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Twee Sociaal Wijkteams
erbij in gemeente Velsen
Deze maand komen er twee Sociaal Wijkteams bij in Velsen. Er
komt een Sociaal Wijkteam voor
Velsen-Noord & Velserbroek
en een Sociaal Wijkteam voor
Driehuis, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en
Spaarndammerpolder. De teams
ondersteunen iedereen met een
probleem in het dagelijks leven
die er zelf niet uitkomt.

Wie er zelf niet uitkomt met een
vraag over (bijvoorbeeld) wonen,
inkomen, zorg voor zichzelf of een
ander, kan contact opnemen met
het Sociaal Wijkteam Velsen. Deze teams zijn deskundig op het gebied van zorg, maatschappelijk
werk, welzijnswerk en wijkverpleging. Zij zijn dichtbij, komen langs,

denken mee en helpen zoeken naar
een oplossing. Zij leggen contacten
waar dat nodig is. Ook met andere
deskundigen, zodat u daarna weer
zelf verder kan.
De teams die nu van start gaan,
sluiten aan op de twee bestaande Sociaal Wijkteams. Deze teams
werken voor Zee-en Duinwijk &
IJmuiden-West en voor IJmuiden-Noord & -Zuid. Met de uitbreiding is er straks een dekkend
aanbod van Sociaal wijkteams in
Velsen.
De Sociaal Wijkteams zijn te bereiken via 088-8876970 en via contact@swtvelsen. Ze zijn ook te bereiken via het algemene nummer
van de gemeente Velsen: 140255.

Bodemonderzoek
rond het gemeentehuis
In de week van 26 tot 30 januari laat de gemeente rond het gemeentehuis
bodemonderzoek
doen tussen Plein 1945 en de parkeerplaatsen bij Albert Heijn. Na
een eerste onderzoek bleek dat
er onder de bestrating sprake is
van bodemverontreiniging. Daarom wordt dit vervolgonderzoek
gedaan door medewerkers met
adembescherming en zogenaamde ‘maanpakken’.

Na de opknapbeurt van Plein 1945
heeft de gemeente ook plannen om
het gedeelte tussen Plein 1945 en de
parkeerplaatsen bij de Albert Heijn
opnieuw in te richten. Deze twee ge-

bieden zullen dan beter op elkaar
aansluiten. Voordat dit kan worden
gedaan, moest de gemeente een onderzoek doen naar de kwaliteit van
de bodem. Dit onderzoek is eind
2014 gedaan. Hieruit is gebleken dat
de bodem plaatselijk is verontreinigd met metalen en vermoedelijk
ook met asbest. De verontreiniging
zit onder de huidige bestrating, dus
er is geen contact mogelijk met deze
verontreiniging. Dat ligt anders voor
de werknemers die het aanvullende
onderzoek gaan doen. Daarom werken zij met adembescherming en de
zogenaamde ‘maanpakken’. Binnen
twee weken na het onderzoek wordt
de uitslag verwacht.

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderingen in de zorg? Wethouders Baerveldt en Verkaik staan donderdag 29 januari op de weekmarkt
in IJmuiden. Bij hun informatiekraam kunt u vragen stellen en
informatie krijgen over de zorg-,
werk- en inkomenstaken die de
gemeente overneemt van het Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat
wil de gemeente bereiken. Vandaar
dat de wethouders Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik
(Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) en Robert te Beest (Wet
Maatschappelijke Dienstverlening)
op straat zijn gegaan om uw vragen
te horen, te beantwoorden en met u
in gesprek te gaan. Er zijn ook medewerkers van de gemeente en het
Sociaal Wijkteam bij, die goed op de
hoogte zijn van de veranderingen.

Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving,
maar mensen die hulp nodig hebben
blijven dit krijgen. In 2015 gaat de
gemeente vooral met mensen in gesprek. Heeft u vragen? Kom donderdag 29 januari naar de weekmarkt
in IJmuiden. De informatiekraam is
open van 09.00 tot 13.00 uur. Op de
vrijdagen 9 en 16 januari waren de
wethouders al in Velsen-Noord en
Santpoort-Noord om met bewoners
te praten.
Zorgloket
Heeft u vragen, maar kunt u niet
naar de weekmarkt komen? Kom
dan naar het gemeentehuis of bel
met: 140255 (zonder netnummer!)
of kijk op www.velsen.nl onder het
kopje ‘Hoe verandert mijn zorg’. (foto: Reinder Weidijk)

Verspreiding huis aan huis

Gemeentegids 2015
Er is weer een nieuwe gemeentegids Velsen gemaakt. Een handig
overzicht van alle informatie over
Velsen van A tot Z. De versie 2015
is 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 aanvullingen doorgeven voor de volgende gemeentegids
(2016).
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Landschappelijk ingrijpen
in Santpoortse beek
De oevers van de Bosbeek, het
water dat door het Burgemeester
Rijkenspark loopt, wordt gedeeltelijk aangepakt. Het betreft het
gedeelte van de beek, direct ten
westen van de Wüstelaan tegenover huisnummer 90. De werkzaamheden vinden plaats van 26
tot en met 30 januari 2015. De
wandelpaden, die aan weerszijden van het water liggen, blijven
tijdens de werkzaamheden begaanbaar.

De werkzaamheden komen voort uit
het Landschapsbeleidsplan Velsen.
Aan de zijde van de grasweide zal

de oever flauwer worden gemaakt.
De vrijkomende grond wordt aan de
zijde van het bospad aangevuld. De
grond wordt hier vastgelegd met een
natuurlijke beschoeiing van boomstammen. Daarnaast zullen langs de
beek een aantal bomen worden gekapt of gesnoeid.
Deze ingrepen moeten de natuurwaarde van de beek verbeteren.
Snoeien en kappen zorgen voor meer
lichtinval. Zoveel mogelijk variatie
in de loop van de beek en het flauwer maken van de oevers dragen bij
aan de ontwikkeling van waardevolle planten en dieren.

Brede School Velsen-Noord
De Brede School in Velsen-Noord
is weliswaar nog in aanbouw,
maar opende afgelopen vrijdag
tijdelijk de deuren voor haar toekomstige gebruikers.

Er wordt nog overal gewerkt, toch
zijn de contouren van de werkplekken al goed zichtbaar. De ruwbouw
is gereed. De aannemer concentreert
zich nu op de afbouw. De vloerverwarming staat aan om het vocht

goed uit het gebouw te krijgen. Zoals wethouder Baerveldt in haar toespraak al aangaf, komt het gebouw
pas echt tot leven als het wordt gebruikt. In deze nieuwe accommodatie komen onder andere de basisschool De Triangel, activiteiten van
Stichting Welzijn, een gymzaal en
een consultatiebureau. De eerste reacties waren positief. Rond de zomervakantie is het gebouw gereed.
(foto: Ko van Leeuwen)

Mini-sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling Sportzaken nodigt de sportverenigingen
en sport gerelateerde organisaties van harte uit voor het bijwonen van
het mini-sportcongres 2015 in Velsen.

Op deze avond wordt een gevarieerd programma aangeboden met als doel uw
sportvereniging te inspireren en op weg te helpen. Door middel van workshops nemen NOC*NSF en Veilig Sportklimaat (VSK) u mee in de ontwikkelingen binnen de sportsector.
Locatie: Telstar stadion, Minister van Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-Zuid.
PROGRAMMA:
19.00 uur
inloop met koffie/thee
19.30 uur
welkom door avondvoorzitter
19.35 uur
openingswoord wethouder sport mevrouw Annette Baerveldt
19.45 uur
pitch van beide deelsessies
20.00 uur
deelsessie 1: Traject sportief besturen (VSK)
deelsessie 2: Wat heb je nodig als vereniging om een open club
te worden?” (NOC*NSF)
21.00 uur
pauze
21.10 uur
plenaire presentatie Sponsoring & Crowdfunding
22.00 uur
netwerkborrel
22.30 uur
afsluiting
Aanmelden (maximaal 4 personen) voor dinsdag 27 januari via sportzaken@
velsen.nl. Aan dit mini-sportcongres zijn geen kosten verbonden.

