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Meer tijd om uw grof afval weg te brengen!

Gemeente Velsen verruimt openingstijden afvalbrengstations
Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner
van de gemeente Velsen meer tijd om
grof afval naar het afvalbrengstation te
brengen. De afvalbrengstations Velsen
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag
langer open: van 09.00 tot 17.00 uur.

De gemeente Velsen wil met deze aanpassingen inwoners stimuleren om grof afval te
scheiden en naar het afvalbrengstation van
HVC te brengen. Thuis kunt u glas, papier,
plastic, pak en blik, gft en restafval scheiden. Grof afval is de verzamelnaam voor
al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld aan
een kapotte strijkplank, versleten vloerbedekking, oude smartphone, kapotte apparaten of meubilair. Door ook dit afval goed te
scheiden en zelf weg te brengen, draagt u bij

aan een beter milieu doordat grondstoffen
kunnen worden hergebruikt.
Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het afvalbrengstation worden gescheiden, worden daarna zo veel mogelijk gerecycled tot
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld
van een oude plastic tuinstoel weer een
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt,
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe
fiets en wordt een kapotte wasmachine gerecycled tot een nieuwe oven.
Kijk voor de adressen en openingstijden
van de afvalbrengstations Velsen en Beverwijk in de HVC afval-app of op www.hvcgroep.nl.

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2018?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om
kandidaten voor te dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter
van het jaar 2018.

Het gemeentebestuur
van Velsen wenst u

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019
in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u
iemand die aan onderstaande voorwaarden
voldoet of kent u iemand, of een team, dat
aan onderstaande voorwaarden voldoet,
geef deze sporter(s) dan vóór 21 januari
2019 op via de aanmeldknop op de website
van www.sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.

Een goede gezondheid en
veel voorspoed in 2019
Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00
tot 19.00 uur op Plein 1945.
Het gemeentebestuur komt graag naar u toe,
daarom ontvangen wij u dit keer in een feestelijke
tent op Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid
met het hele gezin.
Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze
zich kunnen amuseren!

Foto: Reinder Weidijk Fotografie

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar
sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent, mag hem, haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Gehandicapte Sporter. De prestatie
dient behaald te zijn in het kalenderjaar
2018 en de sport moet onderdeel zijn van
een sportbond die aangesloten is bij het
NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats in het Thalia Theater in IJmuiden en de presentatie van het Sportgala is
in handen van Franks Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense ver-

eniging of een Velsenaar die lid is van een
niet-Velsense vereniging. Teamsporters
die uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd. Hele teams, als het
een Velsens team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europees kampioenschap.
c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldkampioenschap.
d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldbekerkampioenschap.
e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europacupwedstrijd.
f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als
de punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen van een officiële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019
worden doorgegeven via de aanmeldknop op de website van www.sportgalavelsen.nl Ook kunt u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl Voor vragen
kunt u ook bellen met Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505. (foto: gemeente Velsen)

Gooi vuurwerkafval veilig weg
De straat vol vuurwerkresten? Natuurlijk is het fijn als we allemaal weer opruimen wat we achterlieten door het afsteken van vuurwerk.

Maar er kleeft ook altijd een risico aan, dat
pijlen niet goed zijn afgegaan en/of dat er
iets nog lang smeult of gloeit van binnen.
Wat is een veilige manier om van uw
vuurwerk af te komen? Zet overgebleven
vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een
emmer water. Nadat het heeft kunnen afdruipen doet u het dan in de restafvalbak
of in een zak in de ondergrondse container. Let op: vanwege explosiegevaar is het
verboden om vuurwerkafval bij het grof

restafval op het afvalbrengstation achter
te laten. (foto: HVC)
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Giet vet niet in toilet of gootsteen

Gebruikt frituurvet en bakolie?
Lever het in!
Heeft u zelf oliebollen of appelflappen gebakken met oud en nieuw?
Dan komt daarna de vraag: waar laat
je het vet?

