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Op woensdag 28 maart 2018 nemen de 
raadsleden die niet terugkeren in de Vel-
sense gemeenteraad afscheid tijdens de 
raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur.

Aansluitend, naar verwachting vanaf 21.30 
uur, is er in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis een afscheidsreceptie. Tijdens deze 
receptie kunnen de inwoners van Velsen 

de vertrekkende raadsleden persoonlijk de 
hand schudden.

Op donderdag 29 maart, aanvang 20.30 uur, 
installeert burgemeester Frank Dales de 
nieuwe gemeenteraad van Velsen. Aanslui-
tend kunnen de inwoners tijdens een recep-
tie in de Burgerzaal de nieuwe raadsleden 
feliciteren. (foto: gemeente Velsen)

Uitnodiging afscheid en 
installatie leden gemeenteraad 

Op het moment waarop deze krant werd ge-
drukt, waren de uitslagen van de gemeen-

teraadsverkiezing nog niet bekend. Kijk op 
www.velsen.nl voor de stand van zaken.

Verkiezingsuitslagen op website

Het gemeentehuis is tijdens de komende feestdagen gesloten op vrijdag 30 maart (Goe-
de Vrijdag) en maandag 2 april (Tweede Paasdag).

Gewijzigde openingstijden

Mensen met een laag inkomen, chroni-
sche ziekte of beperking kunnen een 
collectieve zorgverzekering afsluiten 
via Zilveren Kruis Achmea, de zoge-
naamde gemeentepolis. De gemeente 
geeft korting op de verschillende pak-
ketten.

Keuze uit drie pakketten 
Iedere inwoner van Velsen met een inko-
men lager of gelijk aan 130% van de voor 
hen geldende bijstandsnorm, kan in aan-
merking komen voor de collectieve rege-
ling. Hierbij heb je niet alleen een voorde-
lige premie, maar de gemeente betaalt ook 
mee aan deze premie. Er zijn drie pakket-
ten met een korting die varieert van € 15,- 
tot € 35,- per maand. Kinderen onder de 18 
jaar worden automatisch meeverzekerd 
met de ouders. De dekking is per 1 janua-
ri 2018 uitgebreid met extra vergoedingen 
voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fy-
siotherapie of de tandarts. 

Hoe vraag je het aan?
De gemeente wil via deze regeling inwo-
ners met een laag inkomen, chronische 
ziekte en beperking ondersteunen. Inwo-
ners die nu al verzekerd zijn bij Zilveren 
Kruis kunnen hun polis omzetten naar de 
collectieve verzekering van de gemeente. 
Anderen kunnen eind van het jaar over-
stappen. U kunt zich aanmelden via een 

aanvraagformulier en via de website www.
gezondverzekerd.nl /gemeente/velsen. 
Het aanvraagformulier is op te halen bij 
het gemeentehuis of wordt naar u toege-
stuurd als u belt naar 14 0255, bereikbaar 
op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur. 
Voor meer vragen over deze regeling kunt 
u ook bij dit nummer terecht. (foto: ge-
meente Velsen)

Wist je dat...
De gemeente korting geeft op 
uw ziektekostenverzekering?

Zonder reden wegblijven van school , dat 
mag niet. Dit vertelden de leerplichtamb-
tenaren van de gemeente, die op de Dag 
van de Leerplicht basisscholen De Zefi er 
in IJmuiden en de Toermalijn in Driehuis 
bezochten.

De leerlingen van groep acht kregen interes-
sante vragen voorgelegd. Wanneer moet je 
naar school en wanneer hoeft het niet? Wat 
gebeurt er wanneer je wel naar school moet, 
maar niet gaat?

