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Gemeente Velsen wil ruim € 2 miljoen 
investeren in winkelcentrum
Lange Nieuwstraat IJmuiden
Om de kwaliteit van het winkel-
centrum te verhogen stelt het col-
lege de gemeenteraad van Vel-
sen voor om op korte termijn de 
ruimtelijke kwaliteit van de Lan-
ge Nieuwstraat tussen Plein 1945 
en het Marktplein een impuls te 
geven. Hierin wil het college ruim 
€ 2 miljoen investeren.

Daarnaast zullen op termijn de plei-
nen Marktplein, Velserduinplein 
en Plein 1945 als ‘themapleinen’ 
worden ontwikkeld. De gemeente-
raad wordt tevens voorgesteld om 
alle eisen en randvoorwaarden uit 
het bidboek van 2008 los te laten.  

Voorts wordt de gemeenteraad 
voorgesteld te kiezen voor ‘idee B’ 
als leidend idee voor de ontwikkel-
richting voor het winkelcentrum 
van IJmuiden. Dit was één van de 
vijf ideeën die de afgelopen maan-
den werden voorgelegd aan alle be-
trokkenen in en rondom het win-

kelcentrum. In de uitvoering van 
‘idee B’ wordt de herontwikke-
ling van het gebied tussen de Lan-
ge Nieuwstraat en de Kalverstraat 
niet meegenomen. Ook de in ‘idee 
B’ beschreven verkeerssituatie 
rondom Plein 1945 wordt niet uit-
gevoerd.

Op 26 april 2012 besloot de ge-
meenteraad van Velsen in te stem-
men met het procesvoorstel kwali-
teitsimpuls Winkelcentrum IJmui-
den. Dit om een doorstart te kunnen 
maken voor de ontwikkeling van 
genoemd winkelcentrum. Om de 
gewenste kwaliteitsimpuls aan het 
winkelcentrum te kunnen geven is 
het college van mening dat revitali-
sering hiervan snel noodzakelijk is 
en dat een ontwikkeling van in eer-
ste instantie het Velserduinplein 
mogelijk moet worden gemaakt.

In de fase 2013-2016 wordt de 
openbare ruimte van de Lange 

Nieuwstraat en van het Marktplein 
gerevitaliseerd door middel van het 
opnieuw aanleggen en inrichten 
van de winkelstraat. Tevens zul-
len in die periode oriënterende ge-
sprekken worden gevoerd met be-
langhebbende vastgoedeigenaren 
in verband met de mogelijke ont-
wikkelingskansen voor het Velser-
duinplein. In de fase na 2016 zal ge-
start worden met het onderzoeken 
van ontwikkelingskansen voor de 
pleinen Marktplein en Plein 1945.

Eerder stelde het college dat rond 
de jaarwisseling een voorstel voor 
het winkelcentrum van IJmuiden 
zou worden aangeboden aan de ge-
meenteraad. Deze tijdsplanning 
is gehaald. Het college heeft de ge-
meenteraad inmiddels verzocht het 
onderwerp Winkelcentrum IJmui-
den te behandelen. Hierbij is ook de 
samenhang met de Verkeersstudie 
centrum IJmuiden aangegeven. 

Snoeien in 
IJmuiden
De medewerkers van de wijk-
post IJmuiden gaan in de pe-
riode januari tot en met maart 
een aantal snoeiwerkzaamhe-
den uitvoeren.

Achter de flats van het Zwar-
te Mierenvlak, Langevlak, Bra-
menvlak, Olmen, Verbrandevlak, 
Kleine Pan, Zandkuil, Vierkan-
tebos en Georgebos worden ie-
pen en esdoornopschot wegge-
haald en op sommige plekken 
uitgedund. Er zullen ook strui-
ken gesnoeid worden om te ver-
jongen. Van het snoeihout wor-
den takkenrillen gemaakt. Dit is 
een streng van aaneengeregen 
takken. De struiken aan de Hout-
manstraat / JP Coenstraat wor-
den gesnoeid om ze te verjongen.

Inzameling 
rondom de 
feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op nieuw-
jaarsdag zamelt HVC geen huishou-
delijk afval in. Ook de afvalbrengsta-
tions zijn gesloten. Als uw regulie-
re inzameldag op één van deze feest-
dagen valt, dan komen zij een andere 
keer uw afval ophalen. Kijk op http://
inzamelkalender.hvcgroep.nl wan-
neer HVC het afval komt ophalen.

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige kerstdagen en een goede gezondheid in 2013. Voor een persoonlij-
ke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit voor de nieuwjaarsbij-
eenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, Groe-
neweg 71 te IJmuiden. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te verstu-
ren.  Deze publicatie komt daarvoor in de plaats. (foto 1930: Noord-Hollands Archief, foto 2012: Erik Baalbergen)
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Van De Delta naar de Dokweg

Socius in IJmuiden verhuisd
Op vrijdag 7 december 2012 is So-
cius Maatschappelijke Dienstver-
leners verhuisd van de Rijnstraat 
uit gebouw De Delta naar de Dok-
weg 27a in IJmuiden.

Cliënten kunnen aan de Dokweg te-
recht voor hulp en advies van de So-
ciaal Raadslieden, de Formulieren-
brigade, ouderenadvisering, Cen-
trum Mantelzorg en Stichting MEE 

Noordwest-Holland. U kunt een af-
spraak maken via telefoonnummer 
088 88 76 900 of even binnenlopen.

Het Algemeen Maatschappelijk 
Werk van Socius blijft in het pand 
aan de Van den Vondellaan in Drie-
huis. Meer informatie over de dien-
sten van Socius vindt u op www.so-
cius-md.nl.

