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De Centaur is terug
In het Watertorenpark is woens-
dag 6 november jl. het beeld De 
Centaur herplaatst van kunste-
naar Arthur Spronken. 

Het beeld stond vroeger in Zee-
wijk bij basisschool De Klipper, 
maar die is inmiddels gesloopt. Bij 
de nieuw te bouwen school was 
er geen plek meer voor het beeld. 
Een buurtbewoner heeft de ge-
meente gevraagd het Watertoren-
park meer cachet te geven door een 
kunstwerk te plaatsen. Die wens is 
nu gehonoreerd. (foto: gemeente
Velsen)

16 november 2013

Intocht Sinterklaas
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 16 
november 2013 zet hij weer voet 
aan wal. Het voorprogramma met 
de muziekpieten begint 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 offi  cieel ontvangen 
door de burgemeester van Velsen, 
Franc Weerwind. Sinterklaas heeft 
veel Pieten die er voor zorgen dat de 
verdere route naar het stadhuis vei-
lig is voor alle kinderen en vraagt de 
ouders ook om hier aan mee te wer-
ken.

Om 13.00 uur vertrekt de stoet van-
af de Loswal en begint de intocht 
door IJmuiden. De tocht gaat vanaf 
de Loswalkade naar het Kennemer-

plein en via de Velserhof naar Plein 
1945. Sinterklaas komt om 15.15 uur 
aan op Plein 1945. Omdat het stad-
huis in de steigers staat, wordt daar 
een apart podium voor klaargezet. 

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.

23 november van 12.00-17.00 uur

Zonnepanelen-evenement
Hoe meer zonnepanelen, hoe be-
ter – vindt de gemeente Velsen. 
Daarom organiseert zij op zater-
dag 23 november een uniek Rou-
te du Soleil zonnepanelen evene-
ment in het Tata Steel Stadion.

Het evenement biedt een aantrek-
kelijk programma met interessan-
te lezingen, een zonnewinkelstraat 

met allerlei producten, demonstra-
ties, ervaringen en advies op maat. 
Ook voor kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten.

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

Film over werk Franc Weerwind

Burgerjaarverslag
De gemeente Velsen heeft haar 
burgerjaarverslag 2011-2012 nu 
eens niet op papier gezet. Het 
is een fi lm geworden van ruim 
een half uur, die past in de serie 
‘Uit B&W’. 

Deze afl evering van de serie ‘Uit 
B&W’ laat de vele afwisselende 
werkzaamheden van burgemees-
ter Franc Weerwind zien, gelar-
deerd met interviews en achter-
grondinformatie. Hij is onder an-
dere gefi lmd terwijl hij overlegt 
met de wethouders, en als hij het 
beleidsteam voorzit tijdens een 
oefening van het regionaal crisis-
centrum van de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK).

In het jaarverslag staan drie on-
derwerpen centraal: Openba-
re orde en veiligheid, burgerza-
ken en de dienstverlening van de 
gemeente, en de ceremoniële ta-
ken en publieke optredens van een 
burgemeester. Daarom zijn er ook 
interviews afgenomen met Marijn 
Putman van politie Kennemer-
land, Frans Schippers van de VRK 
en twee ambtenaren van burger-
zaken.

De uitzending is te zien vanaf vrij-
dag 15 november 20.00 uur en 
wordt in de dagen erna herhaald. 
Het jaarverslag komt ook op ‘Uit-
zending Gemist’ van Seaport RTV. 
De fi lm is dus op elk gewenst mo-
ment is te zien via  http://www.
seaportrtv.nl. 

Begrotingsspecial 2014
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat wat er het 
komende jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd. Deze editie van 
de Infopagina besteedt aandacht aan een aantal thema’s uit de begroting 
2014, zoals economie, sport, wonen, kunst en cultuur, en regionale sa-
menwerking. Te lezen vanaf pagina 2.
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Velsen is klaar 
voor de toekomst!

Veilig gevoel in Velsen

Donderdag 8 november heeft de 
gemeenteraad de begroting 2014 
vastgesteld. Het is voor ons, als 
college van burgemeester en wet-
houders, de laatste begroting. In 
maart zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen, waarna een nieuwe raad 
en een nieuw college zullen aan-
treden. We zijn er trots op in de-
ze moeilijke, onzekere tijden een 
sluitende begroting te presente-
ren. Al zijn de gevolgen van het re-
cente begrotingsakkoord van het 
kabinet nog lang niet allemaal dui-
delijk, onze eigen begroting biedt 
vertrouwen in de toekomst van 
Velsen.

De begroting 2014 geeft concreet in-
vulling aan de strategische agenda 
2013-2016 die is gebaseerd op de Vi-
sie op Velsen 2025, ‘Kennisrijk Wer-
ken in Velsen’. We houden vast aan de 
koers die we vorig jaar hebben inge-
zet: investeren in onze toekomstbe-
stendigheid, op weg naar een kennis-
rijk en vitaal Velsen. Hiervoor inves-
teren we onder meer in onderwijs, in 
optimale bereikbaarheid binnen de 
Randstad en in de haveneconomie.

Velsen staat er financieel goed voor, 
ook op de langere termijn. Dat is be-
langrijk want er komen veel taken 
op ons af, onder meer als gevolg van 
decentralisatie van (delen van) de 
Awbz, de Jeugdzorg en de Participa-

tiewet. Het is gelukt daarbij de ge-
meentelijke lasten binnen de perken 
te houden. De rioolheffing kunnen we 
in 2014 zelfs verlagen.

We staan op een punt van terugkijken 
en vooruitkijken. Velsen is de laatste 
jaren fundamenteel anders gaan wer-
ken: in de omgang met de burger, met 
onze partners in de regio en met een 
langetermijnvisie. We kunnen vast-
stellen dat we onze financiën op orde 
hebben en dat er zelfs ruimte is voor 
investeringen. Velsen is klaar voor de 
toekomst!