De leerplichtambtenaren legden uit hoe de 
leerplicht is ontstaan. Oorspronkelijk was 
er het Kinderwetje van Van Houten uit 1874, 
dat regelde dat kinderen niet meer in fabrie-

ken hoefden te werken. In 1900 werd de 
Leerplichtwet ingesteld. Toen moesten alle 
kinderen tot 12 jaar naar school. Inmiddels 
is dit uitgebreid tot 18 jaar, als je tenminste 
voor die tijd geen startkwalifi catie hebt be-
haald. Een startkwalifi catie is een diploma 
op HAVO, VWO of MBO 2 niveau. Met deze 
diploma’s heb je een goede kans om een baan 
te vinden. 

De leerlingen dachten goed na over alle vra-
gen en bedachten dat je ook buiten school 
veel kunt leren, zoals over de natuur en in 
het verkeer.  Ook werd genoemd dat school 
ook heel belangrijk is om te leren goed met 
elkaar om te gaan en vrienden te maken. 
(foto: gemeente Velsen)

Veel vragen over leerplicht

• emeente elsen eeft de regeling uis-
houdelijk hulp voor 2018 vastgesteld. Dit 
betekent dat mantelzorgers hulp kunnen 
krijgen bij hun eigen huishoudelijke ta-
ken. Het e� ect is dat zij daarmee worden 
ontlast bij het uitvoeren van hun mantel-
zorgtaken.

• n elser roek is een aantal kleine krui-
singen verbeterd. Dat is gebeurd nadat 
de gemeente en bewoners hierover een 

rapport hebben gemaakt. Voor de grotere 
kruisingen die moeten worden aangepakt, 
zoals die bij de Westbroekerweg, Dam-
mersboog, en de Velserbroekse Dreef, zijn 
nieuwe ontwerpen gemaakt waar op kan 
worden ingesproken. De inspraakperiode 
is 28 maart tot en met 22 mei 2018.

Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-
organisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.

Uit het college

Het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat en TenneT werken aan de 
realisatie van een windenergiegebied 
in zee, Net op Zee Hollandse Kunst 
Noord.

Voor het transport van de opgewekte 
energie naar het vaste land, is een verbin-
ding nodig. De Provincie Noord-Holland, 
gemeenten en waterschappen hebben 
daar nu unaniem een advies over uitge-
bracht.

Het advies is om een ondergrondse ver-

binding aan te leggen van Windpark Hol-
landse Kust  (noord) via Heemskerk naar 
twee transformatorstations op het ter-
rein van TATA Steel. In Beverwijk wordt 
de duurzaam opgewekte energie vervol-
gens aangesloten op het landelijk hoog-
spanningsnet. Volgens de betrokken par-
tijen tast deze aansluiting  de omgeving 
nauwelijks aan, behoudt ze het open land-
schap en levert ze de minste overlast op 
voor bewoners.  

Kijk voor meer informatie op www.netop-
zee.eu/hollandsekustnoord.

Regionaal advies over aan-
sluiting hoogspanningsnet
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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 wor-
den veel maatregelen genomen om de 
veiligheid te vergroten. Toch blijven se-
nioren zich soms onveilig voelen en daar 
willen wij samen met u aan werken. Daar-
om krijgt u nu en heeft u de vorige drie 
weken praktische tips gekregen om uw 
veiligheid én uw veiligheidsgevoel thuis 
en op straat te verbeteren.

Tips Veilig met telefoon en computer
- Geef aan niemand uw pincode, ook niet 

aan iemand die zegt van de bank of van de 
politie   te zijn. Ook voor het blokkeren van 

uw bankrekening is geen pincode nodig.
- Ga niet in op verkoopverhalen aan de te-

lefoon en geef geen antwoord op allerlei   
persoonlijke vragen.

- Wees voorzichtig met het openen van e-
mails van afzenders die u niet kent.

- Geef nooit uw inlogcodes aan anderen.
- Ga niet in op e-mails die zeggen dat u iets 

gewonnen heeft.
- Wees voorzichtig met het opgeven van 

persoonlijke gegevens op allerlei web-
sites.

