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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een 
goede gezondheid in 2015

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 5 januari 2015 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke  uitnodigingen te versturen. Deze publicatie komt 

daarvoor in de plaats.
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Openingstijden stadhuis
Rond de Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis van Velsen gewijzigd:

Woensdag 31 december (Oudejaarsdag) Gesloten vanaf 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) Gesloten
Vrijdag 2 januari   Open 
Maandag 5 januari   Open vanaf 10.00 uur

De gemeente Velsen nodigt haar inwoners uit. Heeft u vragen over de 
veranderingen in de zorg, jeugdhulp, werk & inkomen? Kom dan naar 
het speciale loket in het gemeentehuis – ook open op 2 januari – of 
naar een van de markten in januari.

Tussen 15 december en 15 januari is er een speciaal loket in het gemeente-
huis beschikbaar. U kunt terecht van maandag tot en met donderdag tussen 
10 en 12 uur ’s morgens en tussen 2 en 4 uur ’s middags. Dat kan ook op vrij-
dag 2 januari 2015. Op deze uren is er een balie speciaal voor gereserveerd, 
maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht. 

In januari 2015 kunt u op de weekmarkten van Santpoort-Noord en IJmui-
den en bij de Dekamarkt in Velsen-Noord uw vragen stellen aan wethou-
ders en medewerkers van de gemeente Velsen. Dus heeft u vragen – kom 
langs en stel ze!

Waar en wanneer?
Vrijdag 9 januari 09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord 
Vrijdag 16 januari  09.00 – 13.00 uur Weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari  10.00 – 13.00 uur  Weekmarkt IJmuiden

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2014 
van 18.00 uur tot 1 januari 2015  
02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk op schoolplei-
nen
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. De politie zal optreden tegen 
degenen, die dit verbod overtreden. 
Overtreding kan leiden tot een hech-

tenis van maximaal 3 maanden of 
een fikse geldboete. 

Illegaal vuurwerk
Het Openbaar Ministerie, de politie 
en de gemeente Velsen waarschu-
wen voor het gebruik van illegaal 
vuurwerk, dat voornamelijk afkom-
stig is uit Oost-Europa. Dit vuur-
werk zorgt voor veel slachtoffers. De 
straffen voor het bezit ervan zijn bo-
vendien hoog. Voor meer informatie: 
www.politie.nl/onderwerpen/vuur-
werk.
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Lever uw frituurvet in!
Per huishouden gebruiken we 
gemiddeld 9 kilo frituurvet om 
bijvoorbeeld frites of oliebol-
len te bakken. Van gebruikt fri-
tuurvet kan echter biobrand-
stof voor de auto worden ge-
maakt.

Lever daarom uw frituurvet in en 
geef dit afval een tweede leven.
Van 9 kilo frituurvet kan 120 ki-
lometer worden gereden op bio-
brandstof. De moeite waarde dus! 

Hoe inleveren?
Inleveren is gemakkelijk. Dit doet 
u door het afgekoelde frituurvet 
terug te gieten in de originele ver-
pakking of in een lege plastic fles. 
Sluit de verpakking goed en neem 
‘m mee naar het dichtstbijzijnde 
afvalbrengstation/milieustraat. 

Zie voor adresgegevens en ope-
ningstijden www.hvcgroep.nl.

Afvalcontainers en
prullenbakken dicht
Containers voor oud papier en 
plastic afval zijn tijdelijk gesloten. 
Dit ter voorkoming van vuurwerk-
schade.

Vrijdag 2 januari 2015 kunt u weer 

gebruik maken van de containers. 
Ook zijn er in IJmuiden en Velser-
broek diverse prullenbakken op 
straat met deksels afgesloten. Even-
als de meeste houders met zakjes 
voor hondenpoep.

Kerstbomenverbranding
Op woensdag 7 januari kunnen kerstbomen op de daarvoor bestem-
de locaties worden ingeleverd om verbrand te worden. Elke ingele-
verde boom is 50 eurocent waard. Als je veel bomen hebt, kom ze 
dan direct brengen naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
IJmuiden  Kennemerplein, 
 Plein 40-45 en Canopusplein 13.00 tot 16.00 uur
IJmuiden  Heerenduinweg (brandplaats)  13.00 tot 18.30 uur 
Velsen-Noord Stratingplantsoen   13.00  tot 16.00 uur
Velserbroek Vestingplein    13.00 tot 17.00 uur
Velsen-Zuid Brandweerkazerne   13.00 tot 16.00 uur
Driehuis  Driehuizerkerkweg naast de kerk  13.00 tot 16.00 uur
Santpoort-Zuid  naast het station   13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg/
  Burgemeester Weertplantsoen  13.00 tot 16.00 uur 
Santpoort-Noord  Hagelingerweg (brandplaats) 13.00 tot 18.30 uur

Kerstboomverbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 10 januari 2014 neemt HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee, die om 8.00 uur bij de verzamelplaats voor de 
groene en grijze afvalbakken of bij de ondergrondse containers zijn neer-
gezet.

