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Werken in de natuur
Afgelopen zaterdag hebben de
Vrienden van Kennemergaarde en
de gemeentelijke ploeg van wijkpost Santpoort voor de vierde
keer een natuurwerkdag gehouden. Een groep van 25 enthousiaste vrijwilligers (jong en oud)
heeft geholpen bij diverse werkzaamheden in het Santpoortse
park Kennemergaarde.

Een goed begin is het halve werk. Er
werd begonnen met het planten van
twee bomen: een tamme kastanje
en een walnoot. Maar ook bloemen-

bollen planten, snoeien, het verwijderen van oude en terugplaatsen
van nieuwe palen behoorden tot de
werkzaamheden. In de loop van de
ochtend bracht milieuwethouder
Floor Bal een bezoek aan de enthousiaste vrijwilligers.
In het kader van Landschapsdag
werd er ook in IJmuiden hard gewerkt. In het natuurgebied Kennemerstrand staken gedeputeerde
Tjeerd Talsma en wethouder Annette Baerveldt de handen uit de mouwen. (foto: gemeente Velsen)

Meepraten over toekomst
Op dinsdag 10 november werd in er
het Telstarstadion gesproken over
de toekomst van Velsen.
De ruim 100 aanwezigen, waaronder bedrijven en maatschappelijke organisaties, kregen informatie
over de verschillende projecten die
de gemeente heeft opgepakt om Vel-

sen bestendig te maken voor de toekomst. Elders in deze Infopagina
leest u daar meer over, in de Begrotingsspecial bij de Structuurvisie.
Op de foto ziet u Niels Kreuger, medewerker aan het project Techport
die voor belangstellenden de plannen voor een Techniek Campus liet
zien. (foto: Reinder Weidijk)

Sinterklaas in aantocht
Startpunt Geldzaken uitgebreid

Haal meer uit je geld!
Goed met je geld omgaan – wie
wil dat nou niet? Genoeg hebben
om van rond te komen en liever
nog wat overhouden. Via Startpunt
Geldzaken kunt u precies berekenen wat u het beste kunt doen. En
sinds 1 november kan er nog meer
mee. Kijk op ‘Haal meer uit je geld’
via www.velsen.nl

Het Startpunt Geldzaken helpt u om
uw financiën goed te regelen. Sinds
1 oktober staat het Geldplan ‘Beter
Rondkomen’ erop, een digitaal hulpmiddel dat u wegwijs maakt in uw eigen financiële zaken. Mensen die het
invullen, besparen gemiddeld 170 euro per maand! Misschien net het bedrag dat u elke maand tekort komt.
Sinds 1 oktober hebben al 29 mensen
in Velsen van dit Geldplan gebruik gemaakt.
Wie advies nodig heeft bij het invullen
kan een beroep doen op de Formulie-

renbrigade van de gemeente Velsen,
via Socius te bereiken: 088-8876900.
Sinds 1 november kunt u nog meer
doen met het Startpunt Geldzaken.
Het Geldplan ‘Sparen, aflossen of Beleggen’ staat er nu op. Als u geld over
hebt, en u vraagt zich af wat u daar
nou het beste mee kan doen, kunt u
dat Geldplan gebruiken.
Het invullen van de digitale geldplannen is best een klus. U moet allerlei uitgaven bekijken: energie, de auto, verzekeringen en zo meer. U krijgt
er allerlei tips bij en u kunt tarieven
of rentepercentages vergelijken. Zo
krijgt u meer inzicht in wat in uw geval de beste keus is om geld te besparen of om het meer te laten opbrengen.
Ga naar www.velsen.nl, homepage,
kolom ‘Direct naar’ naar Haal meer
uit je geld.

Aanstaande zaterdag 14 november
komt Sinterklaas om 16.15 uur aan
op de Loswalkade te IJmuiden. Nadat hij is welkom geheten door burgemeester Amy Koopmanschap zal
de goedheiligman om 17:00 uur in
optocht richting Plein 1945 gaan.

De route is als volgt: Loswalkade, Kanaaldijk, Kerkstraat, Kennemerlaan,
Marktplein, Lange Nieuwstraat, Plein
1945. Om 17.25 uur komt hij aan op
het Kennemerplein, waar halt wordt
gehouden tot 18.00 uur. Het laatste
deel van de route eindigt om 18.45 uur
op Plein 1945, waar diverse festiviteiten zijn gepland. In verband met de intocht van de Sinterklaas is genoemde
route dus niet beschikbaar voor overig verkeer. (foto: Ko van Leeuwen)

Begrotingsspecial 2016
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat
wat er het komend jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd.

In deze editie van de Infopagina

treft u de begrotingsspecial 2016
aan. Met daarin aandacht voor zaken als het ‘sociale domein’, de ontwikkeling van Velsen op de langere
termijn, de plannen met de jachthaven in IJmuiden aan Zee, het milieu en de regionale samenwerking.

