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Informatieavond over
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeentera-
den van Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen wordt een kan-
senonderzoek uitgevoerd naar re-
gionale samenwerking.

Het onderzoek moet een beeld geven 
van de opgaven waar de regio voor 
staat en op welke wijze het lokaal 
openbaar bestuur daar door samen 
te werken een antwoord op weet te 
vinden. Dit om te komen tot een goe-
de afweging van de belangen van de 
vier gemeenten afzonderlijk en de 
IJmond als geheel. Een van de on-
derdelen van het kansenonderzoek 
is een dialoogsessie met inwoners en 
verenigingen.

Burgemeester en wethouders van 

Velsen nodigen hierbij belangstel-
lende inwoners van harte uit om deel 
te nemen aan een open dialoog over 
regionale samenwerking. Verenigin-
gen krijgen een uitnodiging per brief. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
op dinsdagavond 18 december van 
19.30 tot 21.30 uur in het Tata Steel 
Stadion (Telstar), Minister van Hou-
tenlaan 123 te Velsen-Zuid.

Burgemeester Franc Weerwind zal 
de avond openen. De uitvoering van 
het onderzoek en van de dialoogses-
sie met de inwoners is in handen van 
bureau Twijnstra Gudde. Graag vóór 
10 december uw komst aanmelden 
per e-mail aan communicatie@vel-
sen.nl onder vermelding ‘Inwoners-
avond regionale samenwerking’.

Ondernemersloket
nog beter bereikbaar
Vanaf 1 december is het Onder-
nemersloket telefonisch bereik-
baar op de gewone openings-
tijden van het stadhuis: maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00-
16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 - 20.00 uur.

Tot nu toe was het Ondernemers-
loket dagelijks slechts van 9.00 tot 
14.00 uur open. Ondernemers bel-
len voortaan naar het Klanten-
contactcentrum (KCC) van de ge-
meente via 14 0255. Medewerkers 
van het KCC kunnen eenvoudi-
ge vragen direct beantwoorden. Is 

er meer tijd nodig om antwoord te 
geven dan zetten medewerkers uw 
vraag uit via het klantencontact-
formulier dat u ook op de website 
vindt. Astrid Rietveld van het On-
dernemersloket zoekt vervolgens 
uw vraag uit en belt u terug met het 
antwoord bij de hand. 

Na een half jaar evalueren we deze 
uitbreiding van de dienstverlening 
graag met u.

Vissen naar afval
Maandag 19 november 2012 is in 
het Spuigemaal van IJmuiden door 
wethouder Wim Westerman, voor-
zitter KIMO, het startschot gegeven 
voor een proef om drijvend afval op 
te vissen dat vanuit het Noordzee-
kanaal naar zee wordt afgevoerd.

Voor een periode van één jaar wordt 
een drijvend net geplaatst nabij het 
Spuigemaal bij het sluizencomplex in 
IJmuiden. Met dit net wordt afval ge-
vangen dat drijft of tot 60 cm diep in 
het water zweeft.

De proef is een samenwerkingsproject 
van KIMO Nederland en België, afval-
inzamelaar Bek & Verburg, Rijkswa-
terstaat, Maritiem College Velsen en 

Waste Free Oceans.  Met deze proef 
krijgen de deelnemers inzicht in de 
hoeveelheden drijvend afval dat in zee 
wordt geloosd. De resultaten leveren 
een bijdrage aan de kennis die nodig is 
voor aanscherping van internationale 
regels over het voorkomen van afval in 
zee en op het strand.

Leerlingen van het Maritiem College 
Velsen gaan in samenwerking met af-
valinzamelaar Bek & Verburg met re-
gelmaat het net legen, het afval sor-
teren en de hoeveelheden meten. Bo-
vendien zien de leerlingen hoe afval 
uiteindelijk een grondstof wordt voor 
nieuwe producten. Voor meer infor-
matie kijk op www.velsen.nl. (foto: Ki-
mo)

Jongeren ontmoetings-
plek Santpoort-Noord
Vrijdag 16 november 2012 is 
de overdekte ontmoetingsplek 
voor jongeren bij de skatebaan 
aan de Valckenhoeflaan in Sant-
poort-Noord door wethouder 
Annette Baerveldt geopend.

Jongeren wilden graag in hun wijk 
een beschutte plek hebben waar 
ze elkaar kunnen ontmoeten. Op 
initiatief van het wijkplatform 
Santpoort-Noord is de vraag in-
gebracht in het wijkteam. Samen 
met jongeren is toen een wijkiniti-
atief ingediend en ook toegekend. 

De kosten voor dit project worden 
gefinancieerd uit het budget voor 
wijkinitiatieven van de gemeente.

De jongeren zijn zeer enthousiast 
over de ontmoetingsplek en zullen 
ervoor zorgen dat de ontmoetings-
plek en omgeving niet vervuilen. 
Om dit te ondersteunen zorgen 
de woningbouwverenigingen voor 
een grote afvalcontainer. 

Een goed voorbeeld van samen-
werking tussen jongeren en het 
wijkteam. (foto Reinder Weidijk)
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Monumentale bomen:
conceptlijst ter inzage
De Gemeente Velsen wil regel-
geving vereenvoudigen en de 
dienstverlening aan inwoners 
verbeteren. Om de omgevings-
vergunning te vereenvoudigen 
wordt het kappen van een groot 
aantal bomen kapvergunnings-
vrij. Dit betekent dat hiervoor in 
de toekomst geen vergunning 
meer aangevraagd hoeft te wor-
den.

Dit geldt uiteraard niet voor bijzon-
dere bomen in Velsen. Deze blij-
ven beschermd. Om inzicht te krij-
gen in welke bomen dat zijn, is vo-
rig jaar onderzoek gedaan. Resul-
taat van dit onderzoek is een con-
ceptlijst van al deze monumentale 
en waardevolle bomen. Als daar in 
de toekomst een of meerdere exem-
plaren van moeten worden gekapt, 
moet hiervoor een omgevingsver-
gunning voor kap worden aange-
vraagd. Deze wordt in principe al-
leen verleend als de veiligheid in 
het geding is, of een maatschappe-
lijk belang wordt gediend.

Het conceptrapport monumentale 
bomen en de complete lijst liggen 
tot 21 januari 2013 ter inzage. Te-

gen het voorgenomen besluit kan 
iedereen zienswijzen indienen.

Het rapport en de lijst zijn terug te 
vinden op de gemeentelijke web-
site, www.velsen.nl. Ook liggen de 
lijsten en tekeningen op het stad-
huis ter inzage. De eigenaars van 
monumentale of waardevolle bo-
men worden persoonlijk aange-
schreven. (foto: gemeente Velsen)

Bloembollen in Burge-
meester Rijkenspark
Ruim honderd Santpoortse kin-
deren hebben op vrijdag 16 no-
vember 2012 samen met wethou-
der Wim Westerman bloembol-
len in het Burgemeester Rijkens-
park geplant.

Deze activiteit is onderdeel van het 
culturele samenwerkingsproject 
‘Naar (het) Buyten in Santpoort’. In 
dit project komen kinderen meer 
te weten over de bijzondere omge-
ving waarin ze wonen, spelen en le-
ven. Per seizoen leren ze iets over de  
geschiedenis,  het landschap, de na-
tuur en waar hun voedsel vandaan 
komt. 

‘Naar (het) Buyten in Santpoort’ 

is een initiatief van de Parnassia-
school, de Bosbeekschool en kun-
stenaar Caroline van den Bemt, in 
het kader van het jaar 2012 van de 
Historische Buitenplaats. Het pro-
ject wordt uigevoerd in samenwer-
king met lokale kenners van de ge-
schiedenis en de natuur en wordt 
ondersteund door de gemeente Vel-
sen en de provincie Noord-Holland. 
De gezamenlijke activiteiten lo-
pen tot mei 2013 met onder andere 
een zomer-, herfst-, winter- en len-
tespeurtocht.In het voorjaar wordt 
samen met een beeldend kunste-
naars kunst gemaakt en het project 
wordt afgesloten met een bloemen-
feest bij Korenmolen de Zandhaas. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Sinterklaas is in het land
Sinterklaas en zijn pieten zijn zaterdag 17 november 2012 aangekomen in 
IJmuiden. Zij werden hartelijk ontvangen door burgemeester Franc Weer-
wind. (foto: Reinder Weidijk)

Nieuwe contactgegevens 
HVC klantenservice
Vanaf 23 november 2012 is de 
klantenservice van HVC Inzame-
ling op werkdagen van 8.00 uur 
tot 17.00 uur bereikbaar via het 
gratis telefoonnummer 0800-
0700. Stelt u uw vraag liever via 
e-mail? Dan kunt u deze sturen 
naar klantenservice@hvcgroep.nl.

HVC wil u nog beter van dienst zijn 
en heeft daarom besloten de klan-
tenservice te centraliseren. Geen 
aparte contactgegevens voor ver-
schillende locaties maar één e-mail-
adres en één telefoonnummer, één 
gecentraliseerd systeem en het be-
langrijkste: een betere bereikbaar-

heid. Doordat nu alle servicedesk 
medewerkers bij elkaar op dezelf-
de locatie zitten, kunnen zij elkaar, 
en daardoor u, beter ondersteunen 
wanneer er veel gebeld wordt.

Doordat de klantenservice wordt 
gecentraliseerd verdwijnt de balie-
functie op de HVC-locatie in Vel-
sen. Deze balie werd onder andere 
gebruikt voor de aanvraag en a� an-
deling van afvalpassen en een enkele 
keer voor het betalen van grof huis-
houdelijk afval. Voor deze onderwer-
pen en alle andere afvalgerelateerde 
onderwerpen geldt dat u daarvoor bij 
de klantenservice terecht kunt.
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Vertrouwen voor 2013

Zonder economie
geen samenleving

Met het collegeprogramma 2010-
2014 (Vertrouwen in de kracht 
van Velsen) en de Visie op Vel-
sen 2025 (Kennisrijk Werken in 
Velsen), kunnen we trots zijn op 
een sluitende gemeentebegroting 
waarin de lokale lasten, ondanks 
de economische situatie, slechts 
trendmatig stijgen.

De vele landelijke ontwikkelingen 
gaan niet aan Velsen voorbij. Maar 
ook lokaal en regionaal gebeurt er 
veel wat voor Velsen van belang 
is. De regionale samenwerking in 
IJmondverband, economische ont-
wikkelingen zoals innovatie op het 
gebied van de visserijsector, de ves-
tiging van innovatieve bedrijven 
en de toename van de cruisevaart. 
Maar we hebben tegelijkertijd ook te 
maken met stagnatie in de woning-
bouw en stedelijke vernieuwing.

We laten in de begroting voor 2013 
stevige ambities zien, zes thema’s 
als duurzaamheid, economie, wo-
nen, partnership, gemeente ‘nieuw 
stijl’ en een slagvaardige organisatie. 
Ambities die ook financiële ruim-

te nodig hebben. Daarom zetten we 
financiële middelen opzij om flexi-
bel en proactief bestuur mogelijk te 
maken. 

Tegelijkertijd is het gelukt de loka-
le lasten voor inwoners en bedrijfs-
leven slechts trendmatig te laten 
stijgen. De budgettaire druk is ech-
ter groot en in het gemeentehuis 
wordt de spreekwoordelijke broek-
riem flink aangehaald. Daarbij kun-
nen ook verschillende budgetten en 
subsidies niet buiten schot blijven. 
De financiële positie van Velsen is 
voldoende en de gemeente kan nog 
steeds een stootje hebben, maar zor-
geloos en pijnloos is het zeker niet.

Gemeenteraad en college staan voor 
de uitdaging om op lokaal niveau de 
crisis te lijf te gaan. Dat vraagt om 
samenwerking maar ook om moed. 
Als gemeentebestuur gaan we het 
jaar 2013 vertrouwensvol tegemoet, 
ons bewust van de voorbeeldfunctie 
die wij als gemeente vervullen. 

Ronald Vennik
Wethouder van Financiën

De gemeente vervult op econo-
misch gebied vooral een voor-
waardenscheppende, faciliteren-
de en stimulerende rol en pro-
beert partijen bij elkaar te bren-
gen. Het programma ‘Economie’ 
beslaat dan ook ‘slechts’ 1,6% van 
de gemeentebegroting voor 2013.

Velsen heeft veel industrie en be-
drijvigheid binnen haar grenzen. Dat 
brengt economische voordelen met 
zich mee, maar ook problemen zoals 
de hoge milieudruk die soms op ge-
spannen voet staat met de leefbaar-
heid in delen van de gemeente. Het 
gemeentebestuur ziet Velsen graag 
als een aantrekkelijke vestigings-
plaats, maar richt zich bij voorkeur 
op bedrijven in sectoren die passen 
in de Visie op Velsen 2025 en de in 
concept-Strategische Agenda Velsen 
2012-2016 (“IJmuiden high-tech!”). 

Dit kan Velsen op de kaart zetten 
voor dynamische, kennisrijke en in-
novatieve bedrijven, die goed samen-
gaan met de kwaliteit van de leef-
baarheid in Velsen. Via het onderne-
mersloket maakt de gemeente hier al 
een tijd werk van, en daarnaast pro-
beert Velsen een verbindende rol te 
spelen tussen bedrijfsleven –waar-
voor het een partner wil zijn in plaats 
van een drempel – en kennisinstel-
lingen zoals het onderwijs. 

Toerisme, detailhandel en horeca
Ook toerisme, recreatie en het aan-

trekken van evenementen en con-
gressen zijn belangrijke economi-
sche impulsen. Voor recreatie voor 
ingezet op het verbeteren van wan-
del- en fietsroutes. Daarnaast zet het 
college onverminderd in op het hel-
pen versterken van de horeca en de-
tailhandel, onder meer via een kwali-
teitsimpuls voor het winkelcentrum 
IJmuiden en door ruimte te bieden 
aan de groeiwens van bijvoorbeeld 
bouw- en supermarkten. 

Voor het toerisme, vooral in de vorm 
van cruiseschepen, is ondanks de 
crisis nog volop perspectief. De 
nieuwe Felison Cruise Terminal in 
de IJmondhaven is daar een prach-
tig voorbeeld van.

Profijt van florerende
energiesector
Hoewel de economie krimpt, zijn er 
ook positieve aspecten. Zo wordt in 
de energiesector nog volop geïnves-
teerd en dat leidt in de IJmond tot 
extra werk bij energie- en offshore-
gerelateerde bedrijven. In IJmuiden 
is het vestigingsklimaat verbeterd 
door de uitstekende bedrijfslocaties. 
Er hebben zich het afgelopen jaar 
nieuwe bedrijven gevestigd. Deze 
bedrijven vragen ook vakbekwaam 
personeel, vooral op MBO en HBO-
niveau. De gemeente spant zich dan 
ook in, vooral in IJmondverband, om 
de interesse in werken in de tech-
niek te vergroten.

  foto: Reinder Weidijk
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Meer mensen van
een uitkering naar
regulier werk

Maatschappelijke zorg 
die staat als een huis

Met ruim € 19 miljoen aan uit-
keringen en re-integratiekosten, 
meer dan € 6 miljoen aan kosten 
voor de sociale werkvoorziening 
en € 3,3 miljoen voor armoede-
bestrijding, is het programma 
‘Werk en Inkomen’ goed voor 
18,2%, ofwel bijna 1/5 van de to-
tale gemeentebegroting.

Het uitgangspunt van Velsen is 
dat op het gebied van Werk en In-
komen iedereen zijn eigen verant-
woordelijkheid moet nemen. In-
woners kunnen naar vermogen 
meedoen aan de samenleving. Van 
wie (nog) niet aan het werk kan, 
verwacht het gemeentebestuur 
een actieve bijdrage op een ande-
re manier. 

De snelle groei van het aantal uit-
keringsgerechtigden door de eco-
nomische crisis heeft de afgelo-
pen jaren geleid tot oplopende te-
korten op het uitkeringsbudget. 
Het college is ervan overtuigd dat 
met een goede begeleiding mensen 

prima kansen hebben en wil zoveel 
mogelijk uitkeringsgerechtigden 
aan de slag helpen.

Extra aandacht voor re-integratie
De extra aandacht voor re-integra-
tie, heeft geholpen om een groei-
end aantal mensen uit een uitke-
ringssituatie te helpen.

De gemeente wil alle zeilen bijzet-
ten om te voorkomen dat het aan-
tal van nu circa 1.000 uitkerings-
gerechtigden weer verder op-
loopt. Via het Werkplein IJmond 
werkt Velsen samen met de ande-
re IJmondgemeenten, de sociale 
werkvoorziening en het UWV om 
een doelmatige, integrale re-inte-
gratiedienstverlening te bieden. 
Vanaf 2013 wordt het re-integra-
tiebudget dan ook geheel besteed 
aan ‘IJmond werkt!’. 

In de begroting is €195.000 per 
jaar extra uitgetrokken voor bij-
zondere bijstand in het kader van 
armoedebestrijding. 

Zo’n €  20 miljoen, 13% van de 
begroting, wordt geïnvesteerd 
in maatschappelijke zorg. Een 
groot deel van dit geld gaat naar 
taken die voortkomen uit de Wet 
maatschappelijke ondersteuning. 
Daarnaast gaat ook geld naar on-
der andere welzijnsvoorzienin-
gen en volksgezondheid.

De rol van de gemeente op het ge-
bied van de maatschappelijke zorg 
is voor een groot deel wettelijk be-
paald. Net als iedere gemeente 
geeft Velsen uitvoering aan de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Deze wet regelt dat ouderen 
en mensen met een beperking de 
voorzieningen, hulp en ondersteu-
ning krijgen die ze nodig hebben. 

Om overzichtelijk invulling te ge-
ven aan de veelomvattende Wmo-
taken stelt de gemeente de uitvoe-
ring van de wet voor als een huis 
met 7 kamers, onder het ‘dak’ van de 
Wmo-Visie 2012-2015 die de raad 
in 2011 heeft vastgesteld. De doelen 
voor 2013 voor elke kamer zijn:

1. Informatie, advies en cliënton-
dersteuning

2. Jeugd en jeugdzorg 

3. Leefbaarheid, sociale cohesie en 
vrijwillige inzet

4. Individuele voorzieningen (bij-
voorbeeld de OV-taxi of traplif-
ten)

5. Begeleiding voor mensen met een 
beperking 

6. Wonen voor mensen met een be-
perking/wonen voor specifieke 
groepen

7. Maatschappelijke opvang, open-
bare geestelijke gezondheidszorg 
en verslavingszorg.

De gemeente voert ook de Wet 
Schuldhulpverlening uit, een soort 
wettelijke gereedschapskist waar-
uit de gemeente kan putten om 
mensen te helpen die op eigen 
kracht niet uit de financiële proble-
men kunnen komen. Hierbij staat 
preventie voorop. 

Meer lezen over dit onderwerp 
uit de begroting? Kijk op www.
velsen.nl

Gemeentelijke
dienstverlening
nog verder verbeteren
Om de gemeente adequaat te 
kunnen besturen en een goede 
service te verlenen aan inwoners, 
instellingen en bedrijven, be-
steedt de gemeente Velsen zo’n 
7% van de begroting, bijna €  11 
miljoen. Daarvoor levert de ge-
meente een scala aan producten 
en diensten.

Burgerzaken en de gemeentelijke 
belastingen zijn voor veel mensen 
de beeldbepalende onderdelen van 
de gemeentelijke publieksdienst-
verlening. Daarnaast verleent de 
gemeente ook diensten waar niet 
iedereen direct aan denkt, zoals 
burgerparticipatie: het faciliteren 
van de inbreng van inwoners, be-
drijven en maatschappelijke orga-
nisaties bij de totstandkoming van 

de gemeentelijke plannen. 

De gemeente heeft eind 2011 de 
klanttevredenheid getoetst over de 
services in het stadhuis en de tele-
fonische dienstverlening. De uit-
komst was dat burgers hier veel-
al (zeer) tevreden over zijn. Toch 
streeft de gemeente naar verbete-
ring op punten waar dat mogelijk is. 
Het college streeft ernaar dat de ge-
meenteraad in mei 2013 een nieuw 
dienstverleningsconcept kan vast-
stellen

Deze dienstverlening krijgt gestalte 
in de nieuwe publiekshal, die in zo-
mer van 2013 gereed zal zijn. 

Meer lezen over de begroting 
2013 ?   Kijk op www.velsen.nl
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Cultuur kan niet zonder 
ondernemerschap
In Velsen gaat in 2013 3,5% van de 
begroting, een kleine € 5,5 mil-
joen, naar culturele accommoda-
ties, kunst- en cultuureducatie en 
de bibliotheek. Bezuinigingen, niet 
alleen bij de gemeente, stimule-
ren de cultuursector tot samenwer-
king.

Met ingang van 2013 wordt bezuinigd 
op Kunst en Cultuur. Dit heeft de ge-
meenteraad al besloten in de Voor-
jaarsnota 2011. Niet alleen de gemeen-
te, ook de provincie haalt de broek-
riem aan en bezuinigt op een aantal 
subsidieregelingen. Het gemeentebe-
stuur wil toch een goed cultureel ba-
sisaanbod in stand houden. Dat aan-
bod omvat de bibliotheek, amateur-
kunst, podiumkunst, beeldende kunst 
en cultuureducatie. De podiumkunst, 
de kunsteducatie en zo’n 60 amateur-
kunstinstellingen moeten het wel 
doen met minder subsidie van de ge-
meente Velsen.

Al in de Visie op Velsen 2025 is het 
uitgangspunt gekozen dat de cultuur-
sector zijn krachten zou moeten bun-
delen. De gemeente geeft graag extra 
ondersteuning aan gezamenlijke pro-
jecten. Naast samenwerking zou de 
cultuursector ook andere financie-
ringsvormen, sponsoring en fondsen-

werving voor hun activiteiten moe-
ten zoeken: het komt steeds meer aan 
op cultureel ondernemerschap. In een 
aantal gevallen betekent dit dat van 
de gebruiker een kostendekkende bij-
drage gevraagd moet worden, zoals bij 
het Kunstencentrum vanaf 1 augus-
tus 2013 geldt voor cursisten vanaf 18 
jaar. 

De theaters in Velsen trekken ruim 
114.000 bezoekers per jaar. De Stads-
schouwburg krijgt subsidie van de ge-
meente. Andere culturele organisa-
ties worden gestimuleerd om door sa-
menwerking hun activiteiten voort te 
zetten.

Ook een nieuwe situatie voor de open-
bare bibliotheek: deze wordt per 1 ja-
nuari verzelfstandigd en gaat verder 
als een stichting, die wel –maar de ko-
mende jaren minder–subsidie ont-
vangt van de gemeente. 

Behalve met deze veelgebruikte voor-
zieningen wil de gemeente haar cul-
tuurbeleid ook tot uiting brengen via 
het cultuur-historisch erfgoed dat 
Velsen rijk is. Hier hangt cultuur ook 
nauw samen met toerisme en recrea-
tie: denk aan het boekje en de fietsrou-
te ‘Beelden van Velsen’, en het verder 
ontwikkelen van om digitale routes.

Leren, ontwikkelen en 
ontplooien voor alle 
leeftijden
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de huisvesting van het on-
derwijs, niet voor het onderwijs 
zelf. Dat is dan ook de grootste 
post op de begroting voor Jeugd 
en Educatie. Omdat de gemeen-
te zich daarnaast wel actief inzet 
voor goed onderwijs en jeugd-
voorzieningen gaat in Velsen bij-
na € 12,5 miljoen naar dit beleids-
terrein. Dat is ruim 8% van de be-
groting.

De steevaste inzet van het gemeen-
telijk beleid voor Jeugd en Educatie 
is dat de Velsense jeugd zijn talen-
ten moet kunnen ontwikkelen, ken-
nis kunnen vergaren en zich kunnen 
ontplooien. Het college heeft ‘Ta-
lentontwikkeling’ tot de rode draad 
in het beleid gemaakt. Er wordt ge-
streefd naar een doorgaande leer-
lijn van  VMBO-MBO-HBO gericht 
op technische en maritieme oplei-
dingen met bedrijfsleven en onder-
wijs voor een goede aansluiting op 
de arbeidsmarkt.  Talentontwikke-
ling begint vroeg en gelijke kansen 
zijn daarvoor belangrijk, daarom is 
er een dekkend aanbod voor de voor- 
en vroegschoolse educatie (VVE). 
Het college kiest ervoor partijen te 
verbinden, via overleg partijen te sti-
muleren eigen verantwoordelijkheid 
te nemen en stappen te zetten en al-
leen daar te regisseren waar de wet-
gever de rol bij de gemeente neerlegt.

Vernieuwing van de Jeugdzorg
Waar nodig biedt de gemeente kin-

deren en hun ouders/opvoeders on-
dersteuning via het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, dat in 2013 verder 
wordt doorontwikkeld en geborgd 
ook in voorbereiding op de jeugdzorg 
die in 2015 naar de gemeente wordt 
overgeheveld en de veranderingen 
in het Passend Onderwijs. Met al de-
ze veranderingen staat de gemeente 
voor een grote uitdaging die de ko-
mende jaren moet worden opgepakt.
Een laagdrempelig op preventie ge-
richt aanbod is een voorwaarde, met 
maatwerk waar nodig, zodat zwaar-
dere zorg voorkomen kan worden.

Kinderen moeten zich op een 
prettige en goede wijze kunnen 
ontwikkelen
Daarbij speelt de Brede School een 
belangrijke rol, waarvan er al een 
aantal in Velsen bestaan. Hier ligt 
het accent op talent- en kennisont-
wikkeling door middel van een ge-
varieerd en aantrekkelijk les- en ac-
tiviteitenaanbod in en om de school. 
Combinatiefunctionarissen spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

De gemeente is verantwoordelijk 
voor een goed niveau van de huis-
vesting van het onderwijs binnen 
haar gemeentegrenzen. Dit geld voor 
schoolgebouwen voor het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs. 
Ook voor komend jaar staat weer 
ver- en nieuwbouw van scholen en 
gymzalen op het programma zoals 
vastgelegd in het Masterplan onder-
wijs.

Velsen maakt
werk van veiligheid
Komend jaar steekt de ge-
meente Velsen € 7,5 miljoen 
(een kleine 5% van de begro-
ting) in openbare orde en vei-
ligheid. Daarvan gaat 65% naar 
de brandweer, de rest in klei-
nere bedragen naar andere za-
ken zoals rampenbestrijding en 
openbare orde, onder meer via 
een bijdrage aan de Veiligheids-
regio Kennemerland.

Een veilig gevoel. Minder wonin-
ginbraken en vernielingen. Min-
der horecaoverlast en winkeldief-
stal. Een goede verkeersveiligheid, 
bouw- en brandveiligheid. Aanpak 
van criminaliteit. Het terugdrin-
gen van discriminatie, polarisatie 
en radicalisering. Een betere we-
reld, een beter Velsen, zoals ieder-

een het graag ziet. 

Met de Kadernota Integraal Vei-
ligheidsbeleid 2011-2014 “Velsen 
maakt werk van veiligheid” heeft 
Velsen aan deze regierol al in-
vulling gegeven en loopt hiermee 
vooruit op komende wetgeving. In 
deze nota zijn alle prestaties die de 
gemeente wil leveren op het gebied 
van veiligheid vastgelegd.

Ook in het collegeprogramma gaat 
veel aandacht uit naar het thema 
veiligheid. De gemeente speelt een 
actieve rol bij de aanpak van over-
last, agressie, geweld en ( jeugd)
criminaliteit, en met name ook 
problemen die verband houden 
met prostitutie (mensenhandel) 
en drugshandel.

  foto: Reinder Weidijk
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Openbare ruimte is 
(de verantwoordelijk-
heid) van ons allemaal
Ruim € 19 miljoen besteedt de ge-
meente Velsen aan de openbare 
ruimte. Dat is 12,4% van de totale 
begroting. Het meeste geld (70%) 
gaat naar het dagelijks beheer, 
een kwart naar beleid en projec-
ten en kleinere bedragen naar o.a. 
parkeren en wijkgericht werken.

De openbare ruimte is van ons al-
lemaal, dus we zijn er ook allemaal 
mede verantwoordelijk voor. Ieder-
een heeft een rol bij het schoon, heel, 
veilig en sociaal houden van de leef-
omgeving. Daarbij doet de gemeen-
te, binnen haar financiële mogelijk-
heden, wat zij kan om de openbare 
ruimte aantrekkelijk te maken en te 
houden. Ook het waarborgen van de 
mobiliteit en bereikbaarheid is daar 
onderdeel van.

De gemeente overlegt bij (her)in-
richting van de openbare ruimte 
vroegtijdig met wijkplatforms, om-
wonenden en belanghebbenden. 
Ruimte wordt echter steeds schaar-
ser, de gebruiksintensiteit neemt toe 
en de budgetten voor inrichting en 
beheer staan onder druk. Hierdoor is 
het niet altijd mogelijk aan de wen-
sen van bewoners tegemoet te ko-
men en is het algemeen belang in de 
regel doorslaggevend.

Verkeersveiligheid en leefbaar-
heid
Voldoende groen, een aanvaardba-

re parkeerdruk, wegen van voldoen-
de kwaliteit en schone openbare 
ruimte. Daar gaat het om in Velsen, 
met verkeersveiligheid en leefbaar-
heid als belangrijke voorwaarden. 
In 2013 start de voorbereiding van 
deeltracés voor het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV). Via re-
gio-samenwerking bij besteding van 
subsidiegelden wil Velsen langs het 
HOV-tracé ook de aanleg van fiets-
paden bekostigen. 

Komend jaar begint de voorberei-
ding voor herinrichting van de Lan-
ge Nieuwstraat, inclusief de kruising 
Plein 1945-Zeeweg. De uitvoering is 
gepland in 2014. Het bieden van vol-
doende parkeerplaatsen heeft daar-
bij de aandacht. Dit mag echter geen 
afbreuk doen aan de leefbaarheid. De 
gemeente bekijkt ook de effecten van 
het dit jaar ingevoerde ‘belparkeren’. 

Minder uitbesteden aan aannemers
In 2013 wil Velsen wel een inhaal-
slag maken om de plantsoenen in 
een betere staat te brengen. Ook zal 
er komend jaar meer aandacht zijn 
voor het schoonhouden van hon-
denlosloopplaatsen. Tegen overlast 
in de openbare ruimte verwacht het 
college effectiever te kunnen optre-
den, o.a. door de digitale (locatie)ge-
gevens die sinds medio 2012 worden 
verzameld met de handheld compu-
ters van het Team Toezicht en Hand-
having.

Sport en gezondheid 
gaan hand in hand
Velsen doet er graag alles aan om 
inwoners aan het sporten te krij-
gen en te houden. Zo’n € 7,7 mil-
joen (5% van de totale begro-
ting) wordt hieraan besteed. Ver-
uit het grootste deel van dit bud-
get wordt besteed aan de sportac-
commodaties.

Sport staat hoog op het prioriteiten-
lijstje van het gemeentebestuur. Veel 
Velsenaren (meer dan 70%) doen aan 
sport: dat is goed voor de gezondheid, 
maar het is ook bekend dat goede mo-
gelijkheden en accommodaties om te 
kunnen bewegen en sporten enorm 
belangrijk zijn voor een prettige leef-
omgeving. Naast het in stand houden 
van de gemeentelijke sportfacilitei-
ten, zoals sporthallen, sportvelden 
en zwembad De Heerenduinen, is 
ook het stimuleren van sportbeoefe-
ning en het ondersteunen van de cir-
ca 70 sportverenigingen onderdeel 
van de rol die de gemeente wil spelen.

Het is helaas niet vanzelfsprekend 
dat iedereen aan sport doet. Veel ou-
deren komen er niet meer toe, maar 
ook voor jongere mensen met een on-
gezonde leefstijl kan sport een keer-
punt zijn.  Voor de jeugd biedt de 
Jeugdsportpas (JSP) al 6 jaar lang 
een prima gelegenheid om kennis te 
maken met allerlei sporten.

Multifunctionele en geclusterde 
voorzieningen
Velsen volgt een viersporenbeleid: 
hoge deelname aan de sport, sport-
voorzieningen van goede kwaliteit, 
mogelijkheden om prettig te bewe-
gen in de openbare ruimte, en een 
sterk verenigingsleven. Het accomo-

datiebeleid is een belangrijke pei-
ler van het sportbeleid.  We streven 
naar sportinclusief denken van de 
openbare ruimte en willen sportpar-
ken waar het kan openbaar toeganke-
lijk maken. Een voorbeeld hiervan is 
sportpark Rooswijk, wat nu heringe-
richt wordt samen met de gebruikers 
en sportverenigingen op het park. 
Rooswijk wordt als alles volgens plan 
verloopt eind 2013 weer gebruiks-
klaar opgeleverd. De sporthal Zee-
wijk wordt herbouwd in combina-
tie met de nieuwbouw van de sport-
actieve brede school: basisschool de 
Zandloper.  De geplande start bouw 
is medio 2014. Hierbij is het streven 
om de buitenruimte (sportpark en 
speeltuin naast de school) openbaar 
toegankelijker te maken.

Combinatiefuncties, Jeugd-
sportpas en sportversterking
De combinatiefuncties zijn een ver-
bindende schakel tussen sport, ge-
zondheid, welzijn, cultuur en onder-
wijs. Ze worden voor een groot deel 
ingezet in aandachtswijken voor het 
bevorderen voor een gezonde leef-
stijl, vorming van kinderen en het 
versterken van de functie van sport-
verenigingen. In de wijk. De func-
ties zijn een belangrijk element voor 
het binnen en buitenschoolse aan-
bod in de scholen.. Daarnaast is de 
jeugdsportpas een belangrijk middel 
om kinderen te stimuleren te spor-
ten. 

Het sportloket tenslotte is er voor 
ondersteuning en informeren van 
sporters en verenigingen en wordt 
verder uitgebouwd door het inzetten 
van social media.

  foto: Ton Heijnen
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Milieu: plannen
met een lange adem!

Wonen, werken
en recreëren:
het kan allemaal

Het milieu wordt intensief belast. 
De gemeente Velsen besteedt 
9,3% van de jaarbegroting, zo’n 
€  14,2 miljoen, aan milieuwerk-
zaamheden. De riolering en af-
valstoffen zijn veruit de grootste 
kostenposten. De kosten worden 
volledig gedekt uit afvalstoffen-
heffing en reinigingsrecht.

“Plannen met een lange adem”. Door 
aandacht voor duurzaamheid en 
luchtkwaliteit wil het gemeentebe-
stuur ook verantwoordelijkheid ne-
men voor het Velsen van onze kin-
deren en kleinkinderen. De gemeen-
te werkt nauw samen met de Milieu-
dienst: aan deze regionale dienst zijn 
veel milieutaken gedelegeerd. 

De Milieudienst IJmond is dit jaar 
gestart met de campagne Route du 
Soleil, om het gebruik van zonnepa-
nelen in de regio een flinke stimu-
lans te geven. De belangstelling is 
groot, omdat de prijzen van zonne-
panelen sterk zijn gedaald en het nu 
ook zonder subsidie aantrekkelijk 
is hierin te investeren. De gemeen-
te wil zelf het goede voorbeeld geven 
en voorziet gemeentelijke gebouwen 
van zonnepanelen.

Het gemeentelijk klimaatprogram-
ma heet niet voor niets ‘Velsen, stad 
van zon, zee en wind’. Dit program-
ma gaat ervan uit dat Velsen, waar 
het de huishoudens betreft, in 2015 
een klimaatneutrale gemeente wil 

zijn. Naast zonnepanelen op 3.000 
woningen en windstroom voor elke 
Velsenaar, zet het gemeentebestuur 
daarom ook in op onder meer ener-
gieprestatie-projecten voor particu-
liere woningen en energieprestatie-
afspraken met woningcorporaties.

Verduurzaming afvalinzameling
Velsen wil graag het hergebruik en 
nuttig toepassen van afvalmateri-
alen verder vergroten, door bewo-
ners meer te stimuleren hun afval te 
scheiden maar ook door een betere 
afvalscheiding achteraf. HVC, dat de 
afvalinzameling in Velsen verzorgt, 
experimenteert hiermee in de vorm 
van inzameling van droog en her-
bruikbaar afval. In de loop van 2013 
zal duidelijk worden of deze nieuwe 
vorm van afvalinzameling voor Vel-
sen toepasbaar is.

De gemeente geeft invulling aan di-
verse reguliere taken zoals de straat-
reiniging. Het college ziet graag 5% 
van de arbeidscapaciteit ingevuld 
door medewerkers met een achter-
stand op de arbeidsmarkt. In 2013 
vervangt de gemeente weer zo’n 3 km 
riool, onder meer in het industriege-
bied in IJmuiden-West, in de Pla-
netenweg en in de IJmuiderstraat-
weg waar bovendien een groter riool 
wordt aangebracht. Velsen heeft een 
inventarisatie gemaakt van moge-
lijkheden om in de toekomst warmte 
terug te winnen uit het riool, om de 
CO2-uitstoot terug te dringen.

Om prettig te kunnen wonen, wer-
ken en recreëren in Velsen, zorgt 
de gemeente voor een goed ge-
bruik van de ruimte, de grond en 
een goed woonklimaat. De ge-
meente besteedt hieraan ruim 
€ 26 miljoen (17,2% van de begro-
ting), maar heeft op dit gebied 
ook ruim € 20 miljoen aan inkom-
sten.

Het college is van mening dat zij 
een partner en geen drempel moet 
zijn voor ontwikkelingen in Velsen. 
Binnen redelijke grenzen wil de ge-
meente daarom minder dichtgetim-
merde bestemmingsplannen en in-
richtingsbepalingen voorschrijven. 
Alleen sturen waar  nodig is en ruim-
te geven waar mogelijk is, dat is het 
beleid. Daarbij wordt nauw samen-
gewerkt met woningcorporaties en 
in de regio.

Het gemeentebestuur kijkt ver voor-
uit en heeft ambities, zoals ver-
woordt in de visie ‘Kennisrijk wer-
ken in Velsen 2025’. De Woonvisie 
2025 is hiervan een voorbeeld. Om 
die plannen te realiseren moeten 
veel projecten in uitvoering worden 
gebracht. 

Gebiedsontwikkelingen en 
bouwprojecten van derden
Gebiedsontwikkelingen waar de ge-
meente Velsen in 2013 en volgen-
de jaren bij betrokken is zijn onder 
meer het Centrumgebied IJmuiden 
(winkelgebied, verkeerscirculatie), 
Velsen-Noord (Brede School, Sport-
park Rooswijk, herontwikkeling van 
De Schouw, onderdelen van het pro-

ject Frisse Wind) en het Noordzee-
kanaalgebied (Oud-IJmuiden, Kust-
visie, Grote Hout, Kromhoutstraat, 
Zeesluis). Ook faciliteert de gemeen-
te diverse bouwprojecten van der-
den.

Niet alleen in de fysieke uitwer-
king, maar ook op beleidsgebied is 
er op het gebied van ruimtelijke or-
dening veel te doen. De Structuurvi-
sie Velsen 2015 moet worden aange-
past aan de Visie op Velsen 2025. In 
2012 is gestart met de uitvoering van 
het Landschapsbeleidsplan. Daar-
mee gaat de gemeente ook in 2013 en 
2014 verder. 

Veranderingen woonruimtever-
deling
Samen met de woningcorporaties 
is de gemeente tot de conclusie ge-
komen dat het systeem voor woon-
ruimteverdeling in Velsen moet ver-
anderen, mede met het oog op Euro-
pese regelgeving en de aangekondig-
de nieuwe Huisvestingswet. Het col-
lege wil ook graag bezien of het mo-
gelijk is een nieuw woonruimte ver-
deelsysteem te ontwikkelen en daar-
bij tevens te kijken of dit ook op het 
niveau van IJmond/Zuid Kenne-
merland kan worden geïmplemen-
teerd. 

Ook regels stellen en handhaven is 
onderdeel van het beleidsveld Ruim-
telijke Ordening en Wonen. Zo zal 
de gemeente invulling geven aan ta-
ken binnen de nieuwe Drank- en Ho-
recawet die per 1 januari in werking 
treedt, en het strengere toezicht op 
kinderopvanglocaties en gastouders.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl22 november 2012

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
november tot en met 16 november 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Vareniusstraat 13, 
wijzigen entree (16/11/2012) 
w12.000536; Sluisplein 23 (rijks-
monument), verbouwen opslag-
ruimte tot woning (14/11/2012) 
w12.000532; Watermanstraat 14, 

verwijderen diverse asbesthou-
dende materialen (14/11/2012) 
w12.000531; Margadantstraat 44, 
inrichten bedrijfspand (15/11/2012) 
w12.000534; Havenkade 19, ver-
bouwen en uitbreiden kantoorpand 
tot tandartspraktijk (13/11/2012) 
w12.000527. 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: Drinkgrevelaan 
32, uitbreiden school met een ver-
dieping (12/11/2012) w12.000523; 
Hagerlingerweg 178, oprich-
ten tuinbouwkas (13/11/2012) 
w12.000528; Wustelaan 92, kappen 

2 bomen (13/11/2012) w12.000525; 
Huis ten Biltstraat 6, kappen co-
nifeer (13/11/2012) w12.000524; 
Duin en Kruidbergerweg 60 (rijks-
monument), maken toegang en 
trap voor souterrain (16/11/2012) 
w12.000538; Hyacinthenstraat 
24, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(15/11/2012) w12.000533.

Driehuis: van Lenneplaan 8, plaat-
sen dakkapel en vervangen kozijnen 
(13/11/2012) w12.000526; Duin en 
Kruidbergerweg 6, kappen 2 bomen 
(16/11/2012) w12.000539.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Kopslaan ong., 
kappen 6 bomen (13/11/2012) 
w12.000529; Jagtlustlaan 12, kap-
pen boom (16/11/2012) w12.000535; 
Harddraverslaan 15, kappen boom 
(14/11/2012).

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (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 Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Snelliusstraat 21, ver-
vangen en verwijderen van kozij-
nen (15/11/2012) w12.000418; Vel-
serduinweg 248, wijziging gebruik 
pand t.b.v. logopedie (15/11/2012) 
w12.000471; Kotterkade 4, plaat-
sen nieuwe hellingbaan tbv laadkuil 
(13/11/2012) w12.000497; Jupiter-
straat 23, plaatsen dakkapel (achter-
gevel) (14/11/2012) w12.000436.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Marga Klompestraat 
7, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(13/11/2012) w12.000430.

Velsen-Zuid: Van Tuyllweg 34, 
plaatsen erfafscheiding (14/11/2012) 
w12.000434.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Verleende omgevingsvergunnin-
gen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de onderstaande om-
gevingsvergunning verleend (de da-
tum van vergunningverlening is tus-
sen haakjes vermeld):
 
Santpoort-Noord: Roos en 
Beeklaan ongenummerd, oprich-
ten seniorenwoningen met bijbeho-
rende voorzieningen (15/11/2012) 
i10.008696. 

De omgevingsvergunning Roos en 
Beeklaan ongenummerd en de overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 26 november 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de wer-
keenheid Vergunningen, gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/downloads omgevingsvergun-
ning en via www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0453.OM0006ROO-
SENBEEKL1-R001). 

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerpomgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij dat daartoe 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest, 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 be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Haarlem 
verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld. U kunt 
ook digitaal het beroep- en verzoek-
schrift indienen bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voor-
waarden.
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Raadsplein 29 november 2012 - Carrousel
Donderdag 29 september 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1   Onderwerp  
19.30-21.00   Bestemmingsplan bedrijventerrein Velserbroek
 
Commissieruimte 1
Punt 2   Onderwerp  
19.30-21.00   Discussienotitie aanscherping lokaal coffeeshopbeleid  

Commissieruimte 2
Punt 3   Onderwerp  
19.30-21.00   Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)  

Raadzaal

Punt 4    Onderwerp  
21.30-23.00   Verkeersstudie centrum IJmuiden  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 28 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den 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 www.velsen.nl/gemeen-
teraad.htm

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Spilbergenstraat 17, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

22 november 20128

Schooldamkampioen
Velsen - Uiteindelijk werd het 
nog heel spannend in de Bur-
gerzaal van de gemeente Velsen, 
waar vorige week het school-
damtoernooi werd gehouden.  
Dat was van te voren niet voor-
zien. 
Immers, bij basisschool De Ark 
speelden vier dammers mee die 
de ambitie hebben om kampioen 
van Nederland te worden: Mar-
tijn Vis, Rick de Wolf, Sjoerd van 
der Sel en oud-WK deelneem-
ster Lieke Vis. Groot was dan ook 
de verbazing dat Het Anker in de 
eerste wedstrijd remise wist te 

houden tegen De Ark. Er werden 
nog acht wedstrijden gespeeld 
en die werden zowel door De 
Ark als door Het Anker gewon-
nen. Uiteindelijk was een barra-
ge nodig om De Ark kampioen 
te laten worden. Vuurtoren West 
werd derde. Behalve Het Anker, 
De Ark en Vuurtoren West heeft 
ook Rozenbeek zich geplaatst 
voor de finale van Noord-Hol-
land. De Franciscusschool heeft 
zich bij de welpen geplaatst voor 
de provinciale finale. De prijzen 
werden uitgereikt door wethou-
der Baerveldt.

Regio - De bekende fotograaf 
Hein van Leeuwen heeft ja-
renlang zijn vak uitgeoefend 
op het Europaplein in Heems-
kerk. In 2006 heeft hij zijn stu-
dio verplaatst naar De Trompet.
Op nummer 2800 werkt hij nu 
vanuit een prachtig ruime stu-
dio met veel parkeergelegen-
heid. Zijn werk hangt in vele 
huiskamers en is nog steeds te 
bewonderen in de etalage van 
zijn oude vestiging op het Eu-
ropaplein.
Sinds de digitale camera de we-
reld veroverd heeft, is fotogra-
feren nog nooit zo populair ge-
weest. ,,In mijn studio wordt na-
tuurlijk veel over fotografie ge-
praat, ook met mensen met wie 
ik een fotosessie gedaan heb”,  
vertelt Hein. ,,Het blijkt dat veel 
mensen  in de afgelopen jaren 
een mooie compact- of spiegel-
reflexcamera hebben aange-
schaft en er eigenlijk niet tevre-
den over zijn. Dit komt doordat 
een automatische camera nog 
geen garantie is voor het maken 
van mooie foto’s. De aanschaf 
van zo’n camera vindt veelal 
plaats in het grootwinkelbedrijf 
of via internet, waar  meest-

al niet veel aandacht wordt be-
steed aan technische begelei-
ding van de aankoop. Boven-
dien is er meer voor nodig om 
een mooie foto te maken. Denk 
aan zaken als verlichting, be-
lichting, compositie, cameras-
tandpunt et cetera.
Vanaf 8 januari gaat in zijn stu-
dio de cursus digitale basisfoto-
grafie weer van start. Wie meer 
wil weten, kijkt op de site www.
heinvanleeuwen.nl, Hier vindt 
men alle informatie om op weg  
te gaan naar mooie fotografie.

Fotocursus bij fotograaf 
Hein van Leeuwen 

Santpoort-Noord - De poli-
tie kreeg maandag rond 22.25 
uur een melding van een getui-
ge van een inbraak bij het tank-
station aan de Broekbergenlaan. 
De politie heeft hierop direct een 
zoekslag gemaakt in de omge-
ving, ook met een speurhond, 
maar trof geen inbreker(s) meer 
aan. De politie heeft een onder-
zoek ingesteld naar deze inbraak 
en is op zoek naar mensen die 
getuige zijn geweest. Van de in-
breker is een summier signale-
ment bekend: jongen/man, lang 
en mager postuur en donker ge-
kleed, droeg capuchon. Mocht 
u informatie hebben over deze 
inbraak en rond het tijdstip van 
22.25 uur iets gezien hebben in 
de omgeving van de Broekber-
genlaan of nabij het tankstation, 
neemt u dan. contact op met de 
politie, 0900-8844.

Inbraak bij 
tankstation
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