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Werk aan knooppunten
Velsen en Beverwijk
Tot en met donderdag 6 november moeten weggebruikers op de
A9 en de A22 rekening houden
met hinder. Rijkswaterstaat werkt
aan twee calamiteitenbogen op
de knooppunten Velsen en Beverwijk. Tijdens deze werkzaamheden
geldt op de A22 en A9 een lagere
maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

Velsense held geëerd
Burgemeester Jorritsma van de
gemeente Almere heeft 23 oktober jl. Stefan Teeuwen (31) uit Velserbroek en Danny van Kessel (32)
uit Heerhugowaard onderscheiden met een bronzen medaille van
de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen.

De heren hebben hun onderscheiding
te danken aan hun hun heldendaad
op woensdag 19 februari jl. Op deze
dag reden Stefan en Danny op de A6
richting Lelystad vlak bij de aansluiting met de A27. Zij zagen dat de auto

voor hen in de ﬂauwe bocht door een
nat wegdek slipte en omgekeerd in
een sloot terecht kwam. Het slachtoffer, de heer Meetsma, zat in de gordels
en hing met zijn hoofd onder water.
De twee mannen aarzelden geen moment, ze sprongen in de sloot en bevrijdden de bestuurder uit zijn benarde positie. De heer Meetsma maakt
het goed. Als getuige van de onderscheiding liet hij weten de heren heel
dankbaar te zijn. Op de foto, vlnr: Stefan Teeuwen, Wietze Meetsma, Danny van Kessel uit Heerhugowaard en
burgemeester Jorritsma.

De calamiteitenbogen zijn extra binnenbochten op de knooppunten Velsen en Beverwijk, die het mogelijk
maken om via de Wijkertunnel te rijden als de Velsertunnel door een ongeluk is gestremd.
Welke hinder?
• A22 richting het noorden: tot vrijdag 7 november is er van 20.00 tot
05.00 uur één rijstrook beschikbaar. In het weekend is er dag en
nacht één rijstrook beschikbaar.
• A9 richting het zuiden: van vrijdag
31 oktober (20.00 uur) tot maandag
3 november (05.00 uur) is er slechts

één rijstrook beschikbaar op twee
momenten na:
- volledige afsluiting in de avond en
nacht van zaterdag 1 november op
zondag 2 november (20.00 tot 06.00
uur).
- twee rijstroken open op het drukste moment zaterdag 1 november
van 15.00 tot 20.00 uur.
• Van maandag 3 november tot vrijdag 7 november is de A9 richting
het zuiden van 20:00 tot 05:00 uur
volledig afgesloten. Er kan worden
omgereden via de A22.
Renovatie Velsertunnel
Het is de bedoeling om de nieuwe calamiteitenbogen in januari in gebruik
te nemen. Deze kunnen ook van groot
belang zijn bij de grootschalige renovatie van de Velsertunnel in 2016.
Meer informatie
Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Bel dan met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (06.00-22.30 uur).

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de
buurt onveilig? Dat wil het wijkteam graag weten en daarom
komen ze met een wijkmobiel
naar u toe. Op maandag 3 november staat het wijkteam klaar
in het Stratingplantsoen in Velsen-Noord en op donderdag 6
november in de Wieringer Aak
in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie,
stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de gemeente. Zij zetten zich in om alle wijken van Velsen leefbaar te houden en horen
uw suggesties graag. Met al uw opmerkingen, vragen en ideeën over
de leefbaarheid in de wijk kunt u
bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 15.00
tot 17.00 uur. Meer informatie of
vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255567369.

Regels hulp en ondersteuning
Het wijkteam komt naar u toe op 6 november!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en
sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar?

De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan De Wieringer Aak in Velserbroek.

Wanneer?

De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag 6 november van 15.00 tot 17.00 uur.

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

De gemeenteraad van Velsen
heeft op donderdag 23 oktober jl.
de verordeningen over de Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015, de Participatiewet en de Jeugdhulp 2015 vastgesteld.

Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden
voor de ondersteuning van hun inwoners op het gebied van zorg, hulp
en ondersteuning, en werk. De Wet
maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking
thuis de ondersteuning krijgen die

ze nodig hebben. De Participatiewet
ondersteunt mensen die geen werk
hebben: mensen met een bijstandsuitkering en zij die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Beide wetten
willen inwoners op verschillende gebieden ondersteunen in hun zelfredzaamheid. Ook is de gemeente straks
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in en rondom het gezin.
Met het vaststellen van deze verordeningen heeft Velsen weer een belangrijke formele stap gezet om per
1 januari 2015 de nieuwe taken op
gebied van ondersteuning, zorg en
werk goed te kunnen doen.
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Extra parkeerplaatsen
Velsense bedrijven
station Driehuis
genomineerd voor
IJmond Duurzaam Award
Ursa Paint en IJmond Klimaatservice zijn genomineerd voor de
IJmond Duurzaam Award 2014.
Dinsdag 18 november wordt tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt de
award uitgereikt in de A9 Studio’s in Uitgeest. Ook Melkveehouderij Apeldoorn uit Uitgeest
is kanshebber. Het netwerkevent
begint om 16.00 uur.