Ronald Vennik,
Wethouder van Financiën

Centraal in het integrale veilig-
heidsbeleid van Velsen staat de 
sociale veiligheid: het gevoel 
veilig te zijn in uw eigen woon-
omgeving. Een belangrijke in-
steek van het beleid blijft dan 
ook de verlaging van het aan-
tal woninginbraken en vernie-
lingen, onder meer in het kader 
van de wijkgerichte samenwer-
king. Tegen overlast en crimi-
naliteit door jongeren treedt de 
gemeente actief op. Zo worden 
alle ‘Hot Spots’, waar minderjari-
ge jongeren samenkomen en al-
cohol (proberen te) kopen, re-
gelmatig bezocht voor leeftijd-
controles op alcoholgebruik. 

Een veilig Velsen is ook bepalend 
voor het vestigings- en onderne-
mingsklimaat. De gemeente wil 
met één basiscontrole voor alle ho-
reca het aantal overlastmeldingen 
met tenminste 10% terugbrengen. 
Het aantal winkel- en bedrijfsdief-
stallen is al zo’n 5 jaar stabiel. De 
gemeente werkt met bedrijven sa-
men voor ‘veilig ondernemen’, via 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) voor winkelcentra en een 
soortgelijk initiatief voor de hore-
ca in de omgeving Kennemerlaan: 
de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 
(KVU).

Kritisch bij vergunning-
verlening en handhaving
Daarnaast is de veiligheid een aan-
dachtspunt in het verkeer, in de 
bouw en bij evenementen. Daarom 
is Velsen kritisch bij vergunning-
verlening en handhaving, samen 
met o.a. de Milieudienst IJmond en 
de brandweer. Hierbij richt de ge-
meente zich ook tegen de georgani-
seerde criminaliteit. Zo wordt o.a. 
de Wet Bibob toegepast om mis-
bruik van vergunningen voor cri-
minele (of met crimineel geld ge-
financierde) activiteiten tegen te 
gaan. De gemeente breidt het hier-
voor beschikbare team uit met 0,5 
fte. 

In het havengebied is, na inten-
sieve voorbereiding, gestart met 
‘Integrale Handhaving’. Een pro-
ject dat loopt van 2013 tot 2016, en 
dat is gericht op revitalisering van 
het havengebied. Zo wordt het ge-
bruik van panden in strijd met het 
bestemmingsplan aangepakt, en 
wordt ook streng gekeken naar as-
pecten als brandveiligheid, bouw-
veiligheid en milieuveiligheid. 
Voor crisisbeheersing en rampen-
bestrijding is er de samenwerking 
in de Veiligheidsregio Kennemer-
land (VRK). Per 1 januari wordt 
hier ook de brandweer onderge-
bracht.
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Hoogwaardig OV 
krijgt nu echt gestalte
De komende jaren worden miljoe-
nen geïnvesteerd in betere open-
baarvervoerverbindingen voor 
Velsen. Er is al vele jaren over ge-
sproken maar vanaf 2014 begint 
het HOV –Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer– in Velsen echt gestalte te 
krijgen. 

Het HOV-tracé loopt van IJmuiden 
aan Zee, dwars door IJmuiden via 
Driehuis en Santpoort-Noord naar 
station Haarlem, en daarvandaan 

weer door naar andere bestemmin-
gen in de Randstad. De Jutter en Hof-
geest van 17 oktober jl. wijdde daar 
een speciale bijlage aan. De HOV bus-
lijn, onderdeel van het Randstedelij-
ke R-Net, zal rijden vanaf eind 2015. 

De gemeente werkt bij de realisa-
tie samen met de provincie Noord-
Holland. Zo draagt de provincie voor 
tweederde bij aan investeringen in de 
openbare ruimte en infrastructuur 
van Velsen. 

Kadeterrein Grote Hout
De economie kan wel een po-
sitieve impuls gebruiken. Daar-
om heeft de gemeenteraad in ju-
ni 2013 besloten te investeren in 
een zo spoedig mogelijk herstel 
van de kade van de Grote Hout, 
de voormalige NAM-kade in Vel-
sen-Noord.

De gemeente hoopt binnen afzien-
bare termijn geschikte gegadigden 
voor het terrein te vinden: bedrijven 
die de kade intensief gaan gebrui-
ken en, binnen de milieurandvoor-
waarden van het bestemmingsplan, 
een positieve bijdrage leveren aan de 
economie van de IJmond. 

De gemeente kan in het herstel van 

de kade investeren dankzij subsi-
die van de provincie en wellicht ook 
van het Rijk. De provincie stelt als 
voorwaarde dat de werkzaamheden 
zo snel mogelijk beginnen. Daarom 
geeft Velsen daar zelf op korte ter-
mijn opdracht voor. Bij de aanbe-
steding stelt de gemeente op haar 
beurt de voorwaarde van ‘social re-
turn’: de operatie moet mensen uit 
de bijstand aan werk helpen en op-
leidingsplaatsen genereren. 

De voorbereidingen voor het her-
stel van de kade zijn in de zomer van 
2013 begonnen. Volgens planning 
wordt het werk begin 2014 aanbe-
steed en begint de bouw in mei. De 
oplevering is gepland in mei 2015.

Winkelcentrum 
IJmuiden speerpunt
De detailhandel en horeca heb-
ben ook in Velsen flink last van 
de economische crisis en daar-
naast nog eens de opkomst van 
het internetwinkelen. Vooral in 
het centrum van IJmuiden is dit 
merkbaar. De leegstand ligt nog 
onder het landelijke gemiddel-
de, maar het college beschouwt 
de situatie toch als zorgelijk. 

Ondanks tegenslagen en het weg-
vallen van enkele investeerders 
zet Velsen toch een stap vooruit 
met een belangrijke kwaliteitsim-
puls voor het winkelcentrum van 
IJmuiden. Hiermee verwacht het 
gemeentebestuur de aantrekke-
lijkheid van het gebied te vergro-
ten en zo ook nieuwe onderne-
mers aan te trekken. Met belang-
hebbende partijen wordt gewerkt 
aan een plan, dat naar verwach-
ting medio 2014 kan worden vast-

gesteld en vervolgens uitgevoerd. 

