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Velsen wint ECO award
Een zilveren ECO XXI award – die 
heeft de gemeente Velsen op 3 
december gekregen uit handen 
van Jan van Run, gedeputeer-
de van de provincie Noord-Hol-
land en Jose Hendriksen, voorzit-
ter Foundation for Environmental 
Education FEE.

ECO XXI is een stimuleringspro-
gramma dat in kaart brengt wel-
ke posities gemeenten innemen op 
het gebied van duurzaamheid. Ook 
wordt aangegeven hoe dit nog ver-
beterd kan worden. Bij de beoorde-
ling voor dit keurmerk wordt geke-
ken naar zowel particuliere projec-
ten binnen de gemeenten als naar de 
eigen inspanning van de gemeenten 

voor duurzame investeringen.

De prijs is op Forteiland namens de 
gemeente Velsen in ontvangst geno-
men door de wethouders Wim Wes-
terman en Annette Baerveldt. Het 
Forteiland is gekozen voor deze uit-
reiking omdat dit het eerste monu-
ment is van de Werelderfgoedlijst 
van Unesco dat ooit een Gouden 
Green Key heeft behaald.  Naast Vel-
sen zijn ook awards uitgereikt aan 5 
andere gemeenten uit Noord-Hol-
land namelijk Bussum, Castricum, 
Heemskerk, Naarden en Zandvoort.
 
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Provincie Noord-
Holland)

Laatste raadsvergadering 
in gemeentehuis Velsen
Op 13 december is voorlopig de 
laatste raadsvergadering van de 
gemeenteraad in het gemeente-
huis aan het Dudokplein in IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 verga-
dert de gemeenteraad Velsen in 
het Tata Steel Stadion aan de Mi-
nister van Houtenlaan 123 in Vel-
sen-Zuid.

De raadsvergaderingen, de carrou-
sels en de fractievergaderingen van 
het Raadsplein zullen in 2013 niet 

meer in het gemeentehuis van Vel-
sen plaatsvinden wegens sanering 
en renovatie van het oude deel van 
het gemeentehuis.

Vanaf half december verhuizen de 
gri�e, het college en de overige col-
lega’s van het oude deel naar De 
Beurs aan de Lange Nieuwstraat. 
Vanaf 1 januari 2014 hoopt de ge-
meenteraad de vergaderingen van 
het Raadsplein weer in het gemeen-
tehuis van Velsen voort te zetten.

Leerlingen schaatsen
voor Serious Request
Leerlingen van klas 2 van het Velle-
san College uit IJmuiden schaats-
ten op donderdag 29 november op 
de IJsbaan van Haarlem geld bij el-
kaar voor Serious Request. 

Serious Request is een actie van 3FM, 
die dit jaar aandacht vraagt voor het 
Millenniumdoel terugdringen van 
babysterfte. Wethouder Wim Wes-
terman werd gevraagd een reactie 
te geven op deze actie van het Velle-

sancollege omdat Velsen Millenium- 
gemeente is. 

De wethouder is trots op de leerlin-
gen die zich voor Serious Request in-
zetten en hoopt dat er nog veel acties 
in Velsen zullen volgen.

De opname wordt uitgezonden tij-
dens de actieweek van Serious 
Request van 18 tot en met 24 decem-
ber. (foto: Gemeente Velsen)

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.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen nodigen hierbij belangstel-

lende inwoners van harte uit om 
deel te nemen aan een open dialoog 
over regionale samenwerking. Ver-
enigingen krijgen een uitnodiging 
per brief. De bijeenkomst wordt ge-
houden op:

Dinsdagavond 18 december van 
19.30 tot 21.30 uur in het Tata 
Steel Stadion (Telstar), Minis-
ter van Houtenlaan 123 te Vel-
sen-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’.
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Wet maatschappelijke
ondersteuning verandert
De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) gaat veranderen. 
Dat merken burgers vooral wan-
neer zij bij de gemeente aanklop-
pen voor hulp.