- Check bij fi nanciële zaken of de website 
beveiligd is met een ‘slotje’ in de adres-
balk.

- Wees u ervan bewust dat persoonlijke 
informatie op sites zoals Facebook mis-
bruikt kan worden.

Senioren en veiligheid

Nicoline Karssen en Theo Bakker wonen 
nu twee weken in hun droomhuis aan de 
Van den Vondellaan in Driehuis. Precies 
twee jaar geleden stonden ze op de lijst 
voor een kavel en onlangs kwam wet-
houder Vennik hen feliciteren met hun 
droomhuis.

Via het project Pionieren kunnen zel ou-
wers op een aantal kavels in IJmuiden en 
Driehuis een droomhuis bouwen. Nico-

line Karssen en Theo Bakker zijn de eer-
sten van de zel ouwers die al daadwer-
kelijk in hun huis wonen. Ze hebben een 
voorspoedige bouw gehad en zijn heel te-
vreden over bouwer Van Geldorp. 

Het huis is helemaal duurzaam gebouwd, 
top geïsoleerd en verwarmd door een 
warmtepomp, dus zonder aardgas! (foto: 
gemeente Velsen)

Eerste bewoners Pionieren

Het Bunker Museum IJmuiden start op 1 april met een nieuw seizoen. Het seizoen 2018 
staat  weer bol van de activiteiten in en rondom de bunkers van IJmuiden. Gedurende het 
seizoen wordt er maar liefst driemaal een historisch evenement georganiseerd. Behalve de 
historische evenementen, organiseert Bunker Museum IJmuiden de Bunkerdag, verschil-
lende rondleidingen en is vanaf 1 april het Bunkermuseum om de week geopend. Kijk voor 
de openingstijden en voor het jaarprogramma op www.bunkermuseum.nl. (foto: Bunker 
Museum)

Bunkerseizoen start 1 april

Maandag 12 maart waren burgemeester Frank Dales en wethouder Arjen Verkaik aanwezig 
bij het ondernemersontbijt in Duin & Kruidberg. Deze bijeenkomst was georganiseerd voor 
bestuurders en medewerkers uit het bedrijfsleven om maatschappelijke en zakelijke initia-
tieven te delen. (foto: Reinder Weidijk)

Ondernemersontbijt

Donderdag 15 maart jl. hebben de ge-
meente Velsen en Missiehuis Driehuis 
B.V. een overeenkomst getekend voor de 
locatie Missiehuis aan de Driehuizerkerk-
weg in Driehuis. Hierin spreken ze af dat 
zij gaan onderzoeken of woningbouw 
op de locatie mogelijk is, en zo ja, onder 
welke voorwaarden.

Kwaliteit
Met het tekenen van de overeenkomst is 
een belangrijke stap gezet om de locatie 
opnieuw te ontwikkelen. Op deze plek was 
voorheen de sociaal-medische dienst van 

de Koninklijke Marine gevestigd. Sinds 
2011 staat het Missiehuis echter leeg. De 
mogelijk nieuwe plannen voor de locatie 
zullen de kwaliteit van de woonomgeving 
verbeteren.

Ruimtelijke procedure
Binnenkort begint de gemeente met het op-
stellen van een startdocument. Daarin wor-
den de kaders en voorwaarden aangegeven 
voor de nieuwe plannen. Omwonenden en 
andere belanghebbenden worden hierbij 
betrokken. Uiteindelijk neemt de gemeen-
teraad een besluit over het startdocument.

Gemeente en Missiehuis Driehuis 
B.V. tekenen voor herontwikkeling

In de afgelopen jaren worden steeds 
meer honden uitgelaten bij het Kenne-
mermeer. De uitwerpselen die de hon-
den achterlaten, zijn niet goed voor dit 
Natura 2000-gebied. De gemeente Vel-
sen gaat daarom een proef doen tussen 1 
april en 1 oktober 2018: de route gaat dan 
langs de westkant van het meer, om zo de 
oostzijde helemaal te ontzien.