Deze impuls voor het winkelcen-
trum is één van de speerpunten 
in het economisch beleid van Vel-
sen. Daarnaast gaat veel aandacht 
uit naar het havengebied, de indu-
strie, toerisme en recreatie. In het 
kader van de Visie op Velsen 2025 
is er de komende jaren de nodige 
extra inzet gericht op de marke-
ting van de IJmond als vestigings-
regio voor technologiebedrijven, 
de logistieke sector en kennisin-
stituten. De gemeente ziet voor 
zichzelf een actieve rol wegge-
legd bij de versterking van het in-
novatievermogen in Velsen, onder 
meer bij zgn. kennis- en innova-
tietafels. Ook verbreding van het 
aanbod van vakopleidingen en het 
stimuleren van schoolkeuzes rich-
ting technologie en logistiek zijn 
hierop gericht.

Kustvisie: flexibiliteit
In 2006 heeft de gemeenteraad 
de herziene Kustvisie vastge-
steld, waarin de gemeentelijke 
ambities voor het gebied rond 
Seaport Marina zijn beschreven. 
De gemeente Velsen heeft daar-
voor ideeën op toeristisch en 
economisch gebied, maar ziet 
ook mogelijkheden voor recre-
atieve of permanente bewoning. 
De kustvisie is opgesteld in sa-
menwerking met Seaport Mari-
na en acht andere eigenaren in 
het gebied, en in overleg met de 
provincie en het hoogheemraad-
schap.

Sinds de Kustvisie zeven jaar ge-
leden werd vastgesteld zijn de 
marktomstandigheden echter in-

grijpend veranderd. Hierdoor is het 
moeilijker geworden tot uitvoering 
te komen. Het gemeentebestuur 
houdt er rekening mee dat realisa-
tie alleen nog haalbaar is in fasen, 
met verschillende marktpartijen, 
en eventueel ook deels met tijdelij-
ke invullingen. Of en hoe dit moge-
lijk is, moet nog nader worden on-
derzocht. Vooralsnog is het colle-
ge ervan overtuigd dat de gemeen-
te zich flexibel zal moeten opstel-
len bij de ruimtelijke uitwerking 
van het plan. 

De gemeenteraad wordt gevraagd 
geld te reserveren om de benodig-
de expertise in te huren en snel in 
te spelen op kansrijke ontwikkelin-
gen, als die zich voordoen.

Mooie entree IJmuiden
Het gemeentebestuur wil graag 
dat Velsen voor inwoners en be-
zoekers zo aantrekkelijk moge-
lijk is. 

Nadat de afgelopen jaren fors is be-
zuinigd op groenonderhoud, werkt 
Velsen in 2014 weer toe naar het 
vertrouwde onderhoudsniveau vol-
gens het gemeentelijk groenbe-
heerplan. Dit zal de aanblik van het 
groen zeer ten goede komen. Omdat 
de eerste indruk in hoge mate bepa-
lend is, wordt verder prioriteit gege-
ven aan een flinke impuls voor het 
entreegebied van IJmuiden: het ge-
bied rond De Noostraat en het Pont-
plein, en de herinrichting van het 
Willebrordplantsoen. 

Het college onderzoekt of het haal-
baar is meteen ook de geplande her-
inrichting van de IJmuiderstraat-
weg mee te nemen, omdat dit kos-
tentechnisch aantrekkelijk is. Af-
hankelijk hiervan zal in 2014 een 
plan worden ontwikkeld voor het 
dan nog resterende deel van het en-
treegebied, waaronder het opknap-
pen van (de omgeving van) het vi-
aduct en het realiseren van een 
(kunst)landmark als onderdeel van 
het deelproject ‘Stadspoort’.
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Duurzamer wonen
Het verduurzamen van woningen 
in combinatie met het verhogen 
van de woonkwaliteit draagt bij 
aan verbetering van de leefbaar-
heid. Het college kiest voor een 
gebiedsgerichte aanpak, die ook 
bijdraagt aan de lokale econo-
mie. Velsen sluit hiermee naad-
loos aan op het beleid van het 
Rijk, dat duurzaamheid (en kli-
maatbeleid) beschouwt als een 
pijler van de EU2020-strategie.

In 2014 komt er een aansprekende 
campagne om het voor particuliere 
woningeigenaren zo aantrekkelijk 

en gemakkelijk mogelijk te maken 
hun huis te verduurzamen. 

In eerste instantie wordt de cam-
pagne gericht op IJmuiden met een 
focus op duurzaamheidsverbete-
ringen zoals energiebesparing door 
woningisolatie en zonnepanelen, en 
met speciale duurzaamheidslenin-
gen om de drempel verlagen. De ge-
dachte is dat energiebesparing ook 
leidt tot een lagere energienota, wat 
weer goed is voor de koopkracht.

Stimulans woningmarkt
De gemeente wil graag de wo-
ningmarkt in Velsen stimuleren 
en heeft geld gereserveerd om 
aspirant-kopers, die hun hypo-
theek bij de bank net niet rond 
krijgen, steun in de rug te bie-
den. 

Het plan richt zich vooral op ‘star-
ters’: doel is om in 2014, uit het Sti-
muleringsfonds Volkshuisvesting 
Nederlandse gemeenten (SVn), 
60 startersleningen te verstrek-
ken voor de aankoop van een eer-
ste nieuwbouwwoning. Deze star-
tersleningen zijn een aanvulling op 
de lening van een bank en bedra-
gen maximaal € 20.000 per te ko-
pen woning.

Investeringen 
in sportklimaat 
Sport is behalve plezier maken en 
een leuke vrijetijdsbesteding ook 
een hulpmiddel voor een gezon-
de leefstijl, persoonlijke ontplooi-
ing en het verbinden van mensen. 

De gemeente wil investeren om het 
sportklimaat in Velsen naar een nog 
hoger niveau te brengen. Dit blijkt 
uit de vijf thema’s van de sport-
agenda 2013-2016: meer Velsena-
ren vitaal in beweging; sportstimu-
lering voor specifieke groepen; cre-
eren van een ‘beweegvriendelijke’ 
omgeving; sterke sportverenigingen 
in Velsen; en samenwerking tussen 
onderwijs, zorg, sport en buurt. De 
ontwikkeling van de nieuwe sport-
hal bij de brede school De Zandlo-
per is een goed voorbeeld van dit be-
leid, net als het beweeg-/speelplein 
in Zeewijk, IJmuiden.