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis 
van Velsen gewijzigd:

Dinsdag 18 december:   Gesloten vanaf 15.00 uur 
Maandag 24 december:   Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag): Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag): Gesloten
Maandag 31 december:   Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag):  Gesloten
Woensdag 2 januari:   Open vanaf 10.30 uur

Lampjes branden in
gemeentelijke kerstboom
De lampjes branden in de gemeentelijke kerstboom op Plein 1945. Op zater-
dag 8 december 2012 heeft burgemeester Weerwind de lampjes aangestoken 
tijdens het lichtjesfeest van IJmuiden. Dit wordt georganiseerd door de win-
keliersvereniging Stadscentrum IJmuiden. (foto: Ko van Leeuwen)

Rectificatie openingstijden 
Ondernemersloket Velsen
In het artikel over het Ondernemer-
sloket op de Infopagina van 22 en 
29 november is een fout geslopen. 
Daar staat dat het ondernemers- 
loket telefonisch bereikbaar is op 
donderdagavond. Op dat tijdstip is 
alleen de balie van het gemeente-
huis geopend.

Het Ondernemersloket van de ge-
meente Velsen is telefonisch bereik-
baar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 
uur. U kunt aan de balie terecht tijdens 
de openingstijden van het stadhuis: 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Tot nu toe was 
het Ondernemersloket op werkda-

gen slechts van 9.00 tot 14.00 uur 
open. Ondernemers bellen nu naar het 
Klant Contact Centrum (KCC) van 
de gemeente via 140255. Medewer-
kers van het KCC kunnen eenvoudi-
ge vragen direct beantwoorden. Is er 
meer tijd nodig om antwoord te geven, 
dan zetten de KCC-medewerkers uw 
vraag uit via het ‘klantcontactformu-
lier’ dat u ook op de website van het 
Ondernemersloket vindt. 

Astrid Rietveld van het Ondernemer-
sloket zoekt vervolgens uw vraag uit 
en belt u terug met het antwoord. Na 
een half jaar evalueren wij deze uit-
breiding van onze dienstverlening 
graag met u.

Inspraak nieuw concept-
ontwerp HOV deelproject 1
Op 11 december heeft het college 
van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Velsen het nieu-
we conceptontwerp voor deelpro-
ject 1 vrijgegeven voor inspraak.

Dit deelproject loopt tussen de N208 
en de Broekbergenlaan in Sant-
poort-Noord. Het ontwerp is geba-
seerd op een variant op een eerder 
ontwerp, gemaakt door het wijkplat-
form Santpoort-Noord. Directe be-
langhebbenden hebben de gelegen-
heid om van donderdag 13 decem-
ber 2012 tot en met donderdag 24 
januari 2013 hun reactie te geven. 

Op 15 januari 2013 organiseren de 
provincie Noord-Holland en de ge-
meente Velsen een informatieavond 
voor  bewoners en winkeliers uit de 
buurt van deelproject 1. Deze avond 
vindt plaats op dinsdag 15 janua-
ri 2013 tussen 19.00 en 21.00 uur in 
café De Wildeman (Hoofdstraat 142, 
te Santpoort Noord). Vooraf aanmel-
den is niet nodig.

Meer informatie, het inspraakdocu-
ment en bijhorend conceptontwerp 
voor deelproject 1 zijn te vinden op 
www. hovvelsen.nl.

Eerste Facebookdebat
‘Je bent IJmuidenaar als...’
Op maandagavond 17 decem-
ber vindt voor het eerst een Fa-
cebookdebat plaats tussen in-
woners van IJmuiden en de ge-
meente Velsen. De wethouders 
Ronald Vennik en Arjen Verkaik 
gaan dit experiment aan op de 
uitnodiging van de succesvolle 
Facebookgroep ‘Je bent IJmui-
denaar als...’

Het gesprek gebeurt in twee de-
len. Tussen 19.00 en 19.30 uur is de 
vraag: Wat te doen met de lege plek-
ken in IJmuiden? Er zijn plekken 
waar al jaren niets gebeurt. Waar-
om eigenlijk niet en wat zou er kun-
nen of moeten gebeuren?
 
Van 19.45 en 20.15 uur zal gespro-
ken worden over de vraag: Wat kan 
er beter aan de verkeersveiligheid 
op verschillende plekken in IJmui-
den? Welke plekken vindt men niet 

veilig en hoe zou dit verbeterd kun-
nen worden?

Doel van dit experiment is vooral 
om te luisteren wat er leeft en wel-
ke ideeën de deelnemers zelf heb-
ben. Maar ook om uitleg te geven 
over wat kan en wat niet mogelijk is. 

Eric Hartendorf, oprichter van de 
Facebookgroep, en Johan Sieraad, 
initiatiefnemer van dit debat, zul-
len het gesprek leiden.

Als lid van de groep kunt u meepra-
ten. Wilt u als IJmuidenaar mee-
praten, meldt u zich dan aan als lid 
van deze Facebookgroep. Meer info 
op de website www. velsen.nl.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl13 december 2012

Het college is over de helft
De leden van het college van bur-
gemeester en wethouders kijken 
terug op een periode van ruim 
twee jaar besturen en zij vertellen 
wat ze de komende anderhalf jaar 
nog willen realiseren.

Grote en kleine projecten passeren 
de revue, waarbij zij gezien de hoe-
veelheid aan uiteenlopende activi-
teiten, slechts een bescheiden aan-
tal onderwerpen uit hun portefeuil-
les aan bod kunnen laten komen. 

Uit de gesprekken met de collegele-
den blijkt dat regionale en landelij-
ke samenwerking bij veel van hun 
projecten erg belangrijk is om de be-
schikbare budgetten e�ciënt in te 
kunnen zetten. Het rijk legt nu een-
maal steeds meer verantwoordelijk-
heden bij de gemeenten neer. On-
ze collegeleden beschouwen dit ge-
geven vooral als een uitdaging en zij 
wisselen enthousiast ideeën uit met 
andere bestuursorganen.

