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Bezoek ambassadeur Sterk

Jeugdwerkloosheid
Donderdag 21 november bezocht 
Mirjam Sterk, ambassadeur Aan-
pak Jeugdwerkloosheid, onze 
gemeente. Tata Steel stond cen-
traal als werkgever. Mirjam Sterk 
trekt het land door om bedrijven, 
scholen en jongeren te spreken 
over hoe jongeren meer kansen 
krijgen op werk.

Mirjam Sterk ging onder andere in 
gesprek met leerlingen van de Ta-
ta Steel Academy. Deze Academy 
biedt jongeren de kans om in korte 
tijd een diploma te behalen en ge-
lijk aan het werk te gaan. De ambas-
sadeur aanpak jeugdwerkloosheid 

was zeer te spreken over de ma-
nier waarop Tata jongeren enthou-
siast maakt voor techniek: “Goed 
om te horen en te zien dat Tata de 
noodzaak ziet om jongeren aan het 
werk te helpen en de jongere voor-
op stelt.’’

De gemeente Velsen zet zich samen 
met de gemeenten in Midden- en 
Zuid-Kennemerland in voor meer 
werkgelegenheid voor jongeren. 
Midden- en Zuid-Kennemerland 
werden vertegenwoordigd door 
wethouder Arjen Verkaik (Velsen) 
en wethouder Jan Nieuwenburg 
(Haarlem). (foto: Reinder Weidijk)

Gewijzigde avondopenstelling

Stadhuis dinsdag open
in plaats van donderdag
Donderdagavond 5 decem-
ber is het stadhuis van Velsen 
dicht in verband met Sinter-
klaas. 

In plaats daarvan is het gemeen-
tehuis open op dinsdag 3 decem-
ber. U kunt tussen 18.00 uur en 
20.00 uur terecht bij Burgerza-
ken en het KlantContactCen-
trum (KCC). Burgerzaken werkt 
alleen op afspraak. U kunt voor 

deze avond uitsluitend telefo-
nisch een afspraak maken via 
0255-567200 of 140255.

Winnaars recycle-campagne
‘Gooi niet weg, lever in!’ – de ac-
tie om oude apparaten in te leve-
ren, is ook in Velsen een groot suc-
ces geweest. Drie inwoners wonnen 
er een prijs mee. Wethouder Ro-
nald Vennik reikte ze op 22 novem-
ber uit.

De afgelopen maanden konden oude 
spaarlampen, MP3-spelers en stof-
zuigers zomaar een nieuwe tablet, te-
levisie of espressomachine opleveren. 
De gemeente Velsen organiseerde sa-
men met afval- en energiebedrijf HVC 
de campagne ‘Gooi niet weg, Lever in!’. 
Iedereen die tussen 7 september en 26 
oktober een apparaat inleverde, kreeg 
een actiecoupon die kans gaf op een 
prijs.  
Op vrijdag 22 november 2013 werden 
de prijzen in Velsen verloot. Wethou-
der Ronald Vennik reikte ze uit aan 
Sonja Groen, Zohra Boubar en Lionel 
Balm; hij mocht voor de Jan Campert-
school de prijs ophalen, omdat hij in 

de scholenactie de meeste apparaten 
had ingezameld.

De couponactie was een groot succes. 
Velsen scoorde goed met ruim 900 ge-
registreerde coupons. In alle 37 deel-
nemende gemeenten zijn 14.398 cou-
pons geregistreerd; een respons van 
ruim 16%, wat erg hoog is.

Bij het online registreren van de cou-
pons vulden de deelnemers ook een 
enquête in. Wat blijkt: 69% van de in-
woners weet waar ze elektrische ap-
paraten kunnen inleveren. En zelfs 
99,31% van de deelnemers uit Velsen 
zegt de volgende keer weer in te leve-
ren en niet meer weg te gooien.