Honden en baasjes (privé en commercieel) 
lopen nu veel over het Zeewindepad en via 
de parkeerplaats van Seaport Marina via 
de oostelijke kant naar het strand.  Het ge-
bied rond het Kennemermeer is een Natu-
ra-2000 gebied, met speciale bescherming. 
De uitwerpselen van deze honden hebben 
een grote invloed op de fl ora en fauna in dit 
bijzondere gebied.

De gemeente Velsen wil dat iedereen kan ge-
nieten van het Kennemermeer, de duinen en 
het strand. Maar niet iedereen wil hetzelfde, 
dus daar zijn regels voor nodig. Bij wijze van 
proef worden de hondenuitlaters een half 
jaar lang langs de westkant van het meer ge-
leid; dat begint op 1 april. Zij lopen dan tus-
sen het meer en de duinenrij bij het strand. 
Op verschillende plekken komen borden te 
staan met deze regels, en op twee plekken 
kun je zakjes voor hondenpoep pakken. De 
maatregel is met diverse betrokken strand-
partijen besproken.

Vragen? Bel 0255-567200. Ervaringen, op-
merkingen en suggesties zijn welkom op 
info@velsen.nl. Lees meer over Natura 
2000 gebieden op https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiver-
siteit/natura-2000.

Honden uitlaten langs westkant
Nieuwe regels bij Kennemermeer

Mantelzorgers kunnen in de gemeente 
Velsen hulp bij het huishouden krijgen. 
Zo kunnen zij de mantelzorg aan ande-
ren blijven geven, zonder dat dit ten 
koste gaat van hun eigen huishouden. 

In de gemeente zijn steeds meer mantel-
zorgers actief. Ze helpen familieleden of 
vrienden die tijdelijk of langer hulp nodig 
hebben. Een deel van deze mantelzorgers 
is of raakt overbelast door deze zorgtaken 
voor een ander. Dit is niet de bedoeling. 
Daarom zijn er verschillende manieren 
van ondersteuning voor mantelzorgers. 
Hulp bij de huishouding is één van deze 
mogelijkheden. 

Wethouder Baerveldt: “Veel mensen wor-
den op een gegeven moment mantelzor-
ger. De gemeente vindt het belangrijk om 
deze mensen te ondersteunen in hun zorg-
taken.”

Bent u mantelzorger en wilt u meer  weten 
over deze ondersteuning en over de voor-
waarden voor huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers? Dan kunt u contact opne-
men met Socius Centrum Mantelzorg. Dit 
is de organisatie die de mantelzorgonder-
steuning regelt in de gemeente Velsen, te-
lefoonnummer 088-8876900.

Huishoudelijke hulp voor 
mantelzorgers
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De werkzaamheden zijn gestart om de 
fi etspaden te asfalteren op de Broeker-
oog en op een gedeelte van De Kamp. 
De werkzaamheden worden in op-
dracht van de gemeente Velsen uitge-
voerd door De Bie Wegenbouw.

De werkzaamheden duren tot vrijdag 27 
april 2018, als de weersomstandigheden 
goed blijven. Het gehele fi etspad van de 
Broekeroog vanaf De Kamp tot aan het vi-
aduct N 208 wordt voorzien van asfalt.

Om deze werkzaamheden uit te kunnen 

voeren wordt het gehele fi etspad afgeslo-
ten. Helaas is het niet mogelijk om de fi et-
sers veilig langs het werk te leiden. Het 
fi etsverkeer komend vanaf Velserbroek 
richting Beeckestijn en andersom wor-
den omgeleid via De Kamp -> Dree� rug 
-> Santpoortse Dreef -> rechtsaf Rijks-
weg. 