De Wmo is vooral bedoeld voor men-
sen met (lichamelijke of verstan-
delijke) beperkingen of psychische 
problemen en mantelzorgers die niet 
goed kunnen meedoen in de samen-
leving. Zij hebben soms ondersteu-
ning nodig bij het huishouden of het 
vervoer. De gemeente gaat met hen 
in gesprek over hun problemen en 
de mogelijke oplossingen. Maar wat 
verandert er dan precies?

Als u hulp zoekt, vult u bij de recep-

tie van het stadhuis een aanmeldfor-
mulier in, samen met de medewer-
ker van het Klant Contact Centrum, 
het KCC. Het KCC geeft dat door aan 
één van de Wmo-consulenten van 
de gemeente. Die neemt contact met 
u op om de aanmelding met u te be-
spreken. Vaak zal er een gesprek vol-
gen om gezamenlijk – klant en ge-
meente – het probleem en de moge-
lijke oplossingen in kaart te brengen. 
Over dit ‘gesprek’ heeft ook een arti-
kel in de Infopagina gestaan.

Deze weken publiceert de gemeente 
Velsen meer artikelen over de nieu-
we manier van werken in de Wmo. 
Voor vragen kunt u contact opnemen 
via 140255.

Veilig Ondernemen
Het winkelgebied Lange Nieuw-
straat/Plein 1945 in IJmuiden 
heeft vrijdag 30 november 2012 
het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO) voor winkeliers ontvangen.

Afgelopen jaar is het KVO traject in 
het winkelgebied Lange Nieuwstraat/
Plein 1945 opgepakt. Met het KVO-
traject geven de partners, te weten ge-

meente, politie, brandweer en de win-
keliers, op structurele wijze invulling 
aan zaken op het gebied van veiligheid 
en lee�aarheid in het winkelcentrum. 

Om de certificering te bekrachtigen 
worden in het winkelgebied tegels ge-
legd die verwijzen naar de eerste ster 
van dit keurmerk. (foto: Ko van Leeu-
wen)

Start renovatie stadhuis
Op 14 december beginnen de 
voorbereidingen voor de verhui-
zing van het oude deel van het 
gemeentehuis. U zult dan verhuis-
auto’s om dit gebouw aan kunnen 
tre�en.

Vanaf 17 december is het deel van 
het gemeentehuis aan Plein 1945 
leeg. De meeste medewerkers uit 
dit deel werken vanaf dat moment 
een jaar lang in gebouw De Beurs 
aan Plein 1945, nummer 105. Het 
bezoek- en het postadres van de ge-
meente blijven hetzelfde, evenals de 
openingstijden. De vergaderingen 
van de gemeenteraad vinden vanaf 
januari plaats in het Tata Steel Sta-
dion in Velsen-Zuid. Zie het bericht 
op de voorpagina van deze Infopagi-
na. 

De voorbereidingen voor renova-
tie van het oude deel van het stad-
huis beginnen half december. Het 
werk zelf start op 2 januari 2013. In 
november 2013 moet de aannemer 

klaar zijn. De renovatie neemt BAM 
Utiliteitsbouw te Amsterdam voor 
zijn rekening. Kuijper & Zonen te 
Helmond voeren de installatiewerk-
zaamheden uit. Beide partijen zijn in 
hun categorie de laagste bieder.

De renovatiewerkzaamheden be-
staan onder meer uit de sanering van 
met name het ventilatiekanaal en 
andere asbesthoudende onderdelen. 
Afval wordt door een professioneel 
saneringsbedrijf in speciale contai-
ners gedeponeerd en afgevoerd. 

Daarnaast wordt het oude stad-
huisdeel duurzamer en veiliger ge-
maakt. Energiezuinige systemen en 
materialen, zoals warmte-koudeop-
slag, worden ingebouwd. Ook wordt 
het bordes hersteld bij de trouwzaal 
en de fietsenstalling en komt er een 
mindervalidentoegang bij de trouw-
zaal.

Voor meer informatie kijk op www.
velsen.nl.

Trap bij strand verwijderd
Afgelopen week is de oude trap 
bij het IJmuiderslag naar het 
strand en strandpaviljoen Beach 
Inn verwijderd. In februari 2013 
komt er een nieuwe trap.

