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Speciale Infopagina
Hulp, ondersteuning en zorg voor
de inwoners van Velsen, thuis, bij
het zoeken naar werk, in de zorg
en op school – daar wordt de gemeente Velsen vanaf 1 januari 2015
verantwoordelijk voor. Om welke veranderingen gaan het dan?
En welke vragen hebben inwoners
van Velsen daarover? Lees dit in
de tweede speciale editie van de
Infopagina van 18 december a.s.

In de gemeentelijke Infopagina van
23 oktober 2014 heeft de eerste spe-

ciale uitgave gestaan. Ondertussen gaan de voorbereidingen voor
de nieuwe gemeentelijke taken gewoon door. Er zijn brieven gestuurd
aan verschillende groepen inwoners
van Velsen over de aanstaande veranderingen. Er is een privacyprotocol gemaakt, het digitale burgerpanel is bevraagd over de aanstaande
veranderingen en er zijn interviews
gehouden. In de tweede speciale editie van de gemeentelijke Infopagina,
die 18 december verschijnt, kunt u
hier meer over lezen.

Werkbezoek Grote Hout
Op uitnodiging van havenwethouder Arjen Verkaik heeft een groep geïnteresseerde bewoners uit Velsen-Noord en Velsen-Zuid vrijdag 28 november
een kijkje genomen bij de werkzaamheden aan de zeekade van Grote Hout
(NAM kade). Samen met een aantal raadsleden en enkele ambtenaren voeren zij met het schip de ‘Koningin Emma’ over het Noordzeekanaal tot vlak
bij de kade waar de werkzaamheden plaatsvinden. De directievoerder van de
gemeente gaf daarbij een toelichting. (foto: Gemeente Velsen)

Koninklijke Onderscheiding
Anesthesioloog en intensivist David Mackie van het Brandwondencentrum Beverwijk is op donderdag 27 november 2014 benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Mackie uit Santpoort-Zuid
ontving deze onderscheiding uit
handen van loco-burgemeester Annette Baerveldt. De heer Mackie

heeft de basis gelegd voor het professionaliseren van het wetenschappelijk onderzoek dat ervoor zorgt dat
het Brandwondencentrum de zeer
hoog kwalitatieve zorg aan patiënten
met brandwonden kan blijven bieden. De uitreiking vond plaats na het
symposium dat ter ere van het 40-jarige bestaan van het Brandwondencentrum werd gehouden. (foto:
Reinder Weidijk)

Geen vuurwerkverbod
Op de website www.nu.nl is in
het weekend van 29 november
2014 een bericht verschenen
over het instellen van een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling. Hierin staat dat ook de
gemeente Velsen een dergelijk
verbod instelt. Dit is niet het geval.

In de gemeente Velsen geldt al ja-

ren een zogenaamd deelverbod: het
is verboden om vuurwerk af te steken op schoolpleinen en in de omgeving daarvan. De letterlijke tekst
luidt als volgt: ‘Het afsteken van
vuurwerk mag uitsluitend op 31 december 2014 van 18.00 uur tot 1 januari 2015 02.00 uur.’ Eind december verschijnt weer een bericht op
de gemeentelijk infopagina over
‘brandveilig het jaar uit’.

Gast van de Raad
Hoe werkt de gemeenteraad?
Wie zitten er in? Hoe kunnen inwoners invloed uitoefenen op
de politiek? Geef u op als Gast
van de Raad en krijg antwoord
op deze vragen.

De huisvesting van scholen, subsidie aan culturele instellingen of
het vaststellen van een bestemmingsplan – het gaat inwoners van
de gemeente direct aan en de gemeenteraad neemt er besluiten
over.
Maar hoe werkt dat precies? Dat
wil de gemeenteraad van Velsen
graag vertellen; die nodigt daartoe
inwoners uit als ‘Gast van de Raad’.
Vanaf 18.00 uur krijgen de gasten,
onder het genot van een broodmaaltijd, uitleg van drie raadsleden over de werkwijze van de gemeenteraad en de agenda van de
raadsvergadering. De gasten kunnen al hun vragen stellen, de vergadering bijwonen en andere raads-

leden spreken in de pauze en na afloop.
Wilt u op donderdag 11 december ook Gast van de Raad zijn, dan
kunt u zich tot 9 december aanmelden bij de griffie via 0255567502 of griffie@velsen.nl. U ontvangt na aanmelding een bevestiging per mail en een informatiepakket per post.
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Verkiezing Gezelligste
Winkel van Nederland
Jaarlijks vindt de verkiezing van
‘Gezelligste Winkel van Nederland’ plaats. In Velsen zijn er 30
winkels voor deze titel genomineerd.

