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Verkiezingsavond en afscheid
en installatie raadsleden
Hoe werkt het stemmen?
Op woensdag 21 maart kunt u naar de
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen en uw stem uit te brengen
in verband met het referendum over de
Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017.

Stempas
ie mag stemmen krijgt uiterlijk 14 dagen
voor de verkiezingen per post een uitnodiging om te stemmen en een stempas thuis
bezorgd. Uiterlijk 4 dagen voor de stemming
ontvangt u de kandidatenlijst, adressen en
openingstijden van stembureaus. Let op: bij
deze verkiezingen krijgt u twee stempassen,
een voor de gemeenteraad en een voor het
referendum.
Wat moet u meenemen bij het stemmen?
m te kunnen stemmen neemt u uw
stempas(sen) en uw geldige identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Dit mag een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs zijn.
Uw identiﬁcatie mag een ma imaal 5 jaar
verlopen ID-bewijs zijn, dus let op dat uw
identiﬁcatie in elk geval geldig is geweest tot
20 maart 2013.

Hoe moet u stemmen?
Als u gaat stemmen neemt u uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en uw stempas(sen) of volmachtsbewijs mee. De voorzitter controleert uw
documenten en als alles in orde is ontvangt u uw stembiljet(ten). U gaat met het
stembiljet(ten) naar het stemhokje en stemt
door een wit vakje, geplaatst v r de kandidaat van uw keuze, rood te kleuren met
het rode potlood dat voor u klaar ligt in het
stemhokje. Hierna vouwt u het stembiljet
dicht en kunt u uw stembiljet in de stembus inleveren. U kunt ook blanco stemmen
door geen enkel vakje in te vullen, maar wel
het biljet in te leveren in de stembus. Als u
zich bij het invullen van het stembiljet hebt
vergist, kunt u het biljet teruggeven aan de
voorzitter van het stembureau. Deze maakt
dit stembiljet onbruikbaar en geeft n keer
een nieuw biljet.
Stemhulp
ilt u weten op welke partij u kunt stemmen Vul de stemhulp in op velsen.mijnstem.
nl. En kijk welke politieke partij het meest
overeenkomt met uw standpunten.

In plaats van donderdag 22 maart

Gemeentehuis woensdagavond 21 maart open
Op woensdag 21 maart kunt u naar de
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen en uw stem uit te
brengen in verband met het referendum over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017. Het gemeentehuis is dan ’s avonds open. Op donderdagavond 22 maart is het gemeentehuis dicht.

U kunt woensdag de 21e op afspraak terecht bij Burgerzaken tussen 18.00 en

20.00 uur. Voor deze avond kunt u telefonisch een afspraak maken op de nummers:
0255-567200 of 140255. Uiteraard is het
ook mogelijk digitaal een afspraak te maken op www.velsen.nl
Het stembureau in de hal van het gemeentehuis
is ook open. Velsenaren
die een stempas en een geldig legitimatiebewijs hebben, kunnen tot 21.00 uur
hun stem uitbrengen. De locaties van alle
stembureaus staan op www.velsen.nl.

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan uw stem
uitbrengen op een van de kandidaten.

’s Avonds is vanaf 22.00 uur de verkiezingsavond in de Burgerzaal van het gemeentehuis. In de loop van deze avond komen de
uitslagen van de verschillende stembureaus druppelsgewijs binnen. De burgemeester houdt u gedurende deze avond op
de hoogte van de voorlopige uitslag.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. U kunt deze verkiezingsavond
ook volgen via RTV Seaport. Vrijdag 23
maart stelt het centraal stembureau de deﬁnitieve uitslag vast. Een overzicht van de

samenstelling van de nieuwe gemeenteraad
staat dan op www.velsen.nl.
p woensdag 28 maart zal om 19.30 uur tijdens een raadsvergadering afscheid worden genomen van de raadsleden die niet
terug gaan komen in de nieuwe raad. Aansluitend is er rond 21.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een afscheidsreceptie.
Donderdag 29 maart installeert burgemeester rank Dales de nieuwe gekozen
gemeenteraad, aanvang 20.30 uur. Aansluitend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de nieuwe raadsleden
feliciteren.

In verband met gemeenteraadsverkiezing

Zaterdag 17 maart jongerendebat
Wat vinden jongeren belangrijk voor de
gemeente Velsen? Wil je iets veranderen,
verbeteren of heb je een idee voor de gemeente Velsen kom dan op zaterdag 17
maart naar het jongerendebat in het gemeentehuis van Velsen.