Duurzame bedrijfsvoering
De genomineerden geven succesvol uitvoering aan duurzaam ondernemen en leveren daarmee een
bijdrage aan het verbeteren van het
milieu. Om deze bedrijven extra te
belichten is de IJmond Duurzaam
Award in het leven geroepen.

Jury
Een deskundige jury zal bepalen
welke van de drie bedrijven met
de IJmond Duurzaam Award naar
huis gaat. De leden, waaronder directeur Bert Pannekeet van de Milieudienst IJmond , kijken naar
de verankering van duurzaamheid in de bedrijfsvoering, of ze onderscheidend te werk gaan en een
voorbeeldfunctie vervullen. Ook
wordt beoordeeld naar energiebesparende maatregelen, energieopwekking, afvalscheiding, materiaalgebruik en mobiliteit. Meer info:
www.ijmondonderneemt.nl.

Het parkeerterrein bij station Driehuis is vanaf zondag 2 november
2014 18.00 uur gedurende vier weken niet meer te gebruiken. Het
terrein gaat op de schop en krijgt
er 18 parkeerplaatsen bij. Tijdens
de onderhoudswerkzaamheden is
het treinstation wel te voet of per
fiets te bereiken.

De bestaande klinkerbestrating
wordt eruit gehaald en anders gelegd.
Zo komen de klinkers uitsluitend in
de rijbanen, terwijl de parkeervakken

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 werkzaamheden zal op het aangrenzende plantsoen een bouwkeet worden
geplaatst. Ook zullen hier de nieuwe
materialen achter afgesloten bouwhekken worden opgeslagen. Als de
werkzaamheden klaar zijn, wordt gekeken of het nodig is het grasveld opnieuw in te zaaien.

Baggerwerkzaamheden
Rijkswaterstaat
voert
in
2014/2015 onderhoud uit aan het
sluizencomplex te IJmuiden om
de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de vaarwegen te
vergroten.

Tot april 2015 wordt door aanne-

mingsbedrijf De Klerk Waterbouw
gewerkt aan het onderhoud van de 1e
Rijksbinnenhaven. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit baggeren. De bewoners in de haven zijn ingelicht maar zullen naar waarschijnlijkheid ook weinig tot geen hinder
ondervinden.

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.

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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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 09.00 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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
oktober tot en met 24 oktober
2014 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld..

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning

IJmuiden
Pieter Nuytsstraat ong., kappen 8
bomen (24/10/2014) w14.000519;
Maxwellstraat 13, veranderen kantoor (23/10/2014) w14.000517;
Willemsbeekweg 44, vergroten dakopbouw (24/10/2014) w14.000521;
de Rijpstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(20/10/2014)
w14.000507;
Lorentzstraat 34, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/10/2014)
w14.000509.

Driehuis
Waterlandweg ong., kappen 2 bomen (23/10/2014) w14.000516;
Valeriuslaan
80,
plaatsen
erker(voorgevel)(21/10/2014)
w14.000512.
Santpoort-Noord/Velsen-Zuid
Duin en Kruidbergerweg 66a en
Rijksweg 134, kappen 2 bomen
(22/10/2014) w14.000513;
Spoorweg
Uitgeest/SantpoortNoord, kappen 60 bomen langs

spoorweg
Uitgeest-SantpoortNoord (20/10/2014);
Buitenhuizerweg 2, plaatsen mobiele
zwembadoverkapping
(23/10/2014) w14.000514;
Kerkesingel ong., kappen boom
(21/10/2014) w14.000511.
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 64, oprichten garage met kantoorruimte en kappen 4
bomen (17/10/2014) w14.000508;
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
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Aanvragen (vervolg)
bomen (17/10/2014) w14.000508;
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
verkleinen kozijn (24/10/2014)
w14.000520.
Velserbroek