De woningen en bedrijven aan de Hof-
geesterweg blijven bereikbaar via de 
Roosensteinweg of Hofgeesterweg. Deze 
omleidingen worden met borden aange-
geven. (foto: Reinder Weidijk)

Fietspaden Broekeroog

Alles wat door de gootsteen of het toi-
let wordt gespoeld, komt in het riool 
terecht. Schadelijke sto� en zoals verf-
resten, komen hierdoor onnodig in het 
oppervlaktewater en tasten de water-
kwaliteit aan. De afvalwaterzuivering 
kan verfresten uit het rioolwater fi lte-
ren, maar een deel komt alsnog in het 
oppervlaktewater terecht. Help mee 
aan een schoner milieu en een goede 
waterkwaliteit en lever verfresten in bij 
de milieustraat van uw gemeente.

Gemiddeld spoelt elke Nederlander jaar-
lijks 3,5 kilo afval door het riool. Dat is 
vergelijkbaar met 9,6 miljoen volle vuil-
niszakken per jaar voor heel Nederland. 
Als je afval in het riool gooit dat eigenlijk 
in de vuilnisbak thuishoort, dan kan dit 
leiden tot dichtgeslibde riolen en vastge-
lopen gemalen. Daarnaast zorgt verkeerd 
gebruik van het riool ook voor verstop-
pingen, overstromingen en stankover-
last.

Houd ons water gezond
Bij het reinigen van verfgereedschap zo-
als kwasten en rollers, wordt het water 
vervuild met waterbezwaarlijke sto� en. 
Hoe meer vervuiling - met sto� en die 
niet thuishoren in het riool - des te na-
deliger voor het milieu en des te hoger 
de zuiveringskosten. Daarnaast hebben 
deze chemische sto� en hun weerslag op 
de kwaliteit van het water dat na het zui-
veringsproces wordt geloosd op het op-
pervlaktewater en dat kan nadelige e� ec-
ten hebben voor de fl ora en fauna en de 
volksgezondheid.

Samen voor een gezonde waterketen
De gemeente Velsen werkt samen met de 
hoogheemraadschappen van Rijnland en 
Hollands Noorderkwartier aan een scho-
ner milieu en een goede waterkwaliteit. 
Ook u kunt een bijdrage leveren door verf-
resten niet door de gootsteen of het toilet 
te spoelen, maar ze in te leveren bij het Af-
valbrengstation van HVC aan de Amster-
damseweg in Velsen-Zuid.

Meer informatie over wat nog meer niet 
in het riool mag? Neem dan een kijkje op 
www.nietinhetriool.nl.

Verfresten? Niet in het riool!

VERF? 
Niet in het riool!

Verfresten en chemi caliën 
in het riool verstoren het 
waterzuiveringsproces. 

Tip: doe ze in de 
chemobak. 
 

  nietinhetriool   |      @nietinhetriool   |     www.nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 29 maart 
2018. 
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd is verschoven: 20.30 uur

De raadsvergadering is zowel live als achter-
af te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering. Ook kunt u via Kabel 
TV en de website van RTVSeaport de raads-
vergadering bekijken.

Installatie nieuwe raadsleden
Burgemeester Frank Dales installeert de 33 
nieuwe raadsleden die op 21 maart door de 
inwoners van Velsen zijn gekozen. De raads-
leden leggen daarbij de eed (Zo waarlijk hel-
pe mij God almachtig) of de belofte ( Dat ver-
klaar en beloof ik) af.  

Benoeming diverse commissies en de 
sessievoorzitters
De nieuwe gemeenteraad benoemt de raads-
leden die zitting gaan nemen in diverse com-
missies zoals: 
• drie raadsleden voor de commissie Onder-

zoek Geloofsbrieven (onderzoekt de toela-
ting van nieuwe raadsleden).

• vanuit iedere fractie een lid voor de Reken-
kamercommissie (onderzoekt hoe doel-
matig, doeltre� end en rechtmatig de ge-
meente te werk gaat).