In het voorjaar van 2014 beginnen 
de voorbereidingen van de bouw 
van de nieuwe sporthal in Zeewijk, 
als onderdeel van het project De 
Ring. Rond dezelfde tijd wordt in 
Velsen-Noord de laatste hand ge-
legd aan Sportpark Rooswijk, dat 
een complete metamorfose heeft 
ondergaan. Activiteiten zoals de 
JeugdSportPas worden in 2014 
voortgezet.

In de sportagenda 2014 is de inzet 
van buurtsportcoaches een speer-
punt (dat nauw samenhangt met het 
onderwijsbeleid). Hetzelfde geldt 
voor de stimulering van aangepas-
te sport, het bieden van een veilig en 
sportief sportklimaat bij de vereni-
gingen en een goed activiteitenpro-
gramma voor de Nationale Sport-
week. 

Onderwijs belangrijk
Velsen zet zich actief in voor 
goed onderwijs. Huisvesting is 
een belangrijk onderwerp met 
speciale aandacht voor de bre-
de scholen. Daarnaast onder-
steunt de gemeente initiatie-
ven die kinderen stimuleren 
hun talenten te ontwikkelen en 
een startkwalificatie te halen. 

Talentontwikkeling is de rode 
draad van educatie. Dit sluit pre-
cies aan op de Visie op Velsen 
2025, ‘Kennisrijk werken’. De ge-
meente maakt hierover afspra-
ken in het Platform Arbeidsmarkt 
Onderwijs, mede in het licht van 
het Techniekpact, waarin over-
heid, bedrijfsleven en onderwijs 
samen proberen meer jongeren 
te interesseren voor de techniek-
sector. Ook wordt de komst van de 
jeugdzorg – in relatie met passend 
onderwijs – voorbereid. Hierbij 
werkt Velsen nauw samen met 
het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) IJmond en de onderwijsin-
stellingen. 

Zes brede scholen
Er zijn zes brede scholen in ont-
wikkeling: de Triangel, de Zand-
loper, de Vuurtoren, de Klip-
per, de Hoeksteen en de Parnas-
siaschool. Deze bieden een ge-
varieerd en aantrekkelijk les- 
en activiteitenaanbod in en om 
de school en optimaliseren hun 
zorgstructuur. Velsen faciliteert 
de totstandkoming van brede 
scholen onder meer door de inzet 
van combinatiefunctionarissen. 
Die verzorgen en coördineren het 

binnen- en buitenschoolse sport- 
en cultuuraanbod, zoals bewe-
gingsonderwijs en cultuureduca-
tie. Er is grote vraag naar hun in-
zet. Ze werken samen met buurt-
sportcoaches, een van de priori-
teiten uit de strategische agenda, 
die met name actief zijn in wij-
ken/buurten met een lage soci-
aal-economische status. 

Leerlingen worden gestimuleerd 
om een goede startkwalificatie te 
halen. Velsen zet samen met twee 
regio’s in op het terugdringen van 
het aantal voortijdige schoolver-
laters. De gemeente is blij met 
ontwikkelingen als het versterkte 
Vmbo, het bèta-lab van het Velle-
san college en het Technasium bij 
het Ichthuslyceum. Deze komen 
de aansluiting van het onderwijs 
op de arbeidsmarkt ten goede.  

Huisvesting
Ook de huisvesting van scholen 
is een verantwoordelijkheid van 
de gemeente. In Santpoort-Noord 
is de verbouwing van het Molen-
duin, de school voor speciaal on-
derwijs, in 2014 klaar. In hetzelf-
de jaar wordt naar verwachting 
gestart met de huisvesting van 
de Bosbeekschool. In het voort-
gezet onderwijs gaat het – na de 
uitbreiding van het Vellesancol-
lege in IJmuiden – verder met de 
tweede fase van het project ‘ver-
sterkt Vmbo’: de nieuwbouw voor 
een deel van het Vellesan College 
dat nu nog over meerdere locaties 
is verspreid.
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Schuldhulpverlening

Nieuwe sociale taken

Het aantal aanvragen voor schuld-
hulpverlening neemt de laatste tijd 
toe. De gemeente Velsen heeft daar-
om een aantal belangrijke ontwik-
kelingen in gang gezet. Zo worden 
aanvragen beoordeeld volgens het 
principe van de ‘Kanteling’. Voor-
dat iemand in aanmerking komt 
voor een schuldhulpverleningstra-
ject wordt eerst goed gekeken naar 
de eigen kracht van de aanvrager. 
Om het aantal aanvragen terug te 
brengen, voert Velsen in 2014 drie 
extra preventieve maatregelen in: 
één consulent schuldhulpverle-
ning gaat zich specifi ek bezighou-
den met preventie, de consulen-
ten krijgen verdere scholing in het 
voorkomen van situaties waarin 
deze hulp nodig is, én er komt ex-

tra aandacht voor nieuwe groepen 
aanvragers. Zo’n groep vormen bij-
voorbeeld mensen die in de proble-
men zijn geraakt vanwege hun hy-
potheekverplichtingen.

Ontwikkeling woonlasten
De grafi ek laat zien hoe de netto 
woonlasten zich in de huidige col-
legeperiode hebben ontwikkeld als 
gevolg van de in deze jaren vastge-
stelde tarieven. De netto woonlas-
ten in Velsen liggen iets boven het 
landelijk gemiddelde. Ten opzich-
te van voorgaande jaren is het ver-
schil in 2013 kleiner geworden. De 
inschatting is dat de voorgestel-
de tarieven voor 2014 Velsen nog 
dichter bij het landelijk gemiddel-
de zullen brengen.

De Rijksoverheid gaat de komen-
de jaren diverse taken decentrali-
seren. Met andere woorden, van-
af 2015 gaat niet de centrale maar 
de lokale overheid zich daarmee 
bezighouden. Drie van deze de-
centralisaties hebben betrekking 
op het ‘sociale domein’: de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (Awbz), de Jeugdzorg en de 
Participatiewet 

Dat brengt voor Velsen, zoals voor 
iedere gemeente, extra taken met 
zich mee en nu vooral ook nog de no-
dige onzekerheden. Anderzijds biedt 
het ook gelegenheid om plaatselijk 
meer samenhang in de dienstver-
lening te brengen en meer mensen 
beter van dienst te zijn tegen lagere 
kosten. De gemeente zal vooral een 
regierol vervullen, en nauw samen-
werken met verschillende partners, 
zoals bijvoorbeeld de huisartsen. 