Liniepad 50, verhuren ruimte t.b.v.
bed en breakfast (22/10/2014)
w14.000518.
Velsen-Noord
Watervlietstraat 37, plaatsen 2 dak-

kapellen (voor- en achtergevel)
(21/10/2014) w14.000515.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking 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 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Bonekampstraat 13, plaatsen erker
(27/10/2014) w14.000420;
Strandweg ong., oprichten vrieshal met kantoor (24/10/2014)
w14.000428;
Kennemerlaan 73, wijzigen bestemming detailhandel naar winkelondersteunende daghoreca (27/10/2014)
w14.000391.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Anemonenstraat 24, vergroten woning met uitbouw (21/10/2014)
w14.000314;
Hyacinthenstraat 59A, plaatsen 3 ramen (27/10/2014) w14.000416;
Wustelaan ong., kappen boom
(27/10/2014) w14.000502;
Hoofdstraat ong., kappen boom
(27/10/2014) w14.000503;
Overbildtweg 40, kappen boom
(27/10/2014) w14.000469.

Bickerlaan 54, kappen
(23/10/2014) w14.000466.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, kappen
(23/10/2014) w14.000459.

boom

boom

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 170 9000, kappen 11
bomen (23/10/2014) w14.000477.
Velserbroek
Floraronde 291, gebruiksvergunning kinderdagverblijf (27/10/2014)
w14.000255;
Grote Buitendijk ong., kappen 4 bomen (23/10/2014) w14.000475;
Rietkamp
7,
kappen
boom
(23/10/2014) w14.000473;
Rietkamp
13,
kappen
boom
(23/10/2014) w14.000474;
Langemaad ong., kappen boom
(23/10/2014) w14.000482;
Fregat 81, kappen 2 bomen
(23/10/2014) w14.000498;
Grote Buitendijk 102, kappen boom
(23/10/2014) w14.000462.
Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening
Verkoop vuurwerk artikel 2:56 APV
Mandenmakersstraat 15, 1991 JG
Velserbroek. Verkoopdagen: maandag 29 december, dinsdag 30 december en woensdag 31 december 2014
(16/10/ 2014) u14.010282.
Evenementen artikel 2:17 APV
14 december 2014, Kerstmarkt, winkelgalerij Hagelingerweg, Broekbergenplein, Hoofdstraat en pleintje t.o.
kermislandje in Santpoort-Noord
(20/10/ 2014) u14.009591;
22 november 2014, Sint Nicolaasintocht, Santpoort Noord ( 21/10/
2014) u14.009470;
2 november 2014, Halloweenmarkt, winkelgedeelte Lange Nieuwstraat te IJmuiden (23/10/ 2014)
u14.009865.
8 november 2014, 2Generations,
Snowplanet, Heuvelweg 6-8, Velsen
Zuid (28/10/2014) u14.009691
Standplaats artikel 5:18 APV
Tijdelijke standplaats voor de verkoop van kerstbomen, van 8 tot 20
december 2014, Bloemendaalsestraatweg 169 a te Santpoort-Zuid
(23/10/2014) u14.010318.

Publicatie beslissingen ingevolge wet BRP
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
basisregistratie personen 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.
Het betreft de volgende personen:
Agüero Velazquez,N.
Bertrums,F.W.P.J.

geb. 30-08-1972
geb. 07-05-1973

Dalkalı,E.
geb. 20-08-1973
Dekkers,E.
geb. 21-12-1953
Garsevanidou,M.
geb. 14-06-1967
Glas,N.
geb. 16-07-1979
Hol,S.A.
geb. 16-03-1976
Ivanov,I.V.
geb. 23-11-1971
Langenberg,M.
geb. 14-09-1973
Linger,R.F.E.
geb. 13-05-1950
Jong de, W.
geb. 24-01-1990
Nadeem, A.
geb. 15-05-1960
Nastasowski,J.
geb. 31-12-1981
Oude Weernink,M.H.B. geb. 23-06-1959
Radenković,M.
geb. 14-06-1976
Sasheva,E.
geb. 02-03-1978
Truszkowski,J.
geb. 02-08-1974
Yildirim,A.
geb. 19-03-1967

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.
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.
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Verordeningen Jeugdhulp, Wmo en Participatiewet
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 23 oktober 2014 heeft besloten:

- De volgende verordeningen vast te stellen:
o Verordening Jeugdhulp 2015;
o Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015;
o Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Velsen;
o Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015 gemeente Velsen;
o Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2015 gemeente
Velsen;
o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015 gemeente Velsen.

- deze verordeningen per 1 januari 2015 in werking te laten treden;
- de volgende verordeningen per 1 januari 2015 in te trekken:
o Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013;
o Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 gemeente Velsen;
o Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen;
o Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen;
o Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 gemeente Velsen;
o Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen;
o Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 gemeente
Velsen;
o Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012
gemeente Velsen;
o Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente
Velsen.
De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de verordeningen 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

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

Jacob van Heemskerkstraat 13, 1972

PS 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.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.