• twee leden van de coalitie en twee leden 
vanuit de oppositie voor de Agendacom-
missie Velsen (bereidt de agenda’s voor de 
sessies en raadsvergadering voor).

• drie raadsleden voor de agendacommissie 
IJmond (bereiden samen met raadsleden 
van Beverwijk en Heemskerk de agenda 
voor de IJmondcommissie voor).

• drie raadsleden, waarvan 1 de plaatsver-
vangend voorzitter is, voor de Werkgevers-
commissie (werkgever voor de afdeling 
gri¡  e die de gemeenteraad ondersteunt). 

Tot slot benoemt de raad de voorzitters die de 
sessies  (voorbereidende vergaderingen voor 

de raadsvergadering) gaan voorzitten in deze 
raadsperiode. Na de benoeming van de wet-
houders kan mogelijk de samenstelling van 
deze commissies worden gewijzigd.

Aanwijzing 1e en 2e plaatsvervangend 
voorzitter van de gemeenteraad 
Wanneer de burgemeester niet aanwezig kan 
zijn als voorzitter van de raadsvergadering 
dan vervangt de plaatsvervangend voorzitter 
hem. 

Aanwijzing 1e en 2e waarnemer van het 
ambt van burgemeester bij verhindering 
of ontstentenis van Burgemeester en 
Wethouders
Wanneer het gehele college van Burgemees-
ter en  Wethouders niet bereikbaar is neemt 
een van de twee benoemde raadsleden als 
waarnemer de rol van de burgemeester en het 
college over.

Vaststellen hoogte fractievergoeding
Steunfractieleden hebben recht op een ver-
goeding voor het deelnemen aan de sessies en 
een vergoeding voor reis- en verblij¢ osten. 
Maandelijks wordt een vast bedrag per steun-
fractielid uitbetaald ter hoogte van € 75,00 
tot het einde van deze raadsperiode. 

Gewijzigde regeling steunfractieleden 
2018 
In verband met een wijziging in de adminis-
tratie en uitbetaling aan steunfractieleden 
moet de Regeling Steunfractieleden 2011 
worden aangepast. De nieuwe gemeenteraad 
stelt deze nieuwe regeling vast.

Toelaten van steunfractieleden
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� en-
de fractie. Zij mogen niet deelnemen aan de 
raadsvergadering. Zij hoeven niet op de lijst 
voor de laatstgehouden verkiezingen te heb-
ben gestaan. Ze moeten alleen voldoen aan de 
vereisten om verkiesbaar te zijn als raadslid.

Raadsvergadering woensdag 28 maart 
2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

De raadsvergadering is zowel live als ach-
teraf te volgen op www.velsen.nl/gemeente-
raad.  Open de raadskalender en klik op de 
datum van deze vergadering. Ook kunt u via 
Kabel TV en de website van RTVSeaport de 
raadsvergadering bekijken.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuur-
tje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri¡  e via tele-
foonnummer 0255 - 567502 of via de mail 
gri¡  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri¡  e neemt dan contact 
met u op.

De Agenda
Fractieverantwoording 2017
Jaarlijks leggen fracties verantwoording af 
over de jaarlijkse uitgaven voor de fractieon-
dersteuning.  

Motie: Project Safe Streets in Velsen
In de raadsvergadering van 22 februari is 
door enkele partijen van de gemeenteraad 
een motie ingediend. In de motie vraagt de 
raad het college om mee te doen met het Pro-
ject Safe Streets. Met dit project worden de 
problemen rond veiligheid van vrouwen en 
meisjes in de openbare ruimte in kaart ge-
bracht en aangepakt. In de raadsvergadering 
van 22 februari staakten de stemmen: 16 
raadsleden waren voor en 16 raadsleden wa-
ren tegen. In deze raadsvergadering stemt de 
raad opnieuw over deze motie.