Betalen parkeermeters
Vanaf 1 januari 2015 is het in Ne-
derland niet langer mogelijk met 
de chipknip te betalen. Dat bete-
kent ook dat bij de parkeermeters 
in Velsen de chipknip niet meer 
gebruikt kan worden. Het blijft 
wel mogelijk om met muntgeld te 
betalen.

Daarnaast is er de mogelijkheid om 
te betalen met de mobiele telefoon, 
het zogenoemde belparkeren. Om te 

kunnen belparkeren dient u aange-
sloten te zijn bij een aanbieder van 
belparkeren. Op de website www.sh-
pv.nl/diensten vindt u een overzicht 
van deze aanbieders.

Ter voorkoming van vuurwerkscha-
de zijn overigens de parkeermeters  
in Velsen op 29 december uitgezet. 
Deze worden op 5 januari weer in be-
drijf genomen.
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In Beverwijk

Extra afvalbrengstation
Maandag 22 december jl.is het 
nieuwe afvalbrengstation (ABS) 
op het BUKO bedrijvenpark in Be-
verwijk geopend. Het afvalbreng-
station is bestemd voor de inwo-
ners van Beverwijk, Heemskerk, 
maar ook Velsen. U kunt hier gra-
tis uw grof huishoudelijk afval in-
leveren. Van afgedankte huisraad 
tot snoeiafval. 

Het Beverwijkse afvalbrengstation 
komt in de plaats van ABS Tolhek 
in Heemskerk, dat gesloten is. Hier 
konden ook bedrijven terecht. Het 
afvalbrengstation In Beverwijk is al-

leen voor particulieren opengesteld. 

ABS Beverwijk/Heemskerk
ABS Beverwijk/Heemskerk is ge-
legen op het BUKO Bedrijvenpark 
2 langs de Westelijke Randweg. De 
openingstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 
17:00 uur en zaterdag van 9:00 uur 
tot 15:00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over grof huishou-
delijk afval en/of het afvalbrengsta-
tion: www.hvcgroep.nl.

Afvalinzameling
rond de feestdagen
Op nieuwjaarsdag zamelt HVC 
geen huishoudelijk afval in. Ook 
de afvalbrengstations zijn ge-
sloten.

Wanneer uw inzameldag op ge-
noemde feestdagen valt, wordt uw 
afval op een andere dag opgehaald. 
Kijk op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de HVC af-

val-app wanneer dit is. Deze app 
is gratis te downloaden in de App-
store en Google Play. Met de app 
kunt u eenvoudig via uw smartp-
hone nakijken op welke dag uw af-
val wordt ingezameld. Ook is het 
mogelijk een berichtje te krijgen 
op de dag dat uw container wordt 
geleegd. Handig tijdens feestda-
gen.

John van Dijk Fonds
bezoekt zes scholen
Het John van Dijk Fonds kwam dit 
schooljaar naar de scholen in het 
voortgezet onderwijs toe! Vijftien 
raadsleden en vier steunfractiele-
den hebben twee lessen gegeven 
over de lokale politiek in Velsen 
aan de leerlingen van de derde en 
vierde klas van het Technisch Col-
lege Velsen, het Maritiem College, 
het Tender College, het Vellesan 
College, het Ichthus Lyceum en het 
Gymnasium Feliseum.

De eerste les had een voorlichtend 
karakter. Er werd uitleg gegeven over 
het werk van de gemeenteraad, de ge-
meentelijke organisatie en de loka-
le politiek. De tweede les stond in het 
teken van een politieke quiz of een 
bingo over de lokale politiek in Vel-
sen. Volgens de voorzitter van het 
fonds, het raadslid Sander Smeets, 
waren de leerlingen heel enthousi-
ast en deden goed mee! ‘Veel leerlin-
gen weten nu dat de gemeenteraad de 

hoofdlijnen van het gemeentebeleid 
vaststelt en dat de burgemeester en 
de wethouders verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van het gemeente-
beleid’. 

Na deze lessen zijn maar liefst 700 
leerlingen uit Velsen op de hoogte ge-
bracht van het werk van de gemeen-
teraad. Naast deze opgedane kennis 
weten de leerlingen ook waarom het 
belangrijk is een stem uit te brengen 
tijdens verkiezingen en hoe zij in-
vloed kunnen uitoefenen op de loka-
le politiek. 

Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen inge-
steld ter herinnering aan het Velsen-
se raadslid John van Dijk. John van 
Dijk bracht jongeren en politiek dich-
ter bij elkaar. Het Fonds bestaat uit 
raadsleden en steunfractieleden. Op 
de foto: raadslid Bas Hageman (VVD) 
in de klas van het Vellesan College.