Deze oude trap was zodanig versle-
ten dat het niet langer meer veilig 

was om hem te gebruiken. Al enige 
tijd was dit hek afgezet met borden. 
Een nieuwe trap wordt in februari 
2013 geplaatst. 

Het publiek kan tot die tijd het strand 
en het paviljoen wel bereiken, maar 
zal een stukje moeten omlopen.

Winnaar project Brakland
Wat gaat er met het braakliggend 
terrein in Oud-IJmuiden gebeu-
ren? Op woensdag 12 december 
van 13.00 tot 14.30 uur wordt dat 
bekendgemaakt op een feestelij-
ke presentatie voor inwoners van 
Oud-IJmuiden.

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

Op woensdag 12 december om 13.00 
uur wordt de winnaar feestelijk ge-
presenteerd. Wijkwethouder Ronald 
Vennik opent de bijeenkomst, waar-
na de winnaar een toelichting zal ge-
ven op het winnende idee. Naast de 
omwonenden en kinderen uit Oud-
IJmuiden zijn ook degenen uitgeno-
digd die de andere vier ideeën heb-
ben ingediend. Kinderen vanaf 8 jaar 
kunnen meedoen aan een workshop 
muurschildering.

U kunt zich voor deze middag aan-
melden via amulder@velsen.nl. De 
bijeenkomst is bij Thalia voor de 
deur.

Finbox in Velsen
De gemeente Velsen biedt haar 
inwoners de mogelijkheid om de 
gemeentelijke belastingaansla-
gen voortaan digitaal te ontvan-
gen in de financiële inbox (FiN-
BOX) via internetbankieren.

Steeds meer bedrijven en organi-
saties maken gebruik van FiNBOX 
om facturen, aanslagen en waarde-
documenten digitaal aan te leve-
ren via internetbankieren. De ge-
meente Velsen is sinds 1 decem-
ber 2012 aangesloten bij FiNBOX 
en biedt haar inwoners nu de mo-
gelijkheid om hun gemeentelijke 

belastingaanslagen digitaal te ont-
vangen. Daarmee wordt het beta-
len eenvoudiger. U hoeft niet meer 
uw aanslag op te zoeken, de betaal-
gegevens zijn al voor u ingevuld. 
U verzendt de betaling op de ver-
trouwde manier via internetban-
kieren. Uw aanslag en taxatiever-
slag van de WOZ worden gratis di-
gitaal 7 jaar bewaard in uw FiN-
BOX.

Wilt u uw gemeentelijke aanslag 
voortaan digitaal ontvangen, meldt 
u zich dan aan via www.velsen.aan-
meldenvoorfinbox.nl.
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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: Dirk Hartoghstraat 33A, 
legaliseren dakterras (27/11/2012) 
w12.000553; Velserduinweg 52 C, wij-
ziging op bouwvergunning B2-5-2005 
(27/11/2012) w12.000552; Wijk aan 

Zeeerweg 15, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (30/11/2012) w12.000558; Zee-
weg 260, plaatsen zonnecollectoren 
op garage (30/11/2012) w12.000557.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: Frans Netscher-
laan 11,kappen boom (29/11/2012) 
w12.000556; Duin en Kruidbergerweg 
60 (rijksmonument), kappen 51 bo-
men (30/11/2012) w12.000560. 

Driehuis: Da Costalaan 5A, aanbren-
gen balkon hekwerk (30/11/2012) 
w12.000559.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Geen mededelingen 

Santpoort-Zuid: Van Dalen-
laan 169A, legaliseren bloemenstal 
(29/11/2012) w12.000555; Sport-
laan 7 0011, bestaande veranda voor 
de helft dicht maken (29/11/2012) 
w12.000554. 

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 aan-
vraag omgevingsvergunning
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, Blauwe Zeedistel 34, 
vergroten 2e verdieping (08/10/2012) 
w12.000460.

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):

IJmuiden: Tasmanstraat 27, ver-
groten woning met 2e verdieping 
(03/12/2012) w12.000467; Zee-
weg ong. (naast nr. 255), kappen 
boom (27/11/2012) w12.000521; 
Iepenstraat 38, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000542.

