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Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen?
Waarom moet u altijd aangifte doen? Dat is te horen op een
voorlichtingsavond in IJmuiden
op dinsdag 12 november in het
Tata Steel Stadion.

De winter staat voor de deur met
lange donkere dagen. Dan is het
goed te zien of er iemand thuis is
of niet. Het is een periode waarin inbrekers graag hun slag slaan.
De gemeente Velsen en de politie
spannen zich in om woninginbraken te voorkomen en inbrekers op
te sporen. Hoe meer mensen daaraan meewerken, hoe beter het is,
en hoe veiliger de wijk wordt.
Inwoners van IJmuiden
Het wijkteam van IJmuidenNoord en -Zuid organiseert een
voorlichtingsavond over de preventie van woninginbraken. U
krijgt te horen hoe belangrijk het

is om een inbraak (poging) te melden bij de politie en hoe dat moet
gebeuren. Verder komt er een exinbreker aan het woord, die vanuit
zijn ‘vakkennis’ tips geeft over de
beveiliging van uw woning. Na afloop kunt u vragen stellen.
Dinsdag 12 november
Iedereen die in IJmuiden woont
tussen het spoor en de Velserduinweg/Casembroodstraat
is
van harte welkom. De bijeenkomt
is op dinsdag 12 november 2013
van 19.30 tot 21.00 uur in het Tata
Steel Stadion in IJmuiden.
Rectiﬁcatie
In de Infopagina van vorige week
stond dat 12 november een donderdag is, maar dat is niet juist.
Het moet dinsdag 12 november
zijn. Excuus voor de verwarring!

23 november van 12.00-17.00 uur

Boek Velser Aﬀaire
Burgemeester Weerwind kreeg onder enorme belangstelling op zaterdag 2
november 2013 het eerste exemplaar van het boek over de Velser Affaire uit
handen van voorzitter Cees Weij (l.) van de SOVA (Stichting Onderzoek Velser Affaire). In zijn speech benadrukte de burgemeester dat hij hoopte dat
het onderzoek naar de Velser Affaire een moment markeert dat we als samenleving verder moeten werken aan ons ideaal van vrijheid overal ter wereld. (foto: Ko van Leeuwen)

Zonnepanelen-evenement Wmo-raad Velsen
zoekt nieuwe leden
Hoe meer zonnepanelen, hoe beter – vindt de gemeente Velsen.
Daarom organiseert zij op zaterdag 23 november een uniek Route du Soleil zonnepanelen evenement in het Tata Steel Stadion.

Het evenement biedt een aantrekkelijk programma met interessante lezingen, een zonnewinkelstraat

met allerlei producten, demonstraties, ervaringen en advies op maat.
Ook voor kinderen zijn er leuke activiteiten.
Iedereen is van harte welkom tussen
12.00 en 17.00 uur aan de Minister
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
Op www.routedusoleil.nl staat meer
informatie.

Zonnepanelen-evenement

De Wmo-raad van de gemeente Velsen is op zoek naar nieuwe
kandidaten.

Het doel van de Wmo is: meedoen.
Meedoen van alle burgers aan alle facetten van de samenleving, al
dan niet geholpen door mantelzorgers (vrienden, familie of bekenden).
En als dat niet kan, is er ondersteuning van de gemeente. De gemeente laat zich bij het ontwikkelen van
haar Wmo-beleid graag adviseren
door meedenkende burgers van de
gemeente Velsen. Zij vormen samen
de Wmo-raad.
De raad is op zoek naar mensen die
aﬃniteit hebben met de volgende
beleidsvelden: jeugd, allochtonen,
mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, verslavingsproblematiek, mantelzorg.
Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van
burgemeester en wethouders over
welzijn, sociale samenhang, jeugd,
ouderen, chronisch zieken en gehan-