De burgemeester en de wethouders 
verrichten ook heel veel onzichtbaar 
werk. De verzamelnaam daarvan is: 
lobbyen. Dat doen zij met verve, any-
time, anyplace en op elk niveau. 

Als we één ding hebben bereikt de 
afgelopen periode, dan zijn dat de 
geweldige impulsen die zijn gege-
ven. De Visie op Velsen 2025 heeft 
drie strategische agenda’s opgele-
verd: voor wonen, werken en leven 
in onze gemeente. Mijn collega’s 
in het college werken hard aan die 
visie, wij toetsen er al onze beslui-
ten aan.

Er zijn mooie bedrijven met hoge 
werkgelegenheid naar Velsen geko-
men, zoals Airborne, Allseas en Bre-
man. Het bedrijfsleven en de ge-
meente hebben schouder aan schou-
der gelobbyd bij Rijkswaterstaat om 
een deel van de haven uit te kun-
nen baggeren voor de nieuwe cruis-
eterminal van KVSA die dit voor-
jaar is geopend. Ontving Velsen in 
2011 zeventien cruiseschepen, afge-
lopen jaar waren dat er bijna zestig. 
Dit is een impuls voor de lokale eco-
nomie van jewelste. Tijdens verschil-
lende bijeenkomsten hebben het be-
drijfsleven, het onderwijs en de ar-
beidsmarkt hun kennis gedeeld over 
het thema ‘werken’. Een van de resul-
taten is dat Tata Steel zijn bedrijfs-

school heeft opengesteld voor het be-
drijfsleven in de regio.

Met de vier IJmondgemeenten heb-
ben we zo’n dertig samenwerkings-
verbanden en we onderzoeken of er 
in dit verband nog meer kansen lig-
gen. De afgelopen jaren hebben we 
ook geïnvesteerd in nauwere samen-
werking met sterke partners rond het 
kanaal. Die vinden we in Zaanstad, 
Amsterdam en in Haarlemmermeer. 
De metropoolregio Amsterdam is een 
belangrijke schakel in de nationale en 
internationale economie. Het is een 
gouden combinatie dat onze zeeha-
ven zo dicht bij de luchthaven ligt.

Onze lobbyist heeft met die van Am-
sterdam en Zaanstad dit najaar een 
bezoek aan Brussel georganiseerd. 
Europa is nu eenmaal een vierde be-
stuurslaag; bijna 80% van onze re-
gelgeving komt uit Brussel. Het blijkt 
heel belangrijk om daar goede con-
tacten te hebben. Fons Hertog, die 
een groot bestuurder was in onze ge-
meente, is in dit soort lobbywerk zeer 
succesvol geweest. Op termijn wil ik 
graag onze agenda, onze visie met be-

hulp van Europese kennis en wellicht 
ook middelen realiseren.”

Ik weet dat er in onze samenleving 
een stille armoede is en eenzaam-
heid onder ouderen. Het is een moei-
lijke tijd, het vertrouwen in finan-
ciële mogelijkheden wankelt. Daar-
om wil ik onze inwoners vragen: kijk 
om je heen en biedt af en toe een hel-
pende hand aan je buren. Op die ma-
nier kunnen wij sociale cohesie geza-
menlijk vormgeven. Ik breng mensen 
graag samen. Een voorbeeld? De ve-
teranendag. Wij kunnen niet vaak ge-
noeg ons respect tonen voor hen die 
zijn gevraagd zich in te zetten bij een 
conflict ergens in de wereld. En voor 
hun familieleden, want zo’n missie 
trekt doorgaans diepe sporen.

Ik wil hier ook de mensen van onze 
afdeling burgerzaken in het zonne-
tje zetten. Ik ben trots op hun klant-
vriendelijkheid en op de souplesse 
waarmee zij al die ad hoc verkiezin-
gen hebben verzorgd. Vanaf januari 
wordt het oude gedeelte van het stad-
huis gerenoveerd, dan wordt er met-
een een moderne, overzichtelijker 

publieksbalie ingericht.

Kijkend naar de samenwerking bin-
nen het college, dan kan ik alleen 
maar trots zijn op de leden. Velsen is 
een moeilijke maar tegelijkertijd een 
prachtige gemeente om te dienen. Ik 
ben blij dat ik daarbij zo’n fijn team 
mag aansturen.

Burgemeester Franc Weerwind

‘Contacten opbouwen in Brussel’
De burgemeester en de wethouders van Velsen wensen u allen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl13 december 2012

‘Forse investeringen in onderwijs’
Het is prachtig hoe nu zichtbaar 
wordt wat de vorige bestuurspe-
riode in gang is gezet. Ik ben blij 
dat ik onderwijshuisvesting weer in 
mijn portefeuille heb. Een periode 
van vier jaar is eigenlijk te kort om 
echt iets neer te zetten.

Er staat geen enkel noodlokaal meer 
in Velsen conform de wens van de ge-
meenteraad. Bij het Ichthus Lyceum 
is nieuwbouw gerealiseerd, net als bij 
het Felisenum. Bij het Vellesan is de 
uitbreiding medio 2013 klaar, plan-
nen voor het beroepsgerichte VMBO 
liggen op de tekentafel.
Het project De Ring, voorheen Groot 
Helmduin, omvat nieuwbouw van ba-
sisschool De Zandloper en van sport-
hal Zeewijk. De Klipper is gesloopt en 
start binnenkort ook met nieuwbouw. 
Voor de Bosbeekschool in Santpoort-
Noord is door het college een locatie 
gekozen. Deze keuze maakt veel los 
in het dorp. Het is nu zoeken naar de 
beste oplossing voor deze school.