Wist u dat u, net als glas, papier en plastic, ook uw gebruikte frituurvet en bakolie gescheiden kunt inleveren? Dat kan
bij steeds meer supermarkten of bij het
afvalbrengstation bij u in de buurt. Van
frituurvet wordt biobrandstof gemaakt.
Inleveren: hoe en waar?
Giet gebruikt frituurvet in de originele
verpakking of een oude plastic fles. Verzamel ook bakolie in een plastic pot of
fles. Sluit de verpakking goed en neem
deze mee naar het dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar een gele bak bij
de supermarkt. Alleen kleine restjes in
de pan? Veeg die met keukenpapier weg
en gooi dat papier in de vuilnisbak.
Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar
een verwerkingsfabriek. Daar wordt
het grotendeels verwerkt tot biodiesel.
Deze biodiesel is geschikt om op te rijden. Een ander gedeelte van het gebruikte
frituurvet wordt rechtstreeks ingezet als
biobrandstof voor energieopwekking of in
de glastuinbouw. Het plastic dat overblijft,
wordt gescheiden in een eigen recyclingproces en weer verwerkt tot nieuwe plastic producten.
Verstoppingen
Spoel uw bakolie of frituurvet nooit door

FRITUURVET?
Niet in het riool!

gemvelsen

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers

Gezondheidsbeurs Velsen
Op zondag 27 januari vindt opnieuw de
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze
beurs is specifiek gericht op een gezonde leefstijl voor inwoners van 40 jaar en
ouder.

Tip: giet het terug
in een plastic fles
of leeg pak melk
en doe het in de
vet-recyclecontainer!

@nietinhetriool |

www.nietinhetriool.nl

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van gezondheid biedt de beurs een goede kans
om de organisatie te promoten bij de inwoners van Velsen. Biedt u een gezond
product of gezonde dienst, een activiteit
of een test? We nodigen u graag uit als
deelnemer aan deze beurs. Niet elk verzoek kan gehonoreerd worden, omdat de
organisatie van de beurs streeft naar een
divers aanbod van producten en diensten.
Wie nog vragen heeft of zich als organi-

Houd ons water schoon

de gootsteen of het toilet. Het veroorzaakt
namelijk verstoppingen in het riool. Zowel
vast als vloeibaar vet gaat klonteren en stollen als het in het rioolwater terecht komt.
Meer informatie over wat nog meer niet in
het riool mag? Neem dan een kijkje op www.
nietinhetriool.nl. Informatie over recycling
staat op www.vetgoedbezig.nl.

BEACH
CLEAN UP

Via Facebook en de infopagina hebben we
u gevraagd de enquête over vuurwerk in te
vullen. Tot nu toe hebben ruim 800 mensen gereageerd op de vuurwerkenquête

Uit de tussenstand blijkt dat:
• ongeveer de helft van de bewoners vindt
dat iedereen vuurwerk moet kunnen afsteken;
• 58 van de bewoners het een goed idee
vindt als de gemeente geld zou betalen
voor het organiseren van één of meerdere
vuurwerkshows. 34 is het daar niet mee
eens;
• 30 van de respondenten nog steeds vuurwerk zou afsteken, ook als er een vuurwerkshow zou zijn;

K oop een speciale Beach Clean Up tas bij Res
sies Redesign
G ratis warme chocolademelk...

...van Tony Chocolonely voor alle...

. . . deelnemers

UMS

FOOD

imzakken beschikbaar via
J u te opru
de Strandfabri e k
O f neem je eig
e n tas m
e e!

Help to keep
our beach
clean!

• het belangrijk is dat als er een vuurwerkshow komt, dat deze in de eigen buurt is.
Als het te ver weg is, gaan mensen hier niet
naartoe.
Geef ook je mening! Dit kan nog tot 13 januari
2019 via Facebook en www.velsen.nl/oud-ennieuw-in-velsen. (foto: gemeente Velsen)

Nieuwjaars borrel
Dienstencentrum Zeewijk

U bent welkom vanaf 15.30 tot 17.00 uur
in Het Dienstencentrum. Onder het genot
Verzamelen 14:00 uur op het surfterras bij Aloha

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur
in het Rabobank IJmond Stadion in
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informatie op www.welzijnvelsen.nl en klik
op gezondheidsbeurs-velsen.