dicapten en kwetsbare groepen. Vragen die aan orde komen zijn bij voorbeeld:
• Wat heeft iemand met een psychische of verstandelijke beperking
nodig om mee te doen?
• Wat voor woningen zijn er nodig
voor mensen die ouder worden?
• Hoe richten we de woonomgeving
goed in voor mensen met een rolstoel of scootmobiel?
• Wat hebben mantelzorgers nodig
om hun naasten te kunnen blijven
verzorgen?
• Wat kun je doen om vrijwilligerswerk te ondersteunen?
Geïnteresseerd?
Bent u inwoner van de gemeente
Velsen en wilt u meedoen om Wmo
zaken te verbeteren?
• Heeft u voldoende tijd, minimaal
twee uur per week?
• Bent u bereid zo nodig carrousel,
commissie- of raadsvergaderingen
bij te wonen?
> vervolg op volgende pagina
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Wmo-raad Velsen zoekt
nieuwe leden (vervolg)
• Bent u geen gemeenteraadslid, ambtenaar bij de gemeente of
werkzaam bij één van de zorg- en
of welzijnaanbieders in Velsen?
Dan bent u wellicht onze man of
vrouw! Kent u iemand waarvan u
denkt dat deze geschikt is? Laat het
ons dan ook weten.
Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatie kunt u richten aan
het secretariaat. De sollicitatiecom-

missie verwacht uw aanmelding, inclusief motivatie en CV vóór 30 november 2013. Meer informatie kunt
u inwinnen bij de voorzitter van
de Wmo-raad Velsen, de heer Jan
Stringer, telefoon 023 5381816.
Wmo-raad gemeente Velsen
Postbus 142
1970 AC IJmuiden
tel. 0255-548522
wmo-raad@welzijnvelsen.nl

Wethouder Vennik overhandigt sleutel aan kopers
In Stadspark IJmuiden zijn 28 hofwoningen aan de Grahamstraat
opgeleverd. Wethouder Ronald
Vennik en Jan de Boer, directeur
Dura Vermeer Bouw Midden West,
overhandigden op donderdag 31
oktober de sleutel aan één van de
gelukkige kopers.

Lever in en win: Welke
school heeft gewonnen?
‘Lever in en win’ – zo heet de actie van HVC Inzameling en de gemeente Velsen om oude elektrische apparaten in te leveren. Voor
de basisscholen was een speciale
wedstrijd uitgeschreven. Vrijdag 1
november maakte wethouder Ronald Vennik de winnaar bekend.

De Fransiscusschool uit IJmuiden
heeft de eerste prijs gewonnen, 250
euro voor de aanschaf van een elektrisch apparaat en twee groepsbezoeken aan het Pieter Vermeulen
Museum. De tweede prijs ging naar
de Molenweid uit Velserbroek, zij
mogen een elektrisch apparaat voor
100 euro aanschaffen en krijgen ook
twee groepsbezoeken aan het Pieter
Vermeulen Museum.

De gemeente Velsen heeft de wedstrijd samen met het Pieter Vermeulen Museum georganiseerd als onderdeel van de inleveractie, die een
groot succes was. Basisscholen De
Molenweid, Jan Campertschool,
De Pleiaden, De Vuurtoren en de
St. Fransiscusschool hebben tot de
herfstvakantie meegedaan aan de
wedstrijd om zo veel mogelijk elektrische apparaten in te leveren. Samen hebben ze ruim 900 apparaten
verzameld.
Alle ingezamelde apparaten gaan nu
via HVC naar een bedrijf waar ze gesloopt worden. Van de dure metalen
worden weer nieuwe elektrische apparaten gemaakt. (foto: Ko van Leeuwen)

de hofwoningen in oktober van dit
jaar op. Er is nog één woning te koop.

De 28 eengezinswoningen liggen in
een U-vorm met de tuinen naar elkaar toe. Hierdoor ontstaat een binnenplaats (hof ) waar privé parkeerplaatsen worden gerealiseerd. De
woningen hebben een oppervlakte van ongeveer 110 m2 en zijn ruim
en praktisch ingedeeld. Geen schuine kap, maar een volledig bruikbare
tweede verdieping. Op www.stadspark-ijmuiden.nl is meer informatie
te vinden.

Stadspark IJmuiden
Stadspark IJmuiden krijgt steeds
meer zijn definitieve vorm. De oplevering van deze hofwoningen markeert de voltooiing van tweederde
deel van het Stadspark. Het is ook het
startsein om de openbare ruimte aan
beide zijden van het park af te maken. Het Stadspark is een project van
gemeente Velsen in samenwerking
met ontwikkelaar en bouwer Dura
Vermeer. Het project is gesplitst in
verschillende deelgebieden, die gefaseerd worden gerealiseerd. De eerste
fase is gestart in 2006; inmiddels zijn
er 150 woningen en appartementen
gerealiseerd alsmede diverse voorzieningen waaronder een school.

