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Duurzaamheidprijs voor De Zandhaas
derne en schone energieopwekking.
Daarnaast versterkt het de recreatieve en toeristische positie en is een
goed voorbeeld van maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

Weg met kauwgom en sigaretten
De tweede prijs ging naar Jordi van
de Lugt, Jesper te Beest en Kevin
Singels. Deze jongens van 12 jaar
willen iets doen aan kauwgom en sigaretten op straat. Dat kan met zogenaamde ‘roostertegels’. Deze tegels vangen de rotzooi en worden
periodiek geleegd. Zij gaan, met de
gemeente, onderzoeken op welke plekken deze ‘roostertegels’ geplaatst moeten worden.
Korenmolen De Zandhaas wint
de 1e prijs op de Dag van de
Duurzaamheid. De molen wil
stroom gaan opwekken uit windenergie. Drie brugklasleerlingen
wonnen de 2e prijs met een idee
tegen kauwgom en sigaretten op
straat.
De Dag van de Duurzaamheid is een
jaarlijks terugkerend landelijk initiatief waarin burgers, bedrijven
en instellingen worden opgeroepen verantwoordelijkheid te nemen
voor een meer duurzame woon- en
leefomgeving en hier aan bij te dragen. De inzending van Korenmolen
de Zandhaas past volgens de jury
naadloos in dit streven.

1 miljoen kansen
Korenmolen De Zandhaas heeft de
status van monument. Dagelijks
wordt er op authentieke wijze met
windkracht gemalen en voor veel toeristen is deze molen een trekker. Nu
is het plan opgevat om de energie op
te vangen van de 1 miljoen omwentelingen die de wieken jaarlijks maken.
Het idee is een generator te plaatsen
waarmee de wind stroom opwekt.

Speciaal voor deze dag is het museum een samenwerking aangegaan met de kinderboerderij Velserbeek in Velsen-Zuid. Kinderen onderzochten de kinderboerderij op
duurzaamheid. Aan de hand van een
vragenlijst brachten zij het duurzaamheidgehalte in kaart. Zoals
de aanwezigheid van toiletten met
spaarstand en een regenton.
Foto’s: Reinder Weidijk

De motivatie van de gemeente Velsen
om aan De Zandhaas de eerste prijs
toe te kennen is dat het idee praktisch is, kleinschalig, lokaal en verbonden aan een voor ieder zichtbaar
en markant punt in Velsen. Het verbindt eeuwen oude techniek aan mo-

Wegwerkzaamheden
overweg Schulperspad
Van dinsdag 22 november tot en met donderdag 24 november 2011 zal
de overweg Schulperspad nabij de Duinvlietstraat / Melklaan in Velsen-Noord voor al het verkeer zijn afgesloten. Tijdens deze periode vervangt Tata Steel de rails
en het wegdek. Voor de
werkzaamheden geldt dat
de uitvoering afhankelijk
is van de weersomstandigheden.

Mr. Finney
De prijsuitreiking in de bibliotheek
was het sluitstuk van de duurzaamheiddag. Burgemeester Franc Weer-

wind trapte in de ochtend af in het
Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. Hij las voor uit: Mr. Finney, de
andere kant van het water. Dit kinderboek van Prinses Laurentien en Syb
Posthuma is een verhaal over de aarde en oplossingen voor de klimaatverandering. Landelijk wordt dit boek op
de Dag van de Duurzaamheid door tal
van prominenten voorgelezen.

Brommen en fietsen op de stoep
De gemeente Velsen ontvangt
regelmatig het verzoek van
burgers om meer op te treden
tegen het rijden met fietsen
en brommers op de stoep en in
parken en plantsoenen. Hoewel hier vaak de jeugd als veroorzaker wordt genoemd, blijkt
uit onderzoek dat deze overlast
wordt veroorzaakt door personen van alle leeftijden.
Het team Toezicht & Handhaving
van de gemeente Velsen zal, in samenwerking met de politie, hier
meer aandacht aan gaan geven en
mogelijk over gaan tot bekeuren.

De hoogte de bekeuring voor fietsers bedraagt in 2011 € 40,- en voor
brommers/scooters € 70,-.
Iedereen van 14 jaar en ouder moeten zich kunnen legitimeren. Indien iemand zich niet kan legitimeren bestaat de kans dat hij of
zij hier ook een bekeuring voor
krijgt. De hoogte van deze bekeuring wordt vastgesteld door de Officier van Justitie. Zowel de handhavers van het team Toezicht &
Handhaving van de gemeente Velsen als ook de politie zijn bevoegd
om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen.

Infopagina
17 november 2011

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Onderzoek tevredenheid
Wmo-aanvragers

Speciaal voor ondernemers IJmond

Zijn aanvragers tevreden met de
hulp en steun die ze krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De gemeente Velsen laat dat dit najaar onderzoeken.

Drie op de tien ondernemers is
jaarlijks slachtoffer van criminaliteit. Op een veiligheidscongres 22 november in Beverwijk
krijgen ze preventieve maatregelen, tips en adviezen aangereikt om schade en fraude te
voorkomen.

De gemeente biedt ondersteuning
aan mensen met (lichamelijke) beperkingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze
ondersteuning verschilt van persoon
tot persoon en varieert van hulp met
vervoer (denk aan bijvoorbeeld een
rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij
het huishouden. De ondersteuning is
erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig aan
de samenleving kan deelnemen.
Omdat de gemeente het belangrijk
vindt om te weten wat aanvragers
van de ondersteuning en de daarbij
behorende dienstverlening vinden,
gaat er een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd

door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. In een vragenlijst
komen de verschillende aspecten
van de ondersteuning aan de orde.
De vragenlijsten worden rond 21 november 2011 verstuurd aan ca. 1.000
willekeurig gekozen aanvragers.
De gemeente hoopt dat de aanvragers de tijd willen nemen deze in te
vullen en terug te sturen. De resultaten worden voorgelegd aan het college, de raad en de (Wmo)-raad. Waar
nodig kunnen werkprocessen worden aangepast of geoptimaliseerd.
De uitkomsten van het onderzoek
worden naar verwachting medio mei
2012 bekendgemaakt, onder andere
op www.velsen.nl.
Meer informatie over het onderzoek in te krijgen bij de gemeente
via telefoonnummer 140255 / 0255567200, via de mail info@velsen.nl
of bij de balie van het Klant Contact
Centrum in de hal van het stadhuis.

