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IJmond dementievriendelijk
De wethouders van de gemeenten Vel-
sen, Beverwijk en Heemskerk hebben 
op 16 januari een intentieverklaring on-
dertekend om te komen tot een demen-
tievriendelijke gemeenschap. In een de-
mentievriendelijke gemeenschap draait 
het om het gemakkelijker maken van het 
dagelijks leven van mensen met demen-
tie en hun naasten. 

Er is steeds meer aandacht voor dementie 
en dat is niet voor niets. Omdat we steeds 
ouder worden, stijgt het aantal mensen 
met dementie. Tegelijk blijven mensen lan-
ger thuis wonen. Dat betekent dat meer in-
woners en organisaties dagelijks te maken 
krijgen met mensen met dementie.

Alert zijn
Daarom moeten we met zijn allen alert zijn 
op tekenen van dementie. Zo kunnen we 
mensen (en hun mantelzorgers) ondersteu-
nen waar en wanneer dat nodig is. Het is be-
langrijk dat inwoners en medewerkers van 
organisaties kennis hebben van dementie 
en weten hoe zij hier goed mee om kunnen 
gaan. 

De gemeenten in de IJmond gaan zich de 
komende tijd samen met Stichting Alzhei-
mer Nederland afdeling Midden-Kenne-
merland en de Dementieketen Midden-
Kennemerland inzetten om dit te bereiken. 
Doet u met ons mee? U kunt bijvoorbeeld 
een vrijblijvende online training volgen 
via de website www.samendementievrien-
delijk.nl over hoe u dementie kunt herken-
nen en wat u kunt doen. Ook kunt u voor 
informatie en/of een (lotgenoten)gesprek 
een Alzheimer Trefpunt bezoeken. Zie voor 
meer informatie hierover: https://www.alz-
heimer-nederland.nl/regios/midden-ken-
nemerland.   

Dementievriendelijk, wat is dat?
In een dementievriendelijke gemeente kun-
nen mensen met dementie zo lang mogelijk 
blijven meedoen in de samenleving. Dat 
wordt onder andere mogelijk door begelei-
ding aan mensen met dementie en door er-
voor te zorgen dat meer mensen weten wat 
dementie inhoudt. Mensen met dementie 
kunnen dan, met een beetje hulp, bijvoor-
beeld gewoon boodschappen doen of naar 
hun (sport)vereniging gaan. 

Wie in uw straat zorgt er altijd voor dat 
er tijdens Koningsdag leuke dingen ge-
beuren?
Wie regelt de opruimdag in uw buurt? 
Wie stuurt namens de wijk die brief aan 
de gemeente over een onveilige ver-
keerssituatie? Wie zet zich in uw ogen 
echt actief in voor de gezelligheid, 
zorgzaamheid of actie in uw buurt of 
wijk?

Geef ons een tip als u zulke mensen kent. 
Want de wethouders, gemeenteraad en 
ambtenaren van de gemeente willen ze 
graag bedanken en (nog) beter leren kennen. 
Daarvoor willen we 100 actieve bewoners 
uitnodigen voor een etentje en een bijzonde-
re voorstelling op maandagavond 4 maart in 
het Thaliatheater.

Natuurlijk hopen we ook op goede gesprek-
ken over Velsen. En dan een keer niet aan 
een vergadertafel, maar gewoon, tijdens het 

eten. Over wat je energie geeft, en wat ener-
gie kost. Een theatergroep maakt daarover 
- ter plekke! - een muzikale theatervoorstel-
ling.

Wij kennen vast al een boel van deze men-
sen, maar u weet pas écht wie we moeten 
uitnodigen. Mail aan bijeenkomsten@vel-
sen.nl wie dat is, en waarom. Mocht mailen 
niet lukken, dan kunt u bellen met Suzanne 
Hofstra (bereikbaar op telefoonnummer 
0255-567494). Wij hopen op een bijzondere 
bewonersavond. 

Wat:  een bedank-etentje voor 
100 actieve bewoners

Wanneer:  maandagavond 4 maart
Waar:  in het Thalia Theater

Tip ons! Mail de gegevens van uw buurman 
of buurvrouw naar bijeenkomsten@velsen.
nl en vertel waarom hij of zij echt bij die 100 
mensen hoort.