Voor de Awbz wordt in IJmondver-
band al hard gewerkt aan de voorbe-
reiding van de decentralisatie. Het 
gaat onder meer om een grote groep 
mensen die op dit moment via de 
Awbz gebruik maken van dagbeste-
ding en begeleiding. Vanaf 1 janua-
ri 2015 wordt dit de verantwoorde-
lijkheid van de gemeente. Hetzelf-
de geldt voor alle onderdelen van de 
Jeugdzorg: het deel waarvoor nu nog 
de provincie verantwoordelijk is, de 
gesloten jeugdzorg onder regie van 
het ministerie van VWS, de jeugd-

GGZ, de zorg voor licht verstandelijk 
gehandicapte jongeren via de Awbz, 
en de jeugdbescherming en jeugd-
reclassering van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie. Dit wordt al-
lemaal ondergebracht in een inte-
grale nieuwe Wet Jeugdhulp, die 
de verantwoordelijkheid bij de ge-
meenten neerlegt.

IJmond Werkt!
Ook de Participatiewet (waarin 
de Wet werk en bijstand (WWB), 
de Wet sociale werkvoorziening 
(WSW) en deels de Wajong wor-
den samengevoegd) treedt per 1 ja-
nuari 2015 in werking. Vooruitlo-
pend hierop heeft Velsen, op het ge-
bied van reïntegratie, de krachten 
al gebundeld met andere IJmond-
gemeenten in het project ‘IJmond 
Werkt!’. Door zoveel mogelijk 
groepsgewijs te werken komen de 
eigen kracht van de werkzoeken-
de én die van de organisatie allebei 
optimaal tot hun recht, en kunnen 
zoveel mogelijk mensen naar werk 
worden bemiddeld.

De Participatiewet heeft echter ook 
betrekking op uitkeringsgerechtig-
den die (nog) niét aan het werk kun-
nen en via de gemeente inkomens-
ondersteuning en zorg moeten ont-
vangen. Juist de overlap met de de-
centralisaties van de andere wetten 
kan hier mogelijk besparingen ople-
veren. De gemeente houdt niettemin 
ook rekening met tegenvallers.

Lasten binnen de perken
Iedereen heeft te maken met de 
onzekerheden die de crisis met 
zich meebrengt. Daarom heeft 
het gemeentebestuur er alles aan 
gedaan de gemeentelijke lasten 
binnen de perken te houden. De 
meeste tariefstijgingen zijn daar-
door beperkt gebleven tot infl a-
tiecorrectie. 

De rioolheffi  ng wordt met ingang 
van 1 januari zelfs verlaagd: bij de 
berekening hiervan wordt uitge-
gaan van 100% kostendekking. Om-
dat de kosten lager uitkomen, kan 
ook het tarief met circa 3,8% omlaag. 
Ook de Hondenbelasting gaat (ruim 
5%) omlaag. De afvalstoff enheffi  ng, 
die ook kostendekkend moet blijven, 
stijgt licht met 1,94% omdat de kos-
ten van afvalverwerking stijgen.
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Regionale samenwerking

Kunst en cultuur

De gemeente Velsen is geen ei-
land, maar onderdeel van een dy-
namische regio waarin op tal van 
thema’s intensief wordt samenge-
werkt. De andere IJmondgemeen-
ten zijn voor Velsen al jarenlang 
belangrijke partners. Een mooi 
voorbeeld is de gezamenlijke in-
zet voor ‘IJmond Werkt!’, waar-
mee Velsen samen met Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest werk 
maakt van een taak die de centra-
le overheid ‘decentraliseert’ naar 
gemeenten: mensen weer aan een 
baan helpen.

Het IJmond Kansenonderzoek dat 
afgelopen zomer is gepresenteerd le-
verde vijf grote opgaven op die de ge-
meenten gezamenlijk zouden moeten 
oppakken: versterking van de econo-
mie, verbetering van de luchtkwali-
teit, verbetering van bereikbaarheid 
en mobiliteit, doorontwikkeling van 
de woningvoorraad en instandhou-
ding van regionale voorzieningen. 
Daaraan werkt Velsen intensief sa-
men in de IJmond, met als doel de ei-
gen ambities van de afzonderlijke ge-
meenten te bundelen tot één IJmond-
ambitie. Voorbeelden hiervan zijn het 
gezamenlijk op de agenda plaatsen 
van het thema Luchtkwaliteit en het 
opstellen van een regionale mobili-
teitsvisie.

Metropool Regio Amsterdam
Ook in de Metropool Regio Amster-
dam is Velsen een actieve partner. De 
MRA is belangrijk in het stimuleren 
van innovatie in techniek, visserij en 
de maakindustrie die centraal staan 
in de Visie op Velsen. Daarom heeft 
Velsen, met succes, gepleit voor meer 
aandacht voor techniek en de maak-

industrie in de Amsterdam Econo-
mic Board. Dat regionale samenwer-
king tot succes kan leiden bewijst de 
visie Noordzeekanaalgebied 2040, 
die tot stand is gekomen ondanks de 
soms verschillende belangen van de 
betrokken partijen. 

Techniek Campus
Omdat het belangrijk is voor het be-
houd van bedrijven in de regio doet 
Velsen ook mee aan het initiatief een 
Techniek Campus op te richten. Deze 
campus moet de samenwerking tus-
sen bedrijfsleven, onderwijs- en on-
derzoeksinstellingen en de regiona-
le en lokale overheden in de IJmond 
en de metropoolregio Amsterdam 
versterken. Doel is het technisch on-
derwijs te verbreden en te versterken 
met onder meer een centrum voor in-
novatief vakmanschap, en de arbeids-
markt voor technische beroepen te 
verbeteren. De aansluiting met het 
bedrijfsleven kan worden gemaakt 
met bijvoorbeeld onderwijs-, sta-
ge- of onderzoeksprojecten. Het is de 
verwachting dat de Techniek Cam-
pus, onder meer via een regionaal in-
novatieplatform, een stimulans kan 
vormen voor de uitwisseling van ken-
nis en innovaties (‘open innovatie’).