Dag van de mantelzorg
Donderdag 10 november 2011 was
de landelijke dag van de mantelzorg; wethouder Wim Westerman heeft tijdens deze dag enkele
mantenzorgers in Velsen bezocht.
Mantelzorgers zijn mensen die
langdurig onbetaald zorgen voor
een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partners,
ouder, kind of ander familielid,
vriend of kennis. Zij nemen deze
zorg op zich door de persoonlijke
band die zij met de hulpbehoevende hebben. Om overbelasting van
mantelzorgers te voorkomen kunnen zij ondersteuning krijgen. De
gemeente faciliteert daarbij.

Veiligheidscongres Beverwijk

Voor alle ondernemers in de
IJmond wordt op dinsdag 22 november 2011 een veiligheidscongres georganiseerd in Beverwijk.
Daar kunnen zij in workshops
praktische tips en adviezen krijgen en voorbeelden van preventieve maatregelen. Om dit congres onder de aandacht te brengen bracht
burgemeester Franc Weerwind op
dinsdag 1 november een bezoek
aan verschillende ondernemers in
IJmuiden. Hij deed dat samen met
de teamchef van de Politie Velsen,
de heer Marijn Putman, en de voorzitter van de winkeliersvereniging,
de heer Piet Schouten.

De gastsprekers van het veiligheidscongres zijn de heer Fred
Teeven, staatssecretaris Veiligheid
en Justitie, en misdaadverslaggever John van den Heuvel. Zij zullen met praktijkvoorbeelden het
belang van veiligheid onder de aandacht brengen bij de ondernemers.
Het congres wordt georganiseerd
door het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing samen met
de Kamer van Koophandel Amsterdam, MKB IJmond en Rabobank
IJmond-Noord. Deelname is gratis; aanmelding is noodzakelijk bij
www.kvk.nl/veiligheidscongres.
Speciaal voor de winkeliers
aan de Kennemerlaan en de
Lange Nieuwstraat wordt er
op 21 november a.s. een training over preventie van winkeldiefstal gegeven. Opgeven
kan bij Kees.goedknegt@rpckennemerland.nl

Foto: Reinder Weidijk

In Nederland zijn er ruim 2,6 miljoen mensen die voor een langere tijd intensief voor ander zorgen.
Jaarlijks is er de Dag van de Mantelzorg. In het hele land worden dan activiteiten georganiseerd om mantelzorgers een hart onder de riem te
steken.
Op de foto is de wethouder in gesprek met de heer en mevrouw van
Zandvoort. Een aantal andere mantelzorgers in Velsen heeft genoten
van een brunch die hen die dag werd
aangeboden als klein gebaar van
waardering voor het vele werk dat zij
als mantelzorger verrichten".

Lees de
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Hoe komt de gemeente
aan haar geld?
De algemene inkomsten van de
gemeente nemen in 2012 toe
tot € 83,7 miljoen (2011: € 82,5
mln). Het grootste deel van die
inkomsten komt van het Rijk, in
de vorm van een zgn. algemene
uitkering van ruim € 59 miljoen.
Het is de verantwoordelijkheid
van de gemeente om met die uitkering op een goede manier invulling te geven aan al haar wettelijke verantwoordelijkheden.
Natuurlijk heeft de gemeente ook
eigen inkomsten. Dit zijn verschillende gemeentelijke belastingen:
de OZB, hondenbelasting, precariobelastingen voor bedrijven, toeristenbelasting en parkeergelden.
In totaal komt er zo € 83,7 miljoen
aan ‘algemene dekkingsmiddelen’
binnen. Dat zijn niet alle inkomsten: er zijn ook belastingen die di-

rect worden besteed aan het onderwerp waarvoor ze zijn bestemd. Een
voorbeeld hiervan is de afvalstoffenheffing, waarmee onder meer de
huisvuilinzameling wordt betaald.
De totale gemeentebegroting omvat
daardoor een veel hoger bedrag van
€ 149 miljoen.
De netto woonlasten zijn, als alle lokale belastingen bij elkaar worden
opgeteld, in Velsen helaas hoger dan
gemiddeld in Nederland. Daar staat
tegenover dat Velsen werkt met een
gezonde, sluitende begroting en
zich verre houdt van onverantwoorde financiële risico’s. Dat wil zeggen, er wordt niet meer uitgegeven
dan er binnenkomt. Als alles precies loopt zoals begroot houdt de gemeente in 2012 een positief saldo
over van € 386.000.
Foto: Reinder Weidijk

Velsen begroot
voor de toekomst
Milieu, een schone zaak
De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van
duurzaamheid. Maar het goede
voorbeeld geven is niet genoeg
om een gezonde, schone en hygiënische leefomgeving te waarborgen. Behalve een schoon en zuinig wagenpark, energiezuinige
gebouwen en een duurzaam inkoopbeleid bij de gemeente zelf,
is er ook veel beleid en regelgeving op Milieugebied.
Een zo laag mogelijke uitstoot van
schadelijke stoffen, beperking van
geluidsoverlast, bescherming van
bodem en water, bereikbaarheid,

ruimtelijke kwaliteit, veiligheid en
leefomgeving: dat is zo’n beetje waar
het gemeentelijke milieubeleid zich
mee bezighoudt.
Naast algemene milieuwetgeving die
in Velsen, mede door de aanwezigheid van industrie, aan de orde van
dag is, heeft het gemeentebestuur
zelf ook verschillende beleidsambities geformuleerd, zoals het Milieubeleidsplan 2008-2012, het Gemeentelijk Klimaatprogramma en het Afvalplan. Voor verschillende milieuprogramma’s is al in de Voorjaarsnota besloten tot een verhoging van de
Milieubegroting met € 172.000.