Tip ons!
100 actieve bewoners 
gezocht voor een etentje

•      
richting van het Pontplein zijn in volle gang. 
De verkeersstromen worden verbeterd zo-
dat het veiliger wordt voor het autoverkeer, 
de fi etsers, en het openbaar vervoer. Diverse
bewoners zich hebben aangemeld om mee
te denken over de herinrichting. Partijen
zoals Zeehaven IJmuiden, de Provincie, het 
GVB (voor de pont), nood- en hulpdiensten 

en Rijkswaterstaat hebben hun wensen en 
voorwaarden al kenbaar gemaakt. Die wor-
den nu verwerkt in een aantal voorstellen. 
In 2020 wordt het Pontplein verbouwd.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

“Drijf Inn” in zwembad 
De Heerenduinen

De wethouders Marianne Steijn van Velsen, Hanneke Niele van Beverwijk en Krijn Rijke 
van Heemskerk ondertekenden de overeenkomst bij Goed voor Elkaar in Heemskerk.(foto ge-
meente Velsen)

Kom je vrijdag 25 januari ook fi lm kij-
ken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De 
Heerenduinen? Je kan dan dobberend op 
een luchtbed kijken naar Big Hero 6.

Het zwembad wordt deze avond omgeto-
verd tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen 
luchtbed mee te nemen het zwembad heeft 

er voldoende, maar wil je op een eigen lucht-
bed fi lm kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 - 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen van  6 
t/m 14 jaar.

Ook leuk voor een verjaardagspartijtje!  
Toegang € 6,20

Zwerfvuil opruimen? 
Vraag de gemeente om hulp
Wist u dat de gemeente afvalgrijpers be-
schikbaar stelt? We helpen mensen graag 
een handje mee als zij zwerfvuil in hun 
buurt willen opruimen door afvalgrijpers 

beschikbaar te stellen. 

Wilt u ook helpen uw buurt schoon te hou-
den? Meld u aan via afval@velsen.nl!
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Home-Start Velsen zoekt vrijwilligers die 
vanuit hun eigen ervaring steun in de op-
voeding kunnen bieden aan een gezin 
met jonge kinderen. Heb je een dagdeel 
per week tijd en lijkt je dit een boeiende 
uitdaging? Misschien is Home-Start vrij-
williger dan wat voor jou.

Home-Start biedt ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschap aan ouders met 
jonge kinderen. Elk  gezin maakt wel eens 

een periode door waarin het niet makkelijk 
gaat en meestal lossen ouders deze proble-
men zelf op. Maar soms hebben gezinnen 
meer dan anders behoefte aan een luisterend 
oor of een helpende hand.  Dit zal vaker het 
geval zijn wanneer gezinnen minder kunnen 
terugvallen op een sociaal netwerk. Home-
Start ondersteunt deze gezinnen. Onze over-
tuiging is namelijk: wie jonge kinderen wil 
steunen, moet hun ouders steunen. De ge-
zinnen worden thuis bezocht door vrijwil-

ligers, die zelf ervaring hebben als ouder en 
met het opvoeden van kinderen. Vanuit ge-
lijkwaardigheid gaan ouders, samen met de 
vrijwilliger, actief op zoek naar oplossingen.
Als vrijwilliger van Home-Start ga je weke-
lijks naar ‘jouw’ gezin. Je wordt begeleid en 
ondersteund door de coördinator van Home-
Start. Voorafgaand doe je mee met de intro-
ductietraining en bereid je je voor op het ge-
ven van ondersteuning aan een gezin. Deze 
training bestaat uit 4 dagdelen en start  op 

vrijdagochtend 2 februari. Heb je interesse 
of vragen: neem gerust contact op met co-
ordinator Yasa Zeijlmans, 06- 33 95 6917 of 
kijk voor meer informatie op www.Home-
Start.nl

Enthousiaste mensen gezocht voor jonge gezinnen

Voorbereiding werkzaamheden
Verwijderen ondergrondse 
150kV-kabel Velsen-Noord 
en -Zuid 

Juist NU meepraten 
over jaarwisseling
De kruitdampen zijn opgetrokken, de 
kerstbomen verbrand, de bubbels uit 
de champagne en de oliebollen op. 31 
december lijkt weer ver weg, maar we 
willen graag met jullie nadenken over 
de toekomst van oud en nieuw in Vel-
sen.  