Infopagina
12 november 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Stadslezing 2015
Het college van burgemeester en wethouders nodigt
u van harte uit om bij de 5e Velsense stadslezing
aanwezig te zijn.
Op woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Dr. Arjen Bosman, onderzoeker en auteur gespecialiseerd
in de aanwezigheid van de Romeinen in deze regio geeft
dit jaar invulling aan deze lezing met als onderwerp:

Rome aan de Noordzee, Burgers en
Barbaren te Velsen
Precies 2000 jaar geleden hebben de Romeinen hun
eerste fort te Velsen gebouwd. In de lezing komen alle
vragen over het waar, het waarom en hoe dit gebeurde
uitgebreid aan de orde.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden voor woensdag 11 november via mail:
Aanmelden via communicatie@velsen.nl
communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

2300 leerlingen doen
mee aan Schooljudo
Afgelopen donderdag 5 november heeft sportwethouder
Annette Baerveldt het startschot gegeven voor het Schooljudo project in onze gemeente.

Alle basisscholen in IJmuiden en
Velsen-Noord doen mee. In totaal volgen bijna 2300 leerlingen een serie judolessen in de
zaal van ABC Kops aan de Betelgeuzestraat 4 te IJmuiden. In deze zogeheten dojo wordt druk geoefend. ABC Kops kan met behulp
van Sportimpuls leerlingen laten

kennis maken met judo. Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders
financieel ondersteunt bij de opzet van hun activiteiten om meer
mensen te laten laten sporten of
bewegen. Voor Schooljudo werkt
ABC Kops samen met Schooljudo.
nl en gemeente Velsen.
Op de foto ( Reinder Weidijk) wethouder Baerveldt, die met verwondering toekijkt naar de ‘koprol’ van Jos Kops.

Asfalteringswerkzaamheden in Velsen-Noord
Sluitingen Velsertunnel
Van maandag 9 november tot en
met vrijdag 13 november is de
Velsertunnel elke nacht deels afgesloten. De tunnel is steeds dicht
tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Eén tunnelbuis blijft open, zodat
verkeer richting Beverwijk door de
tunnel kan blijven rijden. Verkeer
richting IJmuiden rijdt via de ca-

lamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor
de renovatie van de Velsertunnel in
2016. Deze data zijn onder voorbehoud. Sluitingen in de tunnel kunnen schuiven of niet doorgaan, vanwege incidenten of onverwachte situaties in de Velsertunnel of Wijkertunnel. (foto: Rijkswaterstaat)

In het weekend van 20 t/m 22 november 2015 brengt aannemingsbedrijf BAM nieuw asfalt aan op
een groot deel van de hoofdrijbaan van de Breedbandweg tussen de Witte Hekweg en de Wenckebachstraat in Velsen-Noord.
Tijdens de werkzaamheden is dit
weggedeelte voor alle verkeer afgesloten.

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoertuigen met bestemming ingang Tata
Steel aan de Breedbandweg of Sportpark Rooswijk wordt een omlei-

dingsroute aangegeven via de Staalstraat en Rooswijkweg. De Witte
Hekweg/parkeerterrein sportpark
is ook via deze omleidingsroute bereikbaar.
Fietsers en voetgangers worden omgeleid op de momenten dat dit nodig
is. Oversteken van de hoofdrijbaan
zal dan ook niet steeds op de vaste
locaties mogelijk zijn.
Bij ongunstige weersomstandigheden worden de werkzaamheden een
week opgeschoven.
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Eerbetoon aan verzetsstrijder

Herman Harsveldpad
Op verzoek van het Comité 4 en
5 mei is verzetsstrijder Herman
Harsveld vorige week donderdag
op een bijzondere wijze geëerd.
Het rijwielpad, dat loopt vanaf de Wijkermeermeerweg boven de Velsertunnel en eindigt bij
Harsveld Apparatenbouw aan de
Leeghwaterweg in Velsen-Noord,
heeft zijn naam gekregen.

Dochter Manda, die is geboren na
het overlijden van haar vader, heeft
het straatnaambord onthuld. Deze
bijzondere gebeurtenis werd bijgewoond door vele familieleden. Namens de gemeente was ook Ronald
Vennik aanwezig. De wethouder was
vol lof over de bewezen diensten van
de heer Harsveld.
Wie was Herman Harsveld ?
Harsveld is geboren op 17 augustus
1916 in Velsen-Noord en daar opgegroeid. Hij is onder andere sport-

instructeur bij het Korps Mariniers geweest, heeft gediend in Indië van 1937 tot 1939 en trad daarna in dienst bij de Koninklijke Marechaussee. Tijdens de oorlog pleegde
hij vele verzetsdaden waaronder een
overval in Maassluis. Hij nam deel
aan het bevrijden van verzetslieden
vanuit bureau Weteringschans en
aan de bevrijding van Arie Clazing
uit Velsen-Noord vanuit het Oranjehotel in Scheveningen.
Wegens een vals persoonsbewijs is
Harsveld opgepakt in Rotterdam
en op Dolle Dinsdag getransporteerd naar kamp Vught. Vandaar is
hij overgebracht naar Neuengamme, waar hij - tijdens zijn arbeid als
krijgsgevangene - op 15 januari 1945
omkwam als gevolg van een bombardement op Hamburg door de geallieerden. Herman Harsveld ligt begraven op het Ereveld Loenen. (foto:
Gerard van Broekhuijsen)