Meld je dan aan via: info johnvandijkfonds.
nl. Iedereen is van harte welkom. De middag
begint om 13.45 uur en duurt tot 15. 00 uur. De
toegang is gratis. De ingang van het gemeentehuis bevindt zich aan Plein 1945 in IJmuiden.

a in debat met lokale politieke partijen over
wat jij belangrijk vindt. In het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert het John van Dijk onds in samenwerking met RTV Seaport het jongerendebat.

John van Dijkfonds
Het John van Dijk onds is opgericht met
het doel om de jeugd van Velsen zoveel mogelijk te laten meedenken en meepraten over
onderwerpen, die hen aangaan. In dat kader
worden diverse activiteiten en projecten georganiseerd voor jongeren.

il je ook in debat met de Velsense politici

Uit het college

Mobiel stembureau
Dit jaar kan er naast de vaste stemlocaties ook worden gestemd in een mobiel stembureau: de Stembus. Deze Stembus zal op de verkiezingsdag op 4 verschillende plekken in de gemeente staan. De bus is helaas niet toegankelijk voor (minder) validen.

Tijden
07.30 - 09.30 uur
10.30 - 13.00 uur
14.00 - 16.00 uur
17.30 - 19.30 uur

Locatie
Station Driehuis
Velserduinplein, IJmuiden
ijkerstraatweg, Velsen-Noord (ter hoogte van het winkelcentrum)
Station Santpoort-Noord

Stemmen
Uw stempas, die u thuis heeft ontvangen, vermeldt het voor u dichtstbijzijnde stembureau. Behalve de mogelijkheid om mobiel te stemmen, staat
het u ook vrij om in een willekeurig
stembureau in Velsen te stemmen. p
de website www.velsen.nl verkiezingen op de pagina ‘Hoe werkt het stemmen ’ vindt u de locaties. De stembureaus zijn geopend van 07:30 tot 21:00
uur en zijn voor alle stemgerechtigden toegankelijk.

• In februari 2017 startte Velsen een proef
met preventieve jeugdhulp in het onderwijs. Het doel is om ouders en jongeren
hulp te bieden bij het opgroeien en opvoeden. Aan iedere school is een jeugdteam
gekoppeld met meerdere beroepskrachten. Uit evaluatie blijkt nu dat alle samenwerkende partners heel tevreden zijn. Het
contact met scholen en jeugdteam verloopt steeds beter en het jeugdteam wordt
steeds vaker vroegtijdig ingeschakeld. De
proef wordt nu omgezet naar standaard
werkwijze.
• Er wordt de komende tijd een tekort aan

personeel verwacht op de arbeidsmarkt in
uid-Kennemerland en IJmond, vooral op
het gebied van horeca, zorg en in de technische industrie. Dat blijkt uit een regionale arbeidsmarktanal se die in 2017 is
gedaan. De samenwerkende gemeenten
en het U V hebben een aantal ambities
verwoord om dit in 2018 aan te pakken.
Sleutelwoorden daarin zijn: iedereen doet
mee, investeren in mensen en e ectieve
samenwerking in de regio.
Meer informatie op www.velsen.nl bestuurorganisatie gemeenteraad raadskalender
collegeberichten.
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Langs spoor tussen Uitgeest en Haarlem

Aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn
Gemeenten, provincie en ProRail en NS
gaan gezamenlijk aan de slag met de
verbetering van stationsomgevingen
langs de spoorlijn tussen Uitgeest en
Haarlem.

Het gaat om plannen voor nieuwe woningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations. Maar ook meer
fietsenstallingen, betere Park&Ride faciliteiten, heldere bewegwijzering en goede
verbindingen naar woonwijken en natuurgebieden.
Het gebied langs de Kennemerlijn, stuk
spoor tussen Uitgeest en Haarlem, kent
een grote verscheidenheid aan natuurgebieden die gemakkelijk per trein te bereiken zijn, zoals het strand- en duingebied,
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland,
de Stelling van Amsterdam en de recreatiegebieden Spaarnwoude en het Uitgeestermeer. Een aantal stationsgebieden langs
de spoorlijn zal daarom worden ingericht
als toegangspoort naar de natuur. Dat geldt
bijvoorbeeld voor Santpoort Noord.