Ieder jaar rond de jaarwisseling laait de dis-
cussie over vuurwerk op. De afgelopen pe-
riode hebben we de vraag gesteld wat jullie 
vinden van de huidige invulling van oud en 
nieuw in Velsen. 

Uit deze enquête blijkt dat, van de 1678 
mensen die de enquête hebben inge-
vuld, 45% vindt dat vuurwerk bij oud en 
nieuw hoort en 52% van de mensen vindt 
dat vuurwerk voor te veel overlast zorgt. 

Uitnodiging
Wij willen op basis van deze enquête nog 
geen conclusies trekken. We horen graag 
nog persoonlijk wat jullie vinden van vuur-
werk in Velsen. Wil jij meepraten over de 
toekomstige  invulling van oud en nieuw 
in Velsen? Op donderdag 7 februari a.s. om 
19.30 organiseren wij een gesprek waarbij jij 
en jouw mening van harte welkom zijn. 

Waarom nu?
Plannen voor de komende jaarwisseling 
worden in het voorjaar al gemaakt. Op deze 
manier kan de gemeenteraad daar zo nodig 
geld voor reserveren. 

Aanmelden
Wil je meepraten? Laat even via www.vel-
sen.nl/vuurwerkinvelsen weten dat je komt.

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 
380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Beverwijk en Bleiswijk en het deels aan-
passen van de bestaande 150 kV-verbin-
dingen in het gebied. 
Deze nieuwe stroomsnelweg is niet alleen 
belangrijk voor de leveringszekerheid 
van elektriciteit in de Randstad maar ook 
om de elektriciteit van de in de Noordzee 
voorziene windparken te transporteren.

Regio Velsen
Onderdeel van dit project is het verwijde-
ren van de bestaande ondergrondse 150kV 
hoogspanningsverbinding tussen Velsen-
Noord en-Zuid en het a� reken van de bo-
vengrondse verbinding tussen Velsen en 
Vij� uizen, inclusief de twee tijdelijke om-
leidingen van deze verbinding. Afgelopen 
najaar is in Velsen gestart met het verwij-
deren van de masten van de bestaande bo-
vengrondse verbinding. De ondergrondse 
150 kV-verbinding die door Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid loopt, wordt in 2019 verwij-
derd. (Op bijgaande a� eelding staat deze 
verbinding aangegeven). Naar verwachting 
start aannemer A-Hak begin april met de 
werkzaamheden.

Werkzaamheden in Velsen
Voor het verwijderen van de ondergrond-
se kabel in Velsen moet ruimte worden ge-
maakt. De eerste activiteiten bestaan uit het 
kappen en snoeien van bomen en struiken 
in het gebied waar  de oude kabelverbinding 
ligt. Deze bomen en struiken zijn de afgelo-
pen 60 jaar op en rondom de verbinding ge-

groeid. Deze moeten worden weggehaald om 
de kabel op een veilige manier uit de grond 
te kunnen halen.

Herplanten  
Binnenkort worden de betre£ ende bo-
men en struiken gemarkeerd. In februari of 
maart worden de bomen vervolgens gerooid. 
Voor een deel van deze bomen bestaat een 
herplantplicht. TenneT heeft hierover met 
de gemeente Velsen afspraken gemaakt. Na-
dat de kabel is verwijderd, zorgt de gemeen-
te Velsen voor de herplanting.

Informatie
Omwonenden en anderen belanghebben-
den ontvangen nog deze week een brief met 
nadere informatie over de werkzaamheden. 
Voorafgaand aan de start van de werkzaam-
heden organiseert TenneT een informatie-
bijeenkomst. De datum en locatie hiervan 
volgt op een later moment. Omwonenden 
en andere belanghebbenden ontvangen tij-
dig een brief met nadere informatie over de 
werkzaamheden en de informatieavond.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
TenneT via telefoonnummer: 0800 836 
6388 of per email (info@randstad380kv.
nl)  Meer informatie over het project is ook 
te vinden op www.randstad380kv.nl  of op 
facebook.com/RandstadNoordring . Op het 
kaartje staan de ondergrondse kabels van 
de 150kV-verbinding Velsen-Vij� uizen 
(kaartje: TenneT).

