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Velsen  zet  eerste  stap  
naar  beschikbaar stellen  
van open data
Open data is een actueel onder-
werp. Het bekendste voorbeeld is 
het gebruik van de weergegevens 
die u waarschijnlijk dagelijks raad-
pleegt via buienradar of reisinfor-
matie over openbaar vervoer via 
OV9292. 

Maar wat verstaan we onder open da-
ta? Is het een onderwerp voor tech-
neuten of ook interessant voor onder-
nemers, studenten en geïnteresseerde 
inwoners van Velsen? Is open data een 
hype of een voorwaarde voor sociale 
en economische innovatie? Wat zijn 
de kansen en mogelijkheden?
Denk en praat mee op vrijdag 20 
november a.s. tijdens de open da-
ta challenge ‘Breek Velsen Open!’ 
in het Tata Steel Stadion/SC Tel-
star aan de Minister van Houten-
laan 123 in Velsen-Zuid. 
Tussen 09.00 en 22.00 uur staat een 
aantal teams van studenten klaar om 
met behulp van beschikbare openbare 
gegevens vraagstukken op te lossen. U 

bent van harte welkom om de studen-
ten met de vraagstellingen aan de slag 
te zien en/of zelf kennis te maken met 
‘open data’. Hiervoor worden sessies 
georganiseerd in de openbare ruimte 
om 10.00, 11.00 uur, 14.30 en 15.30 uur. 

Meer informatie over de Open 
Data Challenge ‘Breek Velsen 
Open’ vindt u op onze website
www.velsen.nl

Werkzaamheden in Santpoort 
én Beverwijk

Vermijd komend 
weekend de N208!
 In het weekend van vrijdag 20 no-
vember (20.00 uur) tot maandag 23 
november (06.00 uur) zijn op  twee 
plaatsen afsluitingen die kunnen 
leiden tot ernstige verkeershinder 
op en rond de N208. Het gaat om 
de afsluiting van de Hoofdstraat-
Delftplein (op  de grens van Sant-
poort-Noord  en Haarlem-Noord) 
en verkeershinder als gevolg van 
werkzaamheden rond de Velser-
traverse bij Beverwijk. Het advies 
is om in dat weekend  de N208 zo-
veel mogelijk te mijden en te kie-
zen voor een  alternatieve route 
naar bestemmingen in de richting 
Haarlem-Noord/Spaarndam en Be-
verwijk/Alkmaar. 

Afsluiting Hoofdstraat-Delftplein
Op de Hoofdstraat is geen verkeer 
mogelijk tussen de rotonde Wüstel-
aan in Santpoort-Noord tot en met de 
kruising Vlietweg-Delftplein (bij het 
Bastion hotel). Hier wordt een nieuwe 
asfaltlaag aangebracht en bijkomende 
werkzaamheden uitgevoerd. Dit be-
tekent dat daar zowel van als naar de  
Velsertunnel  de toerit en de afrit van 
de N208 zijn afgesloten. Verkeer rich-
ting de Vondelweg (Kennemer Gast-
huis, de sportvelden, Spaarndam) 
wordt omgeleid door Haarlem-Noord 
via de route Jan Gijzenkade-Generaal 
Spoorlaan-Rijksstraatweg. Ook de 
toerit van de N208 richting Haarlem/
Heemstede is gesloten. Alleen de afrit 
van de N208 vanuit de richting Haar-
lem is open voor verkeer richting de 
Vondelweg. De Vlietweg is niet te be-
reiken vanaf het Delftplein. Verkeer 
naar de bestemmingen langs deze weg 
(McDonalds, Bastion hotel, parkeer-

terrein Onze Gezellen) wordt omge-
leid via de afrit Velserbroek.

