
Infopagina

9 februari 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Nieuw evenementenbeleid
De gemeente Velsen heeft haar 
evenementenbeleid opnieuw 
vastgesteld, het oude beleid was 
niet meer van deze tijd, want dat 
dateerde uit 2007.

De verantwoordelijk wethouder An-
nette Baerveldt zegt daarover: “Sa-
men met inwoners, bedrijfsleven, 
maatschappelijke organisaties en 
andere overheden is in 2011 de Visie 
op Velsen 2025 ’Kennisrijk Werken 
in Velsen’ opgesteld. Nu is ook de 
‘landelijke handreiking evenemen-
tenbeleid’ verschenen. Daar willen 
en kunnen we als Velsen aan voldoen 
om de veiligheid bij evenementen 
voor iedereen te waarborgen.’’

“We zijn niet zomaar zelf aan de 
gang gegaan met dat nieuwe beleid, 
maar hebben via het burgerpanel 
bij onze inwoners ons oor te luiste-
ren gelegd. Ook organisatoren van 
evenementen hebben we betrokken 
bij het opstellen van dit nieuwe be-
leid. Evenementen bepalen voor een 
deel de levendigheid en sfeer in Vel-
sen/IJmuiden. We willen graag een 
gevarieerd en ruim aanbod aan eve-

nementen en dan het liefst het hele 
jaar door. Dit zorgt voor het vergro-
ten van de economische spin-o� , zo 
was de waarde van evenementen in 
2014 12,2 miljoen en ging het om 169 
arbeidsplaatsen.’’

Het nieuwe beleid maakt het aan-
vragen van een vergunning eenvou-
diger. Er zijn regels geschrapt, waar-
door meer evenementen nu kunnen 
volstaan met een melding. De ge-
meente kijkt het komend jaar hoe we 
het makkelijker kunnen maken om 
subsidie voor evenementen aan te 
vragen. We werken er aan om straks 
één duidelijk formulier op de websi-
te van de gemeente te hebben staan.

“Onze gemeente leent zich bij uit-
stek voor evenementen”, aldus wet-
houder Baerveldt.” Zo zit het Ha-
venfestival in het DNA van Velsen. 
Maar denk ook aan het recreatiege-
bied Spaarnwoude, de haven en het 
strand. Het gaat echt niet alleen om 
grote evenementen. Juist de kleine-
re festiviteiten, zoals Koningsdag, 
zorgen voor cohesie tussen onze in-
woners.(foto: Reinder Weidijk)

Niet snorren of brommen!
Deze week is de nieuwe  fi etsrou-
te tussen de Zeeweg  in IJmuiden 
en Station Santpoort-Noord vol-
ledig in gebruik genomen. Deze 
fi etsroute is aangewezen als zo-
genoemd ‘onverplicht fi etspad’, 
aangeduid met het rechthoekige 
blauwe bord ‘fi etspad’.

Dat bord betekent volgens de ver-
keersregels dat fi etsers niet verplicht 
zijn het pad te nemen, maar dat wel 
mogen doen. Voetgangers mogen dit 
pad gebruiken op delen waar geen 
voetpad aanwezig is.

Dat geldt niet voor snorfi etsers met 
brandstofmotor en bromfi etsers. Zij 
mogen volgens de verkeersregels 
NIET van een ‘onverplicht fi etspad’ 
gebruik maken. De boete bij overtre-
ding is momenteel € 95 (excl. admi-
nistratiekosten). Ook mogen ruiters 
het fi etspad en voetpad niet gebrui-
ken. Zij riskeren bij overtreding een 
boete van € 55.

Als het donker is wordt het fi etspad  
alleen verlicht tijdens de spits. Dit is 
’s ochtend vanaf ca. 7 uur en ’s avonds 
tot ongeveer 19 uur.  Buiten deze tij-
den is het dus niet verlicht. Dit om de 
natuurlijke leefomgeving van dieren 
zoveel  mogelijk te beschermen.
 
De aansluiting van het nieuwe fi ets-
pad bij de Zeeweg is tijdelijk. De-
ze aansluiting verandert als de ro-
tonde Waterloolaan-Zeeweg-Minis-
ter van Houtenlaan wordt aangelegd 
(gepland in de periode augustus-ok-
tober 2017).

Ook andere weggebruikers moeten 
rekening houden met de gewijzig-
de situatie. Zo moeten  automobilis-
ten vooral op de kruising Driehuizer-
kerkweg-Nicolaas Beetslaan reke-
ning houden met overstekende fi et-
sers. Let op:  op kruisingen zonder 
voorrangsregeling, hebben alle be-
stuurders van rechts voorrang, dus 
ook fi etsers! (foto: gemeente Velsen)

Loket tijdelijk uit de lucht
Aanstaande zaterdag 11 februari (bij 
tegenvallers wordt zondag als uit-
loop gebruikt) wordt een update uit-
gevoerd door de leverancier van het 
digitaal loket. Dat houdt in dat uw 
virtuele balie voor alle vragen over 
producten en diensten van de ge-

meente Velsen tijdelijk niet beschik-
baar is. Normaal gesproken kunt u 
hier 24 uur per dag terecht om bij-
voorbeeld uw verhuizing door te ge-
ven of een uittreksel BRP (Basis-
Registratie voor Persoonsgegevens, 
voorheen GBA) aan te vragen.

Gemeente gaat WhatsAppen
Vanaf 1 februari is de gemeente 
Velsen ook via ‘WhatsApp’ te 
bereiken. Het nummer is: 06-
40897875. De app-berichten 
worden alleen tijdens kantoor-
uren gelezen en afgehandeld. 
Het is niet mogelijk om naar dit 
nummer te bellen of een sms te 
sturen.

Wij doen er alles aan om u  zo snel 
mogelijk  te antwoorden. De be-
richten worden behandeld tij-
dens de uren waarop de gemeente 

telefonisch bereikbaar is, dus van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur. De gemeente zal geen 
privacygevoelige informatie via 
WhatsApp versturen.

Het gebruik van WhatsApp past 
binnen de digitale koers die de ge-
meente Velsen heeft ingezet.  Eer-
der is al gestart met social media:  
twitter en facebook. Uiteraard is 
het ook mogelijk om de gemeente 
te mailen: info@velsen.nl.
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Rondleidingen in het 
Burgemeester Rijkenspark
Mensen zijn gesteld op bomen en 
parken. Bomen en struiken groei-
en  vanzelf, maar hebben ook on-
derhoud nodig. En dat gaat wel-
eens gepaard met kap en snoei-
werk. Zo ook laatst in het histori-
sche Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort-Noord.

Medewerkers van de wijkpost Sant-
poort willen u heel graag meenemen 
naar het bos en vertellen over hun 
onderhoudswerkzaamheden. Niet 
alleen in dit park, maar ook over hun 
werk in zijn algemeenheid. Er staan 
twee rondleidingen gepland:

- Woensdag 15 februari 2017, start 
om 13.30 uur en duurt tot max. 
15.30 uur

- Zaterdag 18 februari 2017, start om 
10.30 uur en duurt tot max. 12.30 
uur

Aanmelden vooraf is niet nodig. 
Kom gewoon naar de wijkpost aan 
de Wijnoldy Danielslaan 53 in Sant-
poort-zuid. Daar wordt u hartelijk 
ontvangen met ko�  e/ thee of limo-
nade en een kleine versnapering. (fo-
to: gemeente Velsen)

Ondernemerspeiling 
Rond 14 februari 2017 krijgen alle 
bedrijven in de gemeente Velsen 
een schriftelijk verzoek om mee 
te doen aan een digitale Onder-
nemerspeiling.

Op deze manier wil de gemeente 
weten wat ondernemers vinden van 
de samenwerking met de gemeen-
te. Hoe denken zij bijvoorbeeld over 
de omgeving van hun bedrijf, de 
dienstverlening, bereikbaarheid, 

veiligheid en de administratieve 
lasten. De uitkomsten van deze On-
dernemerspeiling kan de gemeen-
te gebruiken om haar beleid en 
dienstverlening te verbeteren. Het 
is daarom belangrijk dat zoveel mo-
gelijk  bedrijven hieraan meedoen. 

Het onderzoek  wordt uitgevoerd 
door I&O Research. Deelname aan 
de ondernemerspeiling is mogelijk 
tot 12 maart 2017.

Koolmonoxide gevaarlijk!
De laatste periode zijn er opval-
lend veel meldingen van (bijna-)
ongevallen met koolmonoxide-
vergiftiging. Zo’n vergiftiging kan 
iedereen overkomen. Toch is min-
der bekend dat bijna de helft van 
de ongevallen plaatsvindt met 
een moderne cv-installatie.

Daarom is Brandweer Nederland op 
1 februari de campagne ‘Stop CO-
vergiftiging’ gestart. Samen met de 
Nederlandse Brandwonden Stich-
ting, de 25 brandweerregio’s en de 
GGD roept zij op om de volgende ac-
ties thuis uit te voeren: ventileren, 
controleren en alarmeren.
 
‘’Vijf jaar geleden had ik na het sla-
pen na een nachtdienst last van dui-
zelingen en lichte hoofdpijn. Bui-
tenshuis ging het beter’’, zegt Johan 
van Wel, in het dagelijks leven vrij-
willig brandweerman. Na het ‘voor-
slapen’ voor de volgende nacht-
dienst voelde ik me weer niet zo ge-
weldig fi t, maar ik ben toch gaan 
werken. Toen ik de volgende och-
tend fi t thuiskwam was mijn vrouw 
duizelig en draaierig. Uiteindelijk 
bleek het een koolmonoxidevergifti-

ging te zijn door een fout van de in-
stallateur bij het installeren van de 
cv-ketel. De pijp sloot niet goed aan 
op de CV ketel. Deze was bij de storm 
een dag eerder los komen te zitten.” 

Vage griepklachten 
Blootstelling aan een té hoge con-
centratie koolmonoxide (CO) kan 
tot CO-vergiftiging leiden. Dat voelt 
in eerste instantie als een beginnend 
griepje: je krijgt hoofdpijn, wordt 
misselijk, moet overgeven en bent 
moe. Ook verwardheid kan optre-
den. Verdere blootstelling aan het 
gas kan bewusteloosheid, blijvende 
hersenschade of zelfs de dood tot ge-
volg hebben. 

CO-melder 
Koolmonoxide ruik, proef o f zie je 
niet. Een zogeheten CO-melder kan 
levens redden. Je wordt dan tijdig 
gealarmeerd voordat je het bewust-
zijn verliest. In Nederland heeft cir-
circa 18% een CO-melder in de wo-
ning geplaatst. Meer weten? Zie 
www.brandweer.nl/koolmonoxide. 
Herken jij de signalen van een CO-
vergiftiging? Op de site is het ook 
mogelijk om jouw situatie te testen.

Bootcamp in Velserbroek
Als dank voor het schoonhou-
den van hun eigen buurt, waren 
alle leden van de BeestenBen-
de van Velsen uitgenodigd voor 
een sportieve middag in het Pol-
derhuis in Velserbroek. Onder be-
geleiding van de Velsense sport-
coaches deden ruim 100 kinde-
ren 1 februari jl. mee aan een heu-
se bootcamp.

Na een gezamenlijke warming up 
gingen zij fanatiek aan de slag met 
onder meer een zwerfafval-storm-
baan en een conditiecircuit. De 

BeestenBenders zijn in hun vrijwil-
ligerswerk wel wat gewend, de hin-
dernissen werden dan ook zonder 
problemen genomen.

Twee uur lang samen sporten en la-
chen in Velserbroek. Vanzelfspre-
kend ging hun afval na de drinkpau-
ze keurig de vuilnisbakken in. ”Ge-
woon, omdat dat zo hoort”, aldus een 
enthousiast en trouw lid. Meer we-
ten over deze kids en hun schoon-
maakacties bij hen in de buurt? 0Zie  
www.mijnbeestenbende.nl. (foto: 
gemeente Velsen)
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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 28 
januari 2017 tot en met 3 febru-
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
Snippenbos ong. kavel 15, oprichten 
woning  (28/01/2017) 2347-2017;
Snippenbos ong. kavel 21, oprichten 
woning (30/01/2017) 2519-2017;
Snippenbos ong. kavel 10, oprichten 

woning (01/02/2017) 2798-2017;  
Snippenbos ong. kavel 11, oprichten 
woning (01/02/2017) 2800-2017;
Kromhoutstraat 56, plaatsen hek-
werk (30/01/2017) 2570-2017; 
Eksterlaan 24, vervangen ko-
zijn, plaatsen erfafscheiding 
(30/01/2017) 2454-2017; 
Kennemerstrand 160, plaatsen over-
kapping (01/02/2017) 2684-2017;
Pegasusstraat ong., plaatsen speel-
toestellen (01/02/2017) 2694-2017; 
Briniostraat 12 en 10, plaatsen video-
scherm (01/02/2017) 2715-2017;
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen 
voorgevel,  realiseren balkon achter-
zijde (02-02-2017) 2900-2017. 