Daktuin op Julianabrug
Wat hebben vocht in beton en
groene daken met elkaar te maken? Veel! Kijk maar naar de
fraaie Julianabrug aan het begin
van de Kennemerlaan. Afgelopen dinsdag is er in de bestaande plantenbakken een constructie aangebracht. Deze is bekleed
met bitumen met daarboven op
sedumbeplanting. Op deze manier wordt het beton van de monumentale brug beschermd tegen vocht.

De Julianabrug (1930) verbindt de
Kennemerlaan met Oud-IJmuiden. De brug wordt gekenmerkt
door een bijzondere architectuurstijl (Amsterdamse School) en is
een gemeentelijk monument. Het

Groene daken bieden
veel milieuvoordelen
De bakken zijn een klein voorbeeld
van hoe huizen- en schuurdaken
er uit kunnen zien met sedumbeplanting. Een groen dak heeft veel
milieuvoordelen. Zo is een gebouw
met een groen dak gemiddeld 3°C
koeler in de zomer, terwijl het dak
in de winter isoleert. Ook houdt
het dak regenwater goed vast,
waardoor de kans op wateroverlast kleiner is bij stevige stortbui-

en. Groene daken dempen geluiden van buitenaf en vangen fijnstof
in de lucht af. Een ander voordeel
is dat meeuwen niet graag broeden
op groene daken, wat weer scheelt
aan meeuwenoverlast. Veel milieuvoordelen dus. Niet voor niets
heeft de gemeente Velsen zich in
het Milieubeleidsplan voorgenomen om de aanleg van groene daken te stimuleren.

beton van de brug lijdt al jaren onder vochtproblemen. Dat kwam
vooral door de plantenbakken aan
de buitenkant van het hekwerk (foto onder). In de bakken werden
jaarlijks plantjes gezet, maar onderhoud daarvan was lastig en gevaarlijk. In de praktijk lag er vaak
rommel in.
Twee vliegen in een klap
Nu is gekozen voor een oplossing
die de brug beschermt én verfraait.
De plantenbakken zijn voorzien
van sedum: vetplanten die goed tegen droogte kunnen. De constructie is lichtgewicht, groen en heeft
weinig onderhoud nodig. (foto’s:
Reinder Weidijk en gemeente Velsen)
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Begroting Velsen 2016
De gemeente Velsen heeft
haar financiën op orde. In
2016 komen er geen bezuinigingen. Er is zelfs wat geld
voor nieuwe dingen. Voor inwoners betekent het in ieder geval dat de lasten (belastingen en aanslagen) niet
omhoog gaan.
Behalve over financiën gaat deze speciale uitgave over de Be-

groting 2016 ook over de nieuwe
en extra taken die Velsen heeft
in het ‘sociale domein’, de ontwikkeling van Velsen op de langere termijn (Structuurvisie), de
plannen met IJmuiden aan Zee,
het milieu en – bijna als paraplu
over wat er in en rond Velsen gebeurt – de regionale samenwerking.
Meer informatie op www.velsen.
nl onder ‘Begroting 2016’.

Nieuwe en extra taken

Werk, jeugdhulp en zorg
De transformatie gaat over de
nieuwe en extra taken die de gemeente Velsen sinds 1 januari 2015
heeft gekregen op het gebied van
werk (participatie), jeugdhulp en
zorg; het ‘sociale domein’. In 2015
is de overname en organisatie van
die taken geregeld.

In 2016 gaat Velsen kijken of de zorg
& ondersteuning doeltreffender en
efficiënter kunnen worden georganiseerd. Dat gaat op twee manieren: er
wordt eerst gekeken naar de kracht
van mensen zelf; wat iemand zelf
kan doen, regelen of betalen. Velsen
gaat niet meer ‘zorgen voor’, maar
‘zorgen dat’ hulpvragen worden beantwoord. Daarnaast worden zorg
en ondersteuning breder bekeken;
een probleem met werk bijvoorbeeld
gaat niet alleen over inkomen, maar
kan gevolgen hebben voor de hulp
aan kinderen of zorg voor ouderen.
Zo ontstaat een completer beeld van
wat iemand nodig heeft.