Verordening Jeugdhulp 2015
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 23 oktober

2014 heeft besloten:

De Verordening Jeugdhulp 2015
vast te stellen en deze per 1 januari
2015 in werking te laten treden

De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening
12 weken ter inzage bij de receptie

van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

Verordening tot 6e wijziging van APV Velsen 2009
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 23 oktober
2014 heeft besloten:

-de verordening tot 6e wijziging van
de gewijzigde Algemene Plaatselij-

ke Verordening Velsen 2009, met inbegrip van de bijlagen 1 en 2, vast te
stellen;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 31 oktober 2014.

-de verordening tot 6e wijziging van
de gewijzigde Algemene Plaatselijke
Verordening Velsen 2009 daags na
officiële bekendmaking in werking
te laten treden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening

12 weken ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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Raadsplein 6 november 2014

De raad heeft in zijn vergaderingen van 23 oktober 2014 een besluit genomen

IJmuiden - Per 1 januari 2015 zal
Martijn Mewe stoppen als directeur-bestuurder van Bibliotheek
Velsen. In de afgelopen jaren
heeft hij met enthousiasme leiding gegeven aan een groot aantal veranderingen binnen de bibliotheek. Mewe start vanaf 2015
een zelfstandige adviespraktijk.
Interim-bestuurder Hans Spruijt
zal de directietaken tijdelijk waarnemen.
Bibliotheek Velsen heeft de afgelopen jaren een intensieve transitiefase doorlopen. Naast het proces van verzelfstandiging en reorganisatie, heeft de bibliotheek
een aantal belangrijke stappen in
het productaanbod gezet. Overstap naar de landelijke website
heeft de digitale dienstverlening
sterk verbeterd. Door intensivering van lokale partnerships (onder andere met Kunstencentrum
Velsen en Stichting Welzijn) is het
activiteitenaanbod breder en sterker. De introductie van een nieuw
catalogussysteem in samenwerking met Bibliotheek IJmond
Noord heeft gemaakt dat het collectieaanbod verdubbeld is.
Mewe over zijn rol in dit proces:
,,Ik heb met veel plezier en enthousiasme leiding gegeven aan
de veranderingen in de afgelopen periode. De bibliotheek is
mede hierdoor een gewaardeerde dienstverlener en samenwerkingspartner binnen Velsen/
IJmuiden. Voor mij persoonlijk
liggen toekomstige uitdagingen
op een ander vlak, ik begin een
zelfstandige adviespraktijk. Ik kijk
met veel plezier terug op de afgelopen jaren en zal de ontwikkeling

‘t Mosterdzaadje

‘t Mosterdzaadje

Die Schöne Müllerin en
Russische Romantiek

steeds leidde. Op zondag 2 november om 15.00 uur voert de
pianiste Aksana Stahievitch ‘De
seizoenen’ van Tsjaikovski uit.
Dit, met de daarbij behorende
kunstwerken van de Wit-Russische Elena Vashkevich én de poezie van Poesjkin, gelezen door
Frans Groothuis, maakt deze uitvoering tot een prachtig geheel
waarbij in klank, beeld en woord
alle twaalf maanden van het jaar
te beleven zijn. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, telefoon 0235378625. Vanaf een half uur voor
aanvang is de zaal open. Toegang vrij, een bijdrage in de onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.

van de bibliotheek in de Velsense
samenleving met belangstelling
blijven volgen.”
Voorzitter van de Raad van Toezicht, Jan Schröer, over het besluit van Mewe: ,,We zullen Martijn gaan missen. Hij heeft in de
beginfase van zijn directeurschap
in korte tijd een aantal flinke uitdagingen voor zijn kiezen gehad, zoals de bezuinigingen en
de verzelfstandiging. Toch heeft
hij noodzakelijke vernieuwingen
weten door te voeren. Geen eenvoudige opgave. Hij laat de bibliotheek kansrijker achter.”
Mewe blijft zich tot het einde
van zijn dienstverband (1 januari 2015) inzetten voor de bibliotheek. De continuïteit van de organisatie is gewaarborgd door
het enthousiaste team van de bibliotheek en interim-bestuurder
Hans Spruijt.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 23 oktober 2014 een besluit genomen