Op de website www.gooinietweg.nl  
staat meer informatie over het recy-
clen van elektrische apparaten. Via de 
Facebookpagina van de campagne zijn 
tot het eind van het jaar nog extra prij-
zen te winnen. (foto: Reinder Weidijk)

Verkeersonderzoek
De gemeente Velsen haalt al drie 
jaar lang meningen van haar inwo-
ners op via het digitale burgerpa-
nel. Het eerstvolgende onderzoek 
gaat over verkeer. Ook niet-leden 
mogen dit keer meedoen.

Inwoners van Velsen gaan naar hun 
werk, school of andere afspraken 
met de auto, fiets of het openbaar 
vervoer. De doorstroming van het 
verkeer, de verkeersveiligheid en de 
kwaliteit van het openbaar vervoer 
moeten zo goed mogelijk geregeld 
zijn. De gemeente Velsen heeft hier 
al verschillende gegevens over, maar 

wil daarnaast ook graag weten hoe 
inwoners dit ervaren. 

Wat vindt u de belangrijkste knel-
punten in het verkeer? Om daar nog 
beter zicht op te krijgen, start eind 
oktober een onderzoek onder leden 
van het Burgerpanel Velsen. Nieuw 
is dat ook niet-leden van het Burger-
panel deze enquête kunnen invullen 
via de website van Velsen (www.vel-
sen.nl) of via twitter (@gemvelsen). 
Het invullen van de vragenlijst duurt 
ongeveer 8 minuten en de uitkom-
sten van dit onderzoek worden in ja-
nuari 2014 bekendgemaakt.
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22.500e bezoeker zwembad
In november 2013 was mevrouw Schol de 22.500e bezoeker van zwembad 
De Heerenduinen. Zij kreeg een taart en vrijkaartjes, waar ze met kinderen 
en kleinkinderen van gaat genieten. (foto: gemeente Velsen)

Informatieavond
over woninginbraak
Hoe voorkom je inbraak en hoe 
denkt een inbreker: dit kwam 
dinsdagavond  19 november in 
Velsen-Noord aan de orde. Er 
was grote belangstelling voor 
deze avond, georganiseerd 
door het wijkteam.

In wijksteunpunt Watervliet gaf 
de politie algemene informatie 
over inbraakpreventie. Er werd ge-
sproken over wat de politie eraan 
doet en wat een burger zelf kan 
doen. Daarna deed Silas, ex-inbre-
ker, zijn verhaal. Hij zet zijn erva-
ring tegenwoordig in voor iets po-
sitiefs, door mensen te vertellen 

wat zij kunnen doen om het een 
inbreker zo lastig mogelijk te ma-
ken. De aanwezigen konden zijn 
inbreng waarderen en beloonden 
hem met applaus.

Inwoners in Velsen-Noord wor-
den regelmatig met inbraak gecon-
fronteerd. Vandaar wellicht de ho-
ge opkomst van ongeveer 130 men-
sen. De aanwezigen hadden graag 
wat meer oplossingen willen ho-
ren, maar dat was gezien het pro-
gramma van deze avond helaas 
niet mogelijk.

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

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

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

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 16 novem-
ber 2013 tot en met 22 novem-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen 
gebruik van opslagruimte naar ver-
koopruimte(18/11/2013) w13.000484;
Kennemerlaan 32a, plaatsen luifel 
(19/11/2013) w13.000483.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Waterloolaan 30, kappen boom 
(21/11/2013) w13.000494;
Waterloolaan 28, kappen boom 
(20/11/2013) w13.000487.