Deze manier van werken moet de
kwaliteit van de hulp verbeteren,
doeltreffender en efficiënter maken.
Het motto is: één gezin, één plan en

één regisseur voor mensen die zorg
of ondersteuning nodig hebben. Wie
het zelf kan, moet het zelf doen. Wie
het niet kan, kan rekenen op de gemeente.

Annette Baerveldt:
Wij staan dichter bij
de inwoners als gemeente. Daarom én
omdat we in de regio
goed samenwerken,
zijn de nieuwe zorgtaken een enorme kans
om het beter te doen .
De overname en uitbreiding van de
taken in het sociale domein moeten
worden gerealiseerd binnen het budget dat Velsen daar voor heeft. Dat is
ook het streven in 2016. Dat kan met
gedegen maatwerk dat onder andere
door de Sociale wijkteams wordt geleverd. Zij zijn de oren en ogen voor
de hulpvraag van de inwoners van
Velsen. De sociale wijkteams bieden zelf hulp, overleggen met andere
deskundigen en verwijzen door als
het nodig is. Er zijn vier sociale wijkteams, die elke wijk in Velsen kunnen bedienen.
Bij de ondersteuning van inwoners
wordt ook gekeken in hoeverre sport
als middel kan worden ingezet, vooral bij de hulpverlening aan kinderen
en jongeren.

Geld, techniek en naam

Financiën op orde
Velsen heeft een solide financiële
huishouding; ook de komende jaren staat Velsen niet rood. Dat is
in overheidsland momenteel niet
vanzelfsprekend, dus dat is iets om
trots op te zijn. Het jaar 2017 ziet
er nog het minst gunstig uit, maar
Velsen zorgt ervoor dat er ruimte is om tegenvallers op te vangen. Dankzij deze solide financiële huishouding dalen de gemiddelde lasten van de inwoners en bedrijven iets. Het totaalbedrag voor
de Onroerend Zaak Belasting, de
riool- en afvalstoffenheffing gaat
iets naar beneden. Het verschil is
klein, maar de som van de netto
aanslagen is lager dan vorig jaar.

port: dé plek van technisch vakmanschap in Nederland. De drie partijen
willen er samen voor zorgen dat jongeren in Velsen kiezen voor een opleiding waar werk in is, dat de opleidingen daar op aansluiten, en dat het bedrijfsleven zorgt voor innovatie. Van
verschillende kanten groeit de erkenning voor dit plan; het staat op de
agenda van de Amsterdam Economic
Board (MRA) en het rijk heeft subsidie toegezegd. De Techport is een belangrijke bron van werkgelegenheid
voor inwoners van Velsen nu en in de
toekomst. Iedereen die kiest voor een
technische opleiding, kiest bijna gelijk voor de zekerheid van een baan.

Techniek
Economie is de kurk waarop de samenleving van Velsen drijft. Twee
ontwikkelingen willen we in het bijzonder belichten: Techport en Citymarketing.

Citymarketing houdt in dat Velsen
zich inspant om de kwaliteiten en
mogelijkheden van de gemeente breder herkenbaar te maken – niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Een gemeente kan ambities hebben, maar dat moeten anderen wel
weten! Velsen omvat een bijzondere
combinatie van industrie (Techport,
zeehaven), natuur (duinen, parken),
cultuur (landgoederen, festivals) en
mooi wonen. De burgemeester Rijkersbuurt in Santpoort-Zuid stond
niet voor niets in de top tien op de
lijst van wijken met een kwalitatief
hoogwaardige woonomgeving. Het
is fijn wonen in Velsen en het is een
goede plek voor bedrijven om zich
hier te vestigen – daar gaat Citymarketing over.

Arjen Verkaik:
Kiezen voor een technische opleiding is bijna
gelijk kiezen voor een
baan.
De afgelopen jaren werkt de gemeente Velsen samen met het onderwijs
en het bedrijfsleven stap voor stap
aan de voorbereiding van de Tech-
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Werken aan de toekomst

Structuurvisie
Velsen wil groeien en bloeien als gemeente, economisch
sterk en duurzaam zijn. Dat
vraagt om keuzes: waar wonen, werken en ontspannen we
in 2025? Hoe kunnen we de
schaarse ruimte zo goed mogelijk benutten? Hoe ziet de
omgeving in Velsen er in de
toekomst uit? Komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor natuur
of juist meer woningbouw? Al
deze vragen en meer worden
beantwoord in een structuurvisie, die weer is afgeleid van
de ‘Visie op Velsen 2025: kennisrijk werken’. Ook andere documenten hebben er invloed
op, zoals de Woonvisie 2025
en de Nota Accommodatiebeleid voor sportief Velsen 20102015.
Veelzijdige voorloper
In 2016 werkt Velsen verder aan de
structuurvisie via vier strategische
prioriteiten: (1) Interessant IJmuiden, (2) IJmond innovatieve regio, (3)
Energiek Velsen en (4) Avontuurlijke
kust & groen.
Deze prioriteiten krijgen op vijf manieren een extra zetje:
• Techport: een extra impuls voor de
Techniekcampus IJmond als dé
plek waar waardering is voor techniek en vakmanschap, als koploper in de MRA en Nederland.
• Cluster Offshore Windenergie:
een stimuleringspakket voor de
verdere ontwikkeling van IJmuiden en IJmond als centrum voor
de groeiende offshore windenergie
(transport, aanleg en onderhoud).
• Kust Informatie en Innovatie Centrum (KIIC) & de Kustvisie: het
KIIC moet hét brandpunt worden
van activiteit in de kustzone. Sa-