Het Platform Arbeidsmarkt Onder-
wijs zet zich ook in om het onderwijs 
beter aan te laten sluiten op de ar-
beidsmarkt. Daartoe is de Arbeids-
marktagenda IJmond 2011-2014 op-
gesteld. Het imago van techniek is 
de laatste jaren weliswaar verbeterd, 
maar er is nog een wereld te winnen 
om de instroom vanuit het basison-
derwijs naar het technisch onderwijs 
en de doorstroom naar technische be-
roepen te verhogen.

Onlangs is de conceptnota 
Kunst en Cultuur 2014-2017 ge-
presenteerd en de inspraak in-
gegaan. In zo’n nota legt het ge-
meentebestuur vast wat Velsen 
wil met kunst en cultuur. Speer-
punten in het beleid zijn voor 
de komende tijd ‘verbindingen 
leggen tussen cultuur en ande-
re sectoren van de samenleving’ 
en ‘cultuureducatie’. 

Om die verbinding te leggen zijn in 
2016 gezamenlijke activiteiten van 
culturele instellingen en welzijns-
instellingen structureel in het aan-
bod opgenomen. Dit verbindt niet 
alleen de cultuur- en de welzijns-
sector maar helpt ook een bredere 
doelgroep te bereiken.

Cultuureducatie
Op het gebied van cultuureduca-
tie wordt er onder meer aan ge-
werkt om in 2016 op minimaal tien 

basisscholen doorgaande leerlij-
nen en menu’s voor cultuureduca-
tie te kunnen bieden. De leerkrach-
ten op deze scholen en de cultuur-
aanbieders worden gecoacht zo-
dat zij goed op elkaars activiteiten 
kunnen aanhaken. Het college gaat 
ervan uit dat zo duurzame samen-
werkingsverbanden kunnen ont-
staan tussen scholen en culturele 
instellingen.  

Er wordt in deze benadering ook 
gebruik gemaakt van subsidie-
mogelijkheden. Zo komt het Kun-
stencentrum dankzij de regeling 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ 
in aanmerking voor een subsidie 
uit het fonds Cultuurparticipatie 
van € 36.000 per jaar in de periode 
2014-2016. Er geldt als voorwaar-
de dat de gemeente ook € 36.000 
beschikbaar stelt en dat past bin-
nen het gemeentelijk budget voor 
cultuureducatie.

€ 2 miljoen 
te besteden
Met € 142 miljoen aan inkomsten 
en € 140 miljoen aan uitgaven laat 
de Velsense begroting voor 2014 een 
positief saldo zien van € 2 miljoen. 
De gemeenteraad heeft besloten om 
dit voordelige saldo toe te voegen 
aan de Algemene Reserve.

Herkomst algemene dekkingsmiddelen gemeente Velsen 
2014

Algemene uitkering (Rĳk) 72

Lokale heffingen 21

Rente 6

Dividenden 1

Cirkeldiagram
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1%
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21%

Algemene uitkering (Rĳk) 
72%
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< Inkomsten

Uitgaven >Uitgaven per beleidsprogramma gemeente Velsen 2014

DEELNEMER VERKOCHT

Werk en inkomen 21,4%

Maatschappelĳke zorg 13,5%

Openbare ruimte 11,5%

Milieu 11,4%

Ruimtelĳke ordening en wonen 11,2%

Jeugd en educatie 8,4%

Bestuur, bevolkingszaken en 
Burgerparticipatie

8,2%

Sport 5,2%

Openbare orde en veiligheid 4,5%

Kunst en culturele voorzieningen 3,0%

Economische ontwikkeling, 
recreatie en toerisme

1,7%
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Infopagina

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
november 2013 tot en met 8 no-
vember 2013  de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden 
De Ruyterstraat 68, plaatsen dakop-
bouw (04/11/2013) w13.000452;
Loggerstraat 17 F, legaliseren tus-

senvloer (06/11/2013) w13.000453;
Gurvenlaan ong., kappen 3 bomen 
(07/11/2013) w13.000460;
Kromme Mijdrechtstraat 18, ver-
groten woning met uitbouw 
(07/11/2013) w13.000459;
Verbrande Vlak ong., kappen 3 bo-
men (07/11/2013) w13.000458;
Planetenweg ong., kappen 2 bomen 
in groenstrook naast clubgebouw 
SVIJ (07/11/2013) w13.000457.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord

Hoofdstraat 165, vergroten be-
gane grond en 1ste verdieping 
(06/11/2013) w13.000454;
Brederoodseweg 39, kappen 3 bo-
men (05/11/2013) w13.000441.

Santpoort-Zuid
Hendrik van der Graaflaan 6, le-
galiseren raamkozijn zijgevel 
(07/11/2013) w13.000455;
Bloemendaalsestraatweg 22, 
kappen boom (08/11/2013) 
w13.000462.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Oostlaan 1, kappen 2 bomen 
(04/11/2013) w13.000451.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-

diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 180, vergroten be-
staande dakopbouw (07/11/2013) 
w13.000362;
Zuidersluisweg 1, oprichten uti-
liteitsgebouw (11/11/2013) 
w13.000264.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Overbildtweg 21, kappen boom 
(12/11/2013) w13.000401;
Dijkzichtlaan 1, kappen 6 bomen 
(12/11/2013) w13.000394.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 12, kappen 
boom (12/11/2013) w13.000439;
Brederoodseweg 39, kappen 2 bomen 
(12/11/2013) w13.000441;
Duinlustparkweg 49, kappen boom 
(12/11/2013) w13.000443.

Velsen-Zuid
Stelling 30, plaatsen schuur 
na grondkering (05/11/2013) 
w13.000315;
Oude Pontweg 169, legaliseren be-
staande woonwagen (05/11/2013) 
w13.000313.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloembocht 134 , verande-
ren schuur middels plaatsen luifel 
(07/11/2013)  w13.000336
Broekeroog ong., kappen 4 populie-
ren (12/11/2013) w13.000384.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Driehuis
omgeving sportpark Groeneveen, 
1 december 2013, Sinterklaasloop 
(07/11//2013) u13.009576.