Velserbroek
De Zeiler 134, legaliseren afdak 
(18/11/2013) w13.000478;
De Zeiler 116, legaliseren berging 
(voortuin)(18/11/2013) w13.000477;
Velserbroeksedreef ong., kappen 
boom (19/11/2013) w13.000482;
Maanbastion ong., kappen 2 bomen 
(19/11/2013) w13.000481;
Wieringeraak ong., kappen boom 
(19/11/2013) w13.000479;
Teunisbloem 10, plaatsen 2 dak-
kapellen (voor- en achtergevel)
(20/11/2013) w13.000486;
Helene Mercierstraat 3, plaatsen 

dakkapel (voorgevel)(21/11/2013) 
w13.000495;
Spitsaak 77, plaatsen dakkapel (ach-
tergevel)(22/11/2013) w13.000500.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 a, wijzigen gebruik 
van kantoor naar zorg (21/11/2013) 
w13.000496;
Leeghwaterweg 1 b, wijzigen gebruik 
van kantoor naar zorg (21/11/2013) 
w13.000498;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(19/11/2013) w13.000480;
Wijkeroogpark, kappen 22 bomen 
(20/11/2013) w13.000489;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(20/11/2013) w13.000488.

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 Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met zes we-
ken:

IJmuiden
Bik en Arnoldkade 22, veranderen van 
een woon-werkpand tot 4 apparte-
menten (02/10/2013) w13.000391;
Heerenduinweg 43, oprichten Zig-
go datacentrum (27/09/2013) 
w13.000382.

Velserbroek
Broeklanden 3 en 5, het kappen van 
200 bomen (01/10/2013) w13.000386.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-

zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den 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 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Cornwallstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (22/11/2013) 
w13.000242.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 1, wijzigen zijge-
vel (21/11/2013) w13.000322.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen recla-
mebord (25/11/2013) w13.000390.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(25/11/2013) w13.000474;
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(25/11/2013) w13.000480.

Velserbroek
Zwanebloemplantsoen 60, kappen 3 
bomen (25/11/2013) w13.000470;
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
2 bomen (25/11/2013) w13.000473;
Wieringeraak ong., kappen boom 
(25/11/2013) w13.000479;
J. Paxtonstraat 111, plaatsen dakka-
pel (21/11/2013) w13.000383.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

IJmuiden
strand van IJmuiden aan Zee,  op 8 
december 2013, Mountainbikewed-
strijd (20/11/2013) u13.010006.

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 26 van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen bekend dat 
de burgemeester en het college van 
burgemeester en wethouders op 17 
september 2013 en de raad van Vel-
sen op 17 oktober 2013 de vierde wij-

ziging van de gemeenschappelijke 
regeling Milieudienst IJmond heb-
ben vastgesteld.

Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking per 
1 januari 2014.

Ter inzage
Deze wijziging 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 gewijzigde gemeen-
schappelijke regeling wordt ook ge-
publiceerd op de website van de ge-

meente Velsen: www.Velsen.nl.

Bekendmaking mandaat Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3:42 
Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat zij bij hun besluit van 22 okto-
ber 2013 onder voorwaarden man-
daat hebben verleend aan de secre-
taris-directeur van de Milieudienst 
IJmond om namens hen bepaalde, 
specifieke milieutaken uit te voeren 
en meer in het algemeen toezicht te 
houden op de naleving van milieu-
wetgeving en uitvoering te geven aan 

controle- en handhavingsprogram-
ma’s. De secretaris-directeur van de 
Milieudienst IJmond is tevens be-
voegd verklaard ondermandaat te 
verlenen aan de onder zijn verant-
woordelijkheid werkzame teamlei-
ders en senior medewerkers.

De secretaris-directeur van de Mi-
lieudienst IJmond heeft overeen-
komstig artikel 10:4, lid 1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht inge-

stemd met de mandaatverlening.
Tevens heeft hij ondermandaat ver-
leend aan de onder zijn verantwoor-
delijkheid werkzame teamleiders en 
senior medewerkers.

Inwerkingtreding
Het (onder)mandaat gaat in werking 
op 1 januari 2014.

Ter inzage
Het mandaatbesluit ligt voor een-

ieder ter inzage in een mandaatre-
gister bij de afdeling Algemene Za-
ken op het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

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

Pinksterbloem tbv Dotterbloem 27, 
1991 KA  Velserbroek

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