In Velsen-Noord wordt een brede 
school gebouwd, dat is een project 
van collega Robert te Beest waarbij 
wij uiteraard wel samen optrekken. 
We willen in die school ook een CJG-

punt, een Centrum voor Jeugd en Ge-
zin, vestigen. De nieuwe gymzaal in 
Santpoort-Zuid is geopend en me-
dio 2013 zal de nieuwe Waterloozaal 
in Driehuis klaar zijn. We investeren 
op dit moment fors in ons onderwijs, 
maar daar hebben we dan ook jaren 
voor gespaard.

De CJG-punten in IJmuiden en Vel-
serbroek zijn zoals ik ze heb bedoeld: 
als een verzamelplek voor iedereen 
die hulp verleent aan nul tot negen-
tienjarigen. De IJmondgemeenten 
hebben een gezamenlijk back o�ce, 
elke gemeente vult de steunpunten 
zelf naar behoefte in.

Ik wil de jeugdzorg deze periode goed 
in de steigers zetten. Er komt in janu-
ari 2015 zoveel vanuit het rijk naar de 
gemeenten toe… Ik moet er niet aan 
denken dat er straks een kind tussen 
de wal en het schip valt omdat de boel 
niet tijdig op orde is. We werken hier-
voor samen met de IJmondgemeen-
ten en met Zuid-Kennemerland en 
Haarlemmermeer. We lobbyen stevig 
in Den Haag om deze opgave goed uit 
te kunnen voeren, want we worden 
fors gekort op het budget.

Er is een duidelijke relatie tussen ge-
zondheidszorg en sport en bewegen.
Obesitas, depressie en suikerziek-
te zijn speerpunten van het rijk voor 
volksgezondheid. Bewegen is daar-
bij een belangrijke factor om je be-
ter te voelen. Wij investeren hier-
in met buurtsportcoaches en combi-
natiefunctionarissen sport. Combi-
natiefunctionarissen werken in twee 
sectoren tegelijkertijd: in onderwijs 
en sport of in onderwijs en cultuur. 
Sinds de vorige periode slaan zij brug-
gen tussen brede scholen en sportver-
enigingen of cultuurinstellingen.

Sportpark Rooswijk wordt opnieuw 
ingericht en is een voorbeeld van hoe 
Velsen om wil gaan met zijn sportpar-
ken: ook ieder die niet georganiseerd 
wil sporten of recreëren, kan hier te-
recht.

De nieuwe cruiseterminal geeft een 
boost aan recreatie en toerisme. De 
opvarenden willen we informeren 
over wat hier allemaal te beleven valt 
en we zorgen voor goede paden en be-
wegwijzering naar het strand.

De Kustvisie is een braakliggend ter-
rein. De ene na de andere ontwik-

kelaar voor woningen en vakantie-
woningen haakt door de economi-
sche malaise af. Toch melden zich nog 
steeds nieuwe. Door dit project con-
tinu onder de aandacht te brengen 
bij beslissers, mogen we waarschijn-
lijk in gedeelten ontwikkelen in plaats 
van aan één groot plan te moeten be-
ginnen. De provincie denkt hierin met 
ons mee, bijvoorbeeld over het veilig 
houden van de waterkering bij deze 
ontwikkelingen.

Wethouder Annette Baerveldt

‘Lang niet alles gaat vanzelf ’
Het is leuk om deze periode 
weer wethouder voor economi-
sche zaken (EZ), sociale zaken 
(SZ) en arbeidsmarktbeleid en 
nu ook voor ruimtelijke ordening 
(RO) te zijn, ondanks dat lang 
niet alles vanzelf gaat.

In Velserbroek zoeken we alle 
ruimte in het bestemmingsplan om 
een ontwikkeling tot stand te kun-
nen brengen. Dat hebben we ook 
gedaan voor de vestigingen van de 
cruiseterminal en Breman. Door de 
mogelijkheden binnen het bestem-
mingsplan optimaal te benutten, 
konden deze bedrijven terecht op 
de plaatsen die zij wensten.

Een goede structuurvisie waarin 
staat wat Velsen stedebouwkundig 
wil, is ook vanwege de wens om glo-
bale bestemmingsplannen en ver-
mindering van de regeldruk erg be-
langrijk. In de Visie op Velsen 2025 
wordt gesproken over een metro-
politaan karakter van IJmuiden als 
een toegevoegde kwaliteit bij het 
behoud van de kracht van de andere 
woonkernen. Ik wil daarvoor graag 

nog in deze periode de basis afron-
den.
RO-projecten roepen doorgaans 
veel verzet op. Ik begrijp de natuur-
lijke weerstand tegen verandering 
van de vertrouwde omgeving en ik 
waardeer het dat groepen bewo-
ners zich inzetten voor de belan-
gen van de buurt. De komende pe-
riode wil ik er nog eens extra goed 
op letten dat iedereen tijdens be-
spreekmomenten hetzelfde voor 
ogen heeft. Samen met de mensen 
van de RO-afdeling ben ik nu be-
zig om in de toekomst 3D-presenta-
ties van plannen te kunnen geven. 
Dat zal het de leden van de raad, die 
de kaders moeten stellen, gemak-
kelijker maken om zich een realis-
tisch beeld van ontwikkelingen te 
vormen.

Het bedrijfsleven hier heeft geen 
gebrek aan durf om te investeren. 
Dat vind ik geweldig. Het MKB-
IJmond blijkt bovendien de sterk-
ste MKB-regio van Nederland te 
zijn. Maar we moeten net zo goed de 
Europese ontwikkelingen volgen, 
denk maar aan de eurocrisis. Die is 

niet van vandaag op morgen opge-
lost. De combinatie van RO, EZ en 
sociale zaken heeft er onder meer 
toe geleid dat een aantal mensen 
vanuit sociale zaken bij de nieuwe 
vestigingen van Blakendaal Cold-
stores en Airbone konden worden 
geplaatst. Daar ben ik best trots op.
 
