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Meedenken over toekomst 
Noordzeekanaalgebied
Hoe moet het Noordzeekanaalge-
bied eruit zien in 2040? Ligt het 
accent op wonen, op werken of 
gaat het vooral om het groene ka-
rakter van het gebied?

Dat er nu keuzes gemaakt moeten 
worden voor de toekomst is duide-
lijk. Daarom gaan de gemeenten Am-
sterdam, Zaanstad, Beverwijk, Vel-
sen en Haarlemmerliede & Spaarn-
woude samen met de provincie 
Noord-Holland en de Rijksoverheid 
een ruimtelijke visie maken voor het 
gehele Noordzeekanaalgebied. En 
uw inbreng wordt daarbij op prijs 
gesteld. 

Op maandag 15 oktober jl. vond in het 
Maritiem College in IJmuiden een 
inspiratiebijeenkomst plaats over de 
toekomst van het Noordzeekanaal-

gebied. Het was een eerste stap in de 
dialoog die de komende maanden ge-
voerd gaat worden met betrokkenen 
in het gebied. Op de bijeenkomst zijn 
werkateliers aangekondigd. Het eer-
ste werkatelier is begin december, de 
tweede half december. Tijdens de-
ze bijeenkomsten staan vragen als 
wat is de positie van het Noordzee-
kanaalgebied en welke bijdrage le-
vert het gebied aan de concurrentie-
positie van de regio centraal. Maar 
ook vragen als waar liggen de kan-
sen voor het gebied en welke uitda-
gingen liggen er en hoe gaan we daar-
mee om. De visie moet voor volgend 
zomer klaar zijn.

Wilt u meedenken? Kijk dan voor 
meer informatie op www.visie-nzkg.
nl. U kunt zich hier ook opgeven voor 
de werkateliers.

Inloop over zonnepanelen
Wilt u betrouwbare informatie 
over zonnepanelen? Kom dan op 
donderdagavond 15 november 
tussen 18.00 en 21.00 uur naar 
het stadhuis van Velsen, ingang 
Plein 1945.

Daar staat een uitgebreide informa-
tiestand van Route du Soleil. Prij-
zen, installatie, subsidiemogelijk-
heden en vergunningen – alles komt 
die avond aan bod.

Route du Soleil is een uniek project 
waarin marktpartijen en 17 gemeen-
ten samenwerken en zonnepane-
len leveren tegen een gegarandeerd 

scherpe prijs en goede garantievoor-
waarden. Meer informatie op www.
velsen.nl.

Gezocht: deelnemers
Digitaal Burgerpanel
De gemeente Velsen heeft sinds 
twee jaar een Digitaal Burgerpa-
nel met nu ruim 2.200 deelne-
mers.

De leden van het Burgerpanel wor-
den regelmatig bevraagd over on-
derwerpen die voor de gemeente van 
belang zijn. Zo is in de afgelopen ja-
ren onder meer onderzoek gedaan 
naar de toekomst van de bibliotheek 

en onlangs over het winkelcentrum 
IJmuiden.

Om dit Burgerpanel nog meer een af-
spiegeling te laten zijn van de bevol-
king van Velsen worden er nieuwe 
deelnemers gezocht. Hiervoor wor-
den binnenkort brieven verstuurd 
naar verschillende huisadressen in 
Velsen met daarin de oproep om deel 
te nemen aan dit Burgerpanel.

PET IJmond 2012
Donderdag 1 november 2012 gaf 
wethouder Arjen Verkaik het 
startsein voor Promotie Techniek 
(PET) IJmond.

Tijdens het PET IJmond konden 
ruim 1600 kinderen van groep 8 van 
de basisscholen uit de IJmond op 
een praktische manier kennismaken 
met de techniek. Het bedrijfsleven, 
brancheorganisaties en lokale oplei-
ders lieten in sessies van 1,5 uur zien 
hoe leuk en veelzijdig techniek is.

