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Gouden Veer uitgereikt
Wethouder Wim Westerman reikte maandag 9 december 2013 een Gouden 
Veer uit – een blijk van waardering voor de vrijwilligers van WonenPlus-Vel-
sen. Namens hen nam Yolande Schilling de Gouden Veer in ontvangst. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige 
kerstdagen en een goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Wijzigingen openbaar vervoer
Vanaf 15 december verandert de 
dienstregeling van Connexxion. 
Dat heeft ook gevolgen voor de 
bussen in de omgeving van Vel-
sen. Hieronder de belangrijkste 
wijzigingen:

Lijn 74: IJmuiden Denne-
koplaan - Beverwijk Station - 
Heemskerk
In IJmuiden is de busroute gewij-
zigd om de bereikbaarheid van de 
Felison Terminal aan het Sluisplein 
in IJmuiden te verbeteren. Hier 
is een nieuwe halte aangelegd die 
met name bedoeld is voor de men-
sen die gebruik maken van de ferry 
naar Newcastle. De bus richting Be-
verwijk stopt hier dagelijks tussen 
9.30 uur en 11.00 uur. De bus rich-
ting IJmuiden rijdt tussen 15.00 uur 
en 17.30 uur. (aankomst en vertrek-
tijden)

Lijn 75: IJmuiden - Haarlem
Station
Alleen van de meivakantie tot en 
met de zomervakantie rijdt bus-
lijn 75 tussen de Dennekoplaan en  
IJmuiden aan Zee en vice versa. Dit 
jaar is dat tussen 26 april en 17 au-
gustus. Ook de laatste twee weeken-
den van augustus rijdt lijn 75 door 
naar het strand. Buslijn 82 rijdt 
voortaan het hele jaar 2 keer per uur 
van en naar het strand.

Lijn 82:  IJmuiden aan Zee – 
Amsterdam Sloterdijk – 
Amsterdam Marnixstraat
Op werkdagen rijdt buslijn 82 in de 
drukste spitsrichting niet vier, maar 
zes keer per uur tussen IJmuiden en 
Amsterdam Sloterdijk via Amster-
dam Westpoort. De drukste spits-
richting is ’s ochtends richting Am-
sterdam Sloterdijk en ’s middags 
richting IJmuiden. Dit geldt niet 
in de kerst- en zomervakantie, dan 
rijdt de bus vier keer per uur. 

Alle wijzigingen in de dienstrege-
ling staan op www.connexion.nl.

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

Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Donderdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Vrijdag 27 december  Gesloten
Dinsdag 31 december   Gesloten vanaf 14:00 uur
Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Donderdag 2 januari  Geopend vanaf 10:00 uur
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Verspreiding huis aan huis

Gemeentegids 2013-2014
Er is weer een nieuwe gemeen-
tegids Velsen – een handig over-
zicht 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 aanvullin-
gen doorgeven voor de volgende 
gemeentegids (2014-2015). Con-
tactgegevens: FMR Producties, 
Postbus 23, 1780 AA Den Helder, 
tel 0223-661425, fax 0223-661054. 
Email: info@fmrproducties.nl.

Per 1 januari 2014 beëindigd

Geen Fast Flying Ferry
Nu de Fast Flying Ferry per 1 ja-
nuari 2014 stopt, moeten veel fo-
rensen op zoek naar een andere 
vorm van openbaar vervoer naar 
Amsterdam en terug. Hieronder 
enkele mogelijkheden.

Met ingang van 1 januari vaart er 
geen snelboot meer tussen het Pont-
plein in Velsen-Zuid en Amsterdam. 
De provincie Noord-Holland heeft 
dat eerder dit jaar besloten. Het ge-
volg hiervan is dat veel forensen op 
zoek moeten naar een alternatie-
ve vorm van openbaar vervoer naar 
Amsterdam (en vice versa). 

Dit zijn onder andere:

• Buslijn 82 naar Amsterdam, die 
vanaf 15 december in de spits 
zes keer per uur gaat rijden in de 
drukste spitsrichting.

• Buslijn 75 of 277 naar Haarlem 
Station en vanaf daar de trein 
naar Amsterdam. 

• Met de fi ets of auto naar de P+R 
van station Driehuis en vanaf daar 
de trein naar Amsterdam.

De provincie Noord-Holland stuurt 
aan op een onderzoek naar de mo-
gelijkheden van een breed gedragen 
duurzame vorm van personenver-
voer over water in het Noordzeeka-
naalgebied. Dit onderzoek is nog niet 
gestart. (foto: gemeente Velsen)

Parkeren Wijkerstraatweg
De parkeersituatie aan de Wijker-
straatweg in Velsen-Noord gaat 
veranderen. Half januari 2014 
gaat het werk beginnen.