Maandag 7 november 2011
heeft de gemeenteraad de begroting 2012 vastgesteld.
Met een collegeprogramma
2010-2014 getiteld ‘Vertrouwen in de kracht van Velsen’
lijkt het vanzelfsprekend dat
de gemeente een sluitende begroting presenteert met ruimte voor goede voorzieningen en
het nodige nieuwe beleid. De
economische crisis gaat echter
ook aan Velsen niet voorbij, zodat we niet om een aantal pijnlijke keuze heen kunnen.
Binnen een sobere begroting maken we strategische keuzes. We
maken het bedrijven zo aantrekkelijk mogelijk zich in Velsen te vestigen, omdat dat goed is voor de
economie. We helpen mensen om
succesvoller te zijn op de arbeidsmarkt en in hun rol in de samenleving. We versterken cultureel ondernemerschap, zodat kunst- en
cultuurinstellingen minder afhankelijk zijn van gemeentelijke

subsidie. We houden de Velsense
sportvoorzieningen op niveau door
te letten op optimale bezetting en
kostendekkendheid. We doen een
beroep op participatie van inwoners en maatschappelijke partners
om Velsen samen schoon, heel, veilig en sociaal te houden. En we kijken vooruit om in de toekomst voldoende ontwikkelingsruimte te
behouden, in de vorm van bestemmingsplannen, stimuleringsplannen en kritisch toezicht op vele
terreinen.
De begroting van Velsen kijkt verder dan 2012. Het collegeprogramma 2010-2014 is leidend. Ook de
Visie op Velsen 2025 is mede bepalend, en daarom willen we in 2012
drie strategische agenda’s ontwikkelen voor het leven, wonen
en werken in Velsen. De begroting
2012 is dus eigenlijk het begin van
ons beleid voor de toekomst.
Ronald Vennik
Wethouder van Financiën
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Een volle
economische agenda
Op het gebied van Economische
Ontwikkeling staan versterking
van haven en industrie, toerisme en recreatie, én van detailhandel en horeca in de begroting
voor 2012 voorop. Verder heeft
de raad eerder dit jaar de Visie op
Velsen 2025 vastgesteld, waarin
de wenselijke ontwikkeling van
de gemeente voor de toekomst is
geschetst. In deze visie met als
ondertitel ‘Kennisrijk werken
in Velsen’ ligt het accent op een
‘Velsense economie die zich dynamisch, kennisrijk en innovatief ontwikkelt’.
Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden wil de gemeente het
bedrijfsleven zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren. Velsen profileert zichzelf, en de IJmond, actief als high-tech regio voor industrie (staal), constructie (offshore)
en logistiek (visserij). Concurrentiekracht, samenwerking en innovatie
zijn de kernwoorden.
Als makelaar en schakelaar ziet de
gemeente een rol voor zichzelf om
bedrijven met hun onderzoek en ontwikkeling aan tafel te brengen met
kennisinstellingen, zodat in Velsen
ooit een high-tech campus zal ontstaan. Dit past in de ambitie van Velsen om zich te richten op de kennisindustrie, onderzoeksinstituten op
het gebied van energie en duurzaam-

heid en proeftuinen voor nieuwe
technologieën. Deze sectoren moeten –naast toerisme, haven en (het
stimuleren van) evenementen– in de
toekomst mede het profiel van Velsen bepalen.
Intussen blijft het college pal staan
voor de facelift van de toegangsweg
naar IJmuiden aan Zee en het realiseren van de Kustvisie, projecten
waar al jaren hard aan wordt gewerkt
en die belangrijk zijn voor het toeristisch potentieel van de gemeente. Behalve voor de haven en het cultureel
erfgoed is er daarom ook aandacht
voor wandel- en fietsroutes tussen
de belangrijkste attracties, voor aantrekkelijke overnachtigingsmogelijkheden (o.a. in het gebied Halkade/Dokweg) en goed vindbare toeristische horecalocaties. Velsen heeft
de groeiende stroom ferry- en cruisepassagiers genoeg te bieden en wil
zich, o.a. via citymarketing, profileren als actieve, avontuurlijke en attractieve kustplaats.
De vernieuwing van het winkelcentrum van IJmuiden en een gezonde ontwikkeling van de detailhandel
elders in Velsen krijgt van het college ook alle prioriteit. Samenwerking met de lokale middenstand en
marktkooplieden, en het faciliteren
bij de schaalvergroting van bouwmarkten (m.n. in Velserbroek) en supermarkten, staan hoog op de economische agenda.

Samen aan de slag met
maatschappelijke zorg
Op het gebied van Maatschappelijke Zorg is de belangrijkste
taak van de gemeente het uitvoeren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), om te
zorgen dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp
en ondersteuning krijgen die ze
nodig hebben.
In 2012 werkt de gemeente aan een
nieuw WMO-beleidsplan met als
motto ‘Samen aan de slag’. Hierin
staat een nieuwe benadering centraal: de nadruk ligt op het samen
met de aanvrager nagaan wat de mogelijkheden zijn en hoe hij zijn eigen
verantwoordelijkheid kan nemen.
De verwachting is dat bij een uitgebreider en intensiever persoonlijk
contact, veel mensen in hun eigen
omgeving (een deel van) de hulpvraag kunnen oplossen. Zo hoopt
het college onnodige en ongewenste afhankelijkheid van een ‘zorgende overheid’ te verminderen en meer
individuele hulp te kunnen bieden
waar die ook echt nodig is.
De maatschappelijke ondersteuning richt zich niet alleen op kwetsbare mensen en mensen met een beperking. Door het ondersteunen van
mantelzorgers, het stimuleren van
vrijwilligerswerk en wijkinitiatieven wil het gemeentebestuur actief
burgerschap stimuleren, onder meer
door waar mogelijk bestaande regels