Als voorbereiding op het evene-
ment was een prijsvraag uitgeschre-
ven waarbij gevraagd werd een ont-
werp te maken van het meest duur-
zame huis van de toekomst. De prijs 
voor mooiste ontwerp ging naar ba-
sisschool De Hoeksteen uit Velser-
broek, de prijs voor beste idee was 
voor de Parnassiaschool uit Sant-
poort-Noord en basisschool Het 
Kompas locatie west kreeg de prijs 
voor het meest duurzame ontwerp. 
(foto: Peter Herweijer)

NL-Alert van start
Iedereen kent hem, de alarmsire-
ne die iedere eerste maandag van 
de maand afgaat. Als aanvulling 
daarop wordt op 8 november 
2012 NL-Alert in Nederland geïn-
troduceerd.

In noodsituaties wordt iedereen in 
de directe omgeving via de mobiele 
telefoon gewaarschuwd. In de mel-
ding wordt niet alleen duidelijk dát 
er iets aan de hand is, maar ook wát 
er mis is en wat de ontvanger van het 
bericht moet doen! 

NL-Alert maakt gebruik van cell 
broadcast, een techniek die stan-
daard ingebouwd is in de meeste mo-
biele telefoons. In het begin kan nog 
niet iedereen NL-Alert ontvangen; 
op dit moment werkt het op meer 
dan de helft van alle mobiele tele-
foons in Nederland. Dit aantal loopt 
de komende jaren snel op. 

Nu moet je NL-Alert nog handmatig 

instellen op de mobiele telefoon, in 
de toekomst staat het standaard in-
gesteld. Kijk daarom voor meer in-
formatie en over het instellen van de 
mobiele telefoon op www.nl-alert.nl. 
Hier staat per merk en telefoon aan-
gegeven hoe NL-Alert aangezet kan 
worden. (foto: NL:-Alert)
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Intocht Sinterklaas op
zaterdag 17 november 2012
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 17 
november 2012 zet hij weer voet 
aan wal. Het voorprogramma met 
de muziekpieten start dit jaar om 
12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale gele-
genheid omgedoopt tot Stoomboot-
kade. Dit is dezelfde locatie als vo-
rig jaar, bij de Kleine Sluis. Als de 
stoomboot uit Spanje is gearriveerd, 
wordt de Sint o�  cieel ontvangen 
door de burgemeester van Velsen, 
Franc Weerwind. Om 13.00 uur zal 
de stoet vanaf de Loswal vertrekken 
en start de intocht door IJmuiden. 

Alle informatie over de intocht van 
Sinterklaas in IJmuiden is ook te-
rug te vinden op www.intochtsin-
terklaas.nl of via twitter #Sintijmui-
den.

10 november feest in De Spil

Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november is de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzor-
gers – mensen die lang voor een 
ander zorgen – worden in het zon-
netje gezet. Zij zijn van harte wel-
kom in Buurthuis De Spil in IJmui-
den. Aanmelding via MaatjeZ.

Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld 
voor een chronisch zieke ouder, een 
gehandicapte zoon, een buurman 
of vriendin die hulp nodig heeft. De 
zorg is vaak intensief en duurt soms 
jaren. Daardoor kan de eigen ont-
spanning er bij inschieten en wordt 
het moeilijker om de zorgtaak vol 
te houden. Daarom is het motto 
van die dag ‘Zorg je voor een ander? 
Zorg ook goed voor jezelf!’

Op 10 november is er een ‘Zorg oog 
goed voor jezelf-beurs’, een komi-
sche voorstelling en kunnen bezoe-
kers meedoen aan twee workshops. 

Het programma begint om 13.00 uur 
en eindigt om 16.00 uur. Wethouder 
Wim Westerman van de gemeen-
te Velsen verricht de opening. Op 
www.velsen.nl staat het programma 
in zijn geheel. Iedereen is van harte 
welkom; gaarne aanmelden via in-
fo@maatjez.nl of via 088-9957788. 

Het programma en meer informatie 
staan op www.velsen.nl.

Wordt u Gast van de Raad?
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie 
zitten er in? Hoe kunnen inwo-
ners invloed uitoefenen op de po-
litiek? Geef u op als Gast van de 
Raad en krijg antwoord op deze 
vragen.

De gemeenteraad neemt besluiten 
over onderwerpen die inwoners van 
de gemeente Velsen direct aangaan. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan over de 
herinrichting van een wijk of over 
sport, cultuur of jeugdbeleid. Maar 
hoe werkt dat precies? Als speciale 
gast van de raad maakt u kennis met 
de spelregels van de lokale politiek 

en ontmoet u de raadsleden van de 
gemeente Velsen. 