Er komen 18 extra parkeerplaatsen 
en op de ventweg voor de winkels 
geldt vanaf maart 2014 een parkeer-
schijfzone (blauwe zone). Deze zo-
ne is een proef voor een jaar, waarna 
de ervaringen worden geëvalueerd.

Op het plaatje hieronder staat het 
defi nitieve ontwerp, dat is aange-

past na opmerkingen van omwo-
nenden. Er is een extra verkeerspla-
teau ingepast om de verkeerssnel-
heid te remmen. De parkeermaatre-
gelen worden tegelijk met de herbe-
strating van de rijbaan uitgevoerd. 
De werkzaamheden beginnen half 
januari 2014; de parkeermaatrege-
len worden in februari gedaan.

Alle werkzaamheden vinden plaats 
vanuit het programma ‘Frisse Wind’ 
in Velsen-Noord. 
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Ontwerp Bosbeekschool
MB Architecten gaat de nieuwe 
Bosbeekschool ontwerpen. Er 
wordt nu gewerkt aan een voor-
lopig ontwerp. Op 16 januari is er 
een informatieavond over.

De nieuwbouw van de Bosbeek-
school is weer een stap dichterbij. 
De stichting Openbaar Primair On-
derwijs IJmond heeft, na een uitge-
breide voorselectie, MB Architecten 
gekozen als het bureau dat de nieu-
we school ontwerpt. Er wordt nu ge-
werkt aan een voorlopig ontwerp, 
dat er aan de buitenkant uit zal zien 
als een gebouw uit de Amsterdamse 
School-periode. De karakteristieke 
entree van De Bosbeekschool blijft 
gehandhaafd in de nieuwbouw. De 
illustratie bij dit artikel is een ‘artist 

impression’ – zo zou het gebouw er-
uit kunnen gaan zien.

Doordat er grotendeels een nieuw 
pand wordt gebouwd, kunnen de 
ruimtes beter worden ingedeeld dan 
nu in de huidige school.  Ook komen 
er meerdere entrees, waardoor de 
drukte tijdens het halen en brengen 
van de leerlingen beter wordt ver-
deeld.

Op 16 januari 2014 wordt een infor-
matieavond georganiseerd voor ou-
ders en omwonenden over het voor-
lopig ontwerp; de school nodigt hen 
daarvoor uit. Als alles volgens plan-
ning verloopt, wordt de school in 
het schooljaar 2014-2015 gebouwd.
(illustratie: MB Architecten)
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Campagneborden onthuld

IJmond Bereikbaar Velsen
Hoe druk is het in de IJmond? 
Zijn er files, omleidingen of an-
dere hindernissen? Die infor-
matie staat op de website van 
IJmond Bereikbaar. Wethou-
der Verkeer en vervoer Ronald 
Vennik van de gemeente Vel-
sen heeft maandag 9 decem-
ber 2013 twee campagneborden 
onthuld die naar die site verwij-
zen.

Op de site staat actuele informatie 
over de verkeerssituatie in de re-
gio. Reizigers die hun route of reis-
tijden hierop afstemmen, dragen 
bij aan een betere doorstroming 
van het verkeer in de IJmond. En 
dat draagt weer bij aan de leefbaar-
heid en luchtkwaliteit. Ook elders 
in de IJmond zijn dergelijke bor-
den geplaatst.

In 2014 worden nog meer maatre-

gelen genomen, zoals uitbreiding 
van de P+R Driehuis en een betere 
doorstroming van de bus, zodat hij 
sneller door kan rijden. Daarnaast 
worden reizigers via nieuwsalerts 
en twitter geïnformeerd over ac-
tuele wegwerkzaamheden. In 2015 
en 2016 wordt de informatievoor-
ziening via IJmond Bereikbaar nog 
belangrijker, omdat de Velsertun-
nel dan wordt gerenoveerd. Daar 
gaat het verkeer veel hinder van 
ondervinden.

IJmond Bereikbaar is een samen-
werkingsverband tussen het ge-
organiseerde bedrijfsleven en de 
IJmondgemeenten (Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest). 
Zij werken samen aan een goede 
bereikbaarheid, leefbaarheid en 
luchtkwaliteit in de IJmond. Meer 
informatie op www.ijmondbereik-
baar.nl. (foto: IJmond Bereikbaar) 

Nieuw bestemmingsplan
voor Santpoort-Zuid
Hoe ziet het nieuwe bestem-
mingsplan voor Santpoort-Zuid 
eruit? Op dinsdag 17 december is 
er een inloopavond over in ’t Bre-
derode Huys.

Op 17 december 2013 houdt de ge-
meente Velsen een inloopavond over 
het nieuwe bestemmingsplan voor 
Santpoort-Zuid. Dit bestemmings-
plan beschrijft per bestaand pand 
wat er wel en niet toegestaan is, zo-
wel qua gebruik van het pand als mo-
gelijke uitbreiding.

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; lo-
caties als Blekersduin, Velserend en 
Handgraaf ontbreken daarom in dit 
plan. Hiervoor worden aparte proce-
dures gevolgd met aparte inspraak-
mogelijkheden.

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

Award Fishing for Litter
Bijna 300.000 kilo – zoveel af-
val wordt er jaarlijks uit de 
Noordzee en Waddenzee ge-
vist. De GO 26 doet daaraan 
mee en krijgt de Fishing for Lit-
ter Award 2012. 

Wim Westerman, wethouder Mi-
lieu van Velsen en voorzitter van 
KIMO Nederland en België, over-
handigt op vrijdag 13 december 
2013 om 09.00 uur bij de Vissers-
haven te IJmuiden een Fishing for 
Litter Award aan de schipper en 
bemanning van de GO 26. De GO 

26 wordt hierbij uitgeroepen tot 
de beste Fishing for Litter vissers-
boot voor de regio IJmuiden over 
het jaar 2012. 

Fishing for Litter is een project 
van KIMO Nederland en België, 
een vereniging van kustgemeenten 
die zich inzetten voor de veiligheid 
en het milieu van de Noordzee en 
haar kuststreken. Er doen in totaal 
91 schepen uit 12 havens aan mee, 
waarvan 8 uit IJmuiden. De gehe-
le vloot haalt jaarlijks meer dan 
285.000 kg afval uit zee. 

Gered uit Noordzeekanaal
Een jongetje van drie uit Velsen 
werd vorig jaar door een oplet-
tende vrouw uit het Noordzee-
kanaal gered. Zij kreeg daar op 
10 december 2013 een zilve-
ren medaille voor van de Maat-
schappij tot Redding van Dren-
kelingen.

Op dinsdag 10 december 2013 
heeft mevrouw Van den Bosch uit 
De Weere, Noord-Holland, uit han-
den van burgemeester Franc Weer-
wind een zilveren medaille met bij-
passend getuigschrift ontvangen 
van de Maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen.

Op 25 mei 2013 voer mevrouw Van 
den Bosch met haar echtgenoot 
langs de oever van het Noordzee-

kanaal, waar zij een drietal kinde-
ren zag spelen. Eerst waarschuwde 
zij deze kinderen dat ze daar weg 
moesten gaan. Toen zij plotseling 
nog maar twee kinderen zag, draai-
den ze de boot en dook mevrouw 
Van den Bosch het Noordzeekanaal 
in. Zij haalde het derde kind, een 
jongetje van 3, uit het water. 

De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen stelde deze medail-
le beschikbaar ‘ter beloning van de 
bijzondere verdiensten bij de red-
ding van iemand die in gevaar ver-
keerde’. Op de foto mevrouw Van 
den Bosch en de drenkeling Ra-
fael Tervoort, met rechts burge-
meester Weerwind en links de heer 
Heldring van de MRD. (foto: Rein-
der Weidijk)
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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, bureau dis-
criminatiezaken, 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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
november 2013 tot en met 6 de-
cember 2013  de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Trompstraat 205, plaatsen dakop-
bouw (08/12/2013) w13.000526;
Prins Hendrikstraat ong., oprich-
ten 13 woningen (05/12/2013) 
w13.000518;
Tussenbeeksweg 62, wijzigen gebruik 
van restaurant naar toko/supermarkt 
(06/12/2013) w13.000520;
Zeewijkplein 121 9000, vervangen 
geldkiosk (02/12/2013) w13.000514.

Velsen-Zuid 
Kerkesingel 1, vernieuwen dak 
(04/12/2013) w13.000516.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 18, plaatsen over-
de-nok dakkapel (05/12/2013) 
w13.000519;
Hoofdstraat 100, kappen boom 

(06/12/2013) w13.000521;
Terrasweg 56, vergroten 1ste verdie-
ping (07/12/2013) w13.000522.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen 2 bo-
men (05/12/2013) w13.000517.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
De Zeiler 148, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000527;
De Zeiler 158, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000525;
De Zeiler 156, legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000524;
De Zeiler 88,  legaliseren berging 
(08/12/2013) w13.000523.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.

Ontwerpbesluiten -
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsvergun-
ning te verlenen voor de onderstaan-
de aanvraag.  Deze aanvraag met bij-
behorende ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en overige bijbe-
horende stukken liggen met ingang 
van 16 december 2013 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl via het menu bekendmakin-
gen/ direct naar/ meer nieuws/ inza-
ge (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinzagel-
egging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen zowel de ontwerpom-
gevingsvergunning als de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, afdeling Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den (bezoekadres Dudokplein 1 te 
IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeen-

heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Het betreft de volgende ontwerpbe-
sluiten:

Santpoort-Noord
Vlietweg 16 te Santpoort-Noord, 
het moderniseren van de drivelane 
w13.000319.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvra(a)g(en) 
dienen te beslissen verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 24, vergro-
ten woning (1ste en 2e verdieping) 
(11/10/2013) w13.000404;
Hoofdstraat 105, vergroten 1ste ver-
dieping en plaatsen dakopbouw 
(20/09/2013) w13.000361.

IJmuiden
Konijnenberglaan 1, plaatsen er-
fafscheiding en kappen 3 bomen 
(24/09/2013) w13.000373.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 

rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Heerenduinweg 39, kappen 2 bomen 
(10/12/2013) w13.000501;
Westerduinweg 4, vergroten kantine 
(09/12/2013) w13.000416.
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Driehuis
Waterloolaan 30, kappen boom 
(10/12/2013) w13.000494;
Waterloolaan 28, kappen boom 
(10/12/2013) w13.000487;
Driehuizerkerkweg 26, vergroten 
1e en 2e verdieping (10/12/2013) 
w13.000412.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen 2 
bomen (10/12/2013) w13.000517.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(10/12/2013) w13.000488.

Velserbroek
Maanbastion ong., kappen 2 bomen 
(10/12/2013) w13.000481;
Velserbroeksedreef ong., kappen 
boom (10/12/2013) w13.000482;
Rijksweg 501, vergroten kantoorge-
bouw (03/12/2013) w13.000213.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Standplaats art. 5:18 APV
Velserbroek
Vestingsplein, bloemen en planten, 
tijdelijke uitbreiding verkoopdagen 
met 24 en 31 december 2013, 
(04/12/2013) u13.010670.

Besluiten (vervolg)

Ontwerp wijzigingsplan “Calamiteitenboog”
Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wij-
zigingsplan vast te stellen voor 
een Calamiteitenboog van de A9 
naar de A22 te Velsen-Zuid. Het 
plangebied ligt in de zuidelijk 
punt van de Zuiderscheg waar de 
A9 en de A22 elkaar kruisen. Het 
plangebied ligt binnen het plan-
gebied van het bestemmingsplan 
Zuiderscheg.

In het bestemmingsplan “Zuider-
scheg” is een binnenplanse wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen voor 
een calamiteitenboog. De directe 
aanleiding om nu voor dit gebied een 

wijzigingsplan op te stellen, is het 
verzoek van Rijkswaterstaat om een 
calamiteitenboog aan te leggen om 
zo de robuustheid van de Wijker- en 
Velsertunnel te verbeteren in geval 
van calamiteiten. 

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wijzi-
gingsplan Calamiteitenboog  (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1202CALAMI-
TEITE1-O001), voor een ieder met 
ingang van 13 december  2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage. Naast 
het ontwerp-wijzigingsplan liggen 

tevens de daarop betrekkinghebben-
de onderzoeken en rapportages ter 
inzage.

Het ontwerp-wijzigingsplan en 
daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken/rapportages is in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend 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 ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden.
Het wijzigingsplan is tevens te raad-

plegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-wijzigingsplan ter inzage ligt, 
kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Indien u dit schriftelijk 
doet kunt u de zienswijzen richten 
aan het college van B&W  van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u een afspraak maken met de heer 
H. Kloosterman (telefoon 0255-
567200). 

Vastgesteld wijzigingsplan ‘De Ring’
Het College van Burgemeester en 
Wethouders van Velsen maakt be-
kend dat het op 10 december 2013 
het wijzigingsplan ‘De Ring’ (idn: 
NL.IMRO.0453.WP0805DERING1-
R001) heeft vastgesteld. Het ont-
werpbestemmingsplan heeft hier-
aan voorafgaand vanaf 4 oktober 
2013, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn geen ziens-
wijzen ingediend.

Het plan ‘De Ring’ in IJmuiden West 
zal worden uitgevoerd conform eer-
dere besluitvorming van het college 
en gemeenteraad. Het plan behelst 
nieuwbouw van sporthal Zeewijk, 
een basisschool (de Zandloper) en 
een peuterspeelzaal (Humpie Dum-
pie). Om ‘De Ring’ planologisch mo-
gelijk te maken moet een wijzigings-
plan voor de projectlocatie worden 

vastgesteld. In het bestemmings-
plan IJmuiden West is hiervoor een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 
Met het wijzigingsplan wijzigt het 
College het bestemmingsplan, zodat 
het project kan worden uitgevoerd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan voor een 
ieder met ingang van 13 december 
2013 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het vastgestelde bestemmings-
plan en daarbij behorende stukken 
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.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 

centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan 
worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan bij het 
College kenbaar hebben gemaakt, 
dan wel door belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan bij het 
College kenbaar te hebben gemaakt; 
Hiervoor is een griffierecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient 
in tweevoud te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in wer-
king daags na afloop van de genoem-
de termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 12 december 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,  
de burgemeester,
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Protocol huisbezoeken 2013 vastgesteld
Het college heeft op 3 december 
jl. het Protocol huisbezoeken 2013 
vastgesteld. Het protocol heeft 
betrekking op de uitvoering van 
de Wet Werk en Bijstand (WWB) 
en bevat richtlijnen en bevoegd-
heden voor het afleggen van een 
huisbezoek.

De WWB is bedoeld voor mensen 
die niet genoeg geld hebben om bij-
voorbeeld de huur, de zorgverzeke-
ring, voedsel of kleding te betalen. 
Deze mensen krijgen een bijstands-
uitkering. Om te bepalen of mensen 
rechtmatig gebruik maken van een 
uitkering, kan een huisbezoek soms 
nodig zijn.

Een huisbezoek is wel een zwaar in-
strument, omdat het een inbreuk is 
op de persoonlijke levenssfeer van 
de klant. Het protocol is juist be-
doeld om de privacy van de klant zo-
veel mogelijk te waarborgen.

Het protocol is te vinden op de web-
site van de gemeente Velsen: www.
velsen.nl en de komende twaalf we-
ken bij de balie van het klantcontact-
centrum in het gemeentehuis.

Raadsplein 19 december 2013
Op 19 december 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. De agenda voor de 
Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Actuele ontwikkelingen Wonen

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Toekomst van welstandstoezicht 

3: Ruimte 3
19.30-21.00  Interpretatie cijfers Gezondheidsmonitor 2012 GGD 
 Kennemerland
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00   Startdocument bestemmingsplan Spaarnwoude

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Ontwerp Actieplan Geluid 2013-2018

Inspreken tijdens de carrousel
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 18 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 
567502 of via email: griffier@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 raad.
velsen.nl

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Twee afdelingen samengevoegd
Het college heeft een besluit ge-
nomen om met ingang van 1 no-
vember 2013 de afdeling Belastin-
gen en Invordering samen te voe-

gen met de huidige afdeling Pu-
bliekszaken en deze nieuwe afde-
ling ‘Publiekszaken’ te noemen.

Hiermee wordt  een  tijdelijke aan-
sturing beëindigd en omgezet in een 
permanente situatie. De voormali-
ge afdeling Belastingen en Invorde-

ring is een werkeenheid geworden 
van de afdeling Publiekszaken, het 
mandaatregister is hiermee conform 
aangepast.

Verzuim
Op 12 december 2013 heeft het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen besloten tot 
vaststelling van de gemeenschappe-
lijke regeling Schoolverzuim en in-
trekking van de gemeenschappelij-
ke regeling Centraal Meld- en regi-
stratiesysteem RMC en leerplicht 
(Carel). Het besluit treedt op 1 janu-
ari 2014 in werking.  De nieuwe ge-
meenschappelijke regeling ligt vanaf 
13 december 2013 tot en met 24 ja-
nuari 2014 ter inzage bij de balie van 
het stadhuis.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 5 decem-
ber 2013 een anterieure exploita-
tieovereenkomst gesloten als be-
doeld in artikel 6.24 Wro ten aan-
zien van het plangebied ‘Broeker-
werf fase III deelgebied I gelegen 
aan de Kleermakerstraat te Vel-
serbroek.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente Velsen, sectie E, nummers 
1616 en 1603, 1619, 1615 gedeelte-
lijk. De overeenkomst is gesloten 
met Groeneweg Projekten te Velsen 

en heeft betrekking op de realisatie 
van een bouwmarkt, parkeerplaat-
sen en aanpassingen in het openbaar 
gebied.

Een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst ligt van-
af 12 december 2013 tot en met 23 ja-
nuari 2013 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 17.00 uur maandag tot en 
met vrijdag en donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Let wel op 

de gewijzigde openingstijden gedu-
rende de kerstvakantie. Tegen de ge-
sloten overeenkomst staat geen be-
zwaar of beroep open.




