doorgaande straten 
met volwassen bomen in IJmui-
den, zoals de Heerenduinweg.

Paardenkastanjes
Afgelopen zomer zijn de bomen 
van Velsen een aantal keer in het 
nieuws gekomen. Een groot aan-
tal paardenkastanjes is besmet 
met de kastanjebloedingsziekte. 
Dit is een bacteriële infectie, die 
nog niet te genezen is. Het levert 
geen gevaar op, maar bomen zul-
len er op den duur aan doodgaan. 
Pas als de bomen dood zijn of ge-
vaar opleveren worden ze gerooid. 
Hierdoor zijn er in enkele stra-
ten ‘gaten’ gevallen in de doorlo-
pende laanstructuur. Waar mo-
gelijk worden nieuwe bomen ge-
plant. Weliswaar andere soorten, 
want anders zullen de jonge paar-
denkastanjes weer net zo snel be-
smet raken. 

Het is afhankelijk van de ruimte of 
er nieuwe bomen in bestaande la-
nen kunnen worden geplant. Ook 
als het in de straat geen probleem 
lijkt, kan het juist onder de grond 
wel op allerlei zaken stuiten. De 
straat ligt ondergronds vol met ka-
bels en leidingen. Wortels en lei-

dingen moeten niet met elkaar 
verstrengeld raken. Daardoor kan 
het zijn dat als een boom is verwij-
derd, er toch geen nieuwe geplant 
kan worden.

Eiken
Afgelopen jaren zijn er veel ei-
ken geplant in IJmuiden. Deze ei-
ken moeten in de toekomst zor-
gen voor mooie monumentale la-
nen. Door onder meer de droge pe-
riodes in het voor jaar hebben de 
jonge bomen last gehad van stress, 
waardoor ze vatbaar zijn voor aan-
tasting door de eikenspintkever. 
Op enkele jong aangeplante lanen 
heeft de gemeente veel jonge bo-
men moeten kappen. Deze wor-
den zo snel mogelijk allemaal weer 
vervangen door nieuwe eiken.

Grote werkzaamheden
Er zullen helaas altijd bomen ge-
rooid moeten worden. De gemeen-
te is op veel plekken bezig met de 
openbare ruimte, zowel boven-
gronds als ondergronds. Zo wordt 
op een aantal plekken de riolering 

vervangen of aangepast. Soms 
ontkomen we er dan niet aan om 
voor die werkzaamheden bomen 
te rooien. Dit doen we altijd in 
overleg met de direct omwonen-
den, waarin ze betrokken worden 
bij de plannen én bij de herinrich-
ting en dus herplant van nieuwe 
bomen.

Bewonersinitiatief 
Op enkele plaatsen in de gemeen-
te is door bewoners aangegeven, 
dat ze graag betrokken zijn bij de 
inrichting en keuze voor het bo-
mensoort. Zo wordt voor de weg-
gezaagde paardenkastanjes in 
de Van Rijswijkstraat in Velsen-
Noord gezamenlijk met de bewo-
ners gekeken naar nieuwe soorten 
en plekken waar bomen geplant 
worden. Kwaliteit voor alles in on-
ze lanen en straten. Geert Criel-
aard van gemeente Velsen: “De ge-
meente koopt haar bomen in bij 
speciale boomkwekerijen, waar de 
bomen met zorg zijn gekweekt, ge-
snoeid en begeleid in hun groei.’’
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
oktober tot en met 17 oktober 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Ingediende aanvragen om omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Willemsbeekweg 1, splitsen van 1 
bedrijfsruimte in 2 bedrijfsruimten 
(14/10/2014) w14.000495
Bik- en Arnoldkade 25 + 27, wij-
zigen dakopbouw (17/10/2014) 

w14.000505
De Rijpstraat 25, plaatsen dakka-
pel voorzijde woning (17/10/2014) 
w14.000506