Santpoort-Noord: Rijksweg 494, 
uitbreiden kap, plaatsen dakkapel 
voor- en achtegevel en doorbreken 
constructieve wand op twee plaat-
sen (30/11/2012) W12.000466; 
Hoofdstraat 270, kappen boom 
(27/11/2012) w12.000493; Huis 
ten Biltstraat 6, kappen coni-
feer (03/12/2012) w12.000524;  
Wustelaan 92, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000525; Huis te 
Wissenlaan 17, kappen 2 bomen 
(27/11/2012) w12.000540.

Santpoort-Zuid: Wijnoldy Daniël-
slaan 35, kappen 1 eik (27/11/2012) 
w12.000457; Wustelaan 70, ver-
vangen berging (30/11/2012) 
w12.000463; Bloemendaalse-
straatweg 149, plaatsen dakka-
pel (03/12/2012) w12.000474; 
Harddraverslaan 15, kappen boom 

(27/11/2012) w12.000530; Ja-
gtlustlaan 12, kappen 2 bomen 
(28/11/2012) w12.000535.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Van Hogendor-
plaan 1, kappen boom (28/11/2012) 
w12.000505.

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Driehuis: Duin- en Kruidberger-
weg 6, kappen boom (27/11/2012) 
w12.000518; Duin en Kruidberger-
weg 6, kappen 2 bomen (28/11/2012) 
w12.000539.

Evenementen
De burgemeester van Velsen heeft 
op grond van art 2.17 APV een ver-
gunning verleend voor het houden 
van een evenement:

IJmuiden aan Zee: Op het strand 
van IJmuiden aan Zee in zone 3, 
de NK Kitebuggy, op zaterdag 2 en 
zondag 3 maart 2013,  (29/11/2012) 
u12.009361. 

Velsen Zuid: Op sportpark Schoo-
nenberg,  diverse voetbalwedstrij-
den georganiseerd door de KNVB 
in het speelseizoen 2012-2013 
(27/11//2012) u12.010125. 

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 foto 
opnamen:

IJmuiden aan Zee
Ten zuiden van de Badweg en 
Kwelderspad op 8 december 2012 
(29/11/2012) u12.010691.

Verwijdering kinderopvang-
voorziening
Op grond van art. 8, lid1, sub a, Be-
sluit register kinderopvang  maken 
wij bekend dat per 1 december 2012 
de kinderopvangvoorziening Kin-
deropvang IJmuiden met registra-
tienummer 149145184 uit het Lan-
delijk Register Kinderopvang en 
peuterspeelzalen is verwijderd.
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Verkeersmaatregel

Raadsplein 13 december 2012

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

Kanaalstraat 37 RD, 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

Donderdag 13 december 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

Punt Onderwerp
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 -notulen raadsvergadering 8 (voortgezet op 12) november 2012 en 22 
 november 2012
 -besluitenlijst raadsvergadering 8 (voortgezet op 12) november 2012 
 en 22 november 2012
4 A�andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2013 
 gemeente Velsen
6 Verordening Langdurigheidstoeslag Wet Werk en Bijstand 2013
7 Bestemmingsplan bedrijventerrein Velserbroek
8 Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan
9 Belastingverordeningen 2013
10 Classificatie strategische gronden ivm aanpassing notitie 
 grondexploitatie door commissie BBV
11 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 

2012
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar gri�er@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden 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/gemeente-
raad.htm
 
Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
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 aandacht van 
de raadsleden te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (gri�er@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 22 november  2012 een besluit geno-
men over het volgende onderwerp:

• Startdocument Heirweg t.b.v. Brede School Velsen-Noord
• 2e Bestuursrapportage 2012 gemeente Velsen
• Verordening maatschappelijke ondersteuning Velsen 2013
• Welzijn Nieuwe Stijl
• Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2012-2015
• Bestemmingsplan industrieterrein Tata Steel
• Begroting 2013 “de Meergroep” en meerjarenbegroting 2014 – 2017.
• Begroting 2013 Centraal Nautisch Beheer
• Nota lokaal discriminatiebeleid gemeente Velsen 2012




