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Verspreiding huis aan huis

Gemeentegids 2013-2014
Er is weer een nieuwe gemeentegids Velsen – een handig overzicht van alle informatie over
Velsen van A tot Z. De versie
2013-2014 wordt in de eerste
week van december huis aan
huis verspreid.

Wie de gids niet ontvangen heeft,
kan contact opnemen met FMR
Producties, tel. 0223-661425 of
via info@fmrproducties.nl. Op
dat nummer en e-mailadres kunt
u ook veranderingen of aanvullingen doorgeven voor de volgende
gemeentegids (2014-2015). Contactgegevens: FMR Producties,
Postbus 23, 1780 AA Den Helder,
tel 0223-661425, fax 0223-661054.
Email: info@fmrproducties.nl.

Werkgevers Servicepunt

Website Velsen in Cijfers
Hoeveel sportaccommodaties
heeft Velserbroek en hoeveel
woningen uit 1906-1930 staan
er in Velsen-Zuid en Driehuis?
De antwoorden vindt u op de
website Velsen in Cijfers.

Op Velsen in Cijfers staan alle mogelijke gegevens over de gemeente, of meer specifiek over haar
woonkernen, wijken of buurten.

U kunt er niet alleen informatie
op vinden, maar ook zelf samenstellen en presenteren in tabellen,
grafieken en kaarten. Al meer dan
30 presentaties worden er kanten-klaar op gepresenteerd. Kijk op
www.velsen.incijfers.nl (met een
punt achter velsen) of via www.
velsen.nl. De antwoorden op de
vragen: 6 en 248. (illustratie: gemeente Velsen)

Op 29 november 2013 is het
Werkgevers Servicepunt IJmond
oﬃcieel
geopend.
Daarmee
komt een langgekoesterde wens
van de IJmondse werkgevers uit:
één loket voor al hun vragen over
de arbeidsmarkt.

Het servicepunt ondersteunt werkgevers bij personeelsvoorziening,
ontslag, arbeidsmarktinformatie
en arbeidsjuridische zaken. De officiële aftrap werd gegeven in het
Tata Steel Stadion in Velsen-Zuid
door Wethouder Arjen Verkaik van
de Gemeente Velsen; hij is tevens
bestuursvoorzitter van IJmond
Werkt! Hij gaf met een stadiontoeter het startsein voor de eerste actie
van het servicepunt: een IJmondiale banenmarkt.

Honderden werkzoekenden uit de
IJmond konden zich presenteren
aan tientallen werkgevers met vacatures. Voor 30 mensen leidde dat
die vrijdag al daadwerkelijk tot een
baan en tientallen andere werkzoekenden hebben een vervolgafspraak gemaakt met een potentiële
werkgever.
IJmond Werkt! participeert met
UWV in het nieuw opgerichte
Werkgevers Servicepunt IJmond.
Het is gevestigd in het pand van
IJmond Werkt! aan het Stationsplein 48a te Beverwijk. De adviseurs zijn elke werkdag rechtstreeks te bereiken op telefoonnummer 0251-279045. Meer informatie op www.ijmondwerkt.com.
(foto: IJmond Werkt!)

Arbeidsmarkt, jongeren en techniek

Wethouder Verkaik op TV
Op vrijdag 6 december 2013 verzorgt SeaportRTV om 20.00 uur
een televisie-uitzending met wethouder Arjen Verkaik. De wethouder heeft voor een actueel en belangrijk onderwerp uit zijn portefeuille gekozen: arbeidsmarkt, jongeren en techniek.

Arjen Verkaik is te zien tijdens zijn
bezoek aan de Academy van Tata Steel, waar hij met directeur Rolf
Been spreekt over het concept van
de Techniek Campus. De uitzending
wordt na 6 december een aantal dagen herhaald: om middernacht, om 4

en 8 uur ’s morgens, om 12 uur, om 4
uur ’s middags en om 8 uur ’s avonds
voor het laatst. Allemaal op Seaport
RTV.
Het college van burgemeester en wethouders treedt wekelijks naar buiten.
Dit gebeurt door middel van persconferenties, persberichten, interviews, representatieve verplichtingen, openbare bijeenkomsten, informatiepagina’s, gemeentelijke website
en periodieke televisie-uitzendingen.
Het doel hiervan is om bekendheid te
geven aan het gemeentelijk beleid en
het gemeentelijke handelen.
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Nieuw bestemmingsplan voor Santpoort-Zuid
Hoe ziet het nieuwe bestemmingsplan voor
Santpoort-Zuid eruit? Op dinsdag 17 december is er een inloopavond over in ’t Brederode Huys.