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 64, bouw erker en 
uitbreiden de woning (13/10/2014) 
w14.000493 )
Kerkweg 27 en Burgemeester En-
schedelaan 2, samenvoegen van 2 
woningen (13/10/2014) w14.000494
Biezenweg ong. en Rijksweg ong., 
aanleggen van 2 amfibieënpoelen 
en kappen 59 bomen (14/10/2014) 
w14.000496
Hoofdstraat 203, plaatsen ko-

zijn en veranderen gevelpaneel 
(14/10/2014) w14.000500
Wüstelaan ong., kappen 1 boom 
(16/10/2014) w14.000502 
Hoofdstraat to 85, kappen 1 boom 
(16/10/2014) w14.000503
Roos en Beeklaan 35, r e a l i -
seren Bed & Breakfast (16/10/2014) 
w14.000504

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 21,kappen 26 
bomen (14/10/2014) w14.000499

Velsen-Zuid
VerLoren van Themaatlaan 7, op-
richten garage (14/10/2014) 
w14.000497
Oude Pontweg 126, oprichten ber-
ging Oude Pontweg 126 (15/10/2014) 

w14.000501

Velserbroek
Fregat 81,het kappen van 2 bomen 
(14/10/2014) w14.000498

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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.

Aanvragen

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 ver-
meld.

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

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (20/10/2014) w14.000380

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 5, kappen 1 
boom (14/10/2014) w14.000444

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 12, plaat-
sen aanbouw en vergroten van dak-
opbouw (15/10/2014) w14.000381 
)

Velsen-Noord
Heirweg 2, wijzigen verleende om-
gevingsvergunning (w13.000396) 
oprichten

van een Brede school) (20/10/2014) 
w14.000429

Velserbroek
Galle Promenade143, legalise-
ring terrasoverkapping, luifel aan 
zijgevel, berging aan achtergevel 
w14.000387

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
25 oktober 2014, Strong Viking Ob-
stacle Run Brother Edition, Spaarn-
woude,(14/10/2014) u14.009390
23 november 2014, Sinterklaasloop, 
door Santpoort en Driehuis met 
start en finish in sportpark Groene-
veen, (15/10/2014) 2014 u14.009667

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Zeewijkplein 422, 1974 PP IJmui-

den

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden
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Raadsplein 30 oktober 2014 
Op donderdag 30 oktober 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 
uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00 Doelstellingen lokaal Integraal Veiligheids-beleid

2: Rooswijkzaal
19.30-21.00   2e Bestuursrapportage 2014 Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over agendapunt 1 en 2 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk dinsdag 29 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden 
doorgestuurd. 

De nieuwsbrief raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de biblio-
theek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergade-
ring op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rt-
vseaport.nl. Op raad.velsen.nl vindt u na de carrousel een audioverslag van 
de afzonderlijke sessies.
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Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.heemskerksecourant.nl
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Rondrit met 
stoomtrein 

over Tata Steel
IJmuiden - Op zondag 26 ok-
tober organiseert de vereniging 
Hoogovensstoom weer een 
rondrit met fotostop op het ter-
rein van Tata Steel. De stoom-
trein vertrekt om 10.45 uur van-
af station Velserbosch in Vel-
sen-Noord. De rondrit duurt 
zo’n anderhalf uur. Na afloop is 
het Hoogovens Bedrijfsmuse-
um geopend. Dit ligt op de rou-
te naar station Velserbosch. 
Bij grote belangstelling wordt 
bij vertrek van de eerste rond-
rit besloten of er een tweede rit 
gereden wordt. 
De kaartverkoop start om 9.30 
uur bij het loket van het stati-
on. Kinderen van 0 tot 12 jaar 
betalen 4 euro en volwas-
senen 6 euro. Kaarten kun-
nen ook gereserveerd worden 
via www.csy.nl of www.hoog-
ovensstoomijmuiden. Deze die-
nen voor 10.00 uur aan het lo-
ket op de dag van de rit te zijn 
afgehaald. Iedereen die mee-
gaat moet in het bezit zijn van 
een geldige ID-kaart of pas-
poort (geen rijbewijs). Station 
Velserbosch is te bereiken door 
de Wenkebachstaat in Vel-
sen-Noord uit te rijden tot het 
hoofdkantoor van Tata Steel. 
Postcode voor navigatie: 1951 
JZ. Voor de afgesloten toe-
gangspoort gaat u linksaf rich-
ting museum en station. Bor-
den wijzen bij het hoofdkan-
toor de weg. 