Toezicht uitvoering Wmo
Per 1 januari 2015 is de gemeente 
verplicht een toezichtkader vast 
te stellen,  dat moet toezien op 
de juiste uitvoering van de Wet 
maatschappelijk ondersteuning 
(Wmo). Een extern bureau is in-
geschakeld om de kwaliteit van 
de voorzieningen als trapliften 
en dagbestedingsactiviteiten te 
waarborgen.

De gemeente Velsen trekt met het 
uitvoeren van de toezichtfunctie sa-
men op met vijf andere gemeenten: 
Beverwijk, Heemskerk, Haarlem-
merliede, Heemstede en Bloemen-
daal.

Zij hebben opdracht verleend aan 

een extern bureau om op basis van 
klanttevredenheidsonderzoek, sig-
nalen, klachten en rapportages te 
onderzoeken  of de zorgaanbieders 
zich aan de afspraken houden. Ook 
let deze externe partij erop of er wel 
kwalitatief goede diensten en voor-
zieningen worden geleverd. Het toe-
zichtkader is per 1 januari 2015 van 
kracht voor de duur van een jaar.

De Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) regelt dat mensen 
met een beperking ondersteuning 
kunnen krijgen. Het kan gaan om ou-
deren, gehandicapten of mensen met 
psychische problemen. Gemeenten 
voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf 
op welke manier ze dat doen.
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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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, 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 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december  2014 tot en met 26 de-
cember 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15, wijzi-
gen winkel in woning (20/12/2014) 
w14.000624
Gijzenveltplantsoen ong. (stads-
park), bouwen 24 woningen deelplan 
5a (24/12/2014) w14.000627
Planetenweg 2, aanpassen gebruik 
horeca sporthallen (24/12/2014) 
w14.000628

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, legaliseren pro-
paan/gasopslag in mestopslag 
(23/12/2014) w14.000626

Velsen-Zuid
Kerkesingel 11-13, vervangen gevel 
(24/12/2014) w14.000629

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, uitbreiden woning 
(23/12/2014) w14.000625.

Velserbroek
Geen mededelingen.

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.

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:

IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder 
naar verblijfsruimte (24/12/2014) 
w14.000536.

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning, 
de ontwerpverklaring van geen be-
denkingen en de bijbehorende stuk-

ken liggen met ingang van 9 januari 
2015 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Publiekszaken. Te-
vens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het 
menu direct naar/ meer nieuws/ in-
zage (ontwerp)besluiten. Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
eenieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerp omgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255. 

Velserbroek
Reptonstraat ong., oprichten 23 ap-
partementen (w12.000164).

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0016, legalise-
ren verdiepingsvloer (23/12/2014) 

w14.000468
Oranjestraat 98, vervangen van consoles 
van balkons (24/12/2014) w14.000543
Willemsbeekweg 1, wijzigen brand-
compartiment en splitsen begane 
grond in twee ruimten (24/12/2014) 
w14.000495
Kaplanstraat 12h, legaliseren verdie-
pingsvloer (24/12/2014) w14.000449
Steenbokstraat 32, uitoefenen bedrijf 
aan huis (29/12/2014) w14.000557

Driehuis
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong. , in gebruik 
nemen weiland als parkeerplaats 
(23/12/2014) w14.000578
Burg.Enschedelaan 2 en Kerkweg 
27, samenvoegen van twee woningen 
(23/12/2014) w14.000570
Kweekerslaan 21 8000, oprichten berg-
schuur (23/12/2014) w14.000548

Kerkweg 144, plaatsen dakopbouw 
(29/12/2014) w14.000597
Velserbroekstraat 7, plaatsen dakkapel 
(29/12/2014) w14.000590

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
D. Marotstraat ong., wijzigen voorgevel 
(24/12/2014) w14.000561

Geweigerde omgevingsvergunning 
– reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning geweigerd voor:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, kappen 
boom (23/12/2014) w14.000499

31 december 20148

Dubbelzeskamp in Sporthal Zeewijk
IJmuiden – Ook in de kerstvakantie werd voor basis-
scholieren weer een leuke sportactiviteit georganiseerd 
door de gemeente Velsen in samenwerking met vijftig 
vrijwilligers. In Sporthal Zeewijk was maandag 29 en 
dinsdag 30 december de DubbelZeskamp. Dit jaar de-

den voor het eerst ook leerlingen uit de groepen 3 en 
4 mee. Zij mochten samen met groepen 5 strijden om 
de prijzen. Dinsdag was het de beurt aan leerlingen uit 
groepen 6 tot en met 8. De DubbelZeskamp is een ja-
renlange traditie in de gemeente Velsen. Op de tribune 

zitten vaak (groot)ouders die zelf als kind hebben mee-
gedaan aan de sportieve uitdagingen. Prijzen worden 
uitgereikt aan winnende teams, best verklede team en 
pechvogels. (foto’s: Irma Schoorl, Maarten van Bergen 
en De Toermalijn)
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