Gast van de Raad wordt in 2012 ge-
houden op de avond van de volgende 
raadsvergaderingen: 22 november 
en 13 december. Wilt u ook Gast van 
de Raad zijn? Dan kunt u zich aan-
melden via www.velsen.nl/gemeen-
teraad.htm of contact opnemen met 
de gri�  e: 0255-567502. 

U krijgt na aanmelding een bevesti-
ging met de datum waarop u welkom 
bent. Een week voor het bezoek ont-
vangt u een informatiepakket.

Stationsplein Beverwijk open

Werkplein IJmond verhuist
De vestiging van het Werkplein 
aan de Kennemerhof in Beverwijk 
verhuist per 8 november naar het 
Stationsplein. Inwoners van de 
IJmond die hulp zoeken bij het 
vinden van werk kunnen er vanaf 
12 november elke ochtend terecht.

Vanaf maandag 12 november is het 
Werkplein open voor werkzoeken-
den tussen 09.00 en 12.00 uur. Vanaf 

die datum is het Werkplein ook weer 
telefonisch te bereiken via 0251-
279000. Het postadres is Postbus 
462, 1940 AL Beverwijk en het be-
zoekadres is Stationsplein 48a in Be-
verwijk. Medewerkers proberen tij-
dens de verhuisweek van 5 november 
de dienstverlening en bereikbaar-
heid zo goed mogelijk te organiseren. 
Wilt u zich inschrijven als werkzoe-
kende kijk dan op www.werk.nl.

Vier veilingen in november

Velsen Verzameld
De gemeente Velsen veilt in de 
periode van 4 tot en met 18 no-
vember een verzameling voor-
werpen die betrekking hebben op 
het verleden van Velsen.

Het zijn vier besloten veilingen en  er 
kan alleen geboden worden door in-
woners van Velsen. Voor deze veiling 
hoeven geen veilingkosten te wor-
den betaald. De gekochte voorwer-
pen kunnen in de periode 3 decem-
ber tot en met 13 december worden 
afgehaald. Hierover volgt eind no-
vember meer informatie.

Het webadres van de veiling is http://
velsen.veilingenvankunst.nl. Onder 
het kopje ‘Hoe werkt het’ vindt u al-

le informatie over de veiling, bieden 
en aanmelden. 

Kijk voor het veilingschema op www.
velsen.nl.

Sportpark Rooswijk
Nadat de gemeenteraad in april 
2012 heeft ingestemd met het de-
fi nitieve ontwerp voor het nieu-
we sportpark Rooswijk, is gestart 
met de voorbereiding voor de re-
alisatie.

Bij bodemonderzoeken zijn kleine 
explosieven uit de Tweede Wereld-
oorlog gevonden. Deze zijn onder-
tussen geruimd. Ook bleek een deel 
van de grond vervuild te zijn met 
zware metalen. 

De vervuilde grond moet worden ge-
saneerd. Voor de start van de sane-
ringswerkzaamheden in december 
2012 wordt een informatieavond ge-
organiseerd voor de gebruikers van 
het sportpark Rooswijk.

Op deze avond zijn ook de milieudes-
kundige, explosievendeskundige en 
het bedrijf die de werkzaamheden 
uitvoert aanwezig zodat vragen kun-
nen worden beantwoord.
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Nieuwe werkwijze Wmo

Het persoonlijke gesprek
In de afgelopen weken heeft u 
in deze infopagina kunnen le-
zen over de veranderingen in de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning). Deze week leest u 
meer over het persoonlijke ge-
sprek dat de gemeente voert met 
mensen die zich aanmelden voor 
de Wmo.

Als het dagelijks leven niet meer 
gaat zoals u wilt, bijvoorbeeld in 
het huishouden of met vervoer, en 
u zoekt daar hulp bij, kunt u contact 
opnemen met de gemeente. Wmo-
consulenten behandelen uw aan-
melding en maken een afspraak voor 
een gesprek bij u thuis.

Het gesprek is bedoeld om na te gaan 
welke problemen u heeft. Het kan 

gaan om uw gezondheid en welzijn, 
maar ook om uw familieomstandig-
heden, eventueel werk of daginvul-
ling, wonen of huishouden. 