Provincie, gemeenten, ProRail en NS willen aantrekkelijke en levendige stationsomgevingen die bovendien goed bereikbaar
zijn. Kees Rutten, regiodirecteur ProRail:
‘Stations moeten liefst naadloos aansluiten op hun omgeving. En prettig zijn om te
verblijven. Komen mensen met de auto of
de fiets? Is er voldoende ruimte om prettig
te wachten? Is het station goed toegankelijk? ProRail wil de reizigers op weg naar
hun bestemming zo comfortabel mogelijk
over het station leiden’. Wethouder Tim
De Rudder van Beverwijk: ‘De omgeving
van Station Beverwijk biedt bijvoorbeeld
volop kansen voor woningbouw. De combinatie van een OV-knooppunt, IJmondiale
fietsroutes en faciliteiten als de bioscoop,
het ziekenhuis en het stadscentrum op
loopafstand maakt het stationsgebied een
zeer aantrekkelijke locatie om te wonen’.
De strategie voor de Kennemelijn en de
concrete maatregelen per stationsgebied
zijn te vinden in het rapport ‘Corridordialoog Kennemerlijn, strategie voor de OVknooppunten aan de Kennemerlijn’. Dit is
te vinden op de website van de Provincie
Noord-Holland.

Senioren en veiligheid
De laatste jaren staan de onderwerpen
woninginbraak, woningovervallen en babbeltrucs in de belangstelling. U krijgt hierdoor de indruk, dat het erg onveilig is in
Nederland. Dit valt echter mee; er worden
veel maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten. Toch blijven senioren
zich soms onveilig voelen en daar willen
wij samen met u aan werken. Daarom krijgt
u nu en de komende week praktische tips
om uw veiligheid én uw veiligheidsgevoel
thuis en op straat te verbeteren.

Tips Veilig pinnen
- Accepteer geen hulp bij het pinnen.
- Kijk om u heen of er iemand te dicht bij u
staat. Vraag anders om afstand.
- Indien er een pinautomaat binnen is geeft
u daar dan de voorkeur aan. Let ook daar op

dat niemand met u mee kan kijken.
- Ga dicht op de pinautomaat staan.
- Scherm bij het invoeren van uw pincode
met uw hand of portemonnee de pincode af.
- Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en
geld eerst weg voordat u wegloopt.
- Regel een dagopname limiet van een niet al
te hoog bedrag bij uw bank.
- Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
- Laat niet al te veel geld op uw betaalrekening staan. Stort het op een spaarrekening.
- Kunt u zelf niet meer pinnen vraag dan uw
bank naar andere mogelijkheden.
- Geef nooit aan iemand uw pinpas en/of pincode!
Volgende week besteden wij aandacht aan
tips Veilig met telefoon en computer.

Regionale fietsroute langs
buitenplaatsen en kastelen
Vrijdag 9 maart jl. is de regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ officieel in gebruik genomen. De wethouders
Toerisme & Recreatie van de gemeenten
Velsen, Beverwijk en Heemskerk fietsten
een deel van deze route van 50 km via
fietsknooppunten langs verschillende buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in
de IJmond.

De fietsroute is tot stand gekomen door samenwerking tussen de drie IJmond-gemeenten. In het voorjaar van 2017 werden al verschillende wandelroutes door de IJmond in
gebruik genomen. Nu is het de beurt aan een

Wethouder Annette Baerveldt tekende
donderdag 8 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst met universiteit Leiden. Een eerste stap om BRAK! IJmuiden
deel te laten nemen aan een internationaal netwerk van kleinschalige wetenschapscentra.

Vanuit het project BRAK! IJmuiden werken
Velsen en de universiteit van Leiden aan een
programma van burgerwetenschap over na-

tuur & milieu, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dit betekent dat inwoners
van Velsen dit jaar mee kunnen doen aan
onderzoeken over een van deze onderwerpen. Voor het project BRAK! biedt dit tevens
kansen voor het maken van interessante en
kwalitatief goede educatieve programma’s.
Op de foto (Ko van Leeuwen) wethouder
Annette Baerveldt en Pedro Russo, Universitair Docent/Coördinator Open Science
Hub International.