Doe mee aan de vuurwerkenquête

Op donderdag 10 januari organiseren
Stichting Welzijn Velsen en het Sociaal
Wijkteam een nieuwjaarsborrel, voor
de bewoners van het Zeewijkplein en
bezoekers van het Dienstencentrum.

14:00-16:00

YUM Y

satie of bedrijf wil aanmelden, kan contact opnemen met Nicole Sheridan of Ad
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijnvelsen.nl.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje
nemen bij organisaties op het gebied van
medische preventie (zoals artsen en fysiotherapeuten), sport en vitaliteit, gezonde
voeding, zorg en welzijn. De toegang is
gratis.

Vet, frituurvet en
olie veroorzaken
verstoppingen
in het riool.

nietinhetriool |

gemeentevelsen |

van een hapje en een drankje proosten wij
op een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
In de hal staat een kerstboom waarin wensen kunnen worden opgehangen. Wij gaan
kijken wat er zoal leeft onder de bewoners
en de bezoekers. Tevens hebben wij deze
middag een loterij.

Rioleringswerkzaamheden aan
Van den Vondellaan in Driehuis
Vanaf maandag 7 januari 2019 worden er werkzaamheden uitgevoerd op
de Van den Vondellaan. Dit zal overlast veroorzaken voor automobilisten,
(snor)fietsers, voetgangers en de bussen van Connexxion.

Wat gaat er gebeuren?
Het gaat om rioolwerkzaamheden in de
P.C. Hooftlaan. Om beide kanten met elkaar te verbinden, moet de Van den Vondellaan worden gekruist. Het asfalt van
de fietspaden en van de rijbaan op de Van
den Vondellaan wordt opgebroken, waarna het huidige riool wordt vervangen. Vervolgens wordt er tijdelijke bestrating aangelegd om het verkeer weer doorgang te
kunnen bieden. De Van den Vondellaan
staat op de planning voor herinrichting.

De definitieve bestrating wordt aangebracht als de herinrichting wordt uitgevoerd.
Omleiding
Het autoverkeer wordt omgeleid via de
Santpoortse Dreef en de N208. Het (snor)
fietsverkeer wordt langs het werkgebied
geleid, net als de voetgangers. De bussen van Connexxion rijden om tijdens de
werkzaamheden. Meer informatie hierover en over de tijdelijke bushaltes kunt u
vinden op www.connexxion.nl.
Planning
Als de weersomstandigheden geen vertraging opleveren, is de Van den Vondellaan
vanaf donderdag 17 januari 2019 weer
open voor doorgaand verkeer.

Infopagina
3 januari 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Elke kerstboom is geld waard, dus kom ‘m inleveren!
Op woensdag 9 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. Elke
boom is 50 eurocent waard. Heb je er
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden
en het grasveld aan de Hagelingerweg
(circusveld) in Santpoort-Noord.

naast het station van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen van 12.30 tot
15.30 uur
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg
van 12.30 tot 19.00 uur.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45,
Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats
van 12.30 tot 19.00 uur
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van
12.00 tot 15.30 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot
16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne
van 12.30 tot 15.30 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de
kerk van 12.30 tot 15.30 uur
• Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan

Verbranding
Op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de
Heerenduinweg in IJmuiden en op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.
Niet verbranden?
Op zaterdag 12 januari 2019 zamelt HVC
alle overige kerstbomen in. HVC rijdt een
route via de doorgaande wegen. Deze route staat op www.velsen.nl. (foto: gemeente
Velsen)

Gewijzigde openingstijden
Rond de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:
Maandag 7 januari 2019
(i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)