men met de ontwikkeling van de
Kustvisie maakt dit IJmuiden aan
Zee aantrekkelijker.
• Havenkwartier Halkade & OudIJmuiden: versterking van het
unieke karakter van dit markante havenkwartier, voor meer uitstraling van IJmuiden, Velsen en
de IJmond.
• Citymarketing en IJmuiden Rauw
aan Zee: doorontwikkeling van deze campagne om de identiteit en
mogelijkheden van IJmuiden en
Velsen goed voor het voetlicht te
brengen.

Ronald Vennik:
Het motto is ‘beter benutten’ – van wegen,
openbare ruimte en gebouwen.
IJmond bereikbaar
In 2016 is de Velsertunnel negen
maanden dicht. Als voorbereiding
daarop is IJmond Bereikbaar gestart,
met de Omgevingsdienst IJmond als
trekker daarvan. IJmond Bereikbaar
komt met praktische oplossingen om
de verkeersdrukte te verminderen tijdens de sluiting van de tunnel. De gemeente Velsen is één van de werkgevers in de IJmond die haar werknemers een financiële impuls geeft als
zij met de fiets naar hun werk komen.
Met het openbaar vervoer gaan kan
ook. Hoe meer mensen met het OV
gaan of met de fiets, hoe meer ruimte er is voor de automobilisten die gebruik moeten maken van de beperkte
aan- en afvoerwegen. Zo worden wegen beter benut. Tijdens de sluiting
van de Velsertunnel blijft de tweede
pont in bedrijf.

Ku(n)st en cultuur
Velsen wil het gebied rond de
jachthaven in IJmuiden aan
Zee aantrekkelijker maken.
De gemeente kan dat stimuleren door het mogelijk te maken om er te gaan wonen. Een
andere manier is door er een
Kust Innovatie en Informatie
Centrum (KIIC) neer te zetten.
Zo kunnen bezoekers altijd in
IJmuiden terecht – ook als het
niet zulk mooi weer is.
Kust Innovatie en Informatie
Centrum KIIC
Aan de plannen voor het KIIC wordt
al enige tijd gewerkt; de gemeente probeert dit samen met een aantal externe partners te realiseren. In
2016 moet duidelijk worden wat de
beste plek voor het centrum is, welke
partners, fondsen en bedrijven eraan
mee willen werken, en of het lukt om
minimaal € 1,3 mln te werven. Het
uiteindelijke besluit of het Kust Innovatie en Informatie Centrum er

komt, wordt in 2017 verwacht.
Cultuur
Velsen vindt het belangrijk dat haar
inwoners makkelijk kennis kunnen
maken met kunst en cultuur – ook
de jonge inwoners. Daar worden cultuurcoaches voor ingezet. Kunstencentrum, Bibliotheek en de amateurkunstverenigingen werken in
2016 verder aan de ontwikkeling van
een ‘Jeugdcultuurpas’. Ook wordt
onderzocht hoe cultuur een bijdrage
kan leveren aan de doelen van het sociaal domein.

Robert te Beest:
Het KIIC wordt een
bruisende publiekstrekker, die goed past
bij Rauw aan Zee.
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We kunnen het niet in ons eentje

IJmondiale samenwerking
De gemeente Velsen ziet zich –
net als veel andere gemeenten
in Nederland – gesteld voor
opgaven die zij niet in haar
eentje kan realiseren. Ook in
deze ‘samenvatting’ van de
begroting 2016 blijkt dat. Op
het gebied van werk, jeugdhulp en zorg wordt intensief
samengewerkt in de IJmond
en daarbuiten. De zorg wordt
regionaal of bovenregionaal
georganiseerd, maar ook lokale ervaringen worden regionaal uitgewisseld, zodat meerdere partijen er baat bij hebben.
Hetzelfde geldt op het inkomensvlak
– werkgevers worden door IJmond
Werkt! benaderd voor banen in het
bedrijfsleven. Dan moet je je niet beperken tot Velsen. Als je met meer
partners bent, kun je elkaar makkelijker opzoeken en versterken.

Milieu en duurzaamheid speerpunten

Een kwestie van lange adem
Velsen heeft verschillende
woonkernen, die allemaal van
goede kwaliteit zijn. In de ene
wijk is veel groen, in de andere zijn veel voorzieningen voor
ouderen; elke woonkern heeft
een eigen accent. In IJmuiden wordt in 2016 verder gewerkt aan een grootstedelijke uitstraling. Daarnaast kunnen mensen op drie verschillende plekken in de gemeente
hun eigen droomhuis bouwen
in kluspanden of via zelfbouw.

voorbeeld van met 92 zonnepanelen. Maar ook andere varianten zijn
denkbaar, zoals in IJmuiden, waar
basisschool de Zefier, peuterspeelzaal Zoeff en sporthal Zeewijk een
‘levend dak’ hebben met plantjes en
mos. Dat dak vangt water op als het
veel regent, en zorgt voor afkoeling
in de zomer en warmtebehoud in de
winter. In 2016 worden alle gemeentelijke gebouwen bekeken op mogelijkheden van verduurzaming.

Floor Bal:
Wonen in Velsen is een
duurzame investering.

Velsertraverse
Tot begin 2016 wordt gewerkt aan de
N197 / Velsertraverse. Als het werk
af is, kan het verkeer beter doorrijden is er minder uitstoot van uitlaatgassen. Velsen betaalt eraan mee
met geld dat bestemd is voor verbetering van de luchtkwaliteit.

Een duurzame woning bespaart burgers geld, omdat ze minder kwijt zijn
aan energie, bijvoorbeeld door betere isolatie of door zonnepanelen.
Duurzaam wonen is een speerpunt
in 2016. Velsen wil daarnaast de gebouwen die haar eigendom zijn ook
voorzien van zonnepanelen. Het gemeentehuis zelf is daar een mooi

Restwarmte
Velsen onderzoekt in 2016 of het
haalbaar is om restwarmte van Tata
Steel te gebruiken voor verwarming
van huizen in de gemeente. Dat kan
Velsen niet alleen; daar is samenwerking met en investering door het
bedrijfsleven voor nodig. In 2016
moet een bedrijfsplan duidelijkheid
geven over de mogelijkheden.

Begin 2016 start de verkoop.

Ook op het gebied van openbare orde en veiligheid zoeken partners elkaar op – op straat in het dagelijks
leven, op de kermis of tijdens feestelijkheden, en in het havengebied.
Een gemeente alleen heeft te weinig
slagkracht om aan alle eisen te kun-

nen voldoen; daar is meer ‘massa’
voor nodig. Die massa en slagkracht
maak je met je samenwerkingspartners. Daar hebben burgers, ondernemers en maatschappelijke instellingen belang bij en profijt van. De
samenwerking wordt alleen maar
meer, terwijl de eigenheid van de gemeenten overeind blijft.

Amy Koopmanschap,
waarnemend burgemeester:
Samen MEER voor de
IJMOND.
De gemeenteraden van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen hebben zich
op donderdag 29 oktober 2015 achter de Strategische IJmondagenda geschaard. Daar staan de onderwerpen in waarop de komende jaren
(verder) wordt samengewerkt. De
Strategische IJmondagenda moet
de slagvaardigheid van het openbaar bestuur in de IJmond verstevigen. Dat is in het belang van inwoners, bedrijfsleven en organisaties in
de IJmond.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

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

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 31
oktober 2015 tot en met 6 november 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trawlerkade 60, wijzigen voorgevel
(06/11/2015) 17448-2015;
De Noostraat 3 t/m 157 en Van
Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, renoveren 81 woningen (04/11/2015)
17342-2015;
Boerhaavestraat 8, vergroten 2e verdieping (04/11/2015) 17340-2015;
Zeeweg 121, plaatsen dakopbouw
(05/11/2015) 17356-2015;
Dudokplein 1, aanbrengen gevelonderhoudinstallatie (02/11/2015)

17159-2015.
Driehuis
Waterloolaan ong., kappen boom
(03/11/2015) 17208-2015;
Tollenslaan ong., kappen boom
(3/11/2015) 17209-2015.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan ong., kappen boom
(03/11/2015) 17207-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kappen boom (03/11/2015) 17211-2015;
Frans Netscherlaan ong., kappen
boom (03/11/2015) 17430-2015.
Kerkpad 59, vergroten clubgebouw
(03/11/2015) 17230-2015;
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren grondbewerkingen en realiseren aansluiting Santpoortse Dreef
(05/11/2015) 17382-2015;
Kweekerslaan 21, kappen boom
(03/11/2015) 17247-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 36, kappen
((03/11/2015) 17258-2015.

boom

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 50, plaatsen terrasoverkapping (04/11/2015) 172892015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Dokweg 37, renoveren bedrijfspand
(09/11/2015) 15325-2015;
Haringkade 10, renoveren en verhogen eerste etage bedrijfspand
(06/11/2015) 15440-2015;
Van Broekhuijsenstraat 20, plaatsen dakkapel (voor- en achterzijde)
(04/11/2015) 14917-2015.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 9, wijzigen gebruik bedrijfswoning naar burgerwoning en wijzigen gebruik gronden
voor tuin (06/11/2015) 14933-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektro-

nisch 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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Van Broekhuijsenstraat 20, verplaatsen voordeur (09/11/2015)
13854-2015;
Breesaapstraat ong./Frogerstraat
ong., bouwen 20 eengezinswoningen
(blok 9b en 12b) en beneden- en bovenwoning(06/11/2015) w14.000621;
Westerduinweg 4, oprichten tijde-

lijke kantoorruimte (03/11/2015)
15687-2015;
Maxwellstraat 3, vergroten bedrijfshal met kantine/kantoorruimte
(09/11/2015) 15698-2015;
Dudokplein 1, herzien brandcompartimentering (09/11/2015) 144652015;
Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke
opslagruimte (09/11/2015) 155042015;
Groeneweg 82 en 84, vervangen kozijnen (09/11/2015) 15744-2015;
Lange Nieuwstraat 186, wijzigen
achtergevel winkel (03/11/2015)
16088-2015;
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Besluiten (vervolg)
Tuindersstraat 94, plaatsen dakkapel (voorgevel) (03/11/2015) 153672015.
Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen 2
bomen (09/11/2015) 16449-2015;
Driehuizerkerkweg 140 en 142,
vervangen kozijnen (09/11/2015)
15745-2015.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 25, verplaatsen trapgat op zolder (09/11/2015)
15334-2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen (05/11/2015) 154472015.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 2 bomen (09/11/2015) 16360-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 25, aanbrengen
gevelreclame en logo (09/11/2015)
16402-2015.

Velsen-Noord
De Zandstraat 9, uitoefenen beroep aan huis (schoonheidssalon)
(03/11/2015) 14729-2015.

15400-2015.

Velserbroek
L. Springerstraat 168, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(04/11/2015) 14980-2015;
Slaperdijkweg 5, vervangen 3 lichtmasten (04/11/2015) 8302-2015.

APV artikel 2:17 Evenementen
Intocht Sint Nicolaas te SantpoortZuid op 21 november 2015 van
13.30 tot 15.30 uur. (03/11/2015)
u15.007662;
Sinterklaasloop op 22 november 2015. Start Sportpark Groeneveen, door Driehuis en Santpoort.
(10/11/2015) u15.007992;
Kerstmarkt op 13 december 2015, locatie: winkelgalerij Hagelingerweg,
Broekbergenplein en Hoofdstraat
tot het pleintje t.o.het kermislandje
(9/11/2015) u15.007775.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 8, kappen boom
(09/11/2015) 15858-2015.
IJmuiden
Edisonstraat 14rd, legaliseren uitbreiding dakterras (09/11/2015)

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Canopusplein t.o. Lidl: van 1 november 2015 t/m 1 februari 2016 woensdag t/m zaterdag.(04/11/2015)
16312-2015.

APV artikel 4:5 lid 2 Werken buiten reguliere werktijden
aansluiting HOV en Hoofdstraat op
20 t/m 22 november 2015 en kruising HOV Broekbergenlaan op 11
t/m 13 december 2015.
Ingetrokken bouw/omgevingsvergunningen
IJmuiden
De Tiemenlaan 7, veranderen en
vergroten woning met uitbouw
(03/11/2015) BL-58-2010;
Visserhavenstraat 35, veranderen en vergroten bedrijfsgebouw
(03/11/2015) BP-41-2010;
Julianakade 72, veranderen en vergroten berging (03/11/2015) BP150-2009;
Kennemerlaan 44, veranderen en
vergroten bovenwoning met dakopbouw (03/11/2015) BP-289-2008;
Sparrenstraat 39, veranderen en
vergroten woning met dakopbouw
(03/11/2015) BP-169-2009.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen
van de gemeente Velsen staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:
Babakhani,H. geb. 02-01-1992
Blijd,S.L.W.
geb. 25-12-1988
Bos,A.H.G.
geb. 12-11-1959
Bosman,C.
geb. 12-09-1993
Bruintjes,Q.P.R.geb. 24-10-1979
Buis,G.A.
geb. 06-09-1981

Przybysz-Pieczonka,E.I.
geb. 08-07-1983
Rafat,R.
geb. 30-07-1989
Settelaar,T.A.A.L. geb. 14-03-1983
Sheffield,C.K.
geb. 09-03-1987
Stuurman,P.I.
geb. 27-05-1959
Swieringa,R.
geb. 02-09-1966

Dalsen van,F.F.
Kapusiz,Y.
Meukeu,M.T.
Mounfarid,Y.
Mursal,M.

geb. 06-11-1971
geb. 01-11-1963
geb. 16-03-1977
geb. 13-10-1990
geb. 01-07-1975

Vasilev,V.R.
Wachowski,T.
Wahid El,A.
Wang,G.
Zhang,R.

geb. 08-10-1975
geb. 04-07-1982
geb. 01-12-1983
geb. 08-01-1990
geb. 02-12-1990

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders.