Folders van deze fietsroute zijn gratis verkrijgbaar bij de gemeentehuizen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Maar ook bij
de bibliotheken van de IJmond-gemeenten,
TIP Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in
IJmuiden. Ook is het vanaf half maart mogelijk om de fietsroute vanaf de gemeentelijke
websites te downloaden. (foto: Reinder Weidijk)

Extra subsidie voor energiebesparing sportaccommodaties
Het budget van de subsidieregeling
Energiebesparing en Duurzame energie
Sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande 6 miljoen euro is het budget opgehoogd naar
8 miljoen euro. Op dit moment zit er nog
2.1 miljoen euro in de pot. Tot en met 7
december 17.00 uur kan een aanvraag
worden ingediend bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO).

Sportverenigingen die zijn aangesloten bij
NOC*NSF of sportstichtingen, die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben
en die door de sportvereniging(en) gebruikt
wordt, komen in aanmerking voor de subsidieregeling.

Velsen werkt samen met
universiteit Leiden in Brak!

regionale fietsroute. Dat juist deze fietsroute
tot stand is gekomen, is geen toeval. Het past
namelijk goed in het Europees Jaar van het
Cultureel Erfgoed. Erfgoed verbindt en daar
is deze fietsroute een prachtig voorbeeld van.

Regeling
De subsidieregeling Energiebesparing en
Duurzame energie Sportaccommodaties
(EDS) richt zich op sportverenigingen en
sportstichtingen. Met de subsidie kan bij
sportaccommodaties worden geïnvesteerd
in energiebesparing en toepassingen van
duurzame energie.
Voor sportverenigingen is de energierekening zo’n 10-20% van de begroting. Hier is
vaak veel winst op te behalen. De subsidie is
beschikbaar voor tal van maatregelen zoals
LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en
zonneboilers.
Kijk voor meer informatie over deze subsidieregeling op www.rvo.nl.

Infopagina
15 maart 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Subsidie voor vernieuwing
bedrijven beschikbaar
Wethouder Arjen Verkaik van gemeente
Velsen verzorgde op 8 maart de kick-off
van Haprotech’s nieuwe lasrobot. Het opleidingsbedrijf gaat als eerste in Nederland een operator-opleiding aanbieden
voor deze productietechnologie. De gemeente Velsen maakte van deze feestelijke gelegenheid gebruik om haar Innovatiefonds voor het Midden- en Kleinbedrijf
in Velsen te lanceren.

Innovatiefonds
In dit fonds zit een bedrag van 2 miljoen euro
voor bedrijven die in Velsen willen investeren in product- en procesinnovaties in de
maak- en onderhoudsindustrie. De wethouder daagde de aanwezige ondernemers uit
om werk te gaan maken van hun innovatieplannen. Vaak raken deze ondergesneeuwd
omdat de dagelijkse bedrijfsvoering prioriteit heeft of dat hiervoor onvoldoende geld

kan worden vrijgemaakt. De subsidie is een
tegemoetkoming in de kosten die verbonden
zijn aan een innovatieproject. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van personeel of de investering in een machine of installatie. Bedrijven kunnen een bijdrage aanvragen voor
maximaal 60% van de kosten van het innovatieproject tot een maximum van 200.000
euro.
Doel
Het innovatiefonds MKB Velsen is bedoeld
om het MKB in Velsen een duwtje in de rug
te geven als het gaat om investeringen in de
maak-en onderhoudsindustrie. Dit is goed
voor de regionale economie en zorgt voor
nieuwe banen. Kijk voor meer informatie
op www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.
Op de foto (Reinder Weidijk) wethouder
Verkaik bij de lasrobot van Haprotech.

Gemeente en Sintenie tekenen
voor bedrijfsverplaatsing en
woningbouw

Woensdag 7 maart jl. hebben de gemeente Velsen en de heer Sintenie een zogeheten anterieure overeenkomst getekend
voor de verplaatsing van boerderij Sinneveld én woningbouw bij de monumentale
boerderij aan de Bloemendaalsestraatweg
4 in Santpoort-Zuid. In de overeenkomst
zijn hierover verantwoordelijkheden vastgelegd en financiële afspraken gemaakt.

Verplaatsing boerderij Sinneveld
Met het tekenen van de overeenkomst is een
belangrijke stap gezet om te komen tot verplaatsing van het agrarisch bedrijf Sinneveld
naar de oostzijde van de spoorbaan HaarlemBeverwijk. Op de nieuwe boerderijlocatie
wordt de bedrijfsvoering duurzaam voortgezet. Bovendien zal de bestaande onbewaakte
spoorovergang sluiten, wat veiligheid op en
rondom het spoor oplevert.