Open vanaf 10.00 uur

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.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.oﬃcielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 15 december tot en met
27 december 2018 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
Slingerduinlaan 6 (Duinhof ), onderhouden buitenzijde monument (17/12/2018)
22644-2018 (rijksmonument)
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar
14 logieskamers (18/12/2018) 22921-2018
Grote Beerstraat 11, vervangen erker
(18/12/2018) 22982-2018
Mercuriusstraat 18, legaliseren dakkapel (voorzijde) en muurdoorbraak keuken
(20/12/2018) 23238-2018
Kanaalstraat 52, onderhouds- en herstelwerkzaamheden (21/12/2018) 23474-2018
(gemeentelijk monument)
Nachtegaallaan 3, plaatsen dakopbouw
(21/12/2018) 23383-2018
Velsen-Noord
Olieweg 1, plaatsen luifel (17/12/2018)
22708-2018

Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, vervangen tros- en fenderpalen (20/12/2018)
23184-2018
Staalstraat 74,
plaatsen overheaddeur
(20/12/2018) 23321-2018
Stuwadoorsstraat ong., realiseren bedrijfsunits met parkeerdak (21/12/2018) 234972018
Velserkade 1, opbouw op expeditieruimte
(24/12/2018) 23593-2018
Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping
en twee nieuwe constructies (19/12/2018)
23134-2018
Minister Lelylaan 5, kappen 2 bomen
(21/12/2018) 23520-2018
Dr. Kuyperlaan 26, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (24/12/2018) 236072018
Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 12, plaatsen dakopbouw
(24/12/2018) 23572-2018
Kieftendellaan 29, vervangen en vergroten
dakkapel (25/12/2018) 23618-2018
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, oprichten jongveestal (17/12/2018) 22669-2018

Brederoodseweg 99, plaatsen dakkapel over
2 woningen (achterzijde) (20/12/2018)
23309-2018
Velserbroek
Kievitsbloem 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) (18/12/2018) 22836-2018
Zon Bastion 21, plaatsen dakopbouw
(20/12/2018) 23185-2018
Linie 28, oprichten dubbellaags woonark
(21/12/2018) 23521-2018
Rijksweg 243a en b, afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijdelijke huisvesting IJmond
Werkt! (27/12/2018) 23910-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan en
zeven van grond, breken puin of asfalt en
plaatsen vlaggenmasten en terreinafscheiding (17/12/2018) 16942-2018

Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dakkapel (achterzijde) (20/12/2018) 170972018
IJmuiden
Lierstraat 93, vergroten zolderverdieping
(21/12/2018) 17021-2018
Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en
uitbouw (achterzijde) (21/12/2018) 182062018
Hoofdstraat 246, veranderen en vergroten van een tandartspraktijk (21/12/2018)
17291-2018
Ingetrokken aanvraag standplaatsvergunning APV artikel 5:18
Velserbroek
Döner Adana per 1 januari 2019, locatie: Aurora Bastion (21/12/2018) 22223-2018
Paeon Food per 28 december 2018, locatie:
Klompenmakerstraat (21/12/2018) 228592018
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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 voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Driehuis
P.C. Hooftlaan 1 en Driehuizerkerkweg 105,
splitsen woning en winkelpand naar twee
woningen (21/12/2018) 16112-2018
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 33, plaatsen balkon (ach-

terzijde) (19/12/2018) 17996-2018
Velserbroek
Engels Gras 60, plaatsen dakkapel (voorgevel) (18/12/2018) 19422-2018
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 183rd, splitsen bovenwoning naar 3 zelfstandige woningen
(18/12/2018) 14306-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
voor evenement 100% Nieuwjaarsborrel op
5 januari 2019 (18/12/2018) 17321-2018
Velsen-Zuid
Rijksweg 110 en 112, vervangen zinken dak
en plaatsen zonnepanelen (17/12/2018)
20797-2018 (rijksmonument)
Driehuizerkerkweg ong.(park Velserbeek
Hertenkamp) plaatsen ooievaarsnest op
paal (20/12/2018) 19225-2018 (rijksmonument)
Verleende omgevingsvergunningen –
uitgebreide procedure
Velserbroek
Hofgeesterweg 3, verhogen stal en legaliseren gebruik als pensionstalling paarden
(21/12/2018) 8834-2017
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, oprichten woning
(21/12/2018) 31335-2017