Per winkel zijn er minimaal 50 stemmen nodig om winnaar in de gemeente te zijn waarbij gekeken wordt naar
zowel het aantal stemmen, maar
vooral ook naar de waardering van
deze winkels. Uit de tussenstand
eind november bleek dat de genomi-

neerde winkels in Velsen nog wel een
steuntje in de rug kunnen gebruiken!
Ben je nieuwsgierig naar welke ondernemers in Velsen genomineerd
zijn? Kijk dan op www.gezelligstewinkel.nl en breng je stem uit. Stemmen kan nog tot en met 9 januari
2015. Op basis van de tot dan uitgebrachte stemmen volgt nog een finaleronde voor de provinciale en landelijke verkiezing van ‘Gezelligste Winkel van Nederland’.

Nieuw afvalbrengstation
Er wordt een nieuw afvalbrengstation (ABS) gebouwd voor de inwoners van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen-Noord. Het
ABS Tolhek aan de Communicatieweg in Heemskerk wordt eind december 2014 gesloten.

Eerste paal Bosbeekschool
Van De Bosbeekschool in Santpoort-Noord staan alleen nog de contouren
van de karakteristieke entree overeind. De rest van de school is verdwenen
om plaats te maken voor nieuwbouw. Terwijl de leerlingen les krijgen in een
tijdelijk schoolgebouw in de buurt van de Valckenhoeflaan, is de eerste paal
voor de nieuwbouw al de grond in geschroefd. Over een jaar moet de school
klaar zijn zodat de leerlingen weer naar hun oude vertrouwde plek terug kunnen. (foto: Gemeente Velsen)

Hulp bij schulden
Het spreekuur van Sociaal.nl is ingekort en stopt per 1 januari 2015
helemaal. Sociaal.nl helpt – samen
met de gemeente Velsen – mensen die schulden hebben met een
betalingsregeling. Vanaf 1 januari
2015 doet de PLANgroep dat.

Er is wat veranderd in de schuldhulpverlening. Mensen met geldproblemen kunnen zich voor schuldhulpverlening aanmelden bij de gemeente Velsen. Vaak zijn er dan betalingsregelingen nodig met schuldeisers. Dat deed de firma Sociaal.
nl in opdracht van Velsen. Sinds afgelopen zomer doet de PLANgroep
dat. Door deze verandering is het inloopspreekuur van Sociaal.nl inge-

kort tot dinsdagmiddag van 14.30 –
15.30 uur. En per 1 januari houdt het
spreekuur helemaal op.
Nieuwe klanten komen automatisch
bij PLANgroep terecht. Wie al klant
is bij Sociaal.nl blijft dat gewoon;
voor hen verandert er niets. Zij kunnen tot 1 januari 2015 nog naar het
inloopspreekuur op dinsdagmiddag
van 14.30 – 15.30 uur. Na 1 januari
is contact met Sociaal.nl alleen nog
mogelijk via de telefoon of e-mail.
Wie vragen heeft over deze verandering of wie zich aan wil melden voor
schuldhulpverlening kan elke werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur bellen
met de gemeente Velsen via 140255.