Woningbouw
Na verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten is
het plan om achter de monumentale boerderij maximaal 12 grondgebonden woningen te
realiseren. Hierbij wordt de Litslaan doorgetrokken.
Ruimtelijke procedure
De genoemde ontwikkelingen zijn al vastgelegd in het bestemmingsplan De Leck en
De Bergen. Voor de uitwerking (woningbouw) wordt een zogeheten wijzigingsplan
vastgesteld. Ook dient nog een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Zodra
burgemeester en wethouders hierover besluiten hebben genomen, worden deze gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan de
mogelijkheid om op de plannen te reageren.
(foto:gemeente Velsen)

Vrijdag en zaterdag

Gratis compost scheppen
De Huisvuilcentrale (HVC) levert weer
een grote hoeveelheid compost af bij de
wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid. Iedereen
mag hier gratis compost afhalen op vrij-

dag 16 maart tussen 08.00 en 16.00 uur en
zaterdag 17 maart tussen 08.00 en 14.00
uur. Graag zelf uw schep meenemen, maar
ook zakken en een kruiwagen.

Omgaan met (te weinig) geld
De gemeente Velsen wil dat iedereen
mee kan doen – ook kinderen die in armoede opgroeien. Dus als je daar van het
Rijk extra geld voor krijgt, vraag je kinderen hoe je dat nog beter kunt aanpakken.
Kwam goed uit, want het is deze week de
Week van het Geld.

Duin & Kruidberg Conventie
Op 12 maart 2018 vond weer de Duin & Kruidberg Conventie op het gelijknamige landgoed
in Santpoort plaats. Deze bijeenkomst was bedoeld voor de top van het bedrijfsleven en bestuurders in Noord-Holland om maatschappelijke belangen en zakelijke initiatieven te delen. Dit jaar was het thema ‘Schiphol de vleugels van onze economie’. Burgemeester Frank
Dales en wethouder Arjen Verkaik waren daarbij aanwezig. (foto: Reinder Weidijik).

Vanuit het Rijk is er extra geld beschikbaar
voor kinderen en jongeren (0-18) die in armoede leven. Velsen helpt kinderen al die in
armoede opgroeien; daar zijn allerlei regelingen voor. Met dat extra geld kan dat straks
nog beter. Wat moeten we dan precies doen?
Dat vroeg de gemeente – met hulp van bureau ConsultingKids – aan kinderen van de
basisschool en een middelbare school.
Oplossingen
De vraag aan de kinderen was: hoe kunnen
we kinderen helpen die (te) weinig geld hebben om mee te doen met sport, cultuur, op
school en met andere kinderen? “Je moet
er over kunnen praten, en hulp kunnen vragen als dat nodig is. En schakel de familie

en de buren in, want het is heel belangrijk
dat iedereen mee kan sporten en spelen op
school, en met vriendjes.” Dat zeiden leerlingen van groep 6/7 van basisschool De Zefier in IJmuiden tegen Arjen Verkaik, wethouder Werk en Inkomen van de gemeente
Velsen. Hij wil ook graag dat kinderen in
Velsen mee kunnen doen. De oplossingen
en adviezen van de kinderen neemt de gemeente mee in een plan van aanpak voor
kinderen in armoede. Zo hoopt Velsen kinderen echt te kunnen bereiken en te kunnen
helpen.
Week van het Geld
Op maandag 12 maart is de Week van het
Geld begonnen. Tot en met vrijdag 16 maart
zijn er allerlei activiteiten om kinderen,
jongeren en ouders hints en tips te geven
hoe ze verstandig met hun geld om kunnen
gaan. Op 12 maart deed wethouder Arjen
Verkaik de aftrap. Er zijn ook een budgetspel, een theatershow en een kraampje met
informatie. Kijk op www.velsen.nl wat er te
doen is. (foto: Reinder Weidijk)
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Wonen in portiekflat? Gezellig!
In een portiekflat aan de Planetenweg hebben de bewoners het gezellig met elkaar.
Die hebben dat goed georganiseerd. Is dat
in andere portiekflats ook zo? En is dat genoeg, of is daar hulp bij nodig? Vertel het
aan het Woningbedrijf Velsen en het Sociaal Wijkteam Zee- en Duinwijk. Zij horen
het graag!