De omgevingsvergunningen, de verklaringen van geen bedenkingen en de bijhorende stukken liggen met ingang van 4 januari
2019 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0034HOFGEESTERW1-R001 en NL.IMRO.0453.
OM0033ANNAVANBURE1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet
toe in staat zijn geweest, kunnen tegen dit
besluit binnen een termijn van zes weken
met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland
verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de
betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Verleende standplaatsvergunning APV
artikel 5:18
Velsen-Zuid
Sanquin mobiele bloedinzamelingsbank,
Minister van Houtenlaan 123, op 8 januari, 5 maart, 30 april, 25 juni, 20 augustus
en 15 oktober 2019 van 12.30 tot 20.00 uur

(21/12/2018) 13199-2018
Verlenging verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Zadelmakerstraat (parkeerterrein noordzijde), standplaats Dingespoort etenswaren,
broodjes, saté op zaterdag, zondag, maandag
en dinsdag van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2023 (21/12/2018) 16638-2018
Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen/Hagelingerweg, standplaats Chicken Queen grill- en
kipproducten, op zondag van 6 januari 2019
tot en met 31 december 2023 (21/12/2018)
22456-2018
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17
Velserbroek
Kerstsamenzang, Vestingplein, op 24 december 2018 van 19.00 tot 20.30 uur
(20/12/2018) 17338-2018
Geweigerde evenementenvergunning
APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Pinken – Goederenveiling, op 12 oktober
2019, locatie: in en buiten de Naaldkerk,
Frans Netscherlaan 12 (17/12/2018) 199312018

Regeling sportaccommodaties 2019
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2019 vastgesteld.

De volledige regeling kunt u vinden op www.
overheid.nl (lokale wet en regelgeving),
www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente
> sportaccommodaties in Velsen) en www.
zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).

Overzicht van de meest gangbare tarieven
(type- en drukfouten voorbehouden).

Vrij zwemmen (recreatief zwemmen)
Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
Los bad Kinderen tot 16 jaar
€ 4,90
Los bad Volwassenen
€ 5,40
Los bad Daluren
€ 4,90

Tarieven Sportvelden (tarieven per seizoen, vanaf 1-7-2019)
Voetbalveld
€ 4.073,00
Voetbal kunstgrasveld
€ 12.219,00
Hockey kunstgrasveld
€ 6.580,00
Honk- softbalveld, Korfbalveld, Rugbyveld € 3.257,00
Handbalveld
€ 2.449,00
Atletiekcomplex Groeneveen
€ 14.076,00

Meerbadenkaarten
10 baden- kaarten
25 baden- kaarten
50 baden- kaarten

Tarieven Sporthallen (per uur)
Incidenteel
Seizoen
Competitie

€ 54,00
€ 48,00
€ 57,00

Tarieven Gymzalen (per uur)
Incidenteel
Seizoen

€ 15,75
€ 11,75

Tarieven Zwembad De Heerenduinen (vanaf 1-1-2019)

(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl.entree, (2x per week, 30 min.)
€ 49,30
Leskaart 1 maand - tot 16 jaar - incl. entree, (2x per week, 45 min.)
€ 73,90
Leskaart 1 maand - volwassenen - incl. entree, (1x per week) € 39,60
Losse les - volwassenen - incl. entree, (30/45 min.)
€ 11,40

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat
per 1 december 2018 de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en bode
burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2018 is vastgesteld.

In Velsen zijn buitengewoon ambtenaren

van de burgerlijke stand en bodes van de
burgerlijke stand werkzaam. Zij hebben een
eigen rechtspositieregeling. Deze is geactualiseerd overeenkomstig de wijzigingen
in de landelijke voorbeeldregeling rechtspositie buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Het betreft met name wijzigingen
van begrippen en verwijzingen naar artike-

len in de cao en een aanpassing van de wijze waarop met vakantieverlof wordt omgegaan. Daarnaast is er een toelichting aan de
regeling toegevoegd.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in het elektro-

nisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is
ook in te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening worden
ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het
besluit tot wijziging treedt in werking op de
dag na bekendmaking.