IJmuiden
begint op Marktplein en eindigt op 
Plein 1945, 7 december 2013, Licht-
jesfeest (06/11/2013) u13.009159.

Verleende omgevingsvergunning 
– uitgebreide voorbereidingspro-
cedure 
De onderstaande omgevings-
vergunning(en) liggen met ingang 
van 15 november 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de werkeenheid Vergunningen. 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den gedurende de termijn van terin-
zagelegging tegen deze besluiten een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. In 
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spoedeisende gevallen kan een voor-
lopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Noord-Holland, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien er 

ook een beroepschrift is ingediend.
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunningen verleend voor:

Velsen Zuid
Laaglandersluisweg 12, oprichten 
tijdelijk recreatiecentrum voor 5 
jaar (07/11/2013) w13.000252.

Besluiten (vervolg)

Subsidieplafond 2014
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 2013 in het kader van 

de vaststelling van de begroting 
voor 2014 heeft besloten:

het subsidieplafond voor 2014 vast 
te stellen op € 9.752.000,-- overeen-
komstig het totaal van de subsidie-

bijlage behorende bij de begroting 
2014.

Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende 
vier weken ter inzage bij de recep-

tie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en nadien bij de afde-
ling Financiën. Deze subsidiebijlage 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl 

Ontwerpbestemmingsplan Curaçaostraat
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten de ge-
meenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor de Curaçaostraat te 
Santpoort-Noord.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het zuidelij-
ke deel van de Curaçaostraat te Sant-
poort-Noord.  

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmingsplan 
Curaçaostraat is een nieuw bestem-
mingsplan die het Uitbreidingsplan 
in Onderdelen Santpoort-Noord ver-
vangt. Het gebied bevat het zuidelij-

ke deel van de Curaçaostraat te Sant-
poort-Noord. Het gebied bestaat uit 
12 garageboxen en één opslagloods. 
Bij deze actualisatie is de insteek om 
te bestemmen overeenkomstig de 
bestaande legale situatie. Namelijk 
de garageboxen, opslagloods en tuin 
ten behoeve van wonen. Momenteel 
ligt op dit gebied een voorbereidings-
besluit. 

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan Curaçaostraat (idn: 
NL.IMRO.0453. BP1502CURACAO-

STRA1-O001) van vrijdag 15 novem-
ber tot en met vrijdag 27 december 
2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis en de centrale biblio-
theek. Het digitale bestemmingsplan 
is ook te raadplegen via de gemeen-
tesite www.velsen.nl en www.ruim-
telijkeplannen.nl 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

 
Indienen van zienswijzen:
Van vrijdag 15 november 2013 tot 
en met maandag 30 december 2013 
kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze ontwerpbestemmingsplan Cu-
raçaostraat” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven. Voor het in-
dienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar dhr. Pijpers, 
telefoonnummer 0255-567200.

Voorontwerp-bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor Santpoort-Zuid. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 
Bro wordt hier gemeld dat geen 
gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit  voorne-
men naar voren te brengen en er 
wordt geen onafhankelijke instan-
tie in de gelegenheid gesteld ad-
vies uit te brengen over dit voor-
nemen. Op het voorontwerp be-
stemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmings-

plan Santpoort-Zuid is een nieuw 
bestemmingsplan die verschillen-
de bestaande bestemmingsplan-
nen vervangt. Het gebied bestaat uit 
de gehele bebouwde kom van Sant-
poort-Zuid met uitzondering van 
ontwikkelingslocaties. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Santpoort-
Zuid (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1700SANTPOORTZU1.V001) ligt 
van 15 november 2013 tot en met 30 
december 2013 voor een ieder ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis,  
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-

plaar van het voorontwerpbestem-
mingsplan in te zien bij de centrale 
bibliotheek te IJmuiden gedurende 
de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te 
raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen via ro@velsen.nl 
of,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
o.v.v. “inspraakreactie bestemmings-
plan Santpoort-Zuid”.
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Subsidiebijlage behorende bij Begroting 2014

Infopagina

Subsidiebijlage behorende bij Begroting 2014 
  

 
I n de  groepering is  gewijzigd  om een betere  aans luit ing  naar de  programma's 

te bewerkstelligen Jaarr ekenin g 2012

Gew ijz igde beg rotin g 

2013 Begro ting 2014

Bedragen x € 1 .000

Prog ramm a 3: Maatsch ap pel ijke  z org

O ntmoetings ac tivite iten vo lwassenen (buurthuizen) 724

Tegemoetkoming in  de  huur (buurthu izen) 398

Buurtbemidde ling 29

O ntmoetings ac tivite iten ouderen (wijk steunpunten 269

Tegemoetkoming in  de  huur (wijk steunpunten) 275

Act ivite iten  wijk- en  dorpsorganisa ties 51

Subtotaal Bu urtaccom mo daties 1 .746 1.715 1.540

Hulpverlen ing, bemiddeling en advies (A MW , Socia le raadslieden,  

ouderenadviseurs , v oorlich ting,  bem idde ling  W W Z)
749

Stim ule ring  Vrijwillige rs werk 78

Stim ule ring  Mante lzorg 76

Haa l- en brengd iens ten (W onenplus,  tafelt je dekje e tc .) 186

O GG Z/Collect ieve  prevent ie 120

Hu iselijk geweld 0

O ndersteunende bege leid ing 54

O ndersteun ing  minderheden 17

Buurtsportc oac hes

Subtotaal M aatschappel ijke  begele id ing speci fieke  do elgroepen 1.280 1.298 1.275