In een portiekflat aan de Planetenweg is het
gezellig wonen. De buren groeten elkaar en via
het balkon maken ze een praatje. Er zijn klaverjasavondjes, zomerbarbecues en met kerst
worden er onderling kerstkaartjes verstuurd.
In de portiekflat wonen jong en oud, Velsenaren en nieuwkomers door elkaar. Er is aandacht voor elkaar in lief en leed.

Schaatsclinic voor groep 6

De gemeente Velsen vindt het belangrijk om de Velsense jeugd enthousiast te maken voor
de schaatssport. Zij heeft daarom dinsdag 13 en donderdag 15 maart 2018 een schaatsclinic aangeboden aan groep 6 van alle Velsense basisschoolleerlingen. Zij konden tegen een
zeer aantrekkelijk tarief meedoen. Het betrof een samenwerking tussen de schaatsvereniging Velsen, IJsclub Nova Zembla en gemeente Velsen. Zo’n 500 leerlingen maakten
kennis met de schaatssport De gemeente is heel blij met deze grote opkomst. (foto: Reinder Weidijk)

In deze portiekflat zetten de mensen zich in
om er wat gezelligs van te maken. Als blijk van
waardering kregen de bewoners een kleine
attentie. Dit bleek uit gesprekken die Sandra
Blesing van Woningbedrijf Velsen en Annie
Huisman van Sociaal Wijkteam Zee-Duinwijk hielden met de bewoners. Sandra en Annie waren onder de indruk van dit mooie voorbeeld. Deze mensen wachten niet af, maar
regelen het gewoon zelf.

Sandra Blesing en Annie Huisman gaan door
met deze gesprekken in de wijk. Misschien
komen zij ook bij u langs om te vragen naar uw
burencontacten. Is er eenzaamheid? Wat doet
u om het contact met de buren prettig te houden? Wilt u graag meer contact met uw buren, maar weet u niet hoe? Mogelijk kunnen
zij u hier bij helpen. Neem dan contact op met
Annie Huisman, Sociaal Wijkteam ZDwijkijmuidenwest@swtvelsen.nl. (foto: SWT)

Zwemles vanaf 4 jaar bij
zwembad De Heerenduinen
Honderden kinderen behalen ieder jaar
het enige echte A, B en C-zwemdiploma
in De Heerenduinen.

Zwembad De Heerenduinen heeft de Licentie Zwem-ABC en wordt elk jaar onafhankelijk getoetst op een groot aantal
kwaliteitscriteria door de Nationale Raad
Zwemveiligheid. Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de Nationale Zwemveiligheidsnorm. Een goede basis voor een leven
lang zwemplezier en veiligheid!
U kunt kinderen vanaf 4 jaar opgegeven
met een voorkeur voor dag. Twee maal per
week worden er zwemlessen aangeboden.
De Heerenduinen biedt zwemles op maat
met veel persoonlijke aandacht voor uw
kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau.
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-,
B-, en C-diploma. De ervaring leert dat het
belangrijk is om naast de lessen, veel te blijven oefenen. Daarom mag uw kind op vertoon van een geldige leskaart altijd gratis

Afvalcontainers Zeewijkplein

komen oefenen (onder begeleiding van een
betalende volwassene) op woensdagmiddag, zaterdag- en zondagochtend tijdens de
uren recreatief zwemmen!
Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

De gemeente gaat 8 nieuwe ondergrondse containers plaatsen op de
Doorneberglaan bij de achteringang
van het winkelcentrum (naast de flat).
Het plan is om hiervoor 4 parkeervakken op te offeren. De gemeente rekent
met tenminste twee maanden voorbereidingstijd.

Tijdelijk
Sinds de verbouwing van het winkelcentrum Zeewijkplein is er bij dit winkelgebeuren geen mogelijkheid meer om papier,
glas, kunststof en textiel gescheiden weg

te gooien. Als gevolg van die situatie zijn
er op de Schiplaan, Scheiberglaan en Bellatrixstraat tijdelijke containers geplaatst
voor papier en plastic afval.
Alvast wennen
Om bezoekers van het winkelcentrum te
laten wennen aan de nieuwe locatie, gaat
HVC voor de gemeente vanaf volgende
week naast de nieuwe locatie tijdelijk bovengrondse containers plaatsen. De containers op de Schiplaan, Scheiberglaan en
Bellatrixstraat worden dan verwijderd.
(foto: gemeente Velsen)

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.