Samen met de Wmo-consulent 
brengt u de problemen in kaart, be-
paalt u welk resultaat u wilt berei-
ken en welke oplossingen daar het 
beste bij passen. Uw eigen mogelijk-
heden komen aan bod en wat ande-
ren voor u kunnen doen. Als dat on-
voldoende is om de problemen op te 
lossen, dan wordt er gekeken wat de 
gemeente voor u kan doen.

In de komende weken kunt u in de 
gemeentelijke Infopagina meer le-
zen over de nieuwe werkwijze. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de gemeente via 0255-567200.

Werk in Ampèregebied
Het riool in het Ampère industrie-
gebied in IJmuiden is aan vervan-
ging toe.

De gemeente Velsen wil tijdens de-
ze werkzaamheden ook de inrich-
ting en bestrating van het gebied 

vernieuwen. Voordat de o�  ciële in-
spraak plaatsvindt geeft de gemeen-
te de bedrijven en bewoners van het 
gebied tot 21 november de gelegen-
heid om te reageren op het schets-
ontwerp. Hoe dat moet staat op 
www.velsen.nl.

Velsen eert Vreeswijk 
met voetpad en muziekgala
Uit eerbetoon aan Cornelis 
Vreeswijk heeft het college van 
burgemeester en wethouders 
aan de strandopgang - langs het 
borstbeeld -  de naam Cornelis 
Vreeswijkpad toegekend.

Op vrijdag 9 november 2012 om 
16.00 uur wordt het straatnaam-
bord onthuld door de zoon van Cor-
nelis, Jack Vreeswijk, die zowel 
zijn lagere- als middelbare school-
periode in IJmuiden heeft doorge-
bracht.

Cornelis Vreeswijk (1937-1987), 
geboren in IJmuiden, was trouba-
dour, dichter en acteur. Ondanks 
dat hij een groot deel van zijn le-
ven in Zweden heeft doorgebracht, 
heeft hij IJmuiden altijd een warm 
hart toegedragen. 

Op maandag 12 november is het 25 
jaar geleden dat Cornelis Vrees-
wijk stierf. Ter gelegenheid hier-

van wordt die avond een Corne-
lis Vreeswijk gala georganiseerd in 
de Stadsschouwburg Velsen. Kaar-
ten hiervoor zijn verkrijgbaar bij de 
Stadsschouwburg.

IJmuiden aan Zee

Volg ons op Facebook
Blijf op de hoogte van vele activi-
teiten en evenementen in Velsen: 
word fan van de Facebookpagina 
IJmuiden aan Zee.

De Facebookpagina is te vinden on-
der ‘VVV IJmuiden aan zee’. Door 
te klikken op de knop ‘vind ik leuk’ 
wordt u fan van deze pagina en blijft 
u op de hoogte van alle activiteiten in 
de gemeente Velsen.

Park Kennemergaarde 100
Dit jaar bestaat het Park Kennemergaarde bij station Santpoort Noord hon-
derd jaar. Op zaterdag 3 november tijdens de Landelijke Natuurwerkdag zijn 
de Vrienden van het Park Kennemergaarde samen met de Gemeentelijke 
Groenvoorziening aan de slag geweest om het park op te knappen. Wethou-
der Ronald Vennik hielp graag mee. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwbouw Bosbeekschool
De Bosbeekschool aan de Burge-
meester Enschedelaan in Sant-
poort-Noord is gebouwd in 1928 
en is inmiddels te klein voor het 
aantal leerlingen dat hier naartoe 
gaat. Prognoses wijzen uit dat dit 
ook in de toekomst zo zal zijn.

Door de beperkingen van het ge-
bouw kan goed, modern onderwijs 
zich niet verder ontwikkelen. Op ter-
mijn is het dan niet langer mogelijk 
om hier op een hedendaagse wijze 
onderwijs te geven. Het college van 
B&W ziet het gebied tussen de Sant-
poortse Dreef, Valckenhoefl aan en 
Bickerlaan als de beste mogelijkheid 
om een nieuwe school te bouwen. Er 
zijn binnen dit gebied drie verschil-
lende locaties waar nieuwbouw mo-
gelijk is. 