Santpoort- - Op vrijdag 31 oktober om 20.00 uur wordt ‘Die
schöne Müllerin’ van Schubert
uitgevoerd door de bas/bariton
Joost van Tongeren en de pianiste Lennie Kerkhoff.
Deze twee Haarlemse musici, bij
gelegenheid aan elkaar gekoppeld, verstonden elkaars muzikale taal en besloten samen
verder te gaan. Meteen maar
het summum van de liedkunst:
Schuberts ‘Die Schöne Müllerin’. Het verhaal gaat over een
romantische jongeling die verliefd wordt op de molenaarsdochter. Zij kiest echter voor de
jager. De jongeman eindigt in de
trouwe beek, die hem op zijn pad

Directeur Martijn Mewe
vertrekt bij Bibliotheek

Die Schöne Müllerin en
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een aantal belangrijke stappen in
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heeft de digitale dienstverlening
sterk verbeterd. Door intensivering van lokale partnerships (onder andere met Kunstencentrum
Velsen en Stichting Welzijn) is het
activiteitenaanbod breder en sterker. De introductie van een nieuw
catalogussysteem in samenwerking met Bibliotheek IJmond
Noord heeft gemaakt dat het collectieaanbod verdubbeld is.
Mewe over zijn rol in dit proces:
,,Ik heb met veel plezier en enthousiasme leiding gegeven aan
de veranderingen in de afgelopen periode. De bibliotheek is
mede hierdoor een gewaardeerde dienstverlener en samenwerkingspartner binnen Velsen/
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op een ander vlak, ik begin een
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IJmuiden – Zondag 2 november is
Forteiland IJmuiden voor de laatste keer in het seizoen geopend
voor het publiek. Het Fort is sinds
1996 als internationaal monument
opgenomen op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De overtocht naar
het Forteiland wordt verzorgd door
MS ‘Koningin Emma’ vanaf de Kop
van de Haven in IJmuiden. De vertrektijden zijn om 10.45, 12.45 en
15.10 uur. Vanaf het eiland vaart
de boot weer terug om 13.00, 15.15
en 17.15 uur. Na aankomst op het
eiland worden de bezoekers gedurende circa 1,5 uur in groepjes in en rond het Fort rondgeleid
door ervaren gidsen. Na de rondleiding kan men op eigen gelegenheid het eiland verkennen of in de
Koepelzaal van het Fort of op het
aangrenzende buitenterras genieten van een hapje en een drankje.
Pinnen is op het eiland helaas niet
mogelijk. Men is vrij om op het eiland te verblijven totdat de laatste
boot vertrekt. Overigens moeten
mindervaliden er rekening mee
houden dat het Fort niet overal
makkelijk begaanbaar is. Voor rolstoelen bijvoorbeeld zijn sommige ruimten niet toegankelijk. Toegangskaarten voor de overtocht,
inclusief rondleiding, kosten 12,50
euro per persoon. Kinderen tot en
met 6 jaar hebben gratis toegang
(mits onder begeleiding; maximaal
4 kinderen per begeleider). Kaarten kunnen vooraf worden besteld
via internet: www.ijmuidenserondvaart.nl, of telefonisch: 0255511676. Maar ook aan boord van
de Koningin Emma kunnen kaarten worden gekocht.
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De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl Een
samenvatting van deze vergadering is terug te zien in de week na de vergadering op het TVkanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl .

Forteiland
IJmuiden sluit
seizoen af

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

• Verordening tot 6e wijziging van de gewijzigde APV Velsen 2009
• Vijfde wijziging GR Milieudienst IJmond
• Verklaring van geen bedenkingen voor Wijkerstraatweg 132a te VelsenNoord
• Verklaring van geen bedenkingen voor Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord
• Primaire begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 – 2019 IJmond
Werkt!
• Verordening Jeugdhulp 2015
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015
• Verordeningen Participatiewet:
* Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
* Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015
* Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015
* Verordening tegenprestatie Participatiewet 2015
* Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
* Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet
2015
Santpoort- - Op vrijdag 31 oktober om 20.00 uur wordt ‘Die
schöne Müllerin’ van Schubert
uitgevoerd door de bas/bariton
Joost van Tongeren en de pianiste Lennie Kerkhoff.
Deze twee Haarlemse musici, bij
gelegenheid aan elkaar gekoppeld, verstonden elkaars muzikale taal en besloten samen
verder te gaan. Meteen maar
het summum van de liedkunst:
Schuberts ‘Die Schöne Müllerin’. Het verhaal gaat over een
romantische jongeling die verliefd wordt op de molenaarsdochter. Zij kiest echter voor de
jager. De jongeman eindigt in de
trouwe beek, die hem op zijn pad

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1
Opening
2
Begroting 2015 gemeente Velsen
3
Belastingverordeningen 2015 gemeente Velsen

over de volgende onderwerpen:
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Op donderdag 6 november 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945.
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