Rooien bomen openbare ruimte
Aan de Siriusstraat tussen de flat
van de Bellatrixstraat en achterkant van Eridanusstraat 80 in
IJmuiden, in het grasveldje wor-

den 2 populieren gekapt.

Eén van de populieren komt tweestammig uit de grond waardoor het

lijkt alsof het in totaal drie bomen
zijn.
De bomen worden gekapt omdat ze

te dicht op een muur en schuur staan
en daardoor de muur en schuur opdrukken.
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Vergadering IJmondcommissie op 17 november 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1,
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat
1
2
3

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Concept Overzicht IJmondcommissie 22 september 2015 en
Beknopt overzicht IJmondcommissie 13 oktober 2015 – bijlagen 3a en
3b

4
5
6

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016 - bijlage 4a t/m f
(indicatief 1,5 uur)
Vervolg Presentatie Stand van zaken Verevening Jeugdzorg en WMO –
(indicatief 1 uur)
Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier Martin van Engelshoven-Huls: griffie@regioijmond.
nl.

Ontwerpwijzigingsplan Van den Vondellaan
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens
zijn om het wijzigingsplan ‘Van den
Vondellaan AMW Driehuis’, vast te
stellen.

In het kader van de pilot “Kleinschalig Opdrachtgeverschap” (KO) worden op verschillende locaties bouwkavels ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen woning bouwen. Eén
van de locaties betreft de locatie Van
den Vondellaan / AMW (Algemeen
Maatschappelijk Werk) in Driehuis.

Het plangebied is gelegen aan de Van
den Vondellaan, ter hoogte van de rotonde met de Driehuizerkerkweg. Met
het wijzigingsplan worden 3 woningen mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan Driehuis en Velsen-Zuid is
reeds de wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met het wijzigingsplan wijzigt
het college het bestemmingsplan zodat het project kan worden uitgevoerd.
Het ontwerpwijzigingsplan Van den
Vondellaan AMW Driehuis met identificatienummer
NL.IMRO.0453.

WP0902AMWDRIEHUIS1-O001,
ligt met ingang van 13 november 2015,
gedurende zes weken voor een ieder
ter visie bij de receptie van het stadhuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien van 09.00
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook

mogelijk via de website van de gemeente: www.velsen.nl. Gedurende
de termijn dat het plan ter visie ligt,
kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De
zienswijzen dienen te worden gericht
aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, onder vermelding
van ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Van den Vondellaan AMW Driehuis’’. Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Havengebied
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad
van Velsen in zijn vergadering van
1 oktober 2015 het bestemmingsplan Havengebied Eerste Partiële Herziening (idn: NL.IMRO.0453.
BP0501HAVENGEBIPH1-R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Havengebied Eerste Partiële Herziening”
heeft hieraan voorafgaand van vrijdag 24 april tot en met donderdag
4 juni 2015 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn
zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied bestaat uit de percelen Trawlerkade 38 en 63 te IJmuiden.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening, ligt het vastgestelde
bestemmingsplan “Havengebied Eerste Partiële Herziening” voor een ieder met ingang van vrijdag 13 november 2015 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1
te IJmuiden. De receptie 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.
Een exemplaar van het vastgestelde
bestemmingsplan is tevens in te zien
bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is
ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden
ingediend bij de Raad van State.Voor
zover bezwaren bestaan tegen de door
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden
daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift dient
in tweevoud te worden gezonden aan

de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben
ingesteld kunnen verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien binnen
de termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, treedt het besluit niet
in werking voordat op het verzoek is
beslist.

Kandelaberen bomen Lange Nieuwstraat
De reconstructie van de Lange
Nieuwstraat in IJmuiden 1e fase is
inmiddels gestart. Het betreft het
gedeelte vanaf de rotonde Gijzeveltplantsoen tot aan de Schel-

destraat.

Voor de uitvoering van de fases 2, 3
en 4, gedeelte vanaf de Vechtstraat
tot Plein 45, worden vanaf janua-

ri / februari 2016 de bomen gekandelaberd (verwijderen takken). Deze actie is vooruitlopend op het kappen van de bomen in april 2016, om
er voor te zorgen dat er geen nesten

gemaakt kunnen worden i.v.m. het
broedseizoen. Het betreft 86 bomen.
Medio december 2016 worden de
nieuwe bomen geplant.