Tien maanden bouwen
De economische omstandigheden
waren moeilijk, maar toch waren in
een periode van nog geen drie maanden tijd voldoende hofwoningen verkocht om daadwerkelijk te kunnen
gaan bouwen. Na tien maanden van
bouwen levert bouwer Dura Vermeer

Voor de definitieve oplevering van
het Stadspark resteren er nog twee
plandelen met laagbouwwoningen
aan de Radarstraatzijde; die gaan
medio voorjaar 2014 in de verkoop.
Als die gebouwd zijn, is het Stadspark IJmuiden klaar. (foto: Reinder
Weidijk)

Asfaltwerkzaamheden
Groenelaantje
Het asfaltwegdek van het Groenelaantje, het weggetje dat vanaf de Rijksweg langs o.a. de volkstuintjes naar het Spekkenwegje loopt, wordt binnenkort vernieuwd.

Het Groenelaantje wordt daarvoor
een aantal dagen afgesloten voor het

doorgaande verkeer. Deze afsluiting
vindt plaats van woensdag 13 t/m
vrijdag 15 november. De voortgang
van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden.
Het Spekkenwegje kan gedurende de
werkzaamheden alleen bereikt worden via de Biezenweg.
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Maatregelen Milieudialoog IJmond
Om de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond te verbeteren, is besloten om te investeren in walstroom, extra inzet van
een fietspont over het Noordzeekanaal en de inzet van shuttlebussen richting bedrijventerreinen.

Ook wordt er bijgedragen aan de

reconstructie van de Velsertraverse, zodat verkeer beter doorstroomt. Daarnaast wordt bekeken
waar een eventueel extra meetpunt
luchtkwaliteit in Wijk aan Zee kan
worden geplaatst. In totaal wordt
er 2 miljoen euro geïnvesteerd.
Met deze maatregelen willen
de partners in de mileudialoog

IJmond de luchtkwaliteit te verbeteren en zo de gezondheid en de
leefbaarheid in de regio een impuls
te geven. Deze maatregelen komen
bovenop de maatregelen reeds zijn
ingezet door de betrokken partners zelf, zoals de doekfilters bij
Tata Steel.
De milieudialoog is een overleg

tussen de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Rijkswaterstaat,
Milieudienst IJmond, Zeehaven
IJmuiden, Havenbedrijf Amsterdam en Tata Steel. Deelnemers
proberen een balans te vinden tussen de economische ontwikkelingen in de regio en een gezonde leefomgeving.

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.

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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
oktober 2013 tot en met 1 november 2013 de volgende aanvragen
hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lariksstraat 2 A, plaatsen aanbouw
(voorgevel)(01/11/2013)
w13.000449;
Kanaaldijk ong., verzoek verlenging tijdelijke bouwvergunning BL149-2007 (plaatsing bouwbord)
(28/10/2013) w13.000440;
Dokweg ong. en Badweg ong.,

plaatsing toeristische bebording
(31/10/2013) w13.000447;
Waalstraat 27, plaatsen dakkapel (achtergevel) (31/10/2013)
w13.000445;
De Ruyterstraat 154, aanleggen
rookkanaal
(28/10/2013)
w13.000442.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
J.M. van Nassaulaan 61, plaatsen
dakkapel (voorgevel)(31/10/2013)
w13.000446;
Middenduinerweg 36, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(01/11/2013)
w13.000448.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen boom
(29/10/2013) w13.000443;
Bloemendaalsestraatweg 7 A, vergroten 1ste verdieping (28/10/2013)
w13.000437.
Driehuis
Geen mededelingen
Velserbroek
Banenkamp 1, kappen
(28/10/2013) w13.000438.

boom

Velsen-Noord
Geen mededelingen
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.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Velsen-Noord
Tracé Velsen-Noord naar Beverwijk, aanleggen 150 kv hoogspanningsverbinding
(05/09/2013)
w13.000340.