Overdrachtsdocumenten van de oude 
raad aan de nieuwe raad
Nu er een eind komt aan de raadsperiode 
2014-2018 en de inwoners op 21 maart heb-
ben gestemd voor een nieuwe gemeenteraad 
draagt de huidige raad zijn werk over in de 
vorm van de overdrachtsdocumenten aan 
de burgemeester voor de nieuwe gemeente-
raad.  

Beoordeling rechtmatigheid verkiezin-
gen 21 maart 2018
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
doet verslag  aan de raad of er wel of geen 
aanleiding is om te twijfelen aan de recht-
matigheid van de verkiezingen van 21 maart 
2018. De commissie Onderzoek Geloofsbrie-
ven bestaat uit drie raadsleden die in 2014 
bij aanvang van de huidige raadsperiode zijn 
benoemd.

Beslissing toelating raadsleden
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven 
heeft voor deze raadsvergadering de geloofs-
brieven onderzocht van de raadsleden die 
door de inwoners op woensdag 21 maart zijn 
gekozen voor de nieuwe gemeenteraad. De 
commissie doet verslag van dit onderzoek. 
Daarna kunnen op 29 maart de 33 raadsle-
den worden benoemd.

Afscheid raadsleden die niet terugke-
ren in de raad. 
Tijdens deze raadsvergadering nemen de 
raadsleden die niet terugkeren in de Vel-
sense gemeenteraad afscheid. Aansluitend, 
naar verwachting rond 21.30 uur, is er in de 
Burgerzaal van het gemeentehuis een af-
scheidsreceptie. Tijdens deze receptie kun-
nen de inwoners van Velsen de vertrekkende 
raadsleden persoonlijk de hand schudden
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 240, wijzigen gevel 
(16/03/2018) 2961-2018

IJmuiden
Zwaanstraat 18, dichtzetten inpandige bal-

kon (14/03/2018) 25837-2017

Santpoort-Noord
Wüstelaan 90, kappen 4 bomen 
(14/03/2018) 3112-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17c, wijzigen voorgevel 
(16/03/2018) 2719-2018

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 8000, vergroten garage 
(16/03/2018) 1002-2018
Dijckmansstraat 2, verbouwen woonhuis en 
kerk naar 12 appartementen (16/03/2018) 
546-2018

Velserbroek

Zwanebloembocht 90, plaatsen afdak boven 
voordeur (13/03/2018) 1306-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

Omloop van Zandvoort op 25 maart 2018, 
van 11.00 tot 15.30 uur, gemeente Velsen 
(14/03/2018) 30938-2017
Rommelmarkt Kennemerplein IJmuiden 
op 12 mei, 2 juni, 21 juli, 25 augustus en 15 
september 2018 (16/03/2018) 697-2018
Ko� erbakmarkt Plein ’45 te IJmuiden op 26 
mei, 9 juni, 14 juli, 4 augustus en 13 oktober 
2018 (16/03/2018) 698-2018
Snu� elmarkt Lange Nieuwstraat te IJmui-
den op 19 mei, 16 juni, 7 juli, 11 augustus en 
22 september 2018 (16/03/2018) 700-2018.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben 
op 13 maart 2018 besloten om de naam  
Delftpad vast te stellen voor het fi etspad 
langs De Delft in Santpoort-Zuid.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(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) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u 
inzien bij de afdeling Informatiemanage-
ment van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak 
maken bij het KCC, of via telefoonnummer 
0255 567352.