Soli bestaat 105 jaar
Santpoort-Noord - Mu-
ziekvereniging Soli viert haar 
105-jarig bestaan op drie plaat-
sen in de  IJmond (Santpoort-
Noord, Wijk aan Zee en Heems-
kerk) door alle bezoekers te 
trakteren op een voor ieder-
een vrij toegankelijke muzikale 
en beeldende vertelvoorstelling 
rond het enerverende leven van 
‘200-jarige’ Adolphe Sax, de uit-
vinder van de saxofoon.
De, op 6 november 1814, in 
het Belgische Dinant gebo-
ren Adolphe Sax had een leven 
vol persoonlijk drama, met vele 
hoogte- en dieptepunten, pas-
sie en lijden. Hij heeft de dood 
vele malen in de ogen gekeken, 
maar is steeds op wonderbaar-
lijke wijze de dans ontsprongen. 
Kortom voldoende materiaal 
voor tekstschrijver Henk Hoe-
ben uit Schagen en verteller 
Piet Paree uit Santpoort-Noord 
om er een beeldende en poëti-
sche voorstelling over te maken.
Dat kon natuurlijk niet zonder 
saxofoonmuziek. 
De 105-jarige Muziekvereni-
ging Soli uit Santpoort Noord 
heeft daarvoor in samenwer-
king met Ineke Wentink, diri-
gent en saxofoondocent van 
Kunstencentrum Velsen, een 
gelegenheidsorkest samen-

gesteld bestaande uit 20 en-
thousiaste saxofonisten uit de 
IJmond.

Zanggroep Voices telt af!
IJmuiden - Zanggroep Voi-
ces is druk bezig met de laatste 
voorbereidingen voor het gro-
te jubileumconcert: ‘Voices 4(t)!’ 
Het 30-jarig bestaan wordt met 
een groots en feestelijk optre-
den gevierd in de eveneens jari-
ge Stadsschouwburg Velsen. Het 
repertoire dat zanggroep Voi-
ces zingt is zeer gevarieerd, pop-
songs, musicalliedjes, up-tem-
po nummers, er komt van alles 
voorbij op zaterdag 8 november. 
Iedereen wordt van harte uitge-
nodigd dit feestelijke concert, dat 
mede mogelijk gemaakt wordt 
door het VSB fonds en door de 
J.C. Ruigrok Stichting, bij te wo-
nen. Er zijn nog enkele kaar-
ten verkrijgbaar via www.stads-

schouwburgvelsen.nl  of aan de 
kassa van het stadsschouwburg. 
Telefoon: 0255-515789. 
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Wethouders: ‘We staan dichtbij’
Iedereen kent wel iemand in de buurt waarmee het minder goed 
gaat. Een alleenstaande oudere die nauwelijks meer buiten komt, 
een gezin met een gehandicapt kind of iemand die al een langere 
tijd werkloos is. Of wellicht herkent u zichzelf hierin.

Tot nu toe financiert de Rijksoverheid veel vormen van hulp en onder-
steuning die mensen nodig hebben. Vanaf 1 januari 2015 worden ge-
meenten verantwoordelijk voor onderdelen die eerst landelijk geor-
ganiseerd waren. Dus ook in Velsen. Dat is spannend, maar vooral een 
kwestie van goed overleg met verschillende partijen zoals zorgaanbie-
ders, jeugdhulpverlening, Wmo-raad en cliëntenraad. Maar ook met an-
dere gemeenten zoals Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, de regio Haar-
lem en soms nog breder. In het college van B&W trekken we daarin met 
drie wethouders gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de veranderin-
gen in Velsen goed landen. 

Overigens verwachten we dat veel mensen die nu al hulp en ondersteu-
ning krijgen maar weinig van die veranderingen vanaf 1 januari 2015 
zullen merken. Mensen die hulp nodig hebben blijven dit krijgen. In 
2015 gaan we vooral met mensen in gesprek. Maar als u nu al vragen 
hebt, stel ze dan alstublieft! Er staan nu al veel antwoorden op de web-
site van de gemeente Velsen, die de komende tijd steeds verder worden 
aangevuld. 