Momenteel wordt in de IJmond een 
uitzendbureau opgericht voor men-
sen met een afstand tot de arbeids-
markt: ‘IJmond Werkt!’. De afname 
van werkgelegenheid in techniek 
en industrie is in onze regio klei-
ner dan de vergrijzing. Je hebt dus 
steeds mensen nodig. De samen-
werking tussen de technische oplei-
dingsinstituten in onze gemeente is 
erg goed. Zij werken aan nieuwe op-
leidingen voor de o�shore. Het on-
derhoud van de windmolenparken 
op zee levert structurele werkgele-
genheid op.
Een heel ander onderwerp uit mijn 
portefeuille is de schuldhulpverle-
ning en die ligt mij na aan het hart. 
Steeds meer mensen, ook met ho-
gere inkomens, komen in proble-
men doordat ze hun baan kwijtra-

ken. En een huis heb je tegenwoor-
dig niet zomaar verkocht. Mensen 
die scheiden, lopen tegen hetzelf-
de probleem aan. Schulden kunnen 
je in een sociaal isolement brengen. 
En de stap naar het loket is groot. 
Een zetje uit de directe omgeving 
kan er dan voor zorgen dat iemand 
toch naar ons toe komt voor advies 
of ondersteuning.

Wethouder Arjen Verkaik
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‘Meer initiatieven van inwoners’
Het eerste deel van de bestuur-
speriode is voorbij gevlogen. 
Je staat geen dag stil met al die 
boeiende onderwerpen. Daartus-
sen was de brand van buurtcen-
trum De Mel in Velsen-Noord na-
tuurlijk een onaangename verras-
sing. Die heeft overigens wel extra 
veel energie gegeven om haast te 
maken met de totale herbouw van 
de al zeer lang gewenste ‘brede 
school’, waar het buurtcentrum in 
zal worden ondergebracht. De ge-
meenteraad heeft onlangs groen 
licht gegeven voor deze herbouw. 
Voor mij een hoogtepunt in de af-
gelopen periode.

Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) is een 
nieuwe manier van denken, analoog 
aan de WMO, waarbij verantwoorde-
lijkheden voor een deel bij de samen-
leving worden teruggelegd. Je kunt 
ook zeggen dat het de beweging is 
om te komen tot meer vrijwilligers-
werk en minder professionele krach-
ten. Inwoners krijgen dus meer ver-
antwoordelijkheid voor hun eigen 
welzijn en buurt. Of dit een succes 
wordt? Dat moet! Het aantal aanvra-
gen voor ondersteuning neemt al ja-

ren flink toe en worden individueler. 
De gemeenten kunnen dat allemaal 
niet langer betalen. Best spannend 
en schrijnend, zeker voor wie hard 
moet werken en weinig tijd vrij kan 
maken voor mantelzorg. Laat ik dui-
delijk zijn: hoewel meer initiatieven 
bij de inwoners worden gelegd, wij 
willen klaar blijven staan voor wie 
het echt nodig heeft.

WNS legt ook de basis voor hoe wij 
met onze buurthuizen en wijksteun-
punten willen omgaan. In princi-
pe willen we één accommodatie per 
wijk. Gelukkig investeren we on-
danks alle bezuinigingen ook, bij-
voorbeeld in het nieuwe dorpshuis 
Het Terras in Santpoort-Noord. Ik 
zeg bewust buurthuis in plaats van 
dorpshuis, want ook hier geldt dat de 
wijk in belangrijke mate zelf invul-
ling moet geven aan het succes. En 
als ik spreek over het nemen van ver-
antwoordelijkheid, dan noem ik hier 
graag dat het in Zeewijk, ondanks 
de zware bezuinigingen, op creatie-
ve wijze is gelukt om het wijksteun-
punt open te houden, dankzij de in-
zet van vrijwilligers en de verant-
woordelijkheid die Stichting Welzijn 

en Woningbedrijf Velsen hebben ge-
nomen.”   

Ik ben er ook blij mee dat er een loka-
le seniorenagenda is. Dit is een over-
legvorm tussen de Lokaal Samen-
werkende Bonden Ouderen in Vel-
sen en de gemeente. Het liefste had-
den zij een apart ouderenbeleid ge-
kregen. Maar ons beleid wordt steeds 
minder gericht op leeftijdsgroepen 
en steeds meer op de zwakkeren in 
de samenleving. Juist de lokale se-
niorenagenda borgt dat de belangen 
van de ouderen in het gemeentelijk 
beleid worden verankerd, zoals bij-
voorbeeld bij wonen en de WMO.

De kadernotitie wonen is de opmaat 
naar de nieuwe woonvisie. Op basis 
van deze woonvisie worden vervol-
gens met de wooncorporaties pres-
tatieafspraken gemaakt. Juist om-
dat we een goede woonvisie willen 
die in lijn ligt met de Visie op Velsen 
2025, hebben we er meer tijd voor 
nodig dan aanvankelijk gedacht.  Ik 
zou nog deze periode graag de uitvoe-
ring ervan samen met de wooncorpo-
raties in willen zetten. Een nieuw, lo-
kaal woonruimteverdeelsysteem is 

inmiddels in de steigers gezet. Een 
grote stap in de regionale samenwer-
king voor wonen is het regionaal ac-
tieprogramma Zuid-Kennemerland 
en IJmond. Kwalitatieve – denk aan 
duurzaamheid – en kwantitatieve af-
stemming tussen de vraag naar en 
het aanbod van woningen staat hier-
bij centraal.