In dit kader zijn er afgelopen week 
twee informatieavonden georga-
niseerd. Een avond voor ouders en 
leerkrachten van de Bosbeekschool 
en een tweede voor direct omwonen-
den van het onderzoeksgebied. 

Een groot deel van de toehoorders 
ziet wel het belang van een nieu-
we school, maar vreest de gevolgen 
voor het huidige pand en koesteren 
de historische waarde ervan. Maar 
vooral vreest men de aantasting van 
de zogenaamde ‘groene scheg’ en wil 
men helemaal geen school op deze 
locatie. 

Meer informatie op www.velsen.nl 
> Meepraten in Velsen. Reageren op 
het startdocument kan nog tot 2 de-
cember. 
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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
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
oktober tot en met 2 november 
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.

IJmuiden: Plein 1945 nr. 7, tijdelij-
ke ontheffing planologisch gebruik 
(29/10/2012) w12.000502, IJmui-
derslag 63, starten Bed en Break-
fast (29/10/2012) w12.000499, 
Kotterkade 4, plaatsen nieu-
we helling laadkuil (29/10/2012) 
w12.000497, Rembrandtlaan 
45 en 47, verbouwen voormalig 
jeugdtheater tot 2 appartementen 
(30/10/2012) w12.000507, Zuider-
kruisstraat 3, plaatsen platformlift 
(30/10/2012) w12.000504

Velsen-Zuid: Minister van Hou-
tenlaan 123, plaatsen score-
bord met reclamevoorzieningen 
op tribune Noord (29/10/2012) 
w12.000498, Van Hogendorplaan 
1, kappen boom (30/10/2012) 
w12.000505, Tolsduinerlaan 1 (ge-
meentelijk monument), aanbren-
gen ontvochtigers in buitenmuren 
(02/11/2012) w12.000509

Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
301, kappen boom (29/10/2012) 
w12.000500

Driehuis: Geen mededelingen

Velserbroek: Schoener 47, kappen 
boom (29/10/2012) w12.000501, 
J. Michaelpad 38, starten kapsalon 
aan huis (30/10/2012) w12.000503
Nieuweland 30, plaatsen bui-
tenunit airco (31/10/2012) 
w12.000508

Velsen-Noord: Concordiastraat 

ong., oprichten bedrijfsgebouw 
(30/10/2012) w12.000506

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand: Voor zover de ingedien-
de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure – ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omge-
vingsvergunning te verlenen voor: 
IJmuiden, Plein 1945 nr. 7, tijde-
lijk in gebruik nemen (maximaal 
1 jaar) van een winkel als kantoor-
ruimte (29/10/2012) w12.000502. 
De ontwerpomgevingsvergun-
ning ligt met ingang van 9 novem-
ber 2012 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken di-
gitaal in te zien op de website vel-
sen.nl via het menu bekendma-
kingen/downloads ontwerpom-
gevingsvergunning.  Tijdens deze 
periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbren-
gen tegen de ontwerpomgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de 
werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (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 Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. 

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Betelgeuzestraat 
8, dichtzetten inpandig bal-
kon (05/11/2012) w12.000415, 
Eemstraat 12, kappen blauw-
spar (06/11/2012) w12.000439, 
Zeeweg 282, inkorten dennen-
boom naar 5 meter (06/11/2012) 
w12.000458, Waalstraat 134, 
kappen boom (06/11/2012) 
w12.000468, Waalstraat 55, kappen 
boom (06/11/2012) w12.000479  
Roerstraat 17, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000480, Reg-
gestraat 25,  kappen 2 bomen 
(06/11/2012) w12.000495

Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
245, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(31/10/2012) w12.000408, Hoofd-
straat 224A, wijzigen voorgevel 
(01/11/2012) W12.000414, J.M. 
van Nassaulaan 26, kappen boom 

(06/11/2012) w12.000492

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Tarweland 12 en 
14, oprichten van 2 garage’s 
(31/10/2012) w12.000411, Hil-
legondswegje 14, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000488

Velsen-Zuid: Thorbeckelaan 15, in-
korten 4 bomen en kappen boom 
(06/11/2012) w12.000473, Charlot-
te de Bourbonlaan 20, kappen boom 
(06/11/2012) w12.000477

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het orga-
niseren van een evenement: IJmui-
den, op het strand van IJmuiden 
aan Zee, in zone 3, het open Ne-
derlands Kampioenschap Blok-
arten op 17 en 18 november  2012 
(06/11/2012) i.12.009491.

