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Voor alle duidelijkheid wijzen wij u 
erop, dat het algemeen telefoon-
nummer van het gemeentehuis 
140255 is. U hoeft dus geen net-
nummer te draaien! Het gemeente-
huis is geopend van: maandag tot 
en met vrijdag van 08:00 tot 17:00 
uur. Op donderdag: van 8:00 tot 
20:00 uur.

Afspraak voor bezoek
De afdeling Burgerzaken werkt uit-

sluitend op afspraak. Via www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken om uw paspoort aan te vragen, 
rijbewijs te verlengen etc. Uiteraard 
kunt u ook bellen voor een afspraak. 

Bellen voor informatie
Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? U kunt elke werkdag van 08.30 
uur tot 17.00 uur bellen met het Klant 
Contact Centrum, telefoon 140255 
(let op: geen netnummer).

Geen netnummer nodig
om gemeentehuis te bellen

Gezondheidsbeurs voor 40+
Gezond en fi t ouder worden? 
Bent u op zoek naar leuke be-
weegactiviteiten, die goed bij 
u passen? Wilt u weten hoe fi t 
u bent? Voor alle 40+ers uit de 
gemeente Velsen organiseert 
Stichting Welzijn Velsen met 
partners de Gezondheidsbeurs 
Velsen. Deze wordt gehouden 
in Sporthal Zeewijk  op zondag 
29 januari van 9.30 uur tot 13.30 
uur.

Dertig deelnemende organisaties 
zullen aanwezig zijn om u gratis te 

voorzien van onderzoek, advies, in-
formatie en/ of korting op het ge-
bied van medisch en zorg, sport en 
fi tness, beauty en verzorging, eten 
en drinken. 

Niemand minder dan Olga Com-
mandeur van het tv programma 
‘Nederland in beweging’ zal een 
sportieve workshop verzorgen. 
Ook dragen een aantal sportver-
enigingen uit de gemeente Velsen 
een sportieve activiteit bij, dus trek 
comfortabele kleding aan en kom 
langs! (foto: gemeente Velsen)

 

Voorkeursontwerpen vastgesteld

Keuzes verbinding A8-A9
De Verbinding A8-A9 is de ont-
brekende schakel tussen het hui-
dige einde van de A8 bij de Nau-
ernasche Vaart en de A9 bij 
Heemskerk en Uitgeest. Er wordt 
al lang over gepraat, maar nu lig-
gen er drie keuzes voor. U kunt 
komen kijken op 9 februari!

De Verbinding A8-A9 kent een lan-
ge historie. Over betere bereikbaar-
heid, doorstroming en lee� aarheid 
in het gebied tussen Zaanstad en 
de A0 (Beverwijk-Uitgeest) wordt 
al gesproken sinds 1977. Nu hebben 
provincie Noord-Holland, de Stads-
regio Amsterdam en de gemeenten 
Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Velsen een aantal alter-
natieven gekozen. 

Afgelopen week stelde Gedeputeer-
de Staten drie voorkeursontwerpen 
vast, die heten het Nul-plusalterna-
tief, het Heemskerkalternatief en 
het Gol� aanalternatief. De alterna-
tieven zijn drie verschillende oplos-
singen om de route tussen de A8 en 
de A9 te verbeteren. De voorkeur-
sontwerpen zijn nu openbaar en 

staan op www.noord-holland.nl en 
zoek op A8/A9 (op die pagina zoeken 
naar ‘A8 – A9 Verbinding’).

De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen hebben wel 
een eigen idee over een onder-
deel van één van de alternatieven. 
Zij hebben de voorkeur voor een 
‘knoop’ in het Gol� aanalternatief, 
terwijl GS daar voorkeur heeft voor 
een ‘aansluiting’ op de A9. Kijk naar 
de ontwerpen, dan wordt duidelijker 
wat hiermee wordt bedoeld. 

Inloopbijeenkomst 
Heeft u vragen over de vastgestel-
de voorkeursontwerpen? Kom dan 
naar de inloopbijeenkomst op don-
derdag 9 februari in Partycentrum 
De Admiraal, Dorpsstraat 1056 te 
Assendelft. Van 19.00 – 21.00 uur 
zijn er verschillende deskundigen 
aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. Zij presenteren geen nieu-
we informatie. De verwachting dat 
er voor de zomer van 2017 wordt ge-
kozen voor één voorkeursalterna-
tief. Houd de berichtgeving in de ga-
ten!

Boodschappen thuisbezorgd
Woont u in Oud IJmuiden en 
wilt u graag dat uw boodschap-
pen gratis bij u thuis worden ge-
bracht? Geef u dan op bij het So-
ciaal Wijkteam!

Het Sociaal Wijkteam had iemand 
bereid gevonden om elke woensdag 
met zijn kleine rijdende supermarkt 
door Oud IJmuiden te rijden. Maar… 
nu loopt het aantal klanten terug! 

Kan er een doorstart komen? Dat wil 
het Sociaal Wijkteam graag weten! 
Wilt u artikelen kopen? Meldt u zich 
dan aan via zdwijk-ijmuidenwest@
swtvelsen.nl of telefonisch bij Annie 
Huisman 06-33958121. U kunt ook 
(uiterlijk de dag van te voren) bood-
schappen bestellen die hij bij u be-
zorgt, bijvoorbeeld versproducten 
als vlees, brood en groente. (foto: So-
ciaal Wijkteam)
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Maak uw droom waar met de J.C. Ruigrok Stichting!
Dit jaar bestaat de J.C. Ruigrok 
Stichting 40 jaar. De jarige stich-
ting doet grote donaties in 2017. 
Organisaties kunnen vóór 15 fe-
bruari een plan indienen en kans 
maken op 50.000 of 25.000 euro!

De Stichting – die bijdragen geeft 
aan allerlei initiatieven – doet in 
2017 zes donaties van ieder € 50.000 
en één extra donatie van €25.000. 
Er is een donatie beschikbaar voor 
de domeinen: cultuur, sociaal-maat-
schappelijk, sport, natuur & milieu, 
religie en ontwikkelingssamenwer-
king.

Op de website www.jcruigrokstich-
ting.nl/jubileum staat hoe organi-
saties een aanvraag kunnen indie-
nen. Dit moet al snel: de JC Ruig-

rok Stichting verwacht van aanvra-
gers dat zij vóór 15 februari een ver-
zoek indienen op één velletje papier, 
met een korte beschrijving van het 
project en de aanvrager. Zo kunnen 
zij beoordelen of de aanvraag vol-
doet aan de voorwaarden. Pas daar-
na moet er een onderbouwd project-
plan komen en vindt de selectie van 
de zes ‘winnende’ projecten plaats.

Doe mee! De gemeente Velsen zou 
het fantastisch vinden als een or-
ganisatie in Velsen in aanmerking 
komt voor een donatie en hiermee 
haar droom kan waarmaken! In het 
verleden hebben organisaties in Vel-
sen ook wel geld van de JC Ruigrok 
Stichting gekregen, onder andere de 
stichting Beeckestijn en de Stichting 
Dudok. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

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

Het KCC is 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 inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
januari 2017 tot en met 20 janu-
ari 2017 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Meeuwenlaan 49, kappen boom 
(14/01/2017) 1173-2017;
Kennemerlaan 32, oprichten dakop-
bouw (17/01/2017) 1361-2017; 
Briniostraat 12, plaatsen van hek-
werk (18/01/2017) 1515-2017;
Velserduinweg 338, plaatsen viski-

osk (19/01/2017) 1582-2017. 

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen 
3 dakkapellen (17/01/2017) 1442-
2017;
Hagelingerweg 279, kappen 2 bomen 
(18/01/2017) 1489-2017.  

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen 
dakkapel (16/01/2017) 1341-2017; 
Louise de Colignylaan 7, kappen 
boom (18/01/2017) 1543-2017.  
 
Velserbroek
W. Kentstraat ong., plaatsen 2 keten-
parken (17/01/2017) 1367-2017. 

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 aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Zeeweg 311, vergroten woning 
(20/01/2017) 23237-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten 
woning (24/01/2017) 24688-2016;  
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten 
woning (24/01/2017) 24689-2016.  

Velserbroek
Hollandse Aak 15, veranderen 
en vergroten 1e en 2e verdieping 
(20/01/2017) 24109-2016.

ontwerpbesluit- uitgebreide pro-
cedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-

len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerstrand 172, verbou-
wen strandpaviljoen (18/01/2017) 
23778-2016. 
Middenhavenstraat 26, vervangen 
bestaande bedrijfshal (18/01/2017) 
23239-2016
Torenstraat 5, onderhoud rijksmo-
nument (18/01/2017) 22669-2016
Eksterlaan 14 en 16, samenvoegen 
woningen (19/01/2017) 20866-2016 
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozijnen 
(20/01/2017) 24163-2016,
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers),  vervangen kozijnen 
(20/01/2017) 24163-2016,
Spaarnestraat 109 t/m 123 (alleen 
oneven nummers),  vervangen kozij-

nen (20/01/2017) 24163-2016,
Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozijnen 
(20/01/2017) 24163-2016,
Zeeweg 262, plaatsen groendrager 
(20/01/2017) 25916-2016
Kennemerlaan 167, verhuur loopfi et-
sen (23/01/2017) 26062-2016 

Velsen-Zuid
Rijksweg 96, kappen 6 bomen 
(23/01/2017) 824-2017
 
APV artikel 2:17 Evenementen

Santpoort-Noord
Jeugd crosscompetitie, 4-02- 2017 
op sportpark Groeneveen, Kerkpad 
59 (23883-2016) 23/01/2017

Besluiten

derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 27 januari 2017 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 

website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-

zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-

wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.
IJmuiden 
Casembroodstraat 58 te IJmuiden – 
het brandveilig gebruik van het ge-
bouw 

Aanvragen (vervolg)

Raadsvergadering do. 2 februari 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 december 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Europese aanbesteding accountant
8 Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
9 Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosie-

ven
10 Motie 43 van 2016 “Evenementenbeleid 2016”
11 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri£  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich 
tot woensdag 1 februari 2017, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri£  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri£  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het onderwerp, 
naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri£  e contact kan 
opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden. U ont-
vangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een recht-
streeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

Kapmeldingen
Velsen-Noord: Pontweg/Concordia-
weg: 48 populieren. Deze bomen zijn 
in slechte staat en kunnen bij storm 
een gevaar zijn voor de omgeving. Ook 

moeten er een aantal bomen verwij-
derd worden i.v.m.  nieuwbouw van 
een bedrijfspand op het naastgelegen 
perceel. Vanwege vervangen laanbo-

men en renovatie plantsoenen worden 
in de volgende straten bomen gekapt: 
IJmuiden: Burg. Rambonnetlaan, Ko-
ningin Wilhelminakade, Reigersbos-

senlaan, Van Broekhuijsenstraat; Vel-
serbroek: Fregat, Hannie Schaftstraat, 
Zwanenbloemplantsoen, Kamerkamp, 
Santpoort-Noord: Kwekerslaan. 