Op 17 december 2013 houdt de gemeente Velsen
een inloopavond voor het nieuwe bestemmingsplan voor Santpoort-Zuid. Dit bestemmingsplan
beschrijft per bestaand pand wat er wel en niet

toegestaan is, zowel qua gebruik van het pand als
mogelijke uitbreiding.

cedures gevolgd met aparte inspraakmogelijkheden.

De gemeente is verplicht elke 10 jaar een nieuw
bestemmingsplan op te stellen. In dit geval gaat
het om een actueel bestemmingsplan. Nieuwe
ontwikkelingen staan er niet in; locaties als Blekersduin, Velserend en Handgraaf ontbreken
daarom in dit plan. Hiervoor worden aparte pro-

Op deze avond bent u tussen 20.00 en 22.00 van
harte welkom in ’t Brederode Huys om het bestemmingsplan te bekijken, van commentaar te
voorzien en vragen te stellen aan de betrokken
ambtenaren. Het bestemmingsplan is ook digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Prijs WonenPlus-Velsen
Maandag 9 december 2013 wordt
de Gouden Veer van het Gehandicapten Beraad Velsen (GBV) uitgereikt aan WonenPlus-Velsen.
Wethouder Wim Westerman van
de gemeente Velsen reikt de prijs
uit.

De Gouden Veer is de jaarlijkse
prijs van het Gehandicaptenberaad
(GBV) voor instellingen die zich met
behulp van vrijwilligers inzetten
voor gehandicapten. Het besluit van
het bestuur van het GBV was unaniem. WonenPlus-Velsen krijgt de
Gouden Veer 2013, omdat de organisatie vrijwel geheel uit vrijwilligers

bestaat en zij zich speciaal inzetten
voor ouderen en mensen met een beperking. De Gouden Veer is een extra
zetje in de rug voor hun inzet.
WonenPlus-Velsen biedt haar leden een breed pakket van praktische
diensten waardoor mensen langer
zelfstandig kunnen blijven wonen.
Hun werk is een aanvulling op dat
van de gemeente Velsen. WonenPlus – onderdeel van de Stichting
Welzijn Velsen – werkt nauw samen
met zorgorganisaties, woningcorporaties, maatschappelijk werk, welzijnswerk en GGZ-instellingen. Zie
ook www.wonenplus-velsen.nl.

Interfish ook genomineerd

IJmond Duurzaam Award
Op donderdag 12 december wordt
de ‘IJmond Duurzaam Award’ uitgereikt. Interfish uit Velsen is een
van de drie genomineerde bedrijven.

De jury kijkt onder andere naar de
duurzaamheid van de bedrijfsvoering, hoe onderscheidend het bedrijf is en naar de voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid.
Juryleden zijn Haydar Erol, voorzitter dagelijks bestuur Milieudienst
IJmond, Ton van der Scheer, voor-

zitter HOV IJmond en Bert Pannekeet, directeur Milieudienst IJmond
zitten in de jury. De IJmond Duurzaam Award wordt een jaarlijks terugkerend onderdeel van IJmond
Onderneemt.
De andere twee genomineerde bedrijven zijn DSE Automatisering
uit Beverwijk en Floricultura uit
Heemskerk. De bijeenkomst vindt
plaats in BOB’s Uitgeest. Meer info
over de bijeenkomst en aanmelding
op www.ijmondonderneemt.nl.

Bekendmakingen
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.

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 bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 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 www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 23
november 2013 tot en met 29 november 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor een
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kievitlaan 18, plaatsen dakkapel
en erker (voorgevel)(26/11/2013)
w13.000503;
Heerenduinweg 39, kappen 2 bomen
(23/11/2013) w13.000501.

aanbouw(zijgevel) en erker (voorgevel)(27/11/2013) w13.000505;
Eyndenhoefflaan 3, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(27/11/2013) w13.000506.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, kappen 310 bomen (28/11/2013) w13.000507.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen dakkapel
(28/11/2013) w13.000510;
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuisje
(29/11/2013) w13.000512.