en gevestigde structuren te doorbreken. In wijkteams wordt al gewerkt
aan een schoon, sociaal, heel en veilig Velsen.
De gemeente biedt schuldhulpverlening aan inwoners met financiële
problemen, om hen te helpen weer
op eigen benen te staan. Daarnaast
staat de geestelijke en lichamelijke
gezondheid van de Velsenaren hoog
op de agenda. Speerpunten zijn de
preventie van overgewicht, het voorkomen van overmatig gebruik van
genotmiddelen en het voorkomen
van depressiviteitsklachten.
Door de vergrijzing wordt de gemeente geconfronteerd met steeds
verder stijgende kosten. Daarom zijn
bezuinigingen nodig en die worden
gerealiseerd door de nieuwe aanpak
bij de uitvoering van de WMO. Daarbij is integratie van een aantal accommodaties en ontmoetingsactiviteiten in de wijken onvermijdelijk.
Dit leidt tot een maximale spreiding
en betere bezetting van welzijnsvoorzieningen. Deze bezuinigingen betekenen o.a. een einde aan de
voorlichtingsactiviteiten voor ouderen, de activiteiten in wijksteunpunt
De Delta en ook die van de Stichting Welzijn Velsen in buurthuis
de Veste. Het college onderzoekt of
het wijksteunpunt Zee- en Duinwijk, liefst kostendekkend, voor deze buurt behouden kan blijven.
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Meer uitkeringsgerechtigden
meer stimulans bieden
Burgers hebben hun eigen verantwoordelijkheid als het gaat
om Werk en Inkomen. De gemeente vervult een stimulerende rol en biedt een solide vangnet waar dat nodig is. Meer mensen dan gehoopt hebben zo’n
vangnet in de vorm van een uitkering nodig: het aantal uitkeringsgerechtigden is met 26%
toegenomen. Daarom heeft het
college de post uitkeringen met
€ 875.000 moeten verhogen. Gelukkig ontvangt Velsen voor een
groot deel hiervan een bijdrage
van het Rijk.
De gemeente helpt, waar mogelijk,
inwoners met een inkomen op of
rond bijstandsniveau om (weer) aan
werk te komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door reïntegratietrajecten en
(bij)scholing, die betere kansen bie-

den op de arbeidsmarkt.
Voor mensen die desondanks langdurig op een uitkering zijn aangewezen, is het belangrijk dat ze toch
actief deelnemen aan de maatschappij. De gemeente wil de burger
daarbij graag een duwtje in de rug
geven. Het werk- en inkomensbeleid van de gemeente Velsen is dan
ook gericht op zowel arbeidsparticipatie als maatschappelijke participatie, door voorzieningen voor
zo veel mogelijk mensen toegankelijk te maken en sociaal isolement te
voorkomen of te doorbreken. Hiervoor heeft de gemeente een speciaal
armoedebeleid vastgesteld.
Het gemeentebestuur wil met dit
beleid het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren geleidelijk
aan verlagen, zodat minder druk op
de begroting komt te liggen.

Zuinig op –en mét–
Velsens cultuuraanbod
Het gemeentebestuur is zuinig
op het basisaanbod van beeldende en podiumkunst, inclusief de amateurkunst. Daarom subsidieert de gemeente 2
theaters (die samen jaarlijks
114.000 bezoekers trekken),
het Kunstencentrum (1.300
cursisten) en zo’n 60 amateurkunstinstellingen. Er is nauwe
samenwerking tussen en met
culturele instellingen en daarnaast –in het kader van cultuureducatie– met scholen. Zo
komen er een Kunstmenu voor
basisscholen en Rondjes Cultuur voor het voortgezet onderwijs.
Inwoners van Velsen realiseren
zich soms nauwelijks dat zich om
hen heen ook veel cultuur bevindt
die niet op een podium, aan de
wand of op een sokkel thuishoort.
Om deze schat aan cultuurhistorisch erfgoed optimaal tot zijn
recht te laten komen, werkt de gemeente aan 4 digitale routes die op
een moderne manier de historie,
kunst, monumenten en archeologie van Velsen openbaren. In een
innovatie- en informatiecentrum
aan de kust kan in de toekomst ook

het Pieter Vermeulen Museum een
plek krijgen. Dit sluit aan bij het
uitgangspunt in de Visie op Velsen
2025, dat in de cultuursector een
krachtenbundeling nodig is.
De bibliotheek is een van de belangrijkste culturele voorzieningen in de gemeente. Bijna 1 op de
3 Velsenaren is lid van de bibliotheek, die jaarlijks ruim 540.000
materialen uitleent. De gemeenteraad moet zich binnenkort uitspreken over eventuele verzelfstandiging van de bibliotheek, omdat deze vanaf 2013 zal worden getroffen door bezuinigingen. Een fusie
met de bibliotheken van Haarlem
en Duinrand behoort tot de mogelijkheden. Een andere optie is vergaande samenwerking met andere
lokale culturele organisaties.

De juiste balans tussen
wonen, werken en recreëren
Het gemeentebestuur wil voorzien in de eigen woningbehoefte van de Velsense bevolking en
daarnaast ook (kennis)bedrijven
aantrekken. Daarbij moeten met
het oog op de toekomst vele afwegingen worden gemaakt op het gebied van planologie, ruimtelijke
en leefkwaliteit. Hoe de gemeente
er in 2025 uit moet zien, is voor een
groot deel beschreven in de door
de gemeenteraad vastgestelde Visie op Velsen 2025.
Het is nog niet eenvoudig om die visie te verwezenlijken. De ruimtelijke
omgeving in Velsen is complex, door
de opeenhoping van woon-, werk-, recreatieve en natuurfuncties. Het is
mooi dat er zoveel voorzieningen zijn,
maar die staan tegelijkertijd vaak ook
weer op gespannen voet met elkaar.
Het verruimen van de ene functie betekent vaak het beperken van de andere. Daarin moet steeds de juiste balans
worden gevonden. In 2012 moet daarom de Woonvisie voor Velsen klaar
zijn, als basis voor het toekomstige
volkshuisvestingsbeleid.
Intussen zijn al vele ruimtelijke pro-