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12  APV een vergunning verleend 
voor het maken van film en/of foto 
opnamen: Velsen-Zuid op 8 novem-
ber 2012  van 16:00 uur tot 21:30 
uur (05/11/2012) i12.010482  

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een tijdelij-
ke standplaats: Velsen-Zuid, thea-
terkassa locatie pontplein op 1,2,6, 
en 9 november 2012 startpunt voor 
locatietheater “Cokesstokers en 
ijzervreters” (03/11/2012).
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Bekendmaking

Kennisgeving Bekendmaking

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 30 oktober 2012 besloten om 
de naam Cornelis Vreeswijkpad vast 
te stellen voor de strandopgang tus-
sen Kennemerboulevard en Kenne-
merstrand nabij het borstbeeld van 
Cornelis Vreeswijk, conform de bij 
het besluit behorende kaart.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

De gemeente heeft op 1 november 
2012 een anterieure overeenkomst 
van grondexploitatie gesloten als be-
doeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien 
van het plangebied ‘Roos en Beeklaan, 
voormalige M.T.S. IJmond te Sant-
poort-Noord.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: ka-
dastraal bekend gemeente Velsen, sec-
tie F, nummer 6784 en 7063 en 8925 
(ged.). De overeenkomst is gesloten 
met Smit’s Bouwbedrijf BV, statutair 
gevestigd te Parallellweg 8, 1948 NM, 
te Beverwijk, en heeft betrekking op 
de realisatie van een woonzorgcom-
plex, bestaande uit zelfstandige seni-

oren- en ouderenwoningen, parkeer-
plaatsen en de daarbij behorende in-
frastructuur in het Projectgebied. 

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt vanaf 8 
november 2012 tot en met 20 decem-
ber 2012 tijdens kantooruren ter in-
zage bij de balie van het stadhuis (Du-
dokplein 1 te IJmuiden).
 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn van 9.00 uur tot 16.00 uur maan-
dag tot en met vrijdag en donderdag-
avond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst staat 
geen bezwaar of beroep open.

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 30 oktober 2012 besloten om 
de namen Vliegerpad, Kitesurfpad, 
Golfsurfpad, Waeckerpad, Schel-
penvisserpad, Venusschelpenpad, 
Kokmeeuwpad, Mantelmeeuwpad, 
Zilvermeeuwpad, Zeedistelpad, Zee-
windepad en Zeekraalpad vast te 
stellen voor de strandopgangen en 
aanliggende paden, zoals aangege-
ven op de bij het besluit behorende 
kaart.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Raadsplein 8 en 12 november 2012
Donderdag 8 november en maandag 12 november 2012 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein over de begroting 2013.

De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

8 november 2012 - raadzaal

Aanvang Eindtijd  Onderwerp
19.30 20.45  Algemene en specifieke Beschouwingen
   inclusief toelichting op moties en 
   amendementen.
20.45 21.15  Schorsing.
21.15 22.00  Reactie en beantwoording vragen door  
   de zes portefeuillehouders
22.00   Schorsing van de vergadering tot 
   12 november

12 november 2012 – raadzaal 

Aanvang Eindtijd  Onderwerp
19.30 21.00  Reactie raadsleden op inbreng 
   college en discussie tussen fracties
21.00 21.15  Schorsing.
21.15 21.30  Korte reactie college.
21.30 21.45  Schorsing.
21.45 22.00  Slotverklaring fracties

22.00 23.00  Besluitvorming over amendementen, 
   raadsvoorstel en moties.
23.00   Sluiting

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig 
is ingeleverd – dat kan  via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het  Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan de Maanbastion.

De raadsvergadering wordt op beide avonden live uitgezonden op de lokale 
zender Seaport TV. 

De raad heeft in zijn vergadering van 11 oktober 2012 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen:

• Verklaring geen bedenkingen omgevingsvergunning project Roos en 
Beeklaan

• Verklaring geen bedenkingen project Wijkerstraatweg 178-180 te Velsen-
Noord

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website www.velsen.nl