Santpoort-Noord
Paramaribostraat

80,

plaatsen

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 6, plaatsen Romney loods (29/11/2013)
w13.000513.
Velserbroek
De Zeiler 60, legaliseren overkapping
(29/11/2013) w13.000509;
De Zeiler 66, legaliseren overkapping
(27/11/2013) w13.000504;
Westbroekerweg ong., kappen 5 bomen (28/11/2013) w13.000508;
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Aanvragen (vervolg)
Velserbroek (vervolg)
Galle Promenade 48 t/m 58, verbouwing winkelcentrum Velserbroek
(25/11/2013) w13.000502.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

de voorzieningenrechter 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.

w13.000353.

Heirweg 2, oprichten Brede School
(29/11/2013) w13.000396.

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)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester 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 gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Loggerstraat 17d, wijzigen indeling bedrijfsruimte (02/12/2013)

Driehuis
Marnixlaan 14, plaatsen dakkapel
(02/12/2013) w13.000352;
Van Tuyllweg 30, plaatsen groendrager (29/11/2013) w13.000347.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 111, plaatsen groendrager (27/11/2013) w13.000345.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 103, plaatsen dakopbouw (29/11/2013) w13.000399;

Velserbroek
Pijlkruid 32, plaatsen dakkapel
(voorgevel)
(29/11/2013)
w13.000400.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Velsen-Noord
Grote Hout of koningsweg, op 22 december 2013, Kerst Inn met aansluitend versterkte muziek voor
café de Grote Hout, (28/11/2013)
u13.010110.

Raadsplein 12 december 2013
Op 12 december 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 7 en 21
november 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het Leven”
6 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!
7 Actualisering Archiefverordening
8 Verordeningen 2014 op de heffing en invordering van diverse belastingen
9 Eenmalige bijdrage transitiekosten RUD-vorming Milieudienst IJmond
10 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 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. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

• 2e Bestuursrapportage 2013 gemeente Velsen
• Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo in Velsen ‘Door de
bomen het bos zien’
• Kredietaanvraag definitiefase Grote Buitendijk/Hofgeest
• Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en intrekking
Gemeenschappelijke Regeling Centraal Meld- en registratiesysteem RMC
en leerplicht (CArel)
• Plan van Aanpak vervolg Kansenonderzoek IJmond-gemeenten
• Aanwijzen voorzitter IJmond commissie
• Spelregels actualiteitenuurtje

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 raad.velsen.nl

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl)
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 21 november 2013 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

mingsplan opgesteld, aangezien de
aanleg van een HOV-tracé op dit gedeelte niet overal rechtstreeks is toe-

(idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001), voor een ieder met
ingang van 6 december 2013 gedu-

uur tot 20.00 uur. Eveneens is een
exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan in te zien bij de centra-

spraak maken met de heer H. Kloosterman of de heer P.Blom (telefoon
0255-567200).

Vellesan op schaatstocht
door Winter Wonderland

Afzwemmiddag bij VZV
nuel de Heij, Ryan Diependaal,
Lotte Jager, Joris Burger, Senna Hans Moreels, Ali Aziz, Mike
Elburg, Luna Kok, Chris Zwart,
Hassan Alkaabi, Arda Yurtuap, Amy v/d Meer, Niek Jonk
, Alcaraz Tieme, Burak Kutlu,
Estelle de Ruijter, Udo Koppen,
Samet Aridag, Jeroen Schager,
Roza Sellmeijer,Thijs Koolhaas,
Lynn v/d Woude.
En voor het B-diploma Dennis Suikerbuik, Daan Gerritsen, Viggo Otter, Emma Jager,
Lizzy Dam, Maurice thijssens,
Lisa Stolk, Laura Stolk, Mila Bakker, Lizzy de Ruig, Manon v. Heems, Indy Huta Galung, Sam Gaasbeek, Zsombor

IJmuiden - Uitglijden, vallen en
opstaan. Alle tweede klassen
van het Vellesan College mochten vorige week donderdag de
ijzers onderbinden op de ijsbaan
in Haarlem. ‘Winter Wonderland’
ging gepaard met veel geschuifel en gebibber, maar vooral met
veel lol.
In het midden van de ijsbaan
konden beginners rustig over het
ijs krabbelen. In het eerste halfuur van de schaatsklas schuifelden overal leerlingen met rekjes
rond, ook gelijk handig om op
te zitten als je enkels een beetje
moe worden. De buitenring was
voor de doorwinterde schaatsers
bedoelt. Veel leerlingen reden
daar hun baantjes voor het goede doel. Wie wilde, mocht zich
per rondje laten sponsoren om
geld op te halen voor 3FM Serious Request. Zo werden de nodige euro’s voor de strijd tegen
kindersterfte door diarree bij elkaar geschaatst.

