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Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een
goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken als het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en
straatverlichting dan ook serieus op.

Deze diensten worden onder meer

betaald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. In de editie van de Infopagina van 26 februari 2015 treft u de Belastingspecial
aan. Daarin kunt u alles lezen over
de gemeentelijke belastingen. Tarieven, maar ook informatie over
de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van bezwaarschriften.

Kennemerboulevard
volgende week op de schop
Op maandag 16 februari start aannemer BAM Wegen in opdracht
van de gemeente Velsen met de
herinrichting van de Kennemerboulevard.
Daarbij worden de
bushaltes vernieuwd, krijgt de rijbaan nieuw asfalt en worden fietsstroken aangelegd.

Omleiding
Met de aanleg van de fietsstroken
ontstaat ook op het laatste stuk naar
het strand een duidelijke en veili-

ge fietsroute. De weg blijft toegankelijk voor de bewoners en bedrijven. Gedurende de fundering- en asfaltwerkzaamheden geldt de omleidingsroute. Deze gaat over de parkeerplaats naast Seaport Marina en achter de strandpaviljoens
langs naar de eindhalte van de bus.
De slagbomen blijven in deze periode omhoog. De route staat aangegeven op onderstaande afbeelding.
De werkzaamheden duren ongeveer
vier weken.

Informatieavond

Buurtsportcoaches in
Velsen zijn groot succes
De buurtsportcoaches in Velsen
zijn een groot succes. Daarom
heeft de gemeente een beroep
gedaan op de Impulsregeling van
het rijk om zo meer geld te krijgen en twee extra coaches aan te
stellen.

De enthousiaste coaches, die door
het rijk worden gefinancierd, zorgen
voor meer sport- en beweegaanbod
in de gemeente Velsen. Mede door
hun inzet is de sportdeelname in de
gemeente sterk gestegen. Een buurtsportcoach zorgt voor meer sport- en
beweegaanbod in de buurt, versterkt
de sportverenigingen en legt de verbinding tussen sport en andere sec-

toren zoals onderwijs, zorg, welzijn,
kinderopvang en bedrijfsleven.
De Vereniging Nederlandse Gemeenten stelt gemeenten in de gelegenheid om tot 15 februari aanstaande een verklaring af te geven. De gemeente neemt al deel aan de regeling, waardoor er 8,2 fte aan buurtsportcoaches werkzaam zijn. Met
de ondertekening van de verklaring
verzoekt Velsen om extra financiering van het rijk en wil zij inzetten op
een gezonde en actieve leefstijl van
Velsenaren en meer sportdeelname.
De verklaring maakt onderdeel uit
van het landelijke Programma Sport
en Bewegen in de Buurt.

Grondwateronderzoek
in Velsen-Noord afgerond
Donderdag 19 februari a.s. bent
u van harte welkom op de informatieavond over de resultaten
van het grondwateronderzoek in
Velsen-Noord. Deze avond wordt
gehouden in het wijkcentrum De
Mel-Watervliet,
Doelmanstraat
34 in Velsen-Noord. Aanvang
19.30 uur.

sultaten zijn inmiddels bekend en
zijn beschikbaar. Het complete rapport is te downloaden op Waterloket via www.velsen.nl, Kies daarbij voor het thema ‘grondwater’.
Daarnaast ligt er een papieren versie ter inzage in het gemeentehuis
en in het wijkcentrum De Mel-Watervliet.

Tijdens de bewonersavond op 2
april 2014 over het hoge grondwaterpeil in Velsen-Noord is toegezegd om onafhankelijk onderzoek
te doen. Het door Wareco Ingenieurs uitgevoerde onderzoek richt
zich op de ernst, omvang en oorzaken van grondwateroverlast. De re-

De gemeente heeft samen met de
Actiegroep Droge Kelders VelsenNoord gewerkt aan de opzet en de
uitvoering van het onderzoek. Ook
de GGD Kennemerland en de woningcorporaties Stichting Woningbedrijf en Velison Wonen hebben
belangrijke bijdragen geleverd.
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Vervanging bomen
Kromhoutstraat
Als het weer het toelaat, worden de meeste bomen aan de
zuidzijde van de Kromhoutstraat tussen de Dokweg en de
Westonstraat komende week
vervangen. De bomen hebben te maken gehad met twee
droge lentes, waardoor zij zijn
doodgegaan. Kleinere bomen
in een vruchtbare voedingsbodem worden terug geplant. De
gemeente hoopt dat deze wel
aanslaan, al blijft het moeilijk
om jonge bomen zo dicht bij
de zee te laten groeien.

Lesprogramma om
schulden te voorkomen
Wat denk je te gaan verdienen na
school? Wat kost een studentenkamer per maand? En wist je dat
studiefinanciering eigenlijk een
lening is? Veel jongeren hebben
daar niet zo’n beeld van of denken er niet over na. De gemeente
Velsen wil daar wat aan doen, samen met het Nibud.

Eén op de drie jongeren loopt extra risico op schulden. Vooral leerlingen van scholen voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
(vmbo), zo meent het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). De gemeente Velsen wil liever voorkomen dan genezen, zeker
als het over schulden gaat. Daarom
wordt er op de vmbo-scholen in Velsen tot en met april les gegeven over

‘omgaan met geld’. Het Nibud heeft
een lesprogramma gemaakt voor de
bovenbouw van het voortgezet onderwijs: ‘Money Ways’. Drie keer
komt een duo jongeren met de leerlingen praten over geld. Daarbij gaat
het om het overdragen van kennis
zoals de kosten van gas en licht per
maand. De ‘rolmodellen’ laten ook
zien hoe om te gaan met de druk uit
de omgeving. Bijvoorbeeld dat het
sexy zou zijn om de laatste mode te
dragen. Het Vellesan en het Tender College in IJmuiden zijn vorige
week van start gegaan.

Extra bescherming
In 2012 is de Kromhoutstraat in
IJmuiden opnieuw ontworpen.
Om de aanblik van de weg groener
te maken zijn er destijds ook jonge bomen aangeplant. Helaas zijn
de bomen nooit goed tot ontwikkeling gekomen. Door de droge
lentes kon de grond het water onvoldoende vasthouden en wortelden de bomen niet stevig genoeg.
Er wordt nu een nieuwe poging
gedaan om bomen te planten. De
huidige bomen worden verwij-

Besloten is de komende twee jaar
deel te nemen aan het project, dat zal
worden uitgebreid met theatervoorstellingen voor zowel leerlingen als
de ouders.

derd en de grond opnieuw gespit.
Een extra laagje rijke grond wordt
toegevoegd om zo een betere voedingsbodem te krijgen en de jonge aanplant te beschermen tegen
extreme droogte. De grondbewerking vindt plaats vanaf de Parallelweg of vanaf de hoofdrijbaan
(tussen de Cornwallstraat en de
Ohmstraat).
De nieuwe bomen worden een
maat kleiner geplant en zullen
vastgemaakt worden aan een stevige stok of boompaal. Extra aandacht gaat uit naar voldoende
vochtigheid van de bodem. Ook
zal de berm opnieuw worden ingezaaid met een bloemenmengsel. Dit mengsel zal in het eerste
jaar concurrentie krijgen van onkruid. Dit geeft de indruk dat het
beheer en onderhoud niet goed
wordt uitgevoerd. Maar dit is een
bewuste keuze. De berm wordt
eenmaal per jaar gemaaid op een
moment dat de bloemen uitgebloeid zijn. In 2016 en 2017 zal
het bloemenmengsel de overhand
krijgen.

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-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
24 januari 2015 tot en met 30 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.

IJmuiden
Scheldestraat 91-93, uitbreiden 2e

verdieping (4/02/2015) 1802-2015;
Linnaeusstraat 169, plaatsen vlizotrap (02/02/2015) 1622-2015;
Kennemerstrand 800, vergroten gebruiksmogelijkheden (02/02/2015)
1640-2015;
Kennemerstrand 172, vergroten ge-

bruiksmogelijkheden (03/02/2015)
1685-2015;
Kennemerstrand 172 8000, legaliseren kiosk (04/03/2015) 17472015;
Kastanjestraat 28, plaatsen dakopbouw (31/01/2015) 1542-2015.
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Aanvragen
Driehuis
Tollenslaan 14, vervangen dakkapel
voorzijde (4/2/2015) 1784-2015.
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 34, kappen
boom (02/02/2015) 1807-2015;
Middenduinerweg 36, kappen 2 bomen (06/02/2015) 1842-2015.
Velsen-Zuid
Velserdijk 22, plaatsen dakkapel
voorzijde (02/02/2015) 1638-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Ossenland 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(04/02/2015)
17522015;

Floraronde 52, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(04/02/2015) 1761-2015;
Meubelmakerstraat 11, verbouwen
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits
(02/02/2015) 1587-2015;
W. Kentstraat 6, plaatsen natuurlijke heg (02/02/2015) 1628-2015.
Velsen-Noord
Westerwijkstraat
26,
starten schoonheidssalon aan huis
(06/02/2012) 1865-2015.
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 informa-

tie 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 13 februari 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 meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens
deze periode van terinzagelegging,
kan eenieder naar keuze monde-

ling 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, afdeling Publiekszaken 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 afdeling Publiekszaken werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255.
Santpoort-Zuid
Dinkgrevelaan 32, Melding brandveilig gebruik w14.000552.

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 voorzieningen-

rechter van de rechtbank NoordHolland, 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
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder
naar verblijfsruimte (05/02/2015)
w14.000536;
Breesaapstraat 54, wijzigen functie en gevelopeningen begane grond

(09/02/2015) w14.000562.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 4, oprichten berging
(09/02/2015) w14.000637.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen
(09/02/2015) w14.000639;
Kopslaan 3, vergroten woning
(09/02/2015) 33-2015;
Willem de Zwijgerlaan 102-104, constructieve wijzigingen, doorbraak in
constructie (09-02-2015) 771-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Koningsdagviering, 27 april 2015,
plein, straat en grasveld ter hoogte van de kruising Hoofdstraat
en Broekbergenlaan te Santpoort
Noord, u15.000693 (03/02/ 2015)
Standplaatsen artikel 2:17 APV
24 oktober tot en met 31 december
2015, Vestingsplein, t.o. supermarkt,
oliebollenverkoop, u15.001035 (
05/02/2015).

Vergadering IJmondcommissie op 17 februari 2015
Plaats:
Tijd:
Voorzitter:

Gemeentehuis Heemskerk,
Maarten van Heemskerckplein 1, Raadzaal
19.30 uur
mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen (20.00 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 25 november 2015

4
5
6
7

Risicoverevening jeugdzorg
Zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening
MRA-agenda
Sluiting (22.30 uur)

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van
de vergadering melden bij de raadsgriffier Arjen Overbeek: aoverbeek@velsen.nl