Slachto fferhulp 9

J eugdgezondheidsz org  0  -4 jaar unifo rm 884

J eugdgezondheidsz org  0  -4 jaar maatwerk 65

E lektronis ch  K ind Dos sie r 110

Subtotaal V olksgezo ndheid 1 .068 1.061 1.098

To taal Program ma 3  M aatschapp el ijke  zo rg 4.094 4.074 3.913

 Peu te rspee lzaalp laatsen  741

J eugd en jongerenwerk (buurthu izen  incl. buurt sport ) 430

J eugd en jongerenwerk ov erig 22

Maatsc happelijke s tages 85

Schoolm aats chappelijk werk 91

J eugd In te rvent ie Team 155

O pstap 0

Streetcornerwork 0

Combinat iefunct ies 306

Mondia le bewustword ing 25

To taal Jeugd  en educatie 1 .855 1.882 1.910

Musea: P ie ter V erm eu len Mus eum 166

Musea: I Jmuider Zee- en  Havenmuseum 23

Podiumk unst : S tadss chouwburg  V elsen 782

Podiumk unst : W itte Theater 176

Kuns teduc at ie:  Kunstenc entrum 596

Be langenbehartig ing amateurkuns t: De V els er Gemeensc hap 40

Amateurkuns tinste llingen 119

Cu lture le en  educ at iev e ac tivit eit en 188

B ib liotheek (m .i .v . 2013) 0

To taal Cultuur  en edu catieve activ iteiten 2.090 3.831 3.731

Sportveren igingen (program ma 6) 48

W ijk gerich t werken  (p rogram ma 7) 54

Reddingswezen (p rogramma 10) 15

Dierenbescherm ing  (vanaf  2013 is  d it een b ijdrage)(programma 10) 40

VO S (programma 11) 37

Vereniging  Nationale O mbuds man (p rogramma 11) 13

Cross (programm a 11) 2

To taal Diverse  progr am m a's 210 254 198

To taal Sub sidieplafon d 8.249 10.041 9.752

Diverse  pr ogram ma's  (6 , 7,  10 en  11)

Prog ramm a 5: Cultuu r en ed ucatieve activ i te iten

Co llegeprod uct 3.5 Buur taccomm odaties

Co llegeprod uct 3.7 Maatsch ap pel ijke b egele iding  speci fieke d oelgroepen

Co llegeprod uct 3.8 V olksgez ondh eid

Prog ramm a 4: Jeu gd en ed ucatie
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Ontwerp-wijzigingsplan PWN Velserbroek
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wijzi-
gingsplan vast te stellen voor de 
uitbreiding van het PWN kantoor 
aan de Rijksweg in Velserbroek. 
In het bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” is een 
binnenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om het bebou-
wingspercentage te verhogen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wij-
zigingsplan PWN Velserbroek (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1304PWNVEL-
SERBR1-O001), voor een ieder met 
ingang van 8 november 2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan en 
daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken/rapportages is in te zien bij 

de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden.
Het wijzigingsplan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-wijzigingsplan ter inzage ligt, 
kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Indien u dit schriftelijk 
doet kunt u de zienswijzen richten 
aan het college van B&W  van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met de heer H. 
Kloosterman of de heer P. Blom (te-
lefoon 0255-567200).

Infopagina

Raadsplein 21 november 2013
Op 21 november 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 oktober 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 2e Bestuursrapportage 2013 gemeente Velsen
6 Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo in Velsen 
 ‘Door de bomen het bos zien’
7 Kredietaanvraag definitiefase Grote Buitendijk/Hofgeest
8 Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en intrekking 

Gemeenschappelijke Regeling Centraal Meld- en registratiesysteem 
RMC en leerplicht (CArel)

9 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum
10 Plan van Aanpak vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
11 Aanwijzen voorzitter IJmond commissie
12 Consultatie in verband met garantstelling De Luchte
13 Spelregels actualiteitenuurtje

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 

wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. 
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

Topavond voor business-
club Witte Leeuwinnen Velsen-Zuid - De aftrap van de 
1e businessclub in het vrouwen-
voetbal kon niet beter gepland 
zijn. Gesteund door de vrouwe-
lijke onderneemsters op de tri-
bune, wonnen de Witte Leeuwin-
nen met maar liefst 5-0 van Hee-
renveen, de koploper in de BeNe 
League.
Ruim dertig zakenvrouwen uit 
Noord-Holland wisten afgelo-
pen vrijdag de weg naar het Tata 
Steel Stadion te vinden, nieuws-
gierig naar het hoe en wat van 
een vrouwelijke voetbalorganisa-
tie. Na een toast op de toekomst 
en een voorstelrondje werden de 
dames door Brigitte Paulissen 

ondergedompeld in de wereld 
van het vrouwenvoetbal. Als trou-
we fan van de Witte Leeuwinnen 
stak Brigitte haar enthousiasme 
voor het vrouwenvoetbal niet on-
der stoelen of banken en wist zij 
een losse, interactieve sfeer te 
creëren. De presentaties van Tel-
star voorzitter Pieter de Waard 
en mede-initiatiefnemer van het 
vrouwenvoetbal bij Telstar, Gijs 
Schot, werden vervolgens afge-
wisseld door interviews met voet-
balster Loïs Oudemast en de 
nieuwe assistent trainster, Marion 
Grotefels. Na het kennismakings-
programma volgde een heerlijk 
netwerkdiner, waarbij ook spon-

sors en familie van het vrouwen-
elftal aanwezig waren. De zaken-
vrouwen genoten duidelijk van 
de sfeer van herkenning en geza-
menlijkheid die inherent is aan de 
voetbalwedstrijden bij Telstar en 
die naderhand op de tribune nog 
eens werd versterkt door de rui-
me overwinning op de vrouwen 
van Heerenveen. ‘Dit netwerk is 
zo anders dan andere netwer-
ken’ en ‘Ik wist niet dat een voet-
balwedstrijd zo leuk kon zijn’, wa-
ren veelgehoorde opmerkingen. 
Voor de organisatoren van de-
ze eerste bijeenkomst, Annema-
rie Manger, Brigitte Paulissen en 
Mieke de Jong, bevestigen de lo-

vende reacties dat de opgerich-
te businessclub wel eens het be-
gin van iets heel moois kan zijn. 
Immers, als het vrouwenvoet-
bal hard op weg is de nummer 
1-sport voor vrouwen te worden, 
is het toch niet meer dan logisch 
dat de Witte Leeuwinnen daar-

in gesteund worden door een ei-
gen businessclub? De volgen-
de bijeenkomst van de busines-
sclub staat gepland voor 24 janu-
ari. Vrijdag spelen de zij om 19.30 
uur thuis tegen KAA Gent. Meer 
weten? Mail naar businessclub@
dewitteleeuwinnen.nl 
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