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 71, plaatsen erker 
(28/01/2017) 2361-2017; 
Bonairestraat 18,verhogen nok 
(30/01/2017) 2475-2017;  
Biallosterskilaan 26, samenvoegen 
tot 1 woning (03/02/2017) 2969-
2017;

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15B, kappen boom 
(28/01/2017) 2358-2017;
Wüstelaan 32, onderhouden en aan-
passen gemeentelijk monument 
(02/02/2017) 2746-2017.

Driehuis
Van den Vondellaan ong., oprichten 
woning (03/02/20017) 2931-2017;
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 45 
parkappartementen (03/02/2017) 
2956-2017.

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

Nieuw contract zorgt voor minder plassen op straat
De fi rma Vandervalk+degroot gaat 
voor de  gemeenten Beverwijk,  
Heemskerk en Velsen ruim 51.000 
straatkolken (putten) reinigen.

De fi rma Vandervalk+degroot, die als 
beste bieder uit de openbare aanbe-
steding kwam, is op 1 november 2016 
in Beverwijk begonnen met de werk-
zaamheden. In februari 2017 start de 
aannemer in de gemeenten Heems-
kerk en Velsen.

In plaats van één keer per jaar de kol-

ken te reinigen, wordt dit nu gedaan 
op het moment dat het nodig is. Hier-
door worden de kolken  steeds op het 
juiste kwaliteitsniveau gehouden, 
waardoor er minder  plassen regen-
water op straat blijven staan.

Tijdens het reinigen van de kolken 
wordt met behulp van GPS-coördi-
naten vastgelegd welke kolk is gerei-
nigd, op welk tijdstip en of er spra-
ke is van een defect aan de kolk. Tot 
nu toe werden de kolken steeds een-
maal per jaar gereinigd. In de praktijk 

bleek dat niet voor alle situaties vol-
doende te zijn. Sommige kolken ver-
vuilden namelijk sneller door blade-
ren, bloesem of wegvuil. De gemeen-
ten verbeteren de controle op het 
werk door het gebruik van een app, 
waardoor het proces volledig digitaal 
verloopt.

Werkgelegenheid en duurzaamheid
Aannemer Vandervalk+degroot gaat 
met dit contract werkzoekenden en 
scholieren aan werk proberen te hel-
pen of voorbereiden op een baan. Bij-

voorbeeld werk als verkeersregelaar 
of leer/werktrajecten. Bovendien be-
steedt het nieuwe contract veel aan-
dacht aan duurzaamheid. De aanne-
mer gaat het vrijkomende rioolslib 
biologisch reinigen, zodat het weer 
nuttig gebruikt kan worden. Ook zijn 
met de aanbesteding eisen gesteld 
aan de uitstoot van de vrachtwagens. 
De opdracht geldt voor twee jaar. Bij 
een goede uitvoering van het contract 
wordt het telkens met twee jaar ver-
lengd. De maximale duur van het con-
tract is zes jaar.
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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
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers) plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers) plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Spaarnestraat 109t/m 123 (alleen 
oneven nummers) plaatsen van ko-
lommen onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Van Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen on-
even nummers)  plaatsen van kolom-
men onder balkons (03/02/2017) 
25643-2016;
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten 
woning (03/02/2017) 24688-2016;

Kennemerlaan 95,  wijzigen van het 
gebruik (03/02/2017) 25175-2016. 

Santpoort-Noord
kerkweg 44, uitbreiden woning 
(7/02/2017) 25446-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
Fietsevenement de Omloop 
van Zandvoort, 26 maart 2017, 
(03/02/2017) 321-2017.

APV artikel 2:12 Filmen

Velsen-Zuid
Torenstraat, Oud Velsen te Velsen-
Zuid, 16 februari 2017, (03/02/2017) 
2000-2017.

Besluiten

Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016
De gemeenteraad van Velsen 
maakt  bekend dat zij in hun ver-
gadering van 15 december  2016 
hebben besloten:

• In te stemmen met het Evenemen-
tenbeleid gemeente Velsen 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen 

op www.Velsen.nl.

Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van dinsdag 31 janua-
ri 2017 hebben besloten op grond 
van artikel 5 en 6 van de Verorde-
ning op het beheer en het gebruik 
van de gemeentelijke begraaf-

plaatsen voor de gemeente Vel-
sen 2017:

• De “Nadere regels voor de gemeen-
telijke begraafplaatsen te Velsen 
2017” vast te stellen

• De “Nadere regels voor de gemeen-

telijke begraafplaatsen te Velsen 
2017” de dag na publicatie in wer-
king te laten treden.

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 10 
februari 2017.