Werkzaamheden rond A22-Vel-
sertraverse
In hetzelfde weekend van vrijdag 20 
tot maandag 23 november wordt de 
afrit van de A22 vanuit de Velsertun-
nel richting Beverwijk/Velsen-Noord 
en de toerit naar Alkmaar afgesloten. 
Verkeer op de A9 vanuit Amsterdam/
Haarlem wordt omgeleid via de Wij-
kertunnel en de afslag Beverwijk Ba-
zaar. Verkeer vanaf de N208 wordt via 
de calamiteitenboog A22-A9 ook naar 
deze afslag geleid. Het advies is om 
vanuit Haarlem direct te kiezen voor 
een route via de A9 (Rottepolderplein 
en Wijkertunnel). Er is namelijk ook 
minder verkeer mogelijk door de Vel-
sertunnel doordat één van de twee 
doorgaande rijstroken richting Alk-
maar is afgesloten. Dit veroorzaak-
te tijdens een eerdere weekendafslui-
ting veel oponthoud voor verkeer op 
de N208 in noordelijke richting. Van-
daar het advies voor alle verkeer naar 
bestemmingen boven het Noordzee-
kanaal om te kiezen voor een route via 
de A9/Wijkertunnel.

Meer informatie
De uitvoering van de werkzaamhe-
den zijn a� ankelijk van de weersom-
standigheden. Bij slecht weer kan de 
planning wijzigen. Meer informatie 
over de werkzaamheden bij de Hoofd-
straat-Delftplein zijn te volgen op fa-
cebook/gemeentevelsen . Voor de 
aanpassingen rond de Velsertraver-
se bij Beverwijk kan informatie wor-
den gevonden op www.infoN197vel-
sertraverse.nl.

Velsen treurt om de slachto¡ ers 
en de gebeurtenissen in de Franse 
hoofdstad. Afgelopen maandag is om 
12.00 uur in de publiekshal van het 
gemeentehuis een minuut stilte in 
acht genomen. Gemeentepersoneel, 
maar ook inwoners waren naar de 
centrale hal aan het Dudokplein in 
IJmuiden gekomen om de slachtof-

fers van de aanslagen in Parijs te ge-
denken. Een burgerinitiatief heeft 
ervoor gezorgd, dat in IJmuiden 
maandagavond ook een stille tocht 
is gehouden. Dit werd ondersteund 
door de gemeente. Ruim vijftig per-
sonen maakten deel uit van de stoet 
van het Zeewijkplein naar Plein 
1945.(foto: gemeente  Velsen)

Minuut stilte in 
gemeentehuis
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Ontbijt met burgemeester
28 leerlingen van basisschool De 
Origon uit IJmuiden brachten bur-
gemeester Amy Koopmanschap 
vorige week donderdag een ont-
bijtje op het gemeentehuis. De 
kinderen zelf bleven ook eten. 
Met dit gebaar werd invulling ge-
geven aan het Nationaal School-
ontbijt, waarbij ruim 500.000 kin-
deren op zo’n 2.600 basisscholen 
ontbeten voor het goede doel. 

Burgemeester Koopmanschap on-
derstreepte, net als haar 240 colle-
ga burgemeesters in het land, het be-
lang van een gezond ontbijt. Aan de 
ontbijttafel maakten de kinderen en 
de burgemeester uitgebreid kennis 
met elkaar en wisselden ze van ge-
dachten.
Donatie aan de Linda Foundation
Aan het eind van het ontbijt ‘betaal-

de’ de  burgemeester voor haar ont-
bijtje door te doneren aan de Linda 
Foundation; het goede doel van het 
Nationaal Schoolontbijt. 
De stichting van Linda de Mol geeft 
jaarlijks in december meer dan 
2.000 Nederlandse gezinnen een 
steuntje in de rug in de vorm van een 
set cadeaukaarten voor boodschap-
pen, kleding en cadeautjes.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt 
voor het 13 e jaar een week lang aan-
dacht aan het belang van een gezond 
ontbijt. Veel kinderen eten ontbijten 
niet of niet gezond. Het Nationaal 
Schoolontbijt heeft de steun van het 
Voedingscentrum, Jongeren Op Ge-
zond Gewicht, de Hartstichting, de 
Maag Lever Darm Stichting en de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging.
(foto: gemeente Velsen)

Van A8 naar A9! 
Het ontbreken van een goede 
oost-westverbinding zorgt dage-
lijks voor fi les op de provinciale 
wegen N203 en N246. Een bete-
re verbinding tussen de A8 en A9 
is van groot belang om deze ver-
keersproblemen op te lossen. De-
ze leiden bovendien tot ernstige 
overlast in Krommenie en Assen-
delft, zoals sluipverkeer, geluid-
hinder en slechte luchtkwaliteit. 
Om de doorstroming en de leef-
baarheid voor nu en voor de toe-
komst te verbeteren wordt nog al-
tijd druk gezocht naar oplossing-
en. 

Planstudie
In de planstudie zijn zeven alterna-
tieven onderzocht voor het verbete-
ren van deze verbinding. Op 11 no-

vember 2015 heeft de Stuurgroep be-
sloten alle zeven alternatieven mee 
te nemen naar de volgende stap van 
de planstudie. Per alternatief is on-
derzocht of het de problemen op het 
gebied van bereikbaarheid en leef-
baarheid voldoende oplost. Elk alter-
natief geeft een verbetering ten op-
zichte van de huidige situatie, maar 
waar de een beter scoort op de leef-
baarheid, scoort de ander beter op de 
doorstroming. De gemiddelde scores 
van de alternatieven liggen daardoor 
dicht bij elkaar. Om een zorgvuldig 
proces te blijven doorlopen is ervoor 
gekozen alle alternatieven verder uit 
te werken in het e� ectenonderzoek 
(stap 2 planstudie). Dit alles is on-
derdeel van de milieue� ectrapporta-
ge. Voor meer informatie:  www.ver-
bindinga8-a9.nl

Sinterklaas in IJmuiden
Het was groot feest voor de kinderen 
afgelopen zaterdag in IJmuiden. On-
danks windstoten en af en toe regen 
kwamen Sinterklaas met zijn pieten 
veilig en droog aan op de Loswalka-
de. Dit tot grote vreugde van de klein-
tjes en burgemeester Amy Koopman-

schap, die de Sint alle goeds en een 
prettig verblijf in Nederland wens-
te. Vervolgens ging de goedheiligman 
in lichtjesoptocht naar Plein 1945, 
waar diverse activiteiten, maar ook 
een vuurwer kshow werden georgani-
seerd. (foto: Ko van Leeuwen) 

Asfalteringswerkzaamheden in Velsen-Noord
In het weekend van 20 t/m 22 no-
vember 2015 brengt aannemings-
bedrijf BAM nieuw asfalt aan op 
een groot deel van de hoofdrij-
baan van de Breedbandweg tus-
sen de Witte Hekweg en de Wenc-
kebachstraat in Velsen-Noord.
Tijdens de werkzaamheden  is dit 

weggedeelte voor alle verkeer af-
gesloten. 

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoer-
tuigen met bestemming ingang Tata 
Steel aan de Breedbandweg of Sport-
park Rooswijk wordt een omlei-

dingsroute aangegeven via de Staal-
straat en Rooswijkweg. De Witte 
Hekweg/parkeerterrein sportpark 
is ook via deze omleidingsroute be-
reikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden om-
geleid op de momenten dat dit nodig 

is. Oversteken van de hoofdrijbaan 
zal dan ook niet steeds op de vaste 
locaties mogelijk zijn.

Bij ongunstige weersomstandighe-
den worden de werkzaamheden een 
week opgeschoven.
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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.

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.

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

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 7 
november 2015 tot en met 13 no-
vember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Loggerstraat 19H, legaliseren verdie-
pingsvloer (13/11/2015) 17806-2015;
Piet Heinstraat 58, vervangen af-
zuigpijp van afzuigkap (13/11/2015) 
17902-2015;

Dokweg ong., oprichten short-stay 
hotel (09/11/2015) 17536-2015;
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-
bouw (11/11/2015) 17726-2015;

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 19, kappen 
boom (10/11/2015) 17734-2016;
Rijksweg 118, vergroten woning met 
aanbouw (11/11/2015) 17714-2015.

Santpoort-Zuid

Velserenderlaan ong., oprichten ber-
ging (08/11/2015) 17757-2015;
Bloemendaalsestraatweg 5B, plaat-
sen dakkapel (07/11/2015) 17470-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelin-
stallatie (16/11/2015) 14457-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD). 
In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-

rechter 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 omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Hofdijklaan 19A, vergroten dakka-
pel voorzijde woning(16/11/2015) 

13410-2015.

Santpoort-Noord
Terrasweg 73, vergroten 1ste verdie-
ping (17/11/2015) 15796-2015;
Velserhooftlaan ong., kappen boom 
(16/11/2015) 17207-2015;
Frans Netscherlaan 12, kappen boom 
(16/11/2015) 16008-2015;
Frans Netscherlaan ong., kappen 
boom (16/11/2015) 17430-2015.

Santpoort-Zuid 
Vinkenbaan 36, kappen boom 
(16/11/2015) 17258-2015.

Velsen-Zuid
Stelling 42, oprichten berging 
(16/11/2015)14835-2015;
Torenstraat 4, veranderen kleur ko-
zijnen (16/11/2015)15572-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor gebruiksvergun-
ning brandveilig gebruik aan de Bur-
gemeester Enschedélaan 66 te Sant-
poort-Noord.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 20 november 2015 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het 
besluit in te zien op www.velsen.nl via 
het menu Actueel/inzage (ontwerp)
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Mededelingen

besluiten. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend tegen 
de ontwerp-omgevingsvergunning 
en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij daar redelijkerwijs niet 
toe in staat zijn geweest, kunnen te-
gen dit besluit binnen een termijn van 
zes weken met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland verzoeken een voor-
lopige voorziening te tre en indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrok-

ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 66, ge-
bruiksvergunning brandveilig ge-
bruik (13/11/2015)  14352-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Driehuis
Hofdijklaan 19A, plaatsen hoekdak-
kapel (16/11/2015) 13410-2015.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Sinterklaasintocht te Velserbroek 
(winkelcentrum) op 21 november 
2015 u15.008212 (16/11/2015);
Sinterklaasintocht te Velsen-Noord 
op 21 november 2015 u15.008233 
(16/11/2015);
Mountainbike strandrace Noord-
wijk-IJmuiden-Noordwijk op 
13 december 2015 u15.007955 
(11/11/2015).

APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnamen, op 23 november 
2015 van 8.00 tot 18.00 uur. Loca-
tie: Reamurstraat - Celsiusstraat te 

IJmuiden 17428-2015 (16/11/2015);
Filmopnamen, op 24 november 2015 
van 17:45 tot 20:15 uur. Locatie: Vis-
seringstraat, tussen de straten Sluis-
plein en Prins Hendrikstraat  te 
IJmuiden 17442-2015 (16/11/2015);
Filmopnamen, op 24 november 
2015 van 19:45 tot 22:00 uur. Loca-
tie: Oranjestraat te IJmuiden 17443-
2015 (16/11/2015).

Rectifi catie
In de krant van 12 november is een 
verkeerd adres bij de ingediende aan-
vragen om  omgevingsvergunning 
vermeld. Boerhaavestraat 8 te IJmui-
den had moeten zijn Boerhaavestraat 
9 te IJmuiden.

Besluiten (vervolg)

De gemeenteraad heeft in haar 
vergadering van 5 november 2015 
vastgesteld:

• Verordening Onroerende-zaak 
belastingen 2016

• Verordening Roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2016

• Verordening Hondenbelastingen 
2016

• Verordening Rioolhe�  ngen 2016
• Verordening Afvalsto enhe�  ng 

2016
• Verordening Precariobelasting 

2016
• Verordening Toeristenbelasting 

2016
• Verordening Watertoeristenbe-

lasting 2016
• Legesverordening 2016

• Verordening Marktgelden 2016
• Verordening Standplaatsgelden 

2016
• Verordening Lijkbezorgingsrech-

ten 2016
• Verordening Parkeerbelasting 

2016 
• Aanwijzingsbesluit ingevolge de 

verordening Parkeerbelasting 
2016

Ter inzage
De tekst van (de wijziging van de) 
verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 
uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen.

Ontwerpbestemmingsplan Averijhaven
Aankondiging 
De gemeente Velsen is van plan een 
nieuw bestemmingsplan voor de 
Averijhaven vast te stellen. Voor de 
gemeenteraad het bestemmings-
plan vast stelt ontvangt hij graag 
uw zienswijzen met betrekking tot 
dit plan en de bijbehorende MER.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het slibdepot 
aan het einde van de Reijndersweg in 
Velsen-Noord en het omliggende ge-
bied, inclusief de Reijndersweg van-
af ingang slibdepot tot en met het ho-
reca-etablissement, en de bestaande 
lichtervoorziening.

Wat gaat er gebeuren:
Het ontwerp bestemmingsplan Ave-
rijhaven maakt het mogelijk het slib-
depot Averijhaven aan het einde 

van de Reijndersweg te ontmante-
len en een haven aan te leggen met 
een voorziening voor het overslaan 
van bulkgoederen van zeeschepen 
in binnenvaartschepen (een lichter-
vorziening). Voor het bestemmings-
plan is een milieue ectrapporta-
ge opgesteld dat gelijktijdig met het 
ontwerp bestemmingsplan ter visie 
wordt gelegd..  

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 Averijhaven (idn: 
NL.IMRI.0453.BP0102AVERIJHA-
VEN-O003) van vrijdag 20 novem-
ber tot en met donderdag 31 decem-
ber 2015 ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibli-

otheek. Het digitale bestemmings-
plan is ook te raadplegen via de ge-
meentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.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. Houdt u reke-
ning met afwijkende openingstijden 
op de feestdagen.
 
Indienen van zienswijzen
Tot en met donderdag 31 december 
2015 kunt u een zienswijze indie-
nen op het plan en de bijbehoren-
de MER. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswij-
ze ontwerpbestemmingsplan Ave-
rijhaven” of via ro@velsen.nl, ver-
geet daarbij niet duidelijk uw fysie-
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 Raadsvergadering donderdag 26 november 2015 
Locatie:  het gemeentehuis, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en beslui-
 tenlijst raadsvergadering 29 
 oktober 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte 
 brieven
6 3e Wijziging Afvalsto� enveror-
 dening Velsen 2009
7 Keuzenota maatregelen Meerja-

 renbegroting IJmond Werkt!
8 Bestemmingsplan Velsen-
Noord
9 Milieubeleidsplan 2015-2020
10 Tweede bestuursrapportage  
 2015 Velsen
11  Verordening maatschappelijke 
 ondersteuning Velsen 2016 
 (onder voorbehoud)
13  Afl eggen eed steunfractielid
14 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren heb-
ben aangemeld kunnen geduren-
de 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de gemeenteraadsleden. 

Dit is niet bedoeld om in te spreken 
over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/
of dringende zaken onder de aan-
dacht van de gemeenteraadsleden 
te brengen. Deze inbreng moet wel 
betrekking hebben op onderwerpen 
waar de gemeenteraad over gaat of 
die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van 
het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 25 november 
2015 16.00 uur aan te melden bij de 
raadsgri�  e: 0255-567502 of via e-
mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stuk-

ken staan op de website van de ge-
meenteraad: raad.velsen.nl. Via de-
ze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf 
terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks ver-
slag uit via internet en hun TV ka-
naal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter 
inzage in de publiekshal van het ge-
meentehuis, evenals bij de biblio-
theken in IJmuiden en Velserbroek. 
Abonneren op de digitale nieuws-
brief kan door adresgegevens en 
e-mailadres te mailen naar raads-
plein@velsen.nl

 
10  19 november 2015

Santpoort-Noord - Netwerk 
Palliatieve Zorg verzorgt sa-
men met het Rode Kruis Zie-
kenhuis een informatieavond 
op donderdag 26 november  
in de Dorpskerk, Burgemees-
ter Enschedélaan 67, 2071 AT 
Santpoort-Noord. De avond 
begint om 19.15 en eindigt 
om 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
staat koffie en thee klaar. On-
derwerp is de keuze rondom 
het levenseinde. Wie beslist 
wat over uw behandeling tij-
dens de laatste levensfase? 
Helpt het om een wilsverkla-
ring te hebben? Wie maakt de 
keuzes als u dat zelf niet meer 
kunt? Deze en meer cruciale 
vragen staan centraal tijdens 
de publieksavond ‘Baas in ei-
gen behandeling’. Verschillen-
de sprekers uit deze regio hou-
den een presentatie. Tijdens 
en na afloop van de presenta-
ties kunnen belangstellenden 
vragen stellen en ervaringen 
uitwisselen. Ook is er infor-
matiemateriaal beschikbaar. 
Het programma eindigt om 
21.00 uur waarna u tot 21.30 
uur nog een afsluitend drank-
je kunt nemen. Deze avond is 
gratis toegankelijk. Wel wordt 
aanmelden op prijs gesteld via  
www.netwerkpalliatievezorg.
nl/middenenzuidkennemer-
land. Op de site staat een kop-
je ‘Patiënten en naasten’, waar 
men op kan klikken waarna 
aan de linkerkant ‘aanmelden 
Publieksavond 26 november’ 
verschijnt. Mocht dit niet luk-
ken dan kunt u ook bellen met 
Bureau VBZ tijdens kantoor-
uren 023-5322151.

Keuze rondom 
levenseinde

Diederik Samsom op 
bezoek bij Tata Steel
IJmuiden - Woensdag 11 
november bezocht Diede-
rik Samsom, fractievoorzitter 
van de Tweede-Kamerfrac-
tie van de PvdA, de bedrijfs-
school van Tata Steel in Vel-
sen-Noord. Hij liet zich daar 
door directievoorzitter Theo 
Henrar van Tata Steel Ne-
derland (foto) informeren 
over de ontwikkelingen in de 
staalsector, zoals de wereld-
wijde overcapaciteit en de 
toename van de export van 
staal uit China richting de 
Europese markt. Tevens werd 
aandacht geschonken aan 
de concurrentienadelen die 
het bedrijf ten opzichte van 
Europese concurrenten on-
dervindt op het gebied van 
energiekosten. In de bedrijfs-
school werd hij rondgeleid 
door Jeroen Klumper, mana-
ger van de Academy van Ta-

ta Steel. Samsom, die techni-
sche natuurkunde studeerde 
in Delft, was geïnteresseerd 
in hoe Tata Steel professio-
nele opleidingen aanbiedt in 
een stimulerende omgeving. 
Tijdens het bezoek nam hij 
alle tijd om met leerlingen in 
gesprek te gaan. Aan de be-
drijfsschool van Tata Steel 
starten jaarlijks 120 jonge-
ren een MBO-opleiding op 
het gebied van procestech-
nologie, werktuigbouwkunde 
en elektrotechniek. De helft 
van de medewerkers van de 
productieafdelingen van Tata 
Steel is ooit zijn of haar car-
rière in de techniek begon-
nen op de bedrijfsschool, die 
al sinds 1939 bestaat. Het 
slagingspercentage aan de 
Academy bedraagt 88% (lan-
delijk gemiddelde op MBO is 
65%).

Amateurtoernooien 
Tata Steel Chess

IJmuiden - Zo’n 1.500 
schaakliefhebbers hebben 
zich inmiddels ingeschreven 
voor een van de amateurtoer-
nooien van de 78e editie van 
het Tata Steel Chess Tourna-
ment. In januari mogen ze de 
strijd achter het bord aan-
gaan op slechts een steen-
worp afstand van het hoofd-
podium waar grootmeesters 
als wereldkampioen Magnus 
Carlsen, Anish Giri en Fabia-
no Caruana hun partijen spe-
len. De weekendvierkampen 
zitten bijna vol, voor de ande-
re toernooien zijn nog plek-
ken beschikbaar. Het Tata 
Steel Chess Tournament vindt 
plaats van 15 tot en met 31 ja-
nuari 2016.
,,Het is mooi om te zien dat 
zo veel schaakliefhebbers en-
thousiast zijn over ons toer-
nooi”, aldus Jeroen van den 
Berg, directeur van het Ta-
ta Steel Chess Tournament. 

,,Binnen vijf minuten na het 
openen van de inschrijving 
hadden we al 70 aanmel-
dingen ontvangen.” Verheu-
gend is ook dat het gemiddel-
de ratingniveau van de ama-
teurs die zich hebben inge-
schreven hoger is dan tijdens 
voorgaande edities. Daardoor 
staat nu al vast dat de Top-
tienkamp komend jaar een 
zogenaamde Meestertien-
kamp zal worden. Net als in 
voorgaande jaren promoveert 
de winnaar van deze Toptien-
kamp naar de Tata Steel Chal-
lengers in 2017. 
Aanmelden voor de Week-
endvierkampen, de Dagvier-
kampen en de Tienkampen 
kan via de website van het Ta-
ta Steel Chess Tournament: 
www.tatasteelchess.com. Er 
is een beperkt aantal plaatsen 
voor amateurspelers. Aanmel-
dingen worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld.
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