Denise Hilgers (14) en Fleur van
de Heuvel (13) sponsorden elkaar: vijftig cent per rondje met
een maximum van vijf euro. Halverwege de tijd waren ze pas
bij rondje nummer vier, dus er
mocht nog heel wat geschaatst
worden. Melissa Huygens (13)
daarentegen kwam bijna elke minuut hijgend bij de stempelpost aan. Tijd voor een korte
pauze na de negentiende stempel. Moe? Ze kan er nog wel tien,
beweert ze. ,,Ik heb ook weleens
meegedaan aan een tocht van
tien kilometer op natuurijs. Dan
is dit veel makkelijker.”
Wie even op wilde warmen, kon
bij de koek en zopie een gratis
beker warme chocolademelk halen. Veel leerlingen hadden vrolijk gekleurde mutsen op: met
hoorntjes, dierenprint, ingebouwde sjaal of kleurig en zelfgebreid. De mooiste mutsen
werden beloond met slagroomsoesjes voor de hele klas.

Zigo, Cas Pieters, Boy Snijder,
Annabel Schoorl, Zoe Joan van
der Vlis, Sanne Koffeman, Zon
v/d Zuidwind, Maud Wolthuis,
Aziz Shahad, Roos Jongejan,
Isabel Kerpershoek, Frederique
Mooij, Annabel ten Boom, Michael Snikkenburg, Lynn Fransens, Quinty van Doornspeek,
Lisa Abrahamse, Ronja Bakker,
Lisa Sellmeijer, Tygo Veldman,
Phil Duin, Redouan Bousetta,
Ilana Monsieurs het verworven
diploma in ontvangst nemen.
Als laatste kwamen de C-kandidaten Ruben Poot, Dani Jongejan, Marcus van Straaten en
Sanne Kaandorp hun diploma
in ontvangst nemen.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling
3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht, ligt het ontwerp-bestemmingsplan HOV-tracé
(idn: NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-O001), voor een ieder met
ingang van 6 december 2013 gedugestaan. Een groot gedeelte van het
bedoelde tracé, gelegen in SantpoortNoord, Driehuis en IJmuiden, heeft
nu een spoorbestemming. Het bestemmingsplan is een planologische
vertaling van de ontwerpen voor de
deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak
door het college zijn vastgesteld.

Het ontwerp-bestemmingsplan en
de daarop betrekkinghebbende onderzoeken/rapportages zijn in te
zien bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00
uur tot 20.00 uur. Eveneens is een
exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan in te zien bij de centrarende zes weken ter inzage. Naast
het ontwerp-bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekkinghebbende onderzoeken en rapportages
ter inzage.

IJmuiden- Zondag werd in
zwembad De Heerenduinen
door 64 kinderen afgezwommen voor het fel begeerde diploma A, B en C.
Een groot aantal ouders, ooms
en tantes en opa’s en oma’s
die de tribune rijk vulden, waren getuige van dit spektakel.
Het verliep niet allemaal niet
gladjes vanwege een gebrekkige geluidsinstallatie en een
scheve verhouding in het aantal kinderen en de al merkbare Sint Nicolaasstress maar
na anderhalf uur vertonen van
vaardigheden konden voor
het A-diploma Yara Abdulrahman, Teun Kloosterman, Ipha-

De gemeente werkt samen met de
provincie aan de realisatie van de
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) verbinding van Haarlem naar
IJmuiden. Voor de verbinding tussen
de Santpoortse Dreef in SantpoortNoord en de Troelstraweg/Plein
1945 in IJmuiden is een bestemmingsplan opgesteld, aangezien de
aanleg van een HOV-tracé op dit gedeelte niet overal rechtstreeks is toeBurgemeester en wethouders van
Velsen zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te
stellen voor het HOV-tracé.

Gedurende de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar
maken. Indien u dit schriftelijk doet
kunt u de zienswijzen richten aan de
gemeenteraad van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer H. Kloosterman of de heer P.Blom (telefoon
0255-567200).
le bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden.Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen op www.velsen.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp-bestemmingsplan “HOV-Tracé”
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