Santpoortse Dreef dicht
Op zaterdag 24 januari is een
deel van de Santpoortse Dreef
afgesloten door werkzaamheden aan de Schipbroekerbeek.
Het gaat om het stuk tussen de
rotonde Hagelingerweg en de
op- en afrit van de N208 richting
Santpoort-Noord. Er komen borden voor de omleidingsroute.

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 januari 2015 wordt er gewerkt aan de Schipbroekerbeek op

het gedeelte tussen de rotonde Hagelingerweg en de op- en afrit van
de N208. Dit is de watergang die
hier langs de Santpoortse Dreef
ligt.
Het werk wordt op 22 en 23 januari
voorbereid. Op zaterdag 24 januari
wordt een deel van de beschoeiing
weggehaald en wordt een ‘natuurlijk’ grondtalud aangelegd. Deze ingreep moet de natuurwaarde van
de beek verbeteren.
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Delegatie gemeenteraad bezoekt Velsense musea
Afgelopen zaterdag 17 januari bezocht een groep raadsleden drie
musea in Velsen: het Pieter Vermeulenmuseum, het Zee- en Havenmuseum en zoals op de foto
te zien: het Bunkermuseum.

Dit als voorbereiding op besluitvorming over een toekomstig Kust Informatie en Innovatie Centrum. De
bestuursleden van de musea heetten de raadsleden van harte welkom
en verzorgden een rondleiding. Aansluitend was er in het Holiday Inn
hotel in IJmuiden een presentatie
over de ontwikkelingen op gebied
van musea en informatiecentra.(foto: gemeente Velsen)

Calamiteitenbogen in gebruik
Op 23 januari 2015 neemt Rijkswaterstaat de calamiteitenbogen
bij Velsen en Beverwijk in gebruik.
Vanaf die datum kan het verkeer
niet meer in twee richtingen door
één tunnelbuis van de Velsertunnel rijden.

Calamiteitenbogen zijn extra binnenbochten op de knooppunten Velsen en Beverwijk, waardoor het mogelijk wordt om via de Wijkertunnel
te rijden als de Velsertunnel dicht is.
Het zijn géén normale verbindingswegen; ze gaan alleen open als het
verkeer voor de Velsertunnel vaststaat, bijvoorbeeld door een ongeluk
of onderhoud. De calamiteitenbogen
zijn dan ook aangelegd vanwege veiligheidsregels voor tunnels.
De omleidingsroute (U70 en U69)
wordt met omleidingsborden en matrixborden aangegeven en geldt al-

leen voor verkeer dat naar het zuiden
rijdt. Voor verkeer naar het noorden
verandert er niets: dat rijdt via de beschikbare tunnelbuis van de Velsertunnel richting Beverwijk.
Aanpassing wisselstrook
Velsertraverse
Als een tunnelbuis dicht is, wordt
ook de oprit vanaf de Velsertraverse
afgesloten en wordt het verkeer omgeleid. In verband hiermee worden
ook de tijden van het gebruik van de
wisselstrook op de Velsertraverse aangepast. Vanaf 23 januari 2015
staat de wisselstrook alleen van 14
uur tot 19 uur op twee rijstroken
linksaf richting Velsertunnel. Op de
andere uren staat de wisselstrook op
twee rijstroken rechtdoor, dus ook ’s
nacht tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Meer info: www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
januari 2014 tot en met 16 januari 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(15/01/2015) 722-2015.

IJmuiden
Mercuriusstraat 16, plaatsen erker
(15/01/2015) 663-2015;
Cypressenstraat 35, plaatsen dakopbouw (13/01/2015) 507-2015;
Kievitlaan 19, opmetselen zijgevel en plaatsen dakkapel voorgevel
(14/01/2015) 658-2015;
De Ruyterstraat 66, plaatsen dakopbouw (10/01/2015) 385-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 102104, doorbraak in constructie
(14/01/2015) 771-2015;
Bloemendaalstraatweg 118 (gemeentelijk monument), vervangen
dakpannen (16/01/2015) 764-2015.

Driehuis
Marnixlaan 5, wijzigen achtergevel en uitbreiding badkamer

Velsen-Noord
Rooswijkweg 7-9, wijzigen bestaande reclame (12/01/2015) 472-2015.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, vergroten woning
(begane grond en 1ste verdieping)
(14/01/2015) 641-2015.
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 27, kappen boom
(11/01/2015) 402-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen

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.
ONTWERPBESLUIT - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 januari 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu direct naar/ meer

nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Velsen-Zuid
Genieweg 50, gedeeltelijke functiewijziging stalgebouw naar kantoor en plaatsen fietsenberging
(23/052014) w14.000243.

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, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kaplanstraat 7, vergroten 1ste verdieping (19/01/2015) w14.000593;
Pegasusstraat 34, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(19/01/2015)
w14.000601;
Scheldestraat 101, wijzigen buitengevel (19/01/2015) w14.000614.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 1, kappen boom
(19/01/2015) w14.000610;
Middenduinerweg 28, kappen boom
(16/01/2015) w14.000596.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 4, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(16/01/2015)
w14.000588.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Verleende omgevingsvergunning
Van rechtswege
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

omgevingsvergunning Van Rechtswege verleend voor:
IJmuiden
Velserduinweg
177,
vergroten 1ste verdieping (19/01/2015)
w14.000537.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen
Rommelmarkt, 11 april, 30 mei, 20
juni, 11 juli, 8 augustus en 19 september 2015, Plein 1945 IJmuiden
(19/01/2015) u15.000227.
Ontheffing werken buiten reguliere werktijden artikel 4:5 APV
Werkzaamheden (tussen 19.00 uur
en 07.00 uur) voor de periode 17 januari tot 22 januari 2015 tot 7.00 uur
te Velsen-Noord voor verhelpen gasstoring.
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Van een papieren naar een digitaal aanslagbiljet
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van internetbankieren om facturen, aanslagen en waardedocumenten digitaal aan te leveren.

De gemeente Velsen biedt haar inwo-

ners de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingaanslag digitaal te
ontvangen. De betalingswijze is het
zelfde als via een “papieren”aanslag
en is vermeld op de achterzijde van
het aanslagbiljet. Uw digitale aanslag wordt 7 jaar bewaard binnen uw

internetbankieren.
Op het aanslagbiljet kan het volgende zijn opgenomen: uw WOZ-beschikking, uw aanslag onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing en hondenbelasting.

Wilt u uw gemeentelijke aanslag
in het vervolg digitaal ontvangen,
meldt u zich dan aan via www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.nl vóór 5
februari 2015.

Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 23 september 2014 hebben besloten:

- de instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014

vast te stellen;
- de instructie voor de leerplichtambtenaar gemeente Velsen 2014
in werking te laten treden op de
tweede dag na bekendmaking;
- per gelijke datum de instructie
voor de leerplichtambtenaar ge-

meente Velsen 2010 in te trekken.
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op
de tweede dag na bekendmaking.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is als bijlage in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Tevens
ligt de regeling 12 weken ter inzage
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

-een parkeerverbod in te stellen op de
westzijde van het in noord-zuidelijke richting lopende deel van de Banjaertstraat te Velsen-Noord door middel van het plaatsen van de borden E1,

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD)
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als extra service.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

Trompstraat 164, 1972 AK IJMUI-

DEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