Wethouder Robert te Beest

‘Mag het een beetje winter zijn?’
Een bestuurder kijkt vooruit, 
naar overmorgen, naar volgend 
jaar en zelfs naar de volgende 
dertig jaar. Een voorbeeld daar-
van is de HOV. Het hoogwaardi-
ge openbaar vervoer is belang-
rijk voor de bereikbaarheid van 
Velsen in de toekomst.

Het is ook een onderwerp dat span-
ning oproept in de samenleving. 
Logisch, een aantal mensen wordt 
door de aanleg ervan direct geraakt. 
Daarom blijf ik graag met hen in ge-
sprek. Ik wil rekening houden met 
hun bezwaren en wensen, maar 
soms zijn de belangen tegenstrijdig. 
Het kan bijvoorbeeld wenselijk zijn 
om ergens een stoplicht te plaatsen, 
maar voor wie daar woont, kan dat 
een belasting zijn. De belangen van 
de ene of de ander groep verschillen 
soms binnen veertig meter, maar 
juist door inspraak van de bewo-
ners zijn we tot verbeteringen ge-
komen. In Santpoort-Noord hebben 
we zelfs een optimale invulling be-
reikt. Daar krijg ik energie van. Ie-
dereen ziet in de plannen iets terug 
van wat hij of zij belangrijk vindt. 

Ook de ontwikkelingen rond de 
Kromhoutstraat hebben weerstand 
opgeroepen. Ze hebben langer ge-
duurd dan wij wenselijk vonden, 
maar de bereikbaarheid is geen mo-
ment verstoord geweest. Ik zou het 
leuk vinden als kinderen vanaf nu 
vragen: gaan we naar het strand met 
de visjes langs de weg? Mijn colle-
ga’s en ik willen fietsers goed faci-
literen met voldoende fietspaden 
en goede, veilige routes. Door als 
IJmond samen te werken, hebben 
wij behoorlijk wat middelen bin-
nengehaald voor een veilig fietspad 
naast de busbaan.

Gezien de huidige woningmarkt, 
gaat het werken aan ontwikke-
lingen in Oud-IJmuiden tegen de 
stroom in. We besteden in ieder ge-
val aandacht aan de braakliggende 
terreinen en besloten is om in het 
stadpark wel alvast te gaan bouwen. 
Ik vind het een goede ontwikkeling 
dat we vuil steeds minder als afval 
benaderen, maar meer als grond-
stof. En voor zover zij dat nog niet 
doen, moeten wij inwoners enthou-
siast zien te maken om zoveel mo-
gelijk afval gescheiden in te leveren.

Wat gladheidsbestrijding betreft, 
is er de afgelopen jaren wel wat 
mis gegaan. Op basis van de erva-
ringen van vorig jaar zijn met de 
HVC strakkere afspraken gemaakt 
over de inzet van extra mankracht 
en vooral voor fietspaden geschik-
ter materieel. De vraag blijft ech-
ter ook: kun je enig ongemak ver-
dragen, mag het een beetje winter 
zijn? Met Rijnland hebben we een 
akkoord gesloten dat zij 75% van de 
kosten voor het a�oppelen van ons 
regenwater voor hun rekening ne-
men. Dit a�oppelen betekent dat 
het rioolwater zo geconcentreerd 
mogelijk wordt aangeboden ten be-
hoeve van een zo e�ciënt moge-
lijk reinigingsproces en dat scheelt 
energiekosten.

Voordat de vier jaar van mijn wet-
houderschap voorbij zijn, wil ik een 
structurele oplossing hebben voor 
het wateroverlast aan de Planeten-
weg. Op dit moment ben ik blij dat 
wij de gemeenteraad een sluiten-
de begroting hebben kunnen aan-
bieden door als gemeente zelf de 
broekriem aan te halen en zo min 
mogelijk bij de inwoners neer te 

leggen. Deze periode wil ik graag 
een voorstel voor de verkeerscircu-
latie in het centrum van IJmuiden 
afronden. Op regionaal niveau wil 
ik een door de IJmond gedragen vi-
sie over de bereikbaarheid van Vel-
sen realiseren, waarbij inwoners 
worden uitgedaagd om andere vor-
men van vervoer te kiezen dan de 
auto.

Wethouder Ronald Vennik
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‘Tevreden klanten WMO’
Wat ik de komende anderhalf 
jaar wil doen? Mijn uiterste best 
om de culturele sector, zoveel 
als mogelijk, een solide financië-
le basis te geven. De kanteling in 
de WMO van de grond brengen, 
zodat de hulpvraag daadwerke-
lijk bij cliënten thuis goed met 
hen wordt afgestemd. En ik wil 
verdere terugdringing van het 
fijnstof in de lucht.

De WMO is landelijk in discussie, 
omdat het vorige kabinet heeft be-
sloten allerlei taken van het rijk 
over te hevelen naar de gemeenten, 
waaronder de AWBZ. Daarbij krij-
gen wij van het rijk minder geld om 
die taken uit te voeren. Uit onder-
zoek blijkt dat wij het verstrekken 
van hulpmiddelen goed doen in ver-
gelijking met andere gemeenten en 
dat de tevredenheid onder klanten 
groot is. Daar mogen wij trots op 
zijn. Op dit moment weten wij nog 
niet wat er aan extra taken op ons 
a�omt en wanneer precies. Samen 
met de IJmondgemeenten, Haar-
lem, Kennemerland, de provincie 
en tientallen organisaties bereiden 
wij ons er intussen gedegen op voor.

De milieudruk is groot, er is ner-
gens zoveel fijnstof als hier. Het rijk 
erkent dit probleem nu en heeft 
geld verstrekt voor een bevolkings-
onderzoek. Het bedrijfsleven werkt 
hieraan mee, hun kennis is nodig 
om tot oplossingen te komen. Het 
eerste doekfilter bij Tata Steel bij-
voorbeeld, haalt dagelijks enorme 
hoeveelheden fijnstof uit de lucht.
In Velsen-Noord en Velsen-Zuid 
zijn pompen voor groen gas ge-
opend waar vooral vrachtwagens en 
autobussen tanken. 