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 voorzie-

ning worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, 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
Halkade 27, plaatsen containers
(30/10/2013) w13.000348;
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Besluiten (vervolg)
Loggerstraat 35 en 35a, wijzigen
gevel en aanbrengen tussenvoer
(04/11/2013) w13.000350.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, kappen
boom (05/11/2013) w13.000431;
Driehuizerkerkweg
126,
doorbreken draagmuur (04/11/2013)
w13.000381.
Santpoort-Noord
Marowijnestraat 15, wijzigen reeds
vergunde dakkapel (30/10/2013)
w13.000297;
Biallosterskilaan 28, kappen boom
(05/11/2013) w13.000435;

Broekbergenlaan 48 RD, wijzigen gebruik woondoeleinden eerste etage
naar kantoordoeleinden (dienstverlening)(04/11/2013) w13.000344;
Middenduinerweg 1, plaatsen groendrager, plaatsen dakkapel voor- en
achtergevel en maken constructieve
doorbraak
(01/11/2013)
w13.000388.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, kappen
6 bomen (05/11/2013) w13.000433.
Velsen-Zuid/Velsen-Noord
Gildenlaan 56, vervangen erfafscheiding (31/10/2013) w13.000339;

Grote Hout- of Koningsweg 195291, kappen 4 bomen (05/11/2013)
w13.000434;
Nabij Velsertunnel en Noordzeekanaal, aanleggen nieuwe persrioolleiding (28/10/2013) w13.000275.
Velserbroek
Broerskamp 1 t/m 29, vernieuwen balustrades van galerijen(31/10/2013) w13.000349.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Cruiseboulevard 10 te IJmui-

den, 9 november 2013, Two Generations, Felison Cruise Terminal
(07/11/2013) u13.009705
Film- en foto opnamen artikel
2:12 APV
Noordersluisweg
Velsen-Noord,
7 november 2013 (31/10/2013)
u13.009705;
Trawlerkade IJmuiden, 6 november
2013 (31/10/2013) u13.009700.
Standplaats artikel 5:18 APV
parkeerterrein Burg. Weertplantsoen, Bevolkingsonderzoek Kanker,
vanaf 1 januari tot 31 januari 2014
(30/10/2013) u13.009365.

Verkeersmaatregelen

Rijksweg 466, 2071 CV
poort-Noord

Sant-

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

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

Zeeweg 228, 1971 HH 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
IJmuiden - In het weekend
van 26 en 27 oktober is de wedstrijdploeg van Watervrienden
IJmuiden op trainingskamp geweest in Eindhoven. Een weekend gericht op het verbeteren van de conditie, de zwemtechniek én het groepsgevoel.
Een recordaantal van meer dan
veertig zwemmers en begeleiders nam deel aan dit kamp dat
de ploeg helpt voor te bereiden
op het nieuwe zwemseizoen.
In het walhalla van de Nederlandse zwemwereld kon iedere deelnemer, van de jongste
brevetzwemmers tot en met de
volwassen masterzwemmers,
zich even Pieter van den Hoogenband of Ranomi Kromowidjojo voelen. Onder leiding van
gasttrainer Wim ter Wolde kregen de zwemmers uitgebreide
oefening in de techniek van de
rug- en schoolslag.
Maar het draait niet alleen
maar om zwemmen. Vijf teams,
bestaande uit jonge en oude-

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

re zwemmers, gingen ook buiten het zwembad de sportieve strijd met elkaar aan. Alles
met als doel om zoveel mogelijk aanwijzingen te bemachtigen over de locatie van de
schat. Die aanwijzingen konden de zwemmers vinden,
winnen of verdienen, tijdens
de quiz, spelletjesmiddag en
speurtocht door het bos, maar
ook tijdens de corveediensten.
Het blijkt een groot succes te
zijn en overal in en om de locatie overleggen de zwemmers
met elkaar.
Tijdens het kampvuur op zaterdagavond speculeert men ook
nog lang over de locatie en de
inhoud van de schat. Ook onderling wisselden de teams
soms wat informatie uit, maar
uiteindelijk is het Grace Struijs
die op zondagochtend de schat
voor haar team weet te vinden.
De locatie: de tribune van het
Pieter van den Hoogenband
bad.

WVIJ op trainingskamp
ge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