jecten in volle gang. In 2012 en de jaren erna is de gemeente o.a. betrokken bij gebiedsontwikkelingen in het
Centrumgebied IJmuiden (winkelcentrum, HOV, Lange Nieuwstraat,
Velserduinplein), Velsen-Noord (bredeschool, Sportpark Rooswijk, De
Schouw, Groene IJmond en onderdelen van het project ‘Frisse Wind’)
en het Noordzeekanaalgebied (OudIJmuiden, Kustvisie, Grote Hout,
Kromhoutstraat, Zeesluis, Tata Steel).
Ook bij ontwikkelingen als het Stadspark, Grote Buitendijk/Hofgeest
en Nieuw Helmduin (onderwijs- en
sporthuisvesting) is de gemeente actief betrokken.
Om in de toekomst voortvarend verder
te kunnen met ontwikkelingsplannen
moeten in 2012 tenminste 2 bestemmingsplannen klaar zijn voor besluitvorming: Zeezicht (globaal het noordwestelijk deel van de gemeente, van
de grens met Wijk aan Zee, het terrein
van Tata Steel tot de Velsertunnel tot
de zuidgrens van het Noordzeekanaal)
en De Biezen (het gebied tussen de
A208 en de Hagelingerweg, ten zuiden
van de spoorlijn en ten noorden van de
Santpoortse Dreef ).
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Allemaal de ruimte, allemaal
verantwoordelijkheid
Het gemeentebestuur heeft de
wettelijke taak de openbare
ruimte in te richten en te beheren, maar de verantwoordelijkheid voor een schone, hele, veilige en sociale omgeving delen
we met z’n allen. De financiën
dwingen Velsen de komende jaren een lager kwaliteitsniveau
van de openbare ruimte te accepteren. Als inwoners, woningcorporaties en andere partners samen mede verantwoordelijkheid
nemen, kan de gemeente toch
aantrekkelijk blijven en hoeven
de bezuinigingen op wegen- en
groenonderhoud geen al te grote
gevolgen te hebben.
De verkeersveiligheid en bereikbaarheid van Velsen mogen niet ter
discussie staan. De gemeente voert
op dit gebied al jaren een consequent
beleid, vastgelegd in onder meer het
Lokaal Verkeer- en Vervoersplan,
het Fietsbeleidsplan en het Parkeerbeleidsplan. Ook aan de realisatie van de Hoogwaardig Openbaar
Vervoer (HOV)-verbinding tussen
IJmuiden en Haarlem wordt hard
gewerkt. De eerste gedeelten van
het tracé zullen komend jaar gereedkomen, andere stukken zijn nog in
voorbereiding.
De verkeersintensiteit op de Lange
Nieuwstraat moet verder omlaag. In
2012 komt de herinrichting van de
Julianakade en de IJmuiderstraatweg aan bod. In de tweede helft van
het jaar zal ook worden gestart met
het project “Herinrichting van het

industriegebied IJmuiden–West”.
De werkzaamheden aan de Bloemendaalsestraatweg en de Wüstelaan in Santpoort, het Moerbergplantsoen in IJmuiden en de Meervlietstraat in Velsen-Zuid worden
juist afgerond.
Veel aandacht blijft er voor de verkeersveiligheid, met name rond
scholen. Door de omgeving van basisscholen minder aantrekkelijk te
maken voor auto’s en het fietsgebruik te bevorderen zijn al goede resultaten geboekt. Bij alle herinrichtingen wordt steeds scherp gekeken naar het belang van de fietsers.
Zo zijn onlangs belangrijke fietspaden gerealiseerd langs de Pontweg,
de Santpoortse Dreef en de Staalhavenweg. Met subsidie van de Milieudienst IJmond worden bij verkeersregelinstallaties wachttijdvoorspellers aangebracht.
In september 2011 is het project
IJmond Bereikbaar gestart. Daarin werkt Velsen samen met de andere IJmondgemeenten, de Milieudienst IJmond en het bedrijfsleven.
Naast verbetering van de bereikbaarheid is het doel ook de luchtkwaliteit
te verbeteren. Het project start met
een aantal concrete verkeersmaatregelen, zoals uitbreiding van de aansluiting van de Velsertraverse op de
A22, verbetering van de havenroute in IJmuiden (door het bedrijfsleven) beschikbaarstelling van een OVpas (IJmond Bereikbaarpas) en lancering van een website www.ijmondbereikbaar.nl met actuele informatie.

Leren, ontwikkelen,
ontplooien voor alle leeftijden
De Velsense jeugd moet de kans
krijgen om zijn talenten te ontwikkelen, kennis te vergaren
en zich te ontplooien. Het gemeentebestuur zet zich er al jaren voor in dat leerplichtige kinderen naar school gaan en om
vroegtijdige uitval te voorkomen. Voor veel activiteiten kijkt
de gemeente naar onderlinge samenhang: onderwijs, zorg, welzijn, sport en cultuur gaan hand
in hand.
Ook ouders krijgen ondersteuning
om hun kinderen goede ‘startkwalificaties’ te laten verwerven voor een
beroep of vervolgopleiding. Zo zorgt
de gemeente voor leerlingenvervoer,
peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie. In Brede Scholen, belangrijke centra waar allerlei
functies zijn gecombineerd, wordt
kinderen zo nodig de hele werkdag
van hun ouders een veilige en inspirerende sociale omgeving geboden.
Na de basisschool wil het college in
Velsen ook een doorgaande leerlijn
waarborgen naar het VMBO, MBO
en HBO, met name gericht op technische en maritieme opleidingen.
Desondanks kunnen op een bepaalde leeftijd achterstanden ontstaan,
die voor jongeren een belemmering
kunnen vormen om volwaardig in
de maatschappij te functioneren.
Via het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat in 2012 twee laagdrempelige

inlooppunten krijgt, probeert de gemeente te zorgen dat niemand buiten de boot hoeft te vallen.
In de gemeentebegroting is het programma Jeugd en Educatie terug te
vinden in menskracht, maar ook in
huisvesting en andere voorzieningen. Huisvestingskosten zijn met
voorsprong de hoogste post op de
onderwijsbegroting. Samen met
schoolbesturen kijkt de gemeente
daarom onder meer naar de basisscholen in Velserbroek. Het leerlingenaantal neemt daar af, zodat een
deel van de huisvesting leeg zal komen te staan en een nieuwe bestemming moet krijgen. Het Ichthus Lyceum gebruikt daarentegen noodlokalen en moet uitbreiden. In het kader van versterking van het VMBO
wordt ook het Vellesan College uitgebreid. De Molenduin-school voor
speciaal onderwijs in SantpoortNoord wordt gemoderniseerd. Voor
de Bosbeekschool, Klipper en Zandloper zijn nog plannen in de maak.
Buiten het reguliere onderwijs biedt
de gemeente Velsen ‘tweede kans’onderwijs voor 16 en 17-jarigen via
het Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO). Ook volwassenen krijgen de kans aan het
onderwijs deel te nemen. Hierbij
speelt ook alfabetisering een rol,
als onderdeel van de inburgering en
middel om mee te doen in de maatschappij.
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Investeren en bezuinigen
voor een gezonde sport
gezondheid, welzijn, cultuur en onderwijs heeft de gemeente 6 ‘combinatiefuncties’ gecreëerd: ambtenaren die
coördineren en ondersteunen om de
jeugd allerlei sport- en andere activiteiten te bieden. Zo’n stimulans is ook
de Jeugdsportpas (JSP), waarmee elk
jaar zo’n 1.000 kinderen kennis maken
met verschillende sporten. Voor kinderen die moeilijk aansluiting vinden
bij een sportvereniging is er Club Extra. De komende jaren wil de gemeente Velsen ook ‘sociale media’ inzetten
om de sport nieuwe impulsen te geven.