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 12 januari tot en met 18 janu-
ari 2019 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 
Sparrenstraat 34, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (14/01/2019) 2069-
2019
Kanaalstraat 7, realiseren studentenhuisves-
ting (18/01/2019) 2742-2019
Noordzeekanaal (meerdere locaties), vervan-
gen bermverlichting, havenverlichting en ha-

venborden (14/01/2019) 1962-2019 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 72, vervangen dakkapel 
(voorzijde) (15/01/2019) 2146-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 12, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (15/01/2019) 2197-2019

Velsen-Zuid
Kerkplein 2, plaatsen zonnepanelen 
(18/01/2019) 2776-2019 

Velserbroek
De Zeiler 148, plaatsen berging (14/01/2019) 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. 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 inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, 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 na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o«  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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.
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Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten op 
grond van artikel 5:17, derde lid van de 
Algemene plaatselijke verordening ont-
heffi ng te verlenen aan: 
 
•  Roti Netherlands in Amsterdam, door 

het berijden van het Zeewindenpad om 
Paviljoen Beach Inn te bereiken met een 
bedrijfswagen met wiellast minder dan 
2800 kg en voorzien van bedrijfslogo 
Roti, tussen 07.00 – 10 uur van 1 januari 
t/m 31 december 2019

•  KW071BV in Noordwijk, voor het berij-
den van het Zeewindenpad om Paviljoen 
Beach Inn te bereiken met een bedrijfs-

wagen met kenteken 09-VRZ-8, tussen 
07.00 – 10 uur van 1 januari t/m 31 de-
cember 2019

•  Nagel Transport Service in Beverwijk, 
voor het rijden op het Noord- en Zuids-
trand met 4 voertuigen met kenteken 25-
VDF-1 (Ford Ranger),  BT-TX-28 (Iveco 
Trakker),  T7-230 (New Holland),  H356 
(Shovel Liugong)  voor onderhoud en af-
valinzameling, voor de periode 1 januari 
t/m 31 december 2019 

•  Gemeente Velsen, voor het rijden op het 
Noord- en Zuidstrand met 2 voertuigen, 
waarvan 1 met kenteken GL-767-H voor 
het uitvoeren van werkzaamheden, voor 

de periode van 1 januari  t/m 31 decem-
ber 2019

•  Gerjac Transport BV in Velsen-Noord, 
voor het rijden op het Noord- en Zuids-
trand met een tractor voor de periode 
van 1 januari t/m 31 december 2019

•  Miko Ko�  e Noord-Holland in Alkmaar, 
voor het berijden van het Zeewindenpad 
om Paviljoen Beach Inn te bereiken met 
een voertuig, kenteken V-123-LB, tussen 
07.00 – 18 uur en voertuig, kenteken V-
168-RG tussen 07.00 – 11 uur van 1 janu-
ari  t/m 31 december 2019

•  Aannemings- en Transportbedrijf 

Zuidam B.V. in IJmuiden, voor het be-
rijden van de strandopgangen van het 
Zuidstrand met een shovel, voor onder-
houd rondom de paviljoens, van 1 janu-
ari t/m 31 december 2019

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD) een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen  bij het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen.

Besluit

De gemeente heeft op 10 januari 2019 een an-
terieure overeenkomst van grondexploitatie 
gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten 
aanzien van het project ‘Dokweg 4’. 
Het projectgebied wordt omsloten door de 
Kruitenstraat en de Dokweg te IJmuiden.  
De navolgende kadastrale percelen maken 
deel uit van het projectgebied: kadastraal be-

kend gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 
5176, 5747, 5748, 6854 en 6856 (ged.) en sec-
tie I, nummer 3905 (ged.). 
De overeenkomst is gesloten met de ontwik-
kelaar van het project en heeft betrekking 
op de ontwikkeling en de realisatie van een 
short stay hotel, het verwijderen van het be-
staande gebouw, het aanleggen van de ver-

eiste parkeerplaatsen,  de inrichting van het 
projectgebied en de aanheling van het project 
op de openbare ruimte. 