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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Graag deze
vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente 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: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 3 maart 2018 tot en met 9
maart 2018 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
Velserduinweg 278, plaatsen dakopbouw
(08/03/2018) 3190-2018.
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmingsplan i.v.m. 3 sportevenementen
(07/03/2018) 3142-2018

Velsen- Noord
Velserkade 1, vergroten bedrijfshal en oprichten bedrijfshal (05/03/2018) 30152018.
Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 10, plaatsen
07/03/2018) 3177-2018.

dakkapel

Santpoort-Noord
Kerkweg 29, vervangen van dakpannen,
pannenlatten en dakramen (05/03/2018)
3053-2018;
Wüstelaan
90,
kappen
4
bomen
(06/03/2018) 3112-2018.
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Aanvragen (vervolg)
Velserbroek
Westlaan 41,houden tijdelijk evenement
(The Dansant @ The Beach) buiten aangegeven evenementenzone (5/03/2018) 30772018.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel
(20/03/2018) 2961-2018.
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
Verlengen beslistermijn
Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten Bed &
Breakfast (06/03/2018) 32417-2017.
Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dakopbouw
(05/03/2018) 580-2018.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velsen-Noord
Geelvinckstraat: 70 t/m 112; 95 t/m 117; 127
t/m 135,
Ladderbeekstraat: 87 t/m 129,
Schoonoortstraat: 2 t/m 43,
Wijkeroogstraat : 176-218,
Heirweg: 9 t/m 27,het vervangen van kozijnen en het plaatsen van zonnepanelen
(15/02/2018) 2234-2018;

(6/03/2018) 3061-2018;

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills op 18,19 en 20 mei. en
Family edition op 26 en 27 mei Locatie: recreatiegebied Spaarnwoude. (8/03/2018)
3187-2018

IJmuiden
Koningsspelen op 20-04-2018 van 09.00
tot 13.00 uur, locatie: ijmuider strand

24-uur voetbal SVIJ op 08 en 09 06-2018
van 16.00 tot 21.00 uur, locatie: Groot Helmduin 28 (6/03/2018) 3062-2018
Kingsday 2018 op 27-04-2018 van 13.00 tot
21.00 uur, locatie Café De Griffioen Frans
Naereboutstraat 9 (/03/2018) 3258-2018

Besluiten
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

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, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Strandweg 11+13 en Kotterkade 2, plaatsen
betonnen keerwand als erfafscheiding en
plaatsen schuifhek
6/03/2018) 28509-2017;
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbeglazing (09/03/2018) 2521-2018;
Vleetstraat
6,
plaatsen
dakopbouw
(09/03/2018) 2549-2018;
Kennemerstrand 178, tijdelijk plaatsen
toiletunit inclusief terras, windscherm en
betonnen keerwand (09/03/2018) 31698-

2017.
Santpoort-Noord
Curaçaostraat 7, plaatsen dakopbouw
(08/03/2018) 2073-2018;
Kieftendellaan 4, plaatsen dakopbouw
(09/03/2018) 548-2018.
Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 54, kappen
(06/03/2018) 2431-2018 548-2018.
Velsen-Noord
Lijndenweg 34, plaatsen
(06/03/2018) 832-2018.

boom

lichtreclame

Velserbroek
Lockerskamp
10,
wijzigen
gevel
(06/03/2018) 273-2018.
Ossenland
32,
plaatsen
dakkapel
(06/03/2018) 2177-2018.

Aletta Jacobsstraat 41, plaatsen dakkapel
(08/03/2018) 2654-2018.
Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Curaçaostraat 39, legaliseren appartement
op eerste verdieping en plaatsen reclamebord op voorgevel (5/03/2018) 27881-2017.
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Velserbroek
standplaats voor verkoop groente en
fruit, locatie: ter hoogte van Vestingplein
(08/03/2018) 921-2018.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 7 maart 2018 een
anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel
6.24 Wro ten aanzien van het projectgebied ‘Bloemendaalsestraatweg 4,’ te
Santpoort-Zuid.

De navolgende kadastrale percelen maken
deel uit van het projectgebied dat bestaat uit
deelgebied A en deelgebied B: gemeente Velsen, sectie F, nummers 868, 870, 7433, 7642
en 7643. De overeenkomst heeft betrekking
op een bedrijfsverplaatsing en op de ontwikkeling en realisatie van 12 grondgebonden

woningen met de daarbij behorende openbare voorzieningen.

Het gaat om het soort esdoorn en abeel. Deze
bomen moeten ruimte maken voor jongere,

vitalere bomen.

Tevens heeft het college besloten het betreffende collegelid hiermee de bevoegdheid te
geven om het in mandaat genomen besluit
op bezwaar namens het college te ondertekenen i.c. hem ondertekeningsmandaat te
verlenen. Aan dit mandaat heeft het college onder meer de beperking verbonden dat

het collegelid dat over dit mandaat beschikt
- de mandataris - alleen bevoegd is om van
dit mandaat gebruik te maken als het in bezwaar bestreden (primaire) besluit in ambtelijk mandaat is genomen conform het gemeentelijk mandaatregister en niet door het
college zelf. In het laatste geval blijft alleen

Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 20 maart
2018 tot en met 1 mei 2018 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis

(Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur
tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag
en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen
bezwaar of beroep open.

Kapmelding
Aan de achterzijde van het Zwarte Mierenvlak in IJmuiden worden 7 bomen gekapt.

Mandaatbesluit
Het college heeft besloten om zijn bevoegdheid om een besluit te nemen naar
aanleiding van een bezwaarschrift - een
zogenoemd ‘besluit op bezwaar’- te mandateren aan het collegelid dat de portefeuille beheert waarop het onderwerp
van het bezwaarschrift ziet.

het gehele college bevoegd. Dit mandaatbesluit zal worden opgenomen in het Mandaatregister Velsen.

Nieuwe regels afhandeling bezwaarschriften
Het college heeft nieuwe beleidsregels
vastgesteld ten aanzien van de afhandeling van bezwaarschriften en heeft tegelijkertijd de oude beleidsregels van 28
september 2004 ingetrokken.

De nieuwe beleidsregels zijn aangepast aan
de huidige werkwijze bij de afhandeling van

de bezwaren en aan de nieuwe ontwikkelingen. Onder meer is nu de nieuwe voorprocedure (telefonisch contact met de indiener van een bezwaarschrift om te bezien of
een formele bezwaarafhandeling wel noodzakelijk is of dat op een andere wijze in de
zaak kan worden voorzien) opgenomen en
voorzien de beleidsregels nu ook in de toe-

passing van moderne wijzen van horen en
verslaglegging in digitale vorm en de mogelijkheid van het maken van geluidsopnamen. Hiermee is ook invulling gegeven aan
een belangrijke aanbeveling uit het rapport
van de rekenkamercommissie van de raad
over de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren. De volledige tekst van de

beleidsregels is te vinden in het Elektronische Gemeenteblad van 15 maart 2018 en
via de overheidsportal Decentrale Regelgeving. De nieuwe beleidsregels treden één
dag na de wettelijke publicatie in het Elektronische Gemeenteblad in werking.
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Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

• De ﬁrma Pilot Service Holland, op grond
van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheﬃng
te verlenen voor het transporteren van

strandhuisjes omstreeks de periode rond
1 april 2018 en 1 oktober 2018;
• De ﬁrma Pilot Service Holland rond de
periode 1 april 2018 en 1 oktober 2018
hiervoor ontheﬃng te verlenen voor het
rijden op het strand.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.

Ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

• De ﬁrma Schot Verticaal Transport BV, op
grond van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening onthefﬁng te verlenen voor het transporteren

van strandhuisjes omstreeks de periode
rond 1 april 2018 en 1 oktober 2018;
• De ﬁrma Schot Verticaal Transport rond
de periode 1 april 2018 en 1 oktober 2018
hiervoor ontheﬃng te verlenen voor het
rijden op het strand.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.

gemene 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 indienen bij het college van

burgemeester en wethouders 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) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders

van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

de volgende weggedeelten aan te wijzen als
parkeerverbodszone door middel van het
plaatsen van de borden E1 (‘zone begin’)
en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld in bijlage
1 van het RVV 1990 en hieraan een zonale
werking toe te kennen als bedoeld in artikel

66 van het RVV 1990:
• het deel van de Betelgeuzestraat dat loopt
ten westen en zuiden van perceeladres
Betelgeuzestraat 16 te IJmuiden;
• het oost-west lopende deel van de Siriusstraat te IJmuiden.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

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

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

Eridanusstraat 64, 1974 AE 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

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

