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• Velsen gaat verder met de uit-
komsten van de Burgertop, 11 
februari jl. Die worden in drie 
groepen ingedeeld: ideeën waar-
van het initiatief duidelijk bij de 
inwoners ligt, ideeën waarvan 
het logisch is dat de gemeente 
die oppakt en ideeën die passen 
in de Strategische Agenda van 
Velsen 2020. 

• Het Platform Ruimtelijke Or-
dening heeft een actieprogram-
ma gemaakt voor de colleges van 
alle gemeenten die in de Metro-
pool Regio Amsterdam zitten 
(de MRA), waaronder ook Vel-
sen. In het programma staan ge-

zamenlijke acties om het groot-
stedelijk landschap van de MRA 
beter bereikbaar, beter te be-
leven en toekomstbestendig te 
maken. 

• Verder waren aan de orde de re-
sultaten van het gebruik van het 
Wandelnetwerk en het politie-
onderzoek naar het noodlottig 
ongeval op de Hagelingerweg, in 
juli 2016. Zie hiervoor ook de re-
dactionele stukjes in deze Inf-
opagina. 

Meer informatie op www.raad.
velsen.nl. 

Uit het college
SHIP opent zijn deuren
IJmuiden heeft een Sluis en Ha-
ven Informatie Punt (SHIP). Een 
interessant bezoekerscentrum 
voor jong en oud. Gratis en ze-
ven dagen in de week open. Be-
leef er het Noordzeekanaalge-
bied in al zijn facetten!

Het SHIP, dat gelegen is aan de 
Noordersluisweg 1 in IJmuiden 
werd op 30 maart jl. geopend door 
gedeputeerde Elisabeth Post van 
de provincie Noord-Holland en 
exploitanten Pieter de Waard en 
Steef Hammerstein van Telstar. 

Noordzeekanaalgebied 
Naast informatie over de bouw van 
de nieuwe zeesluis in IJmuiden en 
het sluizencomplex, schenkt het 
SHIP ook aandacht aan de ontwik-
keling van het Noordzeekanaalge-
bied zoals innovatie en duurzaam-
heid en beroepsvoorlichting voor 
jongeren. Zo kan er in de tentoon-
stellingsruimte door een maquette 
van de zeesluis gewandeld worden 
en is er een techniekruimte waar 
dagelijks vele jongeren lessen vol-
gen. Het SHIP omvat verder een 
ontvangst- en vergaderruimte en 
een restaurant met een fantastisch 
uitzicht over de nieuwe zeesluis en 
de omgeving.

Succes verzekerd
Bij de opening sprak gedeputeer-

de Post haar waardering uit over de 
bijzondere totstandkoming van het 
SHIP, waarbij ook het bedrijfsleven 
is betrokken. ”In het SHIP wordt 
aandacht besteed aan de grootste 
zeesluis van de wereld in IJmui-
den, maar ook de regio wordt be-
licht als het gaat om economie, in-
novatie en werkgelegenheid. Het is 
een unieke mogelijkheid om te la-
ten zien waar het bedrijfsleven in 
de regio mee bezig is. Met deze bre-
de steun ben ik ervan overtuigd dat 
het SHIP een succes wordt.”

Samenwerking
De provincie Noord-Holland heeft 
het informatiepunt op het sluizen-
complex gerealiseerd in samen-
werking met de gemeenten Am-
sterdam, Zaanstad, Velsen, Bever-
wijk, Haarlemmerliede & Spaarn-
woude, Havenbedrijf Amsterdam, 
Zeehaven IJmuiden, TATA en 
Rijkswaterstaat. Daarnaast heb-
ben diverse sponsoren uit het be-
drijfsleven de realisatie van het 
SHIP fi nancieel mogelijk gemaakt. 
Het SHIP wordt geëxploiteerd door 
ShipAhoy, een project van voetbal-
club Telstar.  

Informatie
SHIP is dagelijks open van 9.30 uur 
tot 18.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.ship-info.nl. (foto’s: 
Ruud Karstens)

Onderzoek rekenkamer-
commissie burger- en 
overheidsparticipatie
De gemeente Velsen houdt goed 
rekening met de verschillen in de 
gemeente en betrekt inwoners op 
verschillende manieren. Het is wel 
lastig om inwoners in de wijken te 
betrekken waar geen inwonersor-
ganisaties zijn. 

Dat blijkt onder meer uit het onder-
zoek dat de rekenkamercommissie 
van de gemeente Velsen heeft laten 
uitvoeren naar burger- en overheids-
participatie.  De gemeente Velsen is 
volgens de inwoners over het alge-
meen goed te bereiken. Bovendien is 

Velsen bereid naar haar ingezetenen 
te luisteren. Wel kan de gemeente 
transparanter zijn over de belangen 
van de gemeente of andere betrokke-
nen. In het rapport worden aanbeve-
lingen gedaan voor gemeenteraad en 
college om verder voort te bouwen op 
de goede weg en het contact met de 
samenleving verder te verbeteren.

Het onderzoeksrapport Burger- en 
overheidsparticipatie in Velsen en 
de samenvatting van dit rapport zijn 
te lezen op raad.velsen.nl/Documen-
ten/Rekenkamer
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Gft, daar kun je iets mee!
Lente. Het seizoen om naar bui-
ten te gaan. Ko�  e in de zon, ko-
ken met de eerste groenten en 
fruit uit eigen moestuin.

Schillen, pitten en snijafval kunnen 
meteen in de gft-bak, maar soms 
blijven er ook etensrestjes over. 
Etensresten die je niet meer ge-
bruikt in een ander gerecht, mogen 
in de gft-bak. Ook als het bijvoor-
beeld een botje van een kippenpoot 
is. Al het gft en etensresten zorgen 
voor groen gas en vruchtbare com-
post. 

Dagelijks hebben we gft. Een bana-
nenschil, oud theezakje, die bloe-
men die nu toch écht weg kunnen, 
een restje pastasaus na het avond-

eten. Allemaal waardevol afval, als 
het tenminste in de gft-bak belandt! 
Alleen dán kunnen wij er groen gas 
en compost van maken. 

Een volle gft-bak geeft 21 dagen gas 
om mee te koken. Een gezin heeft 
ja0arlijks zo’n 160 kilo gft. De helft 
daarvan belandt al in de gft-bak, 
maar de rest gaat nu nog vaak verlo-
ren. Dat is jammer, vooral als je be-
denkt dat je op groen gas weer kunt 
koken of zelfs het huis ermee kunt 
verwarmen. Ook compost uit gft 
maakt dat je geen kunstmest nodig 
hebt. De eerste stap zet je gewoon 
thuis: met te zorgen dat alles wat in 
de gft-bak mag, daar ook echt  in te-
recht komt. Kleine moeite, groot ef-
fect. Want gft daar kun je iets mee!

Bijeenkomsten vrijwilli-
gerswerk en mantelzorg
De cliëntenraden Participatiewet 
en de Wmo-raden van de IJmond 
nodigen inwoners van de gemeen-
ten Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen uit om ervaringen uit te wis-
selen over vrijwilligerswerk en/of 
mantelzorg. Vragen die aan de or-
de komen zijn: Wat betekent vrij-
willigerswerk en/of mantelzorg 
voor u? En is dit werk wel zo vrij-
willig? Wat levert het voor u op?

Keuze uit drie bijeenkomsten
De medewerkers van de cliëntenra-
den en Wmo-raden gaan daarover 
graag met u in gesprek. U hebt de 
keuze uit drie bijeenkomsten:
- Maandag 10 april van 13.30 tot 

16.00 uur in wijkcentrum Prinsen-
hof, Beatrixlaan 2 in Beverwijk.

- Dinsdag 11 april van 15.00 tot 17.00 
uur in de bibliotheek aan Dudok-
plein 16 in IJmuiden.

- Woensdag 12 april van 13.30 tot 
16.30 uur in buurtcentrum Het 

Spectrum, Lauraplein 1 in Heems-
kerk.

Vernieuwen cliëntenparticipatie
Iedereen is van harte welkom om 
mee te praten over dit onderwerp. 
Uw ervaringen leveren een bijdra-
ge aan het vernieuwen van de cliën-
tenparticipatie. De cliëntenraden en 
Wmo-raden in de IJmond komen op 
voor de belangen van inwoners met 
een uitkering of zorg. Ze zijn samen 
met de gemeenten op zoek naar een 
verbreding van de betrokkenheid 
van inwoners bij sociale vraagstuk-
ken.

Meer informatie
Aanmelden is niet nodig en neem ge-
rust iemand mee. Voor meer infor-
matie kunt u terecht bij mevrouw 
Barbara Rietkamp, secretaris van de 
IJmondiale cliëntenraad Participa-
tiewet. Zij is bereikbaar via de mail: 
barbararietkamp@ziggo.nl.

Wandelnetwerk een succes
Velsen vormt samen met Bever-
wijk en Heemskerk een wandel-
netwerk, dat weer onderdeel 
uitmaakt van het netwerk van 
Noord-Holland. Ruim een jaar 
na de opening blijkt wandelnet-
werk Midden-Kennemerland een 
succes. Zo wordt de site druk 
bezocht en is het aantal actieve 
gebruikers van de app. ten op-
zichte van 2015 verdubbeld. Op 
facebook heeft het wandelnet-
werk ruim 1700 volgers gekre-
gen.

Velsen is tot nu toe nog de enige 
gemeente beneden het Noordzee-
kanaal, die in het wandelnetwerk 
Noord-Holland is opgenomen. Het 
plan is dat op termijn de hele pro-
vincie voor de wandelaar wordt 
ontsloten. De provincie is trekker 

van het project, terwijl de gemeen-
ten voor de fi nanciën zorgen.

Nieuwsgierig? Ook bij jou om de 
hoek zijn de leukste routes! Door 
mooie landschappen, lintdorpen 
en natuurgebieden, over boeren-
landpaden, eeuwenoude dijken 
en langs historische locaties. Het 
wandelnetwerk geeft je veel ge-
mak en wandelplezier. Ook zonder 
voorbereidingen kun je direct gaan 
wandelen bij één van de startpun-
ten.  Je kiest zelf de lengte en om-
geving van je wandeling uit. 

Zie voor meer informatie: www.
wandelnetwerknoordholland.nl. 
Of download gratis de app. van 
wandelnetwerk Noord-Holland, 
waarin je alle routes van jouw keu-
ze kunt opnemen.

Wijkteam op straat
Afgelopen donderdag 30 maart  
was het  Sociaal Wijkteam Zee- en 
Duinwijk/IJmuiden West aanwe-
zig op het Canopusplein in IJmui-
den. Dit in het kader van de Week 
van het Geld. 

In samenwerking met de Formulie-
renbrigade van Socius informeerde 
het wijkteam de bezoekers over di-
verse geldzaken. Zo werden budget-
tips gegeven. Bijvoorbeeld over de 
vraag in hoeverre mensen met een 
klein (minimum) inkomen recht heb-
ben op een ‘regeling van de gemeen-
te’. Zoals geld voor een fi ets voor een 
kind, een 10-baden zwemkaart of iets 
anders. Verder werden er gratis Do-
nald Duck tijdschriften uitgedeeld, 
een speciale ‘week van het geld’-edi-

tie. Ook was er op het plein een ludie-
ke actie georganiseerd. Voorbijgan-
gers konden raden welk geldbedrag 
er in een spaarvarken zat.
 
Terugblik
De week van het geld, die van 27 tot 
en met 31 maart werd gehouden was 
weer een succes. Hoe ga je met geld 
om? Mike-E en Spike-Y lieten dat 
in hun kindertheatervoorstellingen 
graag zien aan de kinderen van alle 
basisscholen in Velsen. Maar ook het 
thema ‘lekker koken met weinig geld’ 
sloeg aan. Zo was de ‘budgetkook-
avond’ in jongerencentrum De Koe 
in Velserbroek al snel vol. Op de foto 
(gemeente Velsen) een druk bezoch-
te stand van het wijkteam op het Ca-
nopusplein.
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Afspraken versterken
sport en cultuur op scholen
Op 29 maart 2017 tekenden de 
gemeente Velsen en alle onder-
wijsinstellingen voor versterking 
van cultuur en sport in het basis- 
en voortgezet onderwijs.

In het convenant staan gezamenlijke 
doelen voor meer sport- en bewee-
gaanbod en cultuureducatie op de 
scholen. Hiervoor worden cultuur- 

en buurtsportcoaches ingezet, die 
in dienst zijn van Kunstencentrum 
Velsen en SportSupport Kennemer-
land. Daarnaast zijn er afspraken 
vastgelegd over een deel van loon-
kosten, die de onderwijsinstellingen 
gaan bijdragen. Op de foto (gemeen-
te Velsen) onderwijswethouder An-
nette Baerveldt en vertegenwoordi-
gers van de onderwijsinstellingen. 

Onkruid gifvrij te lijf
Chemische middelen om onkruid 
te lijf te gaan zijn schadelijk voor 
mens en dier. Vandaar dat de ge-
meente Velsen dit jaar ongewenst 
onkruid bestrijdt op een nieuwe 
milieuvriendelijke en duurzame 
manier. Hoe dan? Met bijna ko-
kend water en branden.

Behalve dat het schadelijk is, bestaan 
voor onkruidbestrijding met de inzet 
van chemisch middelen ook strenge 
eisen. De gemeente Velsen heeft ge-
zocht naar een milieuvriendelijk al-
ternatief. Na een aanbestedingspro-
cedure is HVC de onkruidbestrijding 
gegund. Groen Punt B.V. zal het werk 
uitvoeren en het onkruid op stoepen, 
pleinen en wegen verwijderen. 

Social Return
Een punt van onderhandeling met 
HVC was dat bij het werk mensen 
worden betrokken, die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Het is 
een afspraak om binnen een aanbe-
steding mensen met een kwetsba-
re arbeidsmarktpositie aan werker-
varing te helpen. En dat is gelukt.Er 
zijn drie  mensen aangenomen, die 
Groen Punt B.V. helpen met de nieu-

we manier van onkruidbestrijding. 

Wethouders Arjen Verkaik en Floor 
Bal waren maandagmiddag 3 april 
aanwezig bij het startmoment van de 
werkzaamheden. Hier werd het ma-
teriaal gepresenteerd en een demon-
stratie gegeven. Op de foto (Reinder 
Weidijk) de wethouders Verkaik en 
Bal (zittend). Bushokje Hagelingerweg 

blijft staan
De verkeerssituatie op de Hage-
lingerweg, waar op 29 juli 2016 
in de omgeving van het bushