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Geen zebrapad bij
Moerbergplantsoen
Op woensdag 17 oktober gaven 
leerlingen van basisschool Het 
Kompas aan wethouder verkeer, 
Ronald Vennik, een rapport van 
Veilig Verkeer Nederland over 
de oversteekplaats op het Moer-
bergplantsoen. Ondanks dat de-
ze weg via een middengeleider in 
twee etappes kan worden over-
gestoken, wordt deze oversteek-
plaats als onveilig ervaren.

Het college heeft besloten om hier 
geen zebrapad aan te leggen. Er zijn 
twee criteria om te beoordelen of 
het nodig is een uitzondering te ma-
ken, namelijk als er veel overstekers 
zijn en als er een lange wachttijd is 
om over te steken. 

Hoewel twee locaties van basis-
school Het Kompas dichtbij zijn, is 
het aantal overstekende kinderen 
hier beperkt en geconcentreerd in 
de tijd (halen en brengen). Ook pas-
seren er relatief weinig auto bij deze 
oversteekplaats, ook op het drukste 
uur van de dag. 

Dit betekent dat er zelfs dan een 
korte wachttijd is voordat men hier 
kan oversteken. Er is dan ook geen 
reden om hier een uitzondering te 
maken. 

De leerlingen van Het Kompas zijn 
via een brief van de wethouder over 
dit besluit op de hoogte gebracht

Feestelijke presentatie 
winnaar project Brakland
Wat gaat er met het braakliggend 
terrein in Oud-IJmuiden gebeu-
ren? Op woensdag 12 december 
wordt dat bekendgemaakt op een 
feestelijke presentatie voor geno-
digden.

Er is een duidelijke winnaar tevoor-
schijn gekomen uit de stemming 
op de ‘top vijf ’ van ideeën voor het 
braakliggende terrein aan de Fro-
gerstraat/hoek Bik en Arnoldkade 
in Oud-IJmuiden. Ruim 70 ingevul-
de stemkaartjes kwamen terug van 
de 330 die zijn verstuurd aan de om-
wonenden.

Op woensdag 12 december wordt 
de winnaar feestelijk gepresen-
teerd. Wijkwethouder Ronald Ven-
nik opent de bijeenkomst, waarna 
de winnaar een toelichting zal geven 
op het winnende idee. Naast de om-
wonenden zijn ook degenen uitgeno-
digd die de andere vier ideeën heb-

ben ingediend. De gemeente is blij 
dat zoveel mensen aan de invulling 
van dit terrein hebben meegewerkt. 
Nu is het tijd om de plannen uit te 
gaan voeren. Als het zover is, volgt 
nader bericht.

Militaire oefening
Het Korps Nationale Reserve oe-
fent op 6, 7 en 8 december in 
het havengebied van IJmuiden. 
Zij oefenen in het kader van hun 
taakstelling, bewaken en bevei-
ligen van objecten en gebieden, 
op diverse locaties in uw woon- of 
werkgebied.

Tijdens de oefening zullen militai-
ren bepaalde bedrijven overnemen 
die betrokken zijn bij de oefening. 
De eigenaren zijn hierover geïnfor-
meerd. Aansluitend zullen de mi-
litairen middels patrouilles te voet 

en gemotoriseerd de omgeving gaan 
verkennen. Gedurende de oefening 
zullen op diverse locaties in het Ha-
vengebied situaties worden gesi-
muleerd. De oefening zal zich voor 
een gedeelte afspelen op de openba-
re weg. Tijdens deze oefening kunt u 
gewoon gebruik blijven maken van 
de openbare weg.

Het uitgangspunt dat bij de oefening 
wordt gehanteerd is dat inwoners en 
ondernemers geen hinder zullen on-
dervinden en dat de bedrijfsvoering 
niet zal worden verstoord.

Project Brede School 
gaat volgende fase in
De gemeenteraad heeft 22 no-
vember 2012 het concept start-
document voor de toekomstige 
Brede School in Velsen-Noord 
goedgekeurd.

Met het vaststellen van het start-
document wordt gestart met de 
ontwerpfase. De komende maan-

den wordt gewerkt aan het voor-
lopig ontwerp en een voorstel 
voor de inrichting van de openba-
re ruimte rondom de Brede School. 

In maart of april 2013 worden om-
wonende en belanghebbende uit-
genodigd voor een toelichting op 
de plannen.

Oplevering De Voorwaarts
Woensdag 21 november 2012 hebben wethouder Ronald Vennik en Peter van 
Ling, directeur AWV Eigen Haard, officieel het woonblok ‘De Voorwaarts’ 
aan de Visseringstraat in Oud-IJmuiden geopend. De Voorwaarts maakt on-
derdeel uit van het project  ‘Modern wonen op historische grond’ in Oud-
IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Even geen telefoon
Vrijdag 30 november is het ge-
meentehuis vanaf 16.00 uur telefo-
nisch niet bereikbaar. Dit heeft te 
maken met het omschakelen van de 

netnummers van de oude naar een 
nieuwe telefooncentrale. Naar ver-
wachting zal het omschakelen on-
geveer een uur duren.
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Inwonersavond over
regionale samenwerking
In opdracht van de gemeente-
raden van Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen wordt 
een kansenonderzoek uitgevoerd 
naar regionale samenwerking.

Het onderzoek moet een beeld ge-
ven van de opgaven waar de regio 
voor staat en op welke wijze het lo-
kaal openbaar bestuur daar door 
samen te werken een antwoord op 
weet te vinden. Dit om te komen tot 
een goede afweging van de belangen 
van de vier gemeenten afzonderlijk 
en de IJmond als geheel.

Een van de onderdelen van het kan-
senonderzoek is een dialoogsessie 
met inwoners en verenigingen. Bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen nodigen hierbij belangstellen-

de inwoners van harte uit om deel 
te nemen aan een open dialoog over 
regionale samenwerking. Vereni-
gingen 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 
Houtenlaan 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’.

Werkzaamheden aan de weg in Velserbroek
Vanaf maandag 3 december 
wordt in Velserbroek aan de weg 
gewerkt. De werkzaamheden 
bestaan uit het hertegelen van 
het trottoir in Roggeland, Gerst-
land en Haverland oneven zijde 
tussen de Hogemaad en Lange-
maad

De trottoirs worden voorzien van 

nieuwe donkergrijze tegels. De 
werkzaamheden zullen ongeveer 
zes weken gaan duren.

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten de auto’s buiten het werkter-
rein worden geparkeerd. De bewo-
ners worden verzocht het huisvuil 
buiten het werkterrein te zetten. 
Bewoners die dat niet zelf kunnen, 

kunnen de hulp inroepen van het 
personeel van de aannemer. 

De gemeente streeft ernaar de 
overlast van de werkzaamheden 
zoveel mogelijk te beperken. 

Voor meer informatie neemt con-
tact op met de gemeente Velsen via 
140255.

Tekeningen en impressies 
van nieuwe publiekshal
Van maandag 3 december tot 
woensdag 19 december kunt u in 
de publiekshal van stadhuis een 
goede indruk krijgen hoe de ver-
nieuwde publiekshal eruit gaat 
zien. In de hal kunt u behalve te-
keningen en impressies ook een 
deel van het nieuwe meubilair 
bewonderen.

De vernieuwing van de publiekshal 
van de gemeente Velsen zal eind ja-
nuari beginnen en is in september 
2013 klaar. Sinds dinsdag 6 novem-
ber is de aanbestedingsprocedure 
gestart. 

Half december zal het werk gegund 
worden. Daarna volgt nog een be-

zwaartermijn van 15 dagen.

De ingang voor publiek is tijdens de 
eerste bouwfase aan de achterkant 
van Dudokplein1 in de hoek van het 
parkeerterrein. 

In de tweede fase worden in het 
achterste deel werkruimten inge-
richt voor medewerkers. De nieu-
we publieksbalies worden na af-
ronding van de eerste fase in ge-
bruik genomen. Dat zal ongeveer in 
mei 2013 zijn.

Meer informatie over de verbou-
wing is te vinden op www.velsen.nl 
en komt in de infopagina.

Werkzaamheden Duinhof
De toegangsweg op begraafplaats Duinhof in IJmuiden wordt voorzien van 
nieuw asfalt. Op maandag 3 december wordt gestart met de voorbereiding 
van de werkzaamheden, de begraafplaats is dan beperkt bereikbaar. Dins-
dag 4 december gaan ze asfalteren en is de begraafplaats niet bereikbaar. De 
werkzaamheden zijn weersafhankelijk. (foto: Begraafplaats Duinhof )

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

Tot nu toe was het Ondernemer-
sloket dagelijks slechts van 9.00 
tot 14.00 uur open. Ondernemers 
bellen voortaan naar het Klanten-
contactcentrum (KCC) van de ge-
meente via 14 0255. Medewerkers 

van het KCC kunnen eenvoudige 
vragen direct beantwoorden. 

Is er meer tijd nodig om antwoord 
te geven, dan zetten medewer-
kers uw vraag uit via het klanten-
contactformulier dat u ook op de 
website vindt. Astrid Rietveld van 
het Ondernemersloket zoekt ver-
volgens uw vraag uit en belt u te-
rug met het antwoord bij de hand. 
Na een half jaar evalueren we deze 
uitbreiding van de dienstverlening 
graag met u.
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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, 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

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 17 novem-
ber tot en met 23 november 2012 
de volgende aanvragen om om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden: Zeehavenweg ongenum-
merd,  plaatsen betonnen trap aan 
noordzijde en stalen trap aan zuidzij-

de zuidpier (20/11/2012) w12.000541; 
Iepenstraat 38, kappen 2 bomen 
(21/11/2012) w12.000542;
Sluisplein 23 (rijksmonument), ver-
bouwen van opslagruimte tot wo-
ning (23/11/2012) w12.000548; In-
dustriestraat 18, wijzigen gevel 
(23/11/2012) w12.000547. 

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: St. Eustatius-
straat 8, vergroten verdieping en gevel-
wijziging (23/11/2012) w12.000551; 

Huis te Wissenlaan 17, kappen 2 bo-
men (19/11/2012) w12.000540.

Driehuis: Geen mededelingen 

Velserbroek: Linie 24, 25 en 26, 
kappen 35 bomen (22/11/2012) 
w12.000545; De Zeiler 138, plaat-
sen uitbouw (zijgevel) (23/11/2012) 
w12.000549.

Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 
4, herinrichten sportpark Roos-
wijk (21/11/2012) w12.000543; Wij-

kerstraatweg 230, kappen boom 
(22/11/2012) w12.000546. 
 
Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen 

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.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
datum van vergunningverlening 
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure

IJmuiden: Doorneberglaan 196-
240 en Zeewijkplein 31-33, vervan-
gen balkonhekken, privacyscher-
men en galerijhekken (26/11/2012) 
w12.000450; Van Leeuwenstraat 
ong., kappen boom (19/11/2012) 
w12.000448; Dolfijnstr. 27 t/m 65, 
Watermanstr. 1 t/m 13 6 t/m 28, 
Eenhoornstr. 14 t/m 52, Saturnus-
str. 35 t/m 69, renoveren 118 wonin-
gen (23/11/2012) w12.000375;

Santpoort-Noord: Dijkzichtlaan 
5, vergroten en vervangen dakka-
pel (23/11/2012) w12.000403; Dijk-
zichtlaan 7, vervangen en vergroten 
dakkapel (23/11/2012) w12.000416; 
Hoofdstraat 154, veranderen en 
vergroten woning naar winkel 
met bovenwoning (26/11/2012) 
w12.000443; Hageveldlaan 4, plaat-
sen erker (23/11/2012) w12.000444;
Duin-en Kruidbergerweg 60, kap-
pen beuk (26/11/2012) w12.000449.

Santpoort-Zuid: Kopslaan ong, 
kappen 6 bomen (19/11/2012) 
w12.000529. Velserbroek: Lange 
Sloot 17, oprichten garage/berging 

(21/11/2012) w12.000435.

Velsen-Zuid: Krommeland 77, 
vergroten garage (22/11/2012) 
w12.000441; Meervlietstraat 74, 
vergroten garage (21/11/2012) 
w12.000442.

Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 
2, kappen 24 bomen (19/11/2012) 
w12.000520.

Driehuis: Geen mededelingen

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
op grond van art 2.12  APV verleend 
voor het maken van film en/of fo-
to opnamen: Velsen-Zuid, Toren-
straat Oud Velsen e.o. op 29 novem-
ber 2012 tussen 08.00 uur tot en 
met 18.30 uur, verleend 21 novem-
ber 2012, u12.010368

Inzameling 
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft een vergun-
ning op grond van art. 5.13 apv ver-
leend voor het houden van een in-
zameling: Velserbroek, Winkelcen-
trum, op 22 december 2012 kerst-

zang en inzameling voor sociale 
doelen, verleend 21 november 2012, 
u12.010447

Verkoop vuurwerk
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
op grond van art.2:56 verleend voor 
de verkoop van consumentenvuur-
werk: Velserbroek, Mandemaker-
straat 15, verkoopdagen  28, 29 en 
31 december, verleend op 21 no-
vember 2012, u12.010545, Rijksweg 
289, verkoopdagen 28, 29 en 31 de-
cember, verleend op 26 november 
2012, u12.010364, IJmuiden, Lange 
Nieuwstraat 775, verkoopdagen 28, 
29 en 31 december, verleend op 21 
november 2012, u12.010365
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Besluiten (vervolg)
Verleende omgevingsvergunningen 
– 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, President Steynstraat 15, 
tijdelijk in gebruik nemen woning 
als kantoorruimte (27/11/2012) 
w12.000380

De omgevingsvergunning President 
Steynstraat 15 en de overige bijbe-
horende stukken liggen met ingang 
van 30 november 2012 gedurende 
zes weken ter inzage bij de werkeen-
heid Vergunningen, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Te-
vens is het besluit in te zien www.
velsen.nl via het menu bekendma-
kingen/downloads omgevingsver-
gunning. 

Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Recht-
bank Haarlem, sector Bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Tevens kunnen zij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te treffen indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld. 
U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht.

Schuldhulpverlening
De gemeenteraad heeft op 22 
november jl. het Beleidsplan in-
tegrale schuldhulpverlening vast-
gesteld. Dit beleidsplan geldt 
voor de periode 2012 tot en met 
2015. In het beleidsplan staat 
aangegeven hoe de gemeente 
de komende jaren de schuldhulp-
verlening gaat uitvoeren. Het be-
leidsplan is tot stand gekomen in 
samenwerking met de gemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk en Uit-
geest.

Het beleidsplan heeft onder andere 
zijn oorsprong in de nieuwe Wet ge-
meentelijke schuldhulpverlening. 
Deze wet is op 1 juli 2012 in wer-
king getreden. De wet is bedoeld om 
mensen meer rechtszekerheid te 
geven wanneer zij de schuldhulp-
verlening in gaan. Dat betekent dat 
zij bijvoorbeeld in bezwaar kunnen 
gaan wanneer zij het niet eens zijn 
met een besluit van de gemeente.

De speerpunten uit het beleidsplan 
zijn:

• Veel samenwerking met maat-
schappelijk werk, woningcorpo-
raties en schuldhulpverlenings-
instanties;

• Aandacht voor de persoonlijke 
omstandigheden - maatwerk;

• Aandacht voor nieuwe doelgroe-
pen zoals mensen met hoge hy-
potheeklasten in combinatie met 
een scheiding of baanverlies;

• Uitgaan van de eigen verantwoor-
delijkheid en eigen inzet van de 
schuldenaar.

Bovendien is er in Velsen veel aan-
dacht voor het voorkomen van 
schulden (preventie). De gemeen-
te heeft als doel om het aantal men-
sen dat schuldhulpverlening no-
dig heeft, zoveel mogelijk te beper-
ken. Bij preventie kan gedacht wor-
den aan het geven van voorlichting 
op scholen en bij bedrijven en het 
tijdig signaleren van schulden door 
het UWV  Werkbedrijf.

Het beleidsplan schuldhulpverle-
ning is te vinden op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Ge-
meentewet bekend dat de ge-
meenteraad van Velsen in zijn ver-
gadering van 22 november 2012  
heeft besloten tot vaststelling van 
de Nota lokaal antidiscriminatie-
beleid gemeente Velsen 2012.

De nota bevat ondermeer een matrix 
met maatregelen die de gemeente op 
dit terrein wil treffen en hieraan ge-
koppeld een planning van de uitvoe-
ring.

Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking op de 
dag na officiële bekendmaking er-
van, dus op 30 november 2012.

Ter inzage
De beleidsnota ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den en nadien bij de afdeling Alge-
mene Zaken. De beleidsnota wordt 
ook gepubliceerd op de gemeentelij-
ke website www.velsen.nl.

Antidiscriminatiebeleid

WMO-verordening
De gemeenteraad heeft op 22 no-
vember jl. de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning ge-
meente Velsen 2013 vastgesteld. 
De verordening gaat in per 1 janu-
ari 2013 en sluit aan bij de nieu-
we werkwijze van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteu-
ning). Over deze nieuwe werkwij-
ze heeft u de afgelopen weken al 
een en ander kunnen lezen in de-
ze infopagina.

De Wmo is onder andere bedoeld 
voor mensen met (lichamelijke of 
verstandelijke) beperkingen of psy-
chische problemen en mantelzor-
gers die niet goed kunnen meedoen 
in de samenleving. Deze doelgroep 
heeft soms bijvoorbeeld ondersteu-
ning nodig bij het voeren van het 

huishouden of het zich verplaatsen 
in de woning en daarbuiten. De ge-
meente gaat met deze burgers in ge-
sprek over welke problemen zij heb-
ben en over welk resultaat zij willen 
bereiken.

Om dat gesprek goed te kunnen voe-
ren en om uit te kunnen gaan van het 
resultaat, is deze nieuwe verorde-
ning vastgesteld. Een verordening 
is een juridisch document dat de ge-
meente en haar burgers helpt om de 
Wmo goed uit te voeren en te bepa-
len in welke situaties welke onder-
steuning van de gemeente mag wor-
den verwacht.

De Verordening maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente Velsen 
2013 is te vinden op de website www.
velsen.nl.