Veel Velsenaren doen aan sport,
en de gemeente wil daar de best
mogelijke voorzieningen voor bieden. Dat is niet eenvoudig want de
exploitatie van sportaccommodaties in Velsen is verre van kostendekkend. In 2012 overschrijdt de
gemeentelijke sportbegroting de
grens van € 6 miljoen. In de jaren
daarna zijn bezuinigingen onvermijdelijk.
Het belang van de sport staat niet ter
discussie. Ruim 71% van de inwoners van Velsen doet aan sport, de
sportaccommodaties in Velsen krijgen een ruime voldoende als rapportcijfer en zijn gemiddeld voor 81% bezet. En het zwembad krijgt maar liefst
280.000 bezoekers per jaar. Daar staat
tegenover dat de sportsubsidies in
2013 moeten worden gehalveerd en
dat sporthallen, gymzalen en andere
sportaccommodaties ook veel onderhoud nodig hebben.
Als verbindende schakel tussen sport,

Bij het subsidiëren van sportinstellingen is de gemeente genoodzaakt strengere eisen te stellen aan de hiervoor
geleverde prestaties en hoe deze aansluiten bij de gemeentelijke sportdoelstellingen. Sportaccommodaties moeten kostendekkender worden door tariefsverhogingen. Dit geldt vooral
voor de buitensport maar ook voor het
zwembad en de binnensport. Deze bezuinigingen worden de komende 3 jaar
stapsgewijs doorgevoerd.
Het gemeentebestuur loopt echter
niet weg voor noodzakelijke investeringen. Zo komt er een nieuwbouw
voor de Waterloo gymzaal en voor de
sporthal Zeewijk-Nieuw Helmduin,
liefst in combinatie met de nieuwbouw voor de basisschool De Zandloper. Sportpark Rooswijk in VelsenNoord krijgt vanaf 2012 een fikse opknapbeurt. Zwembad De Heerenduinen ondergaat de nodige verbeteringen, met name in verband met Arborichtlijnen.
Foto: Stadsfotograaf Ton Heijnen

Dienstverlening, administratie
en organisatie prima op orde
Velsen heeft de dienstverlening
aan burgers goed op orde, maar
blijft scherp op de kwaliteit van
de gemeentelijke producten. Die
dienstverlening moet niet alleen
goed zijn, maar ook efficiënt tot
stand komen. Daarom werkt Velsen samen met andere gemeenten in de regio Kennemerland, zoals op het gebied van de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD’s).
Ook zijn er allianties zoals
IJmond Bereikbaar en de samenwerkingsagenda met Amsterdam.
Met de invoering van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is
een hoge kwaliteit van de opslag van
persoonsgegevens in Velsen gewaarborgd. De kwaliteit van de GBA wordt
elke 3 jaar door het Ministerie ‘geaudit’, en maandelijks intern gecontroleerd. Het informatiebeveiligingsplan
Burgerzaken wordt elk jaar geactualiseerd op basis van een, ook jaarlijks
uitgevoerde, risicoanalyse. Zo is er
ook een beveiligingsplan Belastingen
en Invordering, dat op dezelfde wijze
wordt getoetst.
De gemeentelijke WOZ-administratie (Wet waardering Onroerende Zaken) heeft in 2010 door de Waarderingskamer, het controle-instituut
van de Minister van Financiën, een
hogere waardering gekregen. Er zijn
maar 16 gemeenten in Nederland met
een betere kwalificatie. Velsen wil
proberen dit niveau in 2012 ook te bereiken. Dat de zaken in Velsen goed
verlopen blijkt ook uit het feit dat de
gemeente Uitgeest heffing en invor-

dering op het gebied van de WOZ aan
Velsen heeft uitbesteed. De mogelijkheden tot uitbreiding van deze dienstverlening aan Uitgeest en andere gemeenten worden onderzocht.
In het begrotingsoverzicht voor Bestuur, bevolkingszaken en burgerparticipatie is te zien dat de afgifte
van meer evenementenvergunningen
naar verwachting € 35.000 aan extra
inkomsten uit leges (vergoedingen
aan de gemeente) oplevert. Verder bezuinigt de gemeente € 50.000 op communicatie en voorlichting door bekendmakingen te publiceren op de eigen website, in plaats van in de traditionele media. De belastingopbrengsten uit de OZB vallen mee. De belangrijkste investering gaat naar het
over meerdere jaren gespreide project Klantgerichte Dienstverlening.
In 2012 wordt hieraan € 700.000 besteed, met name op het gebied van digitalisering en organisatieontwikkeling.
Een bijzondere post in dit stuk van de
begroting is het bedrag van € 10.000
dat de gemeente beschikbaar stelt
voor de jaarlijkse Veteranendag. Ieder jaar wordt een bijeenkomst voor
de Velsense Veteranen georganiseerd
waarmee de gemeente haar waardering wil tonen voor de inzet van de
veteranen, niet alleen uit de Tweede
Wereldoorlog, Indië, Nieuw-Guinea
en Korea, maar ook de jongere veteranen ingezet bij internationale vredesmissies in bijvoorbeeld Libanon,
Cambodja, de Balkan, Irak of Afghanistan.

Een veelomvattend veiligheidsbeleid
In 2014 moet 80% van de Velsenaren zich veilig voelen in de eigen
wijk. Dat percentage is nu al 78%. Het gemeentebestuur wil het aantal woninginbraken en vernielingen in ieder geval niet laten stijgen. Wel is er de hoop dat in 2014 meer gevallen van huiselijk geweld
zichtbaar worden, natuurlijk niet door toename van het aantal incidenten maar door het vaker melden hiervan.
Naast de woonomgeving wil Velsen de horecaoverlast en diefstal uit winkels en bedrijven verder terugdringen. De gemeente werkt samen met partners om veilig ondernemen te bevorderen, onder meer door keurmerktrajecten bij winkelcentra en, met name voor het horecagebied Kennemerlaan,
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Het college zet ook in op minder
overlast en criminaliteit door jongeren, inclusief het nastreven van minder
alcoholgebruik door jongeren. Hiervoor ligt al een plan bij de gemeenteraad.
Ook de verkeersveiligheid en bouwveiligheid zijn onderdeel van het pro-

gramma Openbare orde en veiligheid in de begroting. Het college wil het
aantal letselongevallen laag houden. En door kritische vergunningverlening
en zorgvuldige bouwregelgeving, inspecties en controles moet ook de veiligheid in de bouw gewaarborgd zijn.
Voor crisis- en rampenbestrijding is er een regionale samenwerking in de
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Basis daarvoor is een wettelijk verplicht regionaal risicoprofiel, dat ook ten grondslag ligt aan de afspraken
tussen gemeente, politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio).
Dat Velsen op evenementengebied flink aan de weg timmert, vraagt de nodige voorbereiding en maatregelen voor de veiligheid. Om hiermee professioneel om te gaan is bij behandeling van de Voorjaarsnota besloten een evenementenregisseur aan te stellen. Ook voor de hiermee samenhangende vergunningen Drank- en Horecawet is de organisatie versterkt.
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

HVC

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 14 0255.

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van HVC, telefoon (0255) 566 100.
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.hvcinzameling.nl of
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burgemeester en wethouders terecht om te praten over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Regeling uitruil eindejaarsuitkering
gemeente Velsen
ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben in de vergadering van 8 november 2011 besloten
de Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente
Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer. Het besluit treedt in werking met ingang van
de dag volgend op die waarbij deze op de wettelijk
voorgeschreven wijze is gepubliceerd en ligt voor
iedereen kosteloos ter inzage bij de afdeling Human
Resources van de gemeente Velsen.

Subsidieplafond 2012
Burgemeester en wethouders van Velsen maken
met inachtneming van artikel 4:27 Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de raad van Velsen in zijn
vergadering van 7 november 2011 in het kader van de
vaststelling van de begroting voor 2012 heeft besloten:
het subsidieplafond voor 2012 vast te stellen op
€ 8.200.187,-- overeenkomstig het totaal van de
subsidiebijlage behorende bij de begroting 2012.
Ter inzage

De subsidiebijlage ligt gedurende vier weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden en nadien bij de afdeling Financiën. Deze
subsidiebijlage wordt ook gepubliceerd op de website
van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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w11.000705

w11.000706

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders 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 Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w11.000471

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 5 tot en met
11 november 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand (0255) 567 424.
w11.000700

w11.000603

w11.000698

w11.000697

w11.000702

w11.000701

w11.000704

w11.000648

Driehuizerkerkweg 17 Driehuis
het kappen van een eik (14/11/2011)
Schoutenstraat 12 C IJmuiden
het plaatsen van een voorportaal
(10/11/2011)

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i.11.010141

i11.010428

i11.010751

i11.011091

i11.011260

Verleende omgevingsvergunningen-reguliere
procedure

w11.000531

w11.000699

w11.000616

Evenementen

Besluiten

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Eksterlaan 6 IJmuiden
het kappen van 2 bomen (07/11/2011)
Oranjestraat 27 t/m 31 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (07/11/2011)
Broekerdreef 140 Velserbroek
het vervangen van reclameelementen (07/11/2011)
Minister van Houtenlaan 123
Velsen-Zuid
het plaatsen van 6 lichtmasten
(07/11/2011)
Kerkerinklaan 54 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(08/11/2011)
Wustelaan 44 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(08/11/2011)
Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid
het kappen van 110 populieren
(09/11/2011)

Hofgeesterweg 6 Velserbroek
het plaatsen van 66 zonnepanelen
(10/11/2011)
Velserduinweg 52 b IJmuiden
wijziging op bouwvergunning
B2-5-2005 (11/11/2011)

w11.000599

w11.000600

w11.000602

w11.000604

w11.000605

w11.000607

w11.000609

w11.000612
w11.000613

Waterloolaan 1 Driehuis
het slopen van een bestaand clubgebouw, het kappen van een aantal
bomen en het oprichten van een
nieuw clubgebouw (09/11/2011)
Olieweg ong. Velsen-Noord
het oprichten van een vrieshuis
(09/11/2011)
Wijkerstraatweg 162 Velsen-Noord
het wijzigen van de voorpui van een
bedrijfspand (11/11/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 5
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(14/11/2011)
Bagijnenkamp 15 Velserbroek
het kappen van 2 bomen (11/11/2011)
Lockerskamp ong. Velserbroek &
Zeeweg ong. IJmuiden
het kappen van 43 bomen
(11/11/2011)
Geelvinckstraat 75 Velsen-Noord
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (14/11/2011)
Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord
het kappen van 10 bomen
(10/11/2011)
Valeriuslaan 66 Driehuis
het kappen van een boom
(11/11/2011)
Waalstraat 101 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (10/11/2011)
Gijzenveltplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 2 iepen (14/11/2011)
De Olmen ong. IJmuiden
het kappen van 2 bomen
(14/11/2011)

in de omgeving van het Vestingplein
Velserbroek
een Sinterklaasintocht op 19 november
2011 (09/11/2011)
op het Vestingplein Velserbroek
een kerstsamenzang op 24 december
2011, (09/11/2011)
op het strand van IJmuiden aan Zee
mountainbike strandrace op 11
december 2011, (09/11/2011)
slotfeest 25 jaar Velserbroek parkeerterrein Villa Westend, Westlaan 41
Velserbroek
op 18 november en 19 november 2011
(14/11/2011)
door het centrum en op het Broekbergenplein Santpoort Noord
een Sinterklaasintocht op 19
november 2011 (14/11/2011)

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffing
verleend voor de onderstaande dag en locatie:
i11.011108

i11.011093

Villa Westend, Westlaan 41
Velserbroek
Slotfeest 25 jaar Velserbroek op 18 en
19 november 2011 (14/11/2011).
Cafe Bartje Santpoort-Noord
Samenkomst Netwerkborrel op
21 november 2011 (14/11/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor
het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.01792

kermissen en evenementen ﬁlm fotoopnamen periode 2012, (09/11/2011).

Verleende omgevingsvergunning(en) –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000438

Hofgeesterweg 2 Velserbroek
het slopen van bouwwerken, het
oprichten van een woning met bijbehorende bouwwerken (o.a. stallen
voor hobbymatig houden van 4 paarden
en opslagruimten) en het kappen van
bomen (03/11/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) inclusief de verklaring van geen
bedenkingen en de overige bijbehorende stukken
liggen met ingang van 21 november 2011 gedurende

Mededelingen
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zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken
digitaal in te zien op de website velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn
van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het
beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten
minste bevatten de naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een kopie van het besluit waartegen het
beroep is gericht, de gronden van het beroep.
Een beroepschrift schorst de inwerkingtreding
van het besluit echter niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of
het beroepschrift zijn griffierechten verschuldigd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond
het volgende bekend.
Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor
de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2 te
Velserbroek is genomen.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten
behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2 te Velserbroek, een verzoek om vaststelling van
hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond.
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de
Milieudienst IJmond.

Verdachten
aangehouden
Driehuis - Afgelopen zondag
rond 18.00 uur kwam er een melding binnen dat er mannen over
de schutting van een tuin waren geklommen aan de Van Den
Vondellaan. De politie ging direct naar de locatie en heeft in
de buurt bij de woning twee verdachten aangehouden. Het gaat
om twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Bij de woning waar het
tweetal over de schutting was
geklommen, is braakschade geconstateerd. De inbrekers zijn
niet binnen geweest.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit
hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2 te Velserbroek”.
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding
van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld kan bij
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend.

De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een
besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen

Aanhoudingen
drugshandel
Regio - De politie Kennemerland heeft vorige week op drie
plaatsen in Kennemerland mensen aangehouden als verdachte van handel in harddrugs. Het
onderzoek was een aantal weken geleden gestart op basis
van binnengekomen informatie. In woningen in Zwanenburg,
IJmuiden en Haarlem zijn huiszoekingen uitgevoerd, in totaal
werden vijf mensen aangehouden. Het gaat om vier mannen
en een vrouw. De politie vond
een handelshoeveelheid harddrugs, hoeveelheden contant
geld en tientallen mobiele telefoons. Alle goederen, een scooter en een motor zijn in beslag
genomen.

ten behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2 te Velserbroek.
Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden
ligt met ingang van 21 november 2011 gedurende zes
weken, samen met de omgevingsvergunning, ter
inzage bij afdeling Vergunningen & Uitvoering van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar
van het besluit samen met de omgevingsvergunning
in te zien bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag Telstar-Cambuur

Poortvliet blikt vooruit

Santpoortse genomineerd
voor 100% NL Adwards
Regio - Marco Borsato is afgelopen zaterdag vlak voor
aanvang van zijn show ‘Dromen Durven Delen: Dichtbij On
Tour’, verrast met twee 100%
NL Award nominaties. Marco
is genomineerd voor de Award
‘Artiest van het Jaar’ en met zijn
single ‘Dichtbij’ heeft hij een
nominatie weten te krijgen voor
‘Hit van het Jaar’.
Marco ontving de twee nominaties uit handen van Krystl uit
Santpoort-Noord die hij tijdens
zijn show als gast ontvangt.
De zanger was hiermee blij verrast, omdat hij namelijk in de
veronderstelling was dat hij
Krystl juist zou overvallen met
twee nominaties voor de 100%

NL Awards. Maar Krystl had
ook twee nominaties klaar liggen voor haar gastheer.
Krystl is genomineerd voor de
Award ‘Nieuwkomer van het
Jaar’ en met haar album ‘Rolling’ maakt ze kans op een
Award voor ‘Album van het
Jaar’.
Van maandag 14 tot 17 november worden alle nominaties
voor de 100% NL Awards bekend gemaakt. Via www.100p.
nl kan tot en met 31 december
op de genomineerden worden
gestemd.
De 100% NL Awards worden in
januari 2012 aan de winnaars
uitgereikt. (foto: Danny van den
Berg)

Het is heel simpel voor ons: We
hebben een goed resultaat nodig. Hier ontbrak het de laatste
weken keer op keer aan. Tegen
Volendam hebben we qua voetbal veel gedomineerd en kunnen
we daar tevreden op terugkijken.
Toch zijn er ook gedeeltes waar
het niet goed genoeg was en zo
verlies je toch weer een wedstrijd. Tegen Cambuur zullen we
daarom weer volle bak moeten
spelen. Een goed resultaat is het
enige wat telt. Niet alleen voor
ons, maar ook voor het publiek
en de moraal van het team. De
focus moet bij ons liggen op de
verdediging omdat wij te gemakkelijk goals tegen krijgen. Voorin
hebben we ook voldoende kwaliteit om de goals te maken. We
zijn gewoon te kwetsbaar, hoewel wij vaak gewoon goed voetbal laten zien.
Cambuur is een mooie, maar
vooral erg sterke tegenstander. Zij kennen het spelletje door
en door en weten precies hoe
zij hun kwaliteiten uitermate
goed kunnen gebruiken. Ze zakken graag in en zijn op de counter levensgevaarlijk. Tegen MVV
scoorde zij ook maar liefst 5 keer.
Een prachtige prestatie. Voorin hebben ze met Mark de Vries
een sterke spits die de bal goed
kan vasthouden. Het is een aansprekende tegenstander en wij
gaan ze met open vizier bestrijden om tot een mooi resultaat te
komen.

Het is nog even afwachten met
welke spelers wij zullen gaan
starten vrijdag. Naast de personele problemen rondom Frank
Korpershoek, Calvin Mac-Intosch
en Andrzej Ornoch missen we
ook de geschorste Jergé Hoefdraad. Verder staan er een aantal vraagtekens achter Danny
Schenkel die wat last van de lies
heeft. Daarnaast is ook Raymond
Fafiani niet helemaal fit. Hij heeft
wat last van de enkel. Kevin
Brands zit momenteel thuis nadat er kiezen zijn getrokken. Hij
heeft erg veel last, dus we zullen
dat ook even moeten afwachten.
De jongens smachten naar een
succes, naar opnieuw complimenten, maar nu ook met punten. Fijne wedstrijd!
Jan Poortvliet