HVC heeft in samenwerking met
de gemeenten Beverwijk, Velsen en
Heemskerk een nieuwe locatie voor
het afvalbrengstation gevonden, namelijk op de Binnenduinrandweg in
Beverwijk. Als een strenge winter
geen roet in het eten gooit, opent het
nieuwe ABS nog eind december 2014
haar deuren voor de inwoners van de
drie gemeenten.
Op het huidige afvalbrengstation Tolhek kan maximaal 500 kilo afval per
adres worden ingeleverd. Daarboven geldt nu nog een prijs van € 0,20
per kilo. Wanneer het nieuwe afvalbrengstation klaar is, kunnen de inwoners van Beverwijk, Heemskerk en
Velsen hier onbeperkt grof huishoudelijk afval wegbrengen zonder extra kosten. Onder grof huishoudelijk
afval vallen 18 verschillende typen
afval. Van metaal, hout, afgedankte
huisraad en tuinmeubelen tot snoei-

afval en kapotte elektrische apparaten. Het nieuwe afvalbrengstation
in Beverwijk biedt door het ontwerp
een betere service aan de burger, door
een slimme inrichting van het terrein
vindt een goede doorstroming plaats.
Wachttijden worden daardoor tot een
minimum beperkt.
Gemeenten
Beverwijk,
Velsen,
Heemskerk en HVC vinden het belangrijk afval goed te scheiden. Door
uw afval goed te scheiden, draagt u bij
aan het behouden van (soms) schaarse grondstoffen. Meer informatie over
grof huishoudelijk afval en het afvalbrengstation? Kijk dan op de website
hvcgroep.nl. Bij het afvalbrengstation (ABS) Tolhek aan de Communicatieweg in Heemskerk kunt u tot eind
december 2014 terecht met uw grof
huishoudelijk afval. Het nieuwe ABS
in Beverwijk is naar verwachting eind
december toegankelijk voor publiek.
Op de foto staan de wethouders Floor
Bal (Velsen), Jacqueline Doornbos
(Beverwijk), Frank Frowijn (Heemskerk) en HVC-directeur Dion van
Steensel bij het bouwbord voor het
nieuwe afvalbrengstation. (foto:
HVC)

Huishoudelijk hulp
De gemeente Velsen bezuinigt
niet op huishoudelijke hulp. Inwoners van Velsen die nu huishoudelijk hulp hebben, houden die
tot de datum dat hun indicatie afloopt.

Wie een herindicatie nodig heeft
of wie voor het eerst huishoudelijk
hulp aanvraagt, krijgt te maken met
de nieuwe werkwijze. Dan bespreekt
de gemeente Velsen samen met de
aanvrager wat iemand zelf nog kan

doen, wat buren, vrienden of familie kunnen betekenen en wat iemand
zelf kan betalen. Gezamenlijk worden de mogelijkheden en onmogelijkheden in kaart gebracht.
In de landelijke en plaatselijke pers
verschijnen de laatste maanden berichten dat andere gemeenten in Nederland soms sterk bezuinigen op
huishoudelijke hulp. De gemeente
Velsen heeft voor een ander beleid
gekozen.
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Bekendmakingen algemeen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
november 2014 tot en met 28 november 2014 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dolfijnstraat 208, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(28/11/2014)
w14.000594;
Kaplanstraat 7, vergroten 1ste verdieping (27/11/2014) w14.000593.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 7, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(26/11/2014)
w14.000590.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 4, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(24/11/2014)
w14.000588.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A,
oprichten
garage
(26/11/2014)
w14.000591.

Velserbroek
Vromaadweg 55, maken sparing in
verdiepingsvloer t.b.v. plaatsen lift
(27/11/2014) w14.000592.
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat
41,
plaatsen
handelsreclame
(26/11/2014)
w14.000589;
Gildenlaan 48, plaatsen dakkapel
(25/11/2014) w14.000587.

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 waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

IJmuiden
Breelstraat 5, oprichten opslaghal
(06/10/2014) w14.000470.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., kappen 21 bomen (26/11/2014) w14.000456.
publicatietekst
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 64, gewijzigd uitvoeren vergunde erker (27/11/2014)
w14.000493.

Velsen-Noord
Aansluiting
A22-N197,
realiseren
aansluiting A22-N197 (27/11/2014)
w14.000446.