De integrale tekst is gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen en wordt ook ge-
publiceerd op de website www.over-
heid.nl

Kapmelding
Wegzagen van Esdoorn bomen en 
opschot ( jonge bomen van woeke-
raars zoals esdoorn en iep) in het 
stuk tussen de Maasstraat en de 

Heerenduinweg, om te voorkomen 
dat de esdoorn gaat woekeren ( de 
overhand gaat nemen). De jonge beu-
ken en andere soorten bomen krij-

gen dan de kans om verder te groei-
en. We laten dode bomen staan voor 
de vogels, zoals de specht en andere 
insecteneters, mits deze bomen geen 

gevaar vormen voor de omgeving.

Mandaatregister
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 31 januari 2017 
gelet op de artikelen van afdeling 
10.1.1 van de Algemene wet be-
stuursrecht hebben besloten:

• Het Mandaatregister gemeente 
Velsen 2017 vast te stellen

• Het Mandaatregister gemeente 
Velsen 2017 in werking te laten tre-
den daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 10 
februari 2017

De integrale tekst van het mandaat-
register gemeente Velsen 2017  is ge-

publiceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Vel-
sen en wordt ook gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl 
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Gemeenschappelijke regeling Afvalschap
Op 15 november 2016 het college 
heeft besloten:

1. de gemeenschappelijke regeling 
Afvalschap IJmond Zaanstreek 
tweede wijziging vast te stellen en 
deze daags na publicatie in wer-
king te laten treden

2. Wethouders F. Bal en A. Verkaik 
aan te wijzen als lid van het Alge-
meen Bestuur van AIJZ

3. Wethouder R. Vennik aan te wij-
zen als vervanger van F. Bal en A. 
Verkaik. 

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek (GR 
AIJZ) moet worden geactualiseerd 
vanwege wijzigingen in de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn toe-

treden van het college tot de GR 
AIJZ en de uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast is van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een aantal 
kleine veranderingen in de regeling 
aan te brengen. Dat zijn vooral tech-
nische aanpassingen op basis van 
wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
Deze wijziging van de regeling Afval-
schap IJmond Zaanstreek is in wer-
king getreden één dag later dan na-
dat deze op 12 december 2016 in de 
Staatscourant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van de regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek is ge-
publiceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen

Gemeenschappelijke regeling ReinUnie 
Op 2 februari 2017 de gemeente-
raad van Velsen heeft besloten:

1. het college toestemming te ver-
lenen om toe te treden tot de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010;

2. tot wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling ReinUnie 2010, in 
die zin dat het college toetreedt tot 
de gemeenschappelijke regeling 
ReinUnie 2010 en deze wijziging 
daags na publicatie in werking te 
laten treden;  

3. tot uittreding uit de gemeenschap-
pelijke regeling ReinUnie 2010 één 

week na inwerkingtreding van bo-
vengenoemde wijziging van de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010;

4. om het college 
toestemming te verlenen om de ge-
meenschappelijke regeling Rein-
Unie 2010 aansluitend opnieuw te 
wijzigen, in die zin dat de regeling 
wordt geactualiseerd conform de 
Wet gemeenschappelijke regelin-
gen en de regeling het rechtskarak-
ter krijgt van een collegeregeling. 

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling 

ReinUnie (GR RU) moet worden ge-
actualiseerd vanwege wijzigingen 
in de Wet Gemeenschappelijke Re-
gelingen. De belangrijkste wijzigin-
gen zijn toetreden van het college tot 
de GR RU en uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast wordt van de ge-
legenheid gebruik gemaakt om een 
aantal kleine veranderingen in de re-
geling aan te brengen. Dat zijn voor-
al technische aanpassingen op basis 
van wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
De eerste gewijzigde regeling Rein-
Unie treedt in werking één dag later 
dan nadat deze op 13 februari 2017 
in de Staatscourant is gepubliceerd.
Of als publicatie door Velsen na 13 
feb plaatsvindt: De eerste gewijzigde 
regeling ReinUnie is in werking ge-
treden één dag later dan nadat deze 
op 13 februari 2017 in de Staatscou-
rant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van eerste gewij-
zigde regeling ReinUnie is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeente-
blad van de gemeente Velsen

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehan-
dicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

- Wieringer Aak 131, 1991 XN  VELSERBROEK
- P.C. Hooftlaan 39 A, 1985 BE  DRIEHUIS 
- Lierstraat 57, 1973 VG  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 

een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend 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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.