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat is wat ons voor ogen staat. De ge-
meente staat dichterbij u dan de Rijksoverheid. Maar het idee is ook dat 
de persoonlijke leefomgeving de komende jaren een grotere rol krijgt 
bij het geven van hulp en ondersteuning van mensen in onze eigen 
buurten en wijken. Wat ons daarbij steunt is de wetenschap dat veel 

Velsenaren al goed voor elkaar zorgen. De betrokkenheid is groot, waar 
je ook komt in Velsen. Laten we dat vooral benutten, en waar dat kan, 
helpt de gemeente daarbij.

Annette Baerveldt, Robert te Beest en Arjen Verkaik,
Wethouders gemeente Velsen

Wat verandert er in 2015 
in hulp, ondersteuning en 
het werk/inkomen?
Vanaf 1 januari 2015 krijgt de ge-
meente Velsen er veel nieuwe ta-
ken en verantwoordelijkheden bij 
– net als alle andere gemeenten in 
Nederland.

Zo krijgt de gemeente de begeleiding 
en dagbesteding van haar inwoners 
in haar takenpakket (de Wet maat-
schappelijke ondersteuning). Ook 
krijgt de gemeente de verantwoorde-
lijkheid voor alle hulp en ondersteu-

ning aan jeugdige inwoners van Vel-
sen en hun ouders (de nieuwe Jeugd-
wet). Daarnaast moet Velsen ervoor 
gaan zorgen dat zoveel mogelijk men-
sen met een beperking aan het werk 
gaan, bij voorkeur bij een reguliere 
werkgever (Participatiewet).

In deze speciale uitgave van de Info-
pagina zetten wij de belangrijkste 
veranderingen op een rij en leest u 
waar u meer informatie kunt vinden.

foto: Reinder Weidijk
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1 Individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg voor mensen die thuis 
wonen met individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. 
Dat zijn ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Deze taken val-
len tot 1 januari 2015 onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten en 
daarna onder de Wet maatschappelijke ondersteuning; de gemeente voert 
die wet uit. 

2. Jeugdhulp
De nieuwe Jeugdwet regelt dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verant-
woordelijk zijn voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin: specialistische 
hulp voor jeugd met een beperking, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheids-
zorg), gesloten jeugdhulp en het onderdeel ‘preventie’ van de jeugdgezond-
heidszorg. Een uitzondering is de hulp die valt onder de Wet langdurige 
zorg. De gemeente geeft informatie en advies, en de instellingen bieden 
professionele hulp. Veiligheid staat daarbij voorop. De gemeente werkt in-
tensief samen met zorg- en hulpverleningsinstanties, andere overheden, 
en met instanties die betrokken zijn bij onderwijs, werk en inkomen, sport 
en veiligheid. Jeugdigen die op 31 december 2014 in zorg zijn, behouden 
deze in 2015. Als de indicatie in 2015 afloopt, dan gaat de gemeente met de 
cliënt hierover in gesprek (herindicatie). 

3. Werk en inkomen
Mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsonge-
schikt zijn, vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want 
werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving. Gemeenten gaan van-
af 1 januari 2015 uit van wat mensen wél kunnen en gaan daar een grote 
rol in spelen. Gemeenten bieden waar nodig ondersteuning aan reguliere 
werkgevers en aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Als werk niet mogelijk is, dan zet de gemeente in op vrijwilligerswerk. Dit 
wordt geregeld in de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabi-
net iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen weer mee te doen 
in de samenleving. 

4. Passend onderwijs
Alle kinderen hebben recht op een passende onderwijsplek. Schoolbestu-
ren zijn er voor verantwoordelijk de kinderen met een handicap, stoornis 
of gedragsproblemen – die extra ondersteuning nodig hebben – een pas-
sende onderwijsplek te bieden. Het uitgangspunt daarbij is regulier on-
derwijs met extra begeleiding, en anders gaan kinderen naar het speciaal 
onderwijs. Gemeente en het onderwijs werken hier samen aan, omdat het 
gaat om kinderen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Dit is geregeld 
in de wet Passend Onderwijs, die op 1 augustus 2014 is ingegaan.

Wat doet de gemeente vanaf 1 januari 2015?

De veranderingen op een rij
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Voor de meeste mensen die in 2014 hulp, 
zorg of ondersteuning krijgen, verandert er 
niets. In de loop van 2015 wordt hun situa-
tie en hulpvraag doorgenomen en worden er 
nieuwe afspraken gemaakt.

Indicaties die in 2015 afl open of doorlopen tot 1 
januari 2016 worden vervangen door een nieu-
we. Die is gebaseerd op deze uitgangspunten: wat 
kunnen mensen zelf, wat kan de omgeving bete-
kenen en wat moet de gemeente doen. In 2015 
doen we daar ervaring mee op, leren we daar-
van en stellen we waar nodig afspraken bij. 2015 
wordt een overgangsjaar. Wie echt hulp en zorg 
nodig heeft, krijgt die ook. 

De cliënten die vanaf 1 januari 2015 onder de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente vallen, krij-
gen daar in 2014 nog een persoonlijke brief over.

Waarom verandert er zoveel? 
De afgelopen jaren zijn de kosten van hulp, on-
dersteuning en zorg sterk gestegen, onder andere 
door bureaucratie en versnippering van het aan-
bod. De Rijksoverheid verwacht dat dit beter en 
goedkoper kan door dit dicht bij de mensen te or-
ganiseren. De gemeenten kennen hun inwoners 

en weten hoe het hulpaanbod werkt. Daarom 
kunnen zij dit ook goed organiseren, samen met 
informele en professionele organisaties. Omdat 
de gemeente voor inwoners dichtbij is, kan zij 
eerder problemen signaleren en tijdig ondersteu-
ning bieden en zo voorkomen dat problemen gro-
ter worden. 
De taken komen naar de gemeente met minder 
geld dan er nu beschikbaar is. Dit vraagt dus ook 
om een slimme en minder bureaucratische orga-
nisatie. Maar het betekent ook dat hulp, onder-
steuning en zorg minder vanzelfsprekend zijn en 
soberder worden dan we nu gewend zijn.

Wat blijft bij het oude? 
De zorg en ondersteuning voor iedereen die in 
een instelling woont, blijft hetzelfde. Een instel-
ling kan een verpleeg- of verzorgingshuis zijn, 
een instelling in de gehandicaptenzorg of in de 
psychiatrie. Het gaat om persoonlijke verzorging, 
begeleiding, verpleging, behandeling, individu-
eel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen 
en voor vervoer, vervoer van en naar dagbeste-
ding en dagbehandeling en woningaanpassingen. 
Daar blijft het Rijk verantwoordelijk voor, onder 
de wet ‘Wet langdurige zorg’, die waarschijnlijk 
ook ingaat op 1 januari 2015. Daar moet, op het 

moment dat deze krant wordt gedrukt, de Eerste 
Kamer nog over besluiten.

Brede samenwerking
 De gemeente krijgt er dus veel belangrijke ta-
ken bij, die zij niet alleen kan doen. Velsen werkt 
daarin nadrukkelijk samen met partners zoals 
cliënten(organisaties), zorgverleners, IJmond 
Werkt!, welzijnswerk en schoolbesturen – zo-
wel binnen de gemeente als in de regio’s IJmond 
en Zuid-Kennemerland, en zelfs breder. De sleu-
tel van het succes ligt in de samenwerking tussen 
al deze partijen. Velsen zoekt samenwerking met 
professionals en zoekt samen met hen naar pas-
sende oplossingen.

2015: een overgangsjaar
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Waar vindt u nog meer informatie?
Sociaal Wijkteam Velsen
Eind oktober 2014 start de gemeente Velsen 
met twee Sociale Wijkteams in IJmuiden-
Noord & Zuid, en Zee- en Duinwijk / IJmui-
den-West. In 2015 komen er nog twee bij, 
waarna er Sociale Wijkteams zijn voor heel 
Velsen.

Komt u er zelf niet uit met vragen over (bijvoor-
beeld) wonen, inkomen, zorg voor uzelf of voor 
een ander of over het huishouden? Het Sociaal 
Wijkteam Velsen kan u ondersteunen; zij zijn 
dichtbij, komen naar u toe als u dat wilt, denken 
met u mee, zoeken samen met u naar een oplos-
sing. Zij leggen contacten waar dat nodig is, ook 
met andere deskundigen. Zodat u daarna weer 
zelf verder kunt.

De leden van de Sociale Wijkteams komen uit or-
ganisaties zoals MEE, Socius, Stichting Welzijn 
Velsen en Zorgbalans. Er zijn korte lijnen met de 
gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd 
en Gezin IJmond. Voor rechtstreeks contact met 
het Sociaal Wijkteam belt u 088-8876970 of mailt 
u naar contact@swtvelsen.nl. Of u belt het alge-
mene nummer  van de gemeente Velsen: 140255.

Zoekt u een instantie in Velsen op het gebied 
van zorg, ondersteuning, welzijn of wonen: 
kijk dan op de Hulpwijzer van Velsen. 
Zoekt u iemand die een klusje voor u kan 
doen? Of wilt u (af en toe) wat voor een ander 
betekenen: kijk dan bij BUUV.

Op www.hulpwijzervelsen.nl vindt u de gege-
vens van alle mogelijke organisaties en instanties 
met uw vragen over zorg & ondersteuning, welzijn 
en wonen. Bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij 
boodschappen doen, of informatie zoekt over een 
aangepaste woning omdat uw kind een beperking 
heeft. Er staat veel praktische informatie op en er-
varingen van anderen.

Op www.BUUV.nu – de sociale marktplaats voor 
en door bewoners van (onder andere) Velsen – 
kunt u vragen stellen en uw diensten aanbieden. 
BUUV draait om dingen die je als buurt- of stads-
genoten voor elkaar kunt doen: een klusje in huis 
of in de tuin, hulp bij de computer, een lift naar de 
dokter, en ga zo maar door.
 
Op www.velsen.nl staat onder ‘Hoe verandert 
mijn zorg?’ informatie over de veranderingen in 
de zorg, hulp, werk & inkomen. De meeste tekst in 
deze speciale uitgave staat daar ook op. De infor-
matie wordt steeds aangevuld.

www.hoeverandertmijnzorg.nl: voor cliënten die langdurige zorg krij-
gen. Uitleg over de veranderingen in de langdurige zorg voor volwassenen 
en jeugd, en over overgangsrechten naar nieuwe zorg. 

www.dezorgverandertmee.nl: informatie over zorg en ondersteuning 
thuis (Wmo), over de Jeugdwet, over verzekerde (medische) zorg thuis, en 
langdurige zorg. De informatie wordt steeds aangevuld.

www.regelhulp.nl: een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen 
die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Actuele informatie over zorg, wel-
zijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organi-
saties zijn onder andere gemeenten, het CIZ (Centrum voor indicatie van 
Zorg), het UWV (werk en inkomen) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

www.digitalezorggids.nl: een kennisplatform over digitale zorgtoepas-
singen voor patiënten, zorgverleners en zorginstellingen. De Digitale Zorg-
Gids wil de bewustwording, inzicht en helderheid geven over eHealth; het 
is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF. 

www.ciz.nl: de website van het Centrum voor Indicatiestelling van Zorg. 
Het CIZ geeft indicaties af of toetst de aanspraak op Awbz-zorg. Met een 
indicatie van het CIZ weet u hoeveel Awbz-zorg u kunt krijgen en in wel-
ke vorm. 

www.uwv.nl: het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzeke-
ringen. Deze instantie helpt werkzoekenden aan het werk te komen of te 
blijven, verzorgt (onder andere) WW- en WAO-uitkeringen en beoordeelt 
arbeidsongeschiktheid. 

www.werk.nl: deze website is nauw verbonden met die van het UWV. Op 
werk.nl kunt u vacatures zoeken, solliciteren en een uitkering aanvragen.

www.hetcak.nl: de website van het Centraal Administratie Kantoor, dat 
onder andere de eigen bijdragen voor Awbz-zorg en de Wmo berekent en 
int, en compensaties voor bepaalde kosten verstrekt. Er staan telefoon-
nummers op voor vragen over de Wmo, zorg zonder verblijf en zorg met 
verblijf, compensatie eigen risico en Wtcg (chronisch zieken en gehandi-
capten). 

Landelijke websites 