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 65, kappen boom
(02/12/2014) w14.000544;
Velserenderlaan 2 C, kappen boom
(02/12/2014) w14.000556;
Duinweg of Duivelslaan 29, kappen
boom (02/12/2014) w14.000559;
Clarionlaan
5,
kappen
boom
(02/’12/2014) w14.000569.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

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 de voorzieningen-

rechter van de rechtbank NoordHolland, 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 omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Ahornstraat 29, plaatsen balustrade
(27/11/2014) w14.000535;
Pruimenboomplein 56, plaatsen balkonbeglazing (02/12/2014) w14.000584.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Fregat 74, uitoefenen bedrijf aan huis
(27/11/2014) w14.000382.

Velsen-Noord
Lijndenweg 6, wijzigen bestemming
naar horeca, plaatsen reclame en vlaggenmasten (01/12/2014) w14.000376.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Infopagina
4 december 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Besluiten (vervolg)
Evenementen artikel 2:17 APV
Lichtjesfeest met optocht, 12 december 2014, Lange
Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden (26/11/ 2014)
u14.011331;
Wandelevenement De 30 van Zandvoort, 28 maart

2015, strand en duingebied gemeente Velsen (26/11/
2014) u14.011509.
Standplaats artikel 5:18 APV
Tijdelijke uitbreiding verkoopdagen, 22 t/m 24 december 2014, product planten en bloemen (25/11/ 2014)

u14.011650.
Verkoopvuurwerk artikel 2:56 APV
Oudejaarsverkoop 29, 30,31 december 2014, Lange
Nieuwstraat 775 IJmuiden (25/11/2014).

(Ver)bouwplannen in of voor Santpoort-Noord?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplannen opstellen voor Santpoort-Noord. In het bestemmingsplan staan alle regels voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in SantpoortNoord? Dan wordt ook uw woning straks in dit bestemmingsplan opgenomen. Het gaat hierbij om de hele bebouwde kom van SantpoortNoord

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houden we als gemeente waar mogelijk rekening met initiatieven, bouwplannen en ideeën van onze inwoners en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen.
U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Eventueel
kunt u deze ook per post sturen. Vervolgens beoordelen wij uw voorstel. In
onze reactie geven wij aan of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen
van het bestemmingsplan meegenomen kan worden.
Als u nog vragen heeft of een afspraak hierover wilt maken, kunt u contact opnemen met de heer Pijpers (cluster Ruimtelijke Ordening) via 0255– 567200.
Schroom niet om te bellen of te e-mailen indien u twijfelt of uw plan of idee
belangrijk is voor dit bestemmingsplan. Wij ontvangen uw reactie graag voor
5 januari 2015.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Grote Hout- of Koningswg 48, 1951
GT VELSEN-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Iepenstraat 7, 1971 JJ IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

huis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 13 december wordt er bij buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 weer een rommelmarkt
gehouden. U bent vanaf 9.00 uur
van harte welkom. Wie een tafel
wil reserveren kan vanaf maandag 8 december bellen met Gerda Broek via 0255-522782, graag
bellen na 9.30 uur.

Ouderennieuws

Ouderennieuws
Wijksteunpunt De Hofstede,
A. Jacobsstraat 227, Velserbroek,
023-5386528.
eserveren is niet nodig.
Open tafel. Vrijdag 12 december:
kerrie/preisoep, Vlaamse karbonades gestoofd in mosterd en donker bier, aardappelpuree, spruitjes.
Sinaasappelbavaroise met slagroom toe. Kosten 6,50. Aanvang
12.30 uur. Reserveren maandag 8
december tussen 11-12 uur.
Verkoop kaarten Kerst In 2014
zijn vanaf heden verkrijgbaar. Op
26 december kan men weer een
gezellige kerstmiddag met hapjes, soep et cetra verwachten. Muzikaal omlijst door Guus van den
Berghe. Aanvang 12.00 uur. Kaarten 8,50.
Kado van Jo. Woensdag 10 december de cadeaushop van Jo.
Leuke, betaalbare cadeautjes Verkoop van circa 10.00 tot 14.00 uur.