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 discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale 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
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 10 maart 2018 tot en met 16 
maart 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Reigersbossenlaan 25, kappen 1 boom 
(11/03/2018) 3306-2018
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen 
opbouw op uitbouw achterzijde woning 
(12/03/2018) 3368-2018
Kruitenstraat 13, gebruiksvergunning brand-
veilig gebruik (12/03/2018) 3357-2018
Loggerstraat 100, uitbreiden bedrijfspand en 
wijzigen gevels (14/03/2018) 3467-2018
Kennemerstrand 178, plaatsen terrasafschei-
ding (14/03/2018) 3477-2018
Herculesstraat 6b, legaliseren schuur en wijzi-
gen garagegevel (15/03/2018) 3518-2018

Velsen- Noord
Concordiastraat 79, realiseren bedrijfsge-
bouw (15/03/2018) 3521-2018
Platformweg 3, aanpassen fundering en plaat-
sen silo (15/03/2018) 3548-2018

Schulpweg 61, kappen monumentale boom 
(16/03/2018) 3592-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 140, kappen 1 boom 
(10/03/2018) 3299-2018
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen 
erfafscheiding en bouwen fi etsenberging 
(16/03/2018) 3609-2018

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 10, kappen 2 bomen(10/03/2018) 
3296-2018 
Hoofdstraat t.o. 214, plaatsen kunstwerk 
(13/03/2018) 3376-2018

Velserbroek
Kamerkamp 22, kappen 1 boom (11/03/2018) 
3308-2018
De Sluistocht 19, plaatsen dakopbouw 
(12/03/2018) 3358-2018
De Zeiler 116, bouwen schuur (14/03/2018) 
3465-2018
De Zeiler 156, plaatsen stenen berging 
(12/03/2018) 3372-2018
De Zeiler 160, plaatsen stenen schuur 
(13/03/2018) 3425-2018
Westlaan 41, handelen in strijd met regels be-
stemmingsplan i.v.m. evenement 8 juli 2018 

(13/03/2018) 3420-2018
Liniepad 48, verbouwen bovenlaag woonark 
(13/03/2018) 3423-2018
Zwanebloembocht 159, plaatsen dakkapel 
(16/03/2018) 3599-2018

Driehuis
Valeriuslaan 10, plaatsen dakopbouw 
(14/03/2018) 3468-2018

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

Santpoort-Noord
Zeeweg ong., aanleggen verharding voor fi ets-
pad Zeeweg Duin- en Kruidberg (15/03/2018) 
32076-2017

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren reeds geplaatste 
overkapping en veranda (14/03/2018) 556-
2018

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Koningsdag, Kennemerlaan 93 en 93b, 27 
april van 9.00 tot 21.00 uur (15/03/2018) 
3500-2018

Velsen-Noord
Avond4daagse, 19 t/m 22 juni 2018 
(12/03/2018) 3356-2018

Santpoort-Noord
Foodfestival Broekbergenplein, 9 juni 2018 
van 16.00 tot 23.30 uur (12/03/2018) 3315-
2018

Velserbroek
Lentekriebels, winkelcentrum Velser-
broek, 14 april 2018 van 12.00 t/m 16.00 uur 
(15/03/2018) 3532-2018

Velsen-Zuid
Sweets Festival 2018, De Ven Spaarnwou-
de, 23 juni 2018 van 13.00 tot 23.00 uur 
(14/03/2018) 3440-2018
Full Moon Festival 2018, De Ven Spaarn-
woude, 2 juni 2018 van 13.00 tot 23.00 uur 
(14/03/2018) 3438-2018
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal 1 uur) in 
te stellen op een gedeelte (9 parkeervakken) 
van het parkeerterrein aan de Zoutmans-
traat te IJmuiden, geldend van maandag t/m 
vrijdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur. Aan deze 
maatregel wordt uitvoering gegeven door:

- het plaatsen van de verkeersborden E10

(maximaal 1h) zoals bedoeld in bijlage 
1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990; 

- plaatsing van onderborden waarop de
volgende tekst is aangegeven: “ma t/m vr 
9-17 h”;

- plaatsing van onderborden (code OB501l 
en OB501r) met pijlmarkering om de om-
vang van de zone aan te duiden;

- het aanbrengen van blauwe belijning
langs de parkeervakken die binnen de

parkeerschijfzone vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Verbrande Vlak 35 A, 1974 SN  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(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) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

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