Door heel Velsen zijn oplaadpalen 
voor elektrische auto’s geplaatst. 
Langs de Kanaaldijk en de Stati-
onsweg is tovergroen verschenen: 
apparatuur die signaleert wanneer 
er een rijtje vrachtwagens aan-
komt en dan springt het stoplicht 
meteen voor ze op groen. Dankzij 
het bedrijfsleven hebben we vorig 
jaar een reductie van 427 ton CO2 
behaald, waardoor we de Award 
Duurzame Energie hebben ontvan-
gen.

Samen met de Milieudienst heeft 
Velsen een project voor zonnepane-

len voor privégebruik opgezet: Rou-
te du Soleil. Dit loopt zo goed, dat 
andere gemeenten bij onze Milieu-
dienst informatie komen halen. 
Komend jaar renoveren we het 
stadhuis, als dat in januari 2014 
wordt opgeleverd is het energie-
neutraal. Die renovatie is hard no-
dig, want alle leidingen zijn zo oud 
dat ze elk moment kunnen springen 
en er zit asbest in het pand.

Voor dit jaar hebben we de zaken 
voor cultuur nog aardig overeind 
kunnen houden. Maar het is span-
nend, dat geldt voor het hele land. 
De raad heeft helaas moeten beslui-
ten om het Witte Theater vanaf vol-
gend theaterseizoen te sluiten, ten-
zij er een goed businessplan op ta-
fel komt. De bibliotheek wordt op 1 
januari verzelfstandigd, als een van 
de laatste in ons land. Dit is een in-
gewikkeld proces geweest, maar 
het geeft de bieb uiteindelijk meer 
ruimte om zelf dingen te ontwik-
kelen.

Als gemeente lopen we ertegen-
aan dat het Rijk niet meer wil beta-
len voor het dure onderhoud van de 

Ruïne van Brederode. Terecht ver-
zetten partijen in de samenleving 
zich daartegen. Hoewel er aan Bre-
derode niets van de gemeente is, 
deelt de gemeente de zorgen over 
de toekomst van de ruïne en hebben 
we dat herhaaldelijk aan het Rijk 
bekendgemaakt. Brederode is im-
mers een toplocatie voor culture-
le, historische en  maatschappelijke 
activiteiten.

Wethouder Wim Westerman

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, onder-
nemersloket, 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
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 1 decem-
ber 2012 tot  en met 7 december 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden: Heerenduinweg 39, 
kappen 3 bomen (05/12/2012) 
w12.000565; Zeeweg 264, kappen 2 
bomen (07/12/2012) w12.000570; 
Houtmanstraat 1, verbouwen W.F. 

Visserhuis (07/12/2012); IJssel-
straat 2, wijzigen erker (04/12/2012) 
w12.000564; IJmuiderstraatweg 
176, veranderen en vergroten erker 
(04/12/2012).

Velsen-Zuid: Geen mededelingen 

Santpoort-Noord: Geen mededelin-
gen 

Driehuis: Wol¦ en Dekenlaan 
1, kappen 3 bomen (03/12/2012) 
w12.000561.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Kraandrijverstraat 
ong., oprichten bedrijfsgebouw 
(05/12/2012) w12.000568.

Santpoort-Zuid: Wijnoldy Daniel-
slaan 19, kappen boom (05/12/2012) 
w12.000567.

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.

Uitgebreide voorbereidingspro-
cedure –ter inzage ontwerpom-
gevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor IJmui-
den, Velserduinweg 248 – wijziging 
gebruik voor bedrijfsdoeleinden 
naar wonen (w11.000677). De aan-
vraag wordt voorbereid met de uitge-
breide procedure en met toepassing 
van de buitenplanse afwijking als be-
doeld in artikel 2.12 eerste lid sub a 
onder 3° Wabo. 
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De aanvraag, de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen, de ontwer-
pomgevingsvergunning, en de overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 14 december 2012 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 

deze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/downloads ontwer-
pomgevingsvergunning. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-

zen inbrengen tegen zowel de ont-
werpverklaring van geen bedenkin-
gen, als de ontwerpomgevingsver-
gunning. Zienswijzen moeten wor-
den gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen, werkeenheid Vergunningen, 

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (be-
zoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
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 omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden: Koningsplein 1, vergro-
ten hek (07/12/2012) w12.000478;
Heerenduinweg 39, kappen 3 bo-
men (10/12/2012) w12.000565; Ha-
venkade 19, verbouwen en uitbrei-
den kantoorpand tot tandartsprak-
tijk (07/12/2012) w12.000527.

Santpoort-Noord: Geen medede-
lingen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Velserbroek: Galle Promenade 15, 
wijzigen voorgevel en herindelen 
winkel (10/12/2012) w12.000487; 
Linie 24, 25 en 26, kappen 35 bomen 
(04/12/2012) w12.000545.

Velsen-Zuid: Stelling 50, plaatsen 
berging  (10/12/2012) w12.000485; 
Velserdijk 20, plaatsen dakkapel 
voorzijde, vergroten raam voorzij-
de en constructieve doorbraak in 
dragende wanden (05/12/2012) 
w12.000469.

Velsen-Noord: Wijkerstraatweg 
230, kappen boom (10/12/2012) 
w12.000546. 

Driehuis: Geen mededelingen

Standplaatsen
De burgemeester van Velsen heeft 
op grond van art 5.18 APV een ver-
gunning verleend voor het hou-
den van een  standplaats in Vel-
sen-Noord: Dinsdags aan de Wij-
kerstraatweg ongenummerd, pro-
duct kip en vlees (05/12/2012 ) 
u12.010820 en donderdags aan de 
Wijkerstraatweg ongenummerd, 
diervoeders en benodigdheden 
(05/12/2012) u12.010823.

Subsidie
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 4:27 Algemene wet be-
stuursrecht bekend dat de raad van 
Velsen in zijn vergadering van 12 
november 2012 in het kader van de 
vaststelling van de begroting voor 
2013 heeft besloten:

het subsidieplafond voor 2013 vast 
te stellen op € 8.193.000,-- overeen-
komstig het totaal van de subsidie-
bijlage behorende bij de begroting 
2013.

Ter inzage
De subsidiebijlage ligt gedurende 
vier weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden en nadien bij de afde-
ling Financiën. Deze subsidiebijlage 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.Vel-
sen.nl .

Voorontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en Wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 Be-
sluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij voornemens zijn een nieuw 
bestemmingsplan op te stellen voor 
het Havengebied van IJmuiden. Het 
plangebied beslaat het havengebied 
van IJmuiden.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om zienswij-
zen omtrent dit  voornemen naar vo-
ren te brengen en er wordt geen on-
a�ankelijke instantie in de gelegen-
heid gesteld advies uit te brengen 
over dit voornemen. Op het voor-
ontwerp bestemmingsplan is wel in-
spraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden voorziet in de vervanging 
van (delen van) verschillende oude-
re bestemmingsplannen die aan ac-
tualisering toe zijn. De functie van 
het gebied is primair bedrijvigheid. 

Het bestemmingsplan beoogt een ei-
gentijdse planologische regeling te 
geven voor dit plangebied.

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden (idn: NL.IMRO.0453. BP-
0500HAVENGEBIED1-V002) ligt 
met ingang van 14 december gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de receptie van het stad-
huis,  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 voorontwerp-
bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen via www.velsen.
nl (onder de kop ‘bestemmingsplan-
nen’). 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 

ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak-
reactie bestemmingsplan Havenge-
bied IJmuiden” of via ro@velsen.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Pijpers via bo-
venstaand e-mailadres of via 0255 – 
567200.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens de gemeen-
teraad voor te stellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor 
de President Steynstraat en omge-
ving in de wijk ‘Oud-IJmuiden’ te 
IJmuiden.  

Met het bestemmingsplan wordt het 
mogelijk gemaakt om in het gebied 
125 woningen te vervangen voor 
129 woningen in zowel de koop- als 
huursector.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘President Steyn-
straat’ voor een ieder met ingang van 
14 december 2012 gedurende zes 
weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan en 
daarop betrekking hebbende onder-
zoeken/rapportages zijn in te zien 

bij de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 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 exem-
plaar van het ontwerpbestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibli-
otheek, Dudokplein te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is ook digi-
taal te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het identificatienum-
mer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0803PRESIDENTST1-O001.

Gedurende de termijn dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen 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 mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar (telefoon 0255-567200).

Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namens het dagelijk-
se bestuur van Milieudienst IJmond 
het volgende bekend.

Het ontwerpbesluit hogere waarden 
Wet geluidhinder voor het bestem-
mingsplan President Steynstraat te 
IJmuiden is genomen.

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van het 
bestemmingsplan President Steyn-
straat te IJmuiden, een verzoek om 
vaststelling van hogere waarden in 
het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op industrielawaai van-
wege het in het kader van de Wet ge-
luihinder gezoneerde industrieter-
rein IJmond.
 
De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden 
Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van Milieu-
dienst IJmond. Het dagelijkse be-
stuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de 
directeur van Milieudienst IJmond. 

De directeur van Milieudienst 
IJmond is van plan een besluit hoge-
re waarden Wet geluidhinder te ne-

men ten behoeve van het bestem-
mingsplan President Steynstraat te 
IJmuiden. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de hogere waarden ligt met in-
gang van 14 december 2012 gedu-
rende zes weken, samen met het ont-
werpbestemmingsplan, ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden op werk-
dagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en 
op donder-dagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur en bij Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Bever-
wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kan een ieder schriftelijk of monde-
ling zienswijzen naar voren brengen 
bij de directeur van Milieudienst 
IJmond. Schriftelijke zienswijzen 
kunnen kenbaar gemaakt worden bij 
Milieudienst IJmond, Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk, onder vermel-
ding van “Ontwerpbesluit hogere 
waarden Wet geluidhinder bestem-
mingsplan President Steynstraat te 
IJmuiden”. Voor mondelinge ziens-
wijzen kunt u telefonisch een af-
spraak maken met Milieudienst 
IJmond, telefoonnummer 0251-
263863. 

Raadsplein 20 december 2012
Donderdag 20 december 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeen-
teraad weer in het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan 
het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt  1  Onderwerp  
19.30-21.00  Traject nieuwe huisvesting Pieter Vermeulen Museum / Kust 

Informatie Centrum  
 
Commissieruimte 1
Punt 2 Onderwerp  
19.30-21.00  Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-

2016  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 20 december 16.00 uur aanmelden bij de Gri£e, tel. 0255 
567502 of via email: gri£er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-

tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den 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

Vergaderingen Raadsplein vanaf 1 januari 2013 in Tata Steel Stadion 
Vanaf 1 januari 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in het Tata Steel Sta-
dion aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 

De raadsvergaderingen en de Carrousels van het Raadsplein zullen in 2013 
niet meer in het gemeentehuis van Velsen plaatsvinden wegens sanering en 
renovatie van het oude deel van het gemeentehuis. 

Vanaf half december verhuist de gri£e, het college en de overige collega’s 
van het oude deel naar De Beurs aan de Lange Nieuwstraat. Vanaf 1 janua-
ri 2014 hoopt de gemeenteraad de vergaderingen van het Raadsplein weer in 
het gemeentehuis van Velsen voort te zetten.