IJmuiden - Donderdag 13 november mochten 18 leszwemmers van Watervrienden IJmuiden afzwemmen voor hun A, B
of C diploma.
Dit extra afzwemmoment staat
niet op de jaaragenda van de
vereniging, maar wordt ingelast op het moment dat de lesgevers vinden dat er voldoende
kandidaten zijn.
Op deze manier geeft WVIJ
kinderen die voor de zomer net
niet mee mochten doen met
het afzwemmen een nieuwe
kans om alsnog hun diploma
te halen.
Omdat deze groep wat kleiner is dan tijdens het regulie-

•Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)

Ondernemersclubs
gaan samenwerken

re afzwemmen - dan gaat het
meestal om meer dan 50 kinderen - duurde het afzwemmen korter en konden de reguliere lessen gewoon doorgaan.
Examinator Simone Klooster is
tevreden over het verloop van
het afzwemmen: ,,Gelukkig
konden we redelijk snel starten en waren we maar iets te
laat klaar.’’
In totaal zwommen achttien
kinderen af. Vijf haalden hun
A-diploma, tien hun B-diploma
en drie hun C diploma. Gelukkig gaan er dit jaar meer kinderen door voor het C-diploma,
acht stuks maar liefst.

IJmond - Het bestuur van
OV IJmond en BeterBusiness
Haarlem-IJmond onderzoeken
of het voor beide verenigingen
zinvol is om samen te werken.
Daartoe hebben beide ondernemersverenigingen een samenwerkingsovereenkomst
getekend.
Concreet betekent dit dat afgevaardigden van beide besturen
in 2015 elkaars bijeenkomsten
zullen bijwonen en waar gewenst gezamenlijk evenementen zullen gaan organiseren.
Uiterlijk eind 2015 zal beslist
worden of de verkenning vaste vorm moet aannemen. Uitgangspunt is daarbij dat er
oog is voor het grotere belang
en dat beide verenigingen met
deze samenwerking hun leden
een breder zakenplatform kunnen bieden.
OV IJmond staat voor Ondernemers Vereniging IJmond. OV
IJmond is een grote belangenbehartiger van circa 500 aangesloten ondernemers. Met zo
veel leden zijn ze niet alleen in
de IJmond, maar ook in de Metropoolregio Amsterdam een
belangrijke speler.
OV IJmond is in 2014 ontstaan
door de fusie van HOV IJmond
(Velsen) en OHBU (Heemskerk,
Beverwijk, Uitgeest). Het is de
ambitie van OV IJmond om dé
belangenbehartiger voor on-

dernemend IJmond te zijn. De
doelstellingen zijn verbinden,
behartigen en netwerken.
BeterBusiness is een regionaal
platform dat actief is in Haarlem en omgeving (Heemstede,
Bloemendaal, Zandvoort) en in
de IJmond. Het platform is niet
te vergelijken met een businessclub.
BeterBusiness heeft circa 115
partners, die geacht worden
actief deel te nemen. Zo vinden
er bijeenkomsten plaats bij de
partners en worden er gerichte bijeenkomsten gehouden
met thema’s, die vaak door de
partners worden aangeleverd.
Verder organiseert BeterBusiness, ieder jaar een conventie
en brengt partners bij elkaar,
waardoor men door kruisbestuiving vaak tot gezamenlijk zaken doen komt. Hun slogan is: ‘Samen Sterk’ en Kwaliteit van het platform gaat boven kwantiteit.
BeterBusiness beschikt over
een Raad van Aanbeveling
waar alle negen burgemeesters en de Commissaris van de
Koning in het werkgebied, zitting hebben en daardoor ontstaat er een goede samenwerking tussen bestuurders en ondernemers.
Ook is de Industrie Kring Haarlem een belangrijke partner
van het platform.

Ouderennieuws

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje: inspreken inwoners/vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 20 november 2014
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Afleggen eed / belofte steunfractieleden
7 Grote Buitendijk / Hofgeest
8 Verbinding A8-A9
9 Vaste vergoeding steunfractieleden
10 Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
11 Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
12 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
13 Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het
benoemen van de commissieleden

•2e Bestuursrapportage 2014 Velsen
•Begroting 2015 Centraal Nautisch Beheer
•Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2014
•Aanbevelingen rekenkameronderzoek inzake de Huisvuilcentrale (HVC)
De raad heeft in zijn vergaderingen van 20 november 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot
uiterlijk woensdag 10 december 2014 tot 16.00 uur.

Op donderdag 11 december 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

*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.
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