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomst ligt tijdens kantooruren  
vanaf vrijdag 25 januari 2019 6 weken ter 
inzage bij de balie van het stadhuis (Dudok-

plein 1 te IJmuiden). 
De openingstijden van het stadhuis zijn van 
08:00 uur tot 17.00 uur maandag tot en met 
vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.

Nota bene: Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst

2025-2019
Zeilmakerstraat 15, legaliseren erfafscheiding 
(14/01/2019) 2262-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Industriestraat 24, verbouwen van het ge-
bouw (intern, gevels, dakterras) (15/01/2019) 
19391-2018

Santpoort-Noord
Groenelaantje 7-9000, bouwen schuur en 
slopen bestaande bebouwing (14/01/2019) 
16928-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
N.O.T.G. (Trailrunning), op 23 maart 2019 
van 09:00 tot 15:00 uur, locatie: Spaarnwoude 
(16/01/2019) 2258-2019

Santpoort-Noord
De Waerden Santpoortseboerenmarkt, op 14 
en 15 september 2019 van 10:00 tot 16:00 uur, 
locatie: Spekkenwegje 8 (17/01/2019) 2537-
2019

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18
Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 en 31 december 
2019, locatie: parkeerplaats tegenover Wij-
kerstraatweg 177 (17/01/2019) 2346-2019

Santpoort-Noord
Oliebollenkraam, van 1 november  t/m 31 de-
cember 2019 gedurende 7 dagen per week, lo-
catie: pleintje tussen Hoofdstraat en Broek-
bergenlaan (18/01/2019) 2702-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college 
van Burgemeester en wethouders van Vel-
sen of Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-

recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 270, plaatsen dakopbouw 
(11/01/2019) 22233-2018
Marktplein 52, herindeling winkel naar win-
kel met 2 appartementen (15/01/2019) 19029-
2018

Torricellistraat 2, plaatsen balkonhek, le-
galiseren garagedeur en muurdoorbraak 
(16/01/2019) 18204-2018
(naast) Plein 1945 nr. 82, tijdelijk plaatsen 
JOP container (10 jaar) (16/01/2019) 20711-
2018
Tuindersstraat 102, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2019) 21278-2018

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 44, wijzigen ge-
bruik van horeca naar wonen (14/01/2019) 
16938-2018

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 26, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (16/01/2019) 23607-
2018

Santpoort-Noord
Wüstelaan 91, interne verbouwing, aanpas-
sing dak en gevelkozijnen achtergevel (ge-
meentelijk monument) (17/01/2019) 20477-
2018
Kieftendellaan 29, plaatsen dakkapel 
(18/01/2019) 23618-2018

Velserbroek
Kievitsbloem 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(15/01/2019) 22836-2018

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17
Velsen-Zuid
Krinkels Beeckestijn Cross, op 27 januari 2019 
tussen 07:00 t/m 13:00 uur, locatie: Landgoed 
Beeckestijn (17/01/2019) 21825-2018

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

• een parkeerplaats aan de Van Dalenlaan 
nabij de ingang van basisschool Breder-
ode Dalton te Santpoort-Zuid aan te wij-
zen als algemene gehandicaptenparkeer-
plaats, door middel van het plaatsen van 
bord E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990.

• om 14 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen 
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I 

van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990, met onderborden  met 
de tekst ‘alleen om elektrische voertui-
gen op te laden’ en onderborden OB504. 
De 14 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld 
over 7 locaties:

• De C. van der Doesstraat te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de Wijk aan 
Zeeërweg;

• De Lagersstraat te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Van der Zwaags-
traat;

• De Scheiberglaan te IJmuiden, ter hoogte 
van de doodlopende Gurvenlaan;

• De Schulpweg te Velsen-Noord, ter hoog-

te van de kruising met de Bleyenhoevel-
aan;

• De Rembrandtlaan te IJmuiden, ter hoog-
te van de kruising met de Ruysdaelstraat;

• De PC Hooftlaan te Driehuis, ter hoogte 
van de kruising met de Driehuizerkerk-
weg;

• De Schokker te Velserbroek, ter hoogte 
van de kruising met de Platbodem.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch 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 indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele 
publicatie van verkeersbesluiten plaats in de 
digitale Staatscourant.

 Verkeersmaatregel
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Raadsvergadering donderdag 
31 januari 2019
Locatie: het gemeentehuis, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij 
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de raadzaal. De raads-
vergadering is zowel live als achteraf te vol-
gen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open 
de raadskalender en klik op de datum van 
deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen 
van de vergaderingen van de raad Velsen live 
te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en 
via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoon-
nummer 0255 - 567251 of via de mail gri�  e@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
De gri�  e neemt dan contact met u op.

 De Agenda

Subsidieaanvraag gemaakte kosten on-
derzoeken niet gesprongen explosieven
In de gemeente Velsen zijn in 2018 een aan-
tal werken uitgevoerd, waarbij opsporing van 
Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog noodzakelijk was. Hiervoor 
kan door middel van een raadsbesluit bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties subsidie worden aange-
vraagd. Vóór 1 april 2019 moet de subsidie-
aanvraag in het bezit zijn van het ministerie 
van BZK.

Instelling jeugdlintje
Omdat er, net als volwassenen, ook veel jon-
geren zijn die zich op een bijzondere manier 
inzetten voor de (Velsense) samenleving en 
hiervoor een onderscheiding verdienen, stelt 
het college de raad voor om de “Verordening 
tot instelling van een Jeugdlintje” vast te 
stellen. Op grond van deze regeling kan dan 
jaarlijks als blijk van waardering een onder-

scheiding in de vorm van een jeugdlintje wor-
den uitgereikt. Het college stelt een jury sa-
men om de aanmeldingen te beoordelen.

Locaties van het Kleinschalig Opdracht-
geverschap II welstandsvrij verklaren
In 2015  is Velsen gestart met de pilot ‘Klein-
schalig Opdrachtgeverschap’ (KO) waarbij 
particulieren de mogelijkheid krijgen om 
een kavel of kluswoning te kopen en hun ei-
gen droomhuis te bouwen. Dit pilotproject is 
succesvol verlopen en in 2018 heeft het col-
lege besloten om hier een vervolg aan te ge-
ven op de locaties Van Diepenstraat in Vel-
sen-Noord (17 kavels) en de Lagersstraat in 
IJmuiden (14 kavels). Voorgesteld wordt om, 
net als op de locatie Snippenbos, de nieuwe 
KO-locaties (Van Diepenstraat en Lagers-
straat) in afwijking van de Welstandsnota 
welstandsvrij te verklaren.

Financiële kadernota’s 2019 gemeente 
Velsen
Deze nota’s geven het kader waarbinnen het 

college kan opereren op drie fi nanciële be-
leidsvelden. Het Treasurybeleid geeft ka-
ders voor handelingen bij het aantrekken en 
verstrekken van geldleningen. De nota Borg-
stellingen en geldleningen geeft het kader 
waaronder aan derden geldleningen kunnen 
worden verstrekt en waaronder borgstellin-
gen aan derden kunnen worden verleend. Het 
Afwijkingenbeleid geeft het kader waarbin-
nen het college uitvoering kan geven  aan het 
fi nancieel beleid van de gemeente. De nota 
geeft aan in welke gevallen overschrijdin-
gen van de begroting achteraf of juist vooraf 
voorgelegd moeten worden. 

Afl eggen eed/belofte steunfractielid
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich 
te laten bijstaan door maximaal twee steun-
fractieleden.  Een steunfractielid mag deel-
nemen aan een sessie namens de betre¥ ende 
fractie. Een steunfractielid mag niet deelne-
men aan de raadsvergadering. Een steunfrac-
tielid hoeft niet op de kandidatenlijst van de 
laatstgehouden verkiezingen te staan. 
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Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor de volgende 
percelen: 

• De Noostraat 53, 1971 CB  IJMUIDEN
• IJsselstraat 65, 1972 WC  IJMUIDEN

• Cypressenstraat 11, 1971 ZV  IJMUIDEN
• Langevlak 57, 1974 XM  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend 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 indie-
nen  bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

 Verkeersmaatregel

11 xx maand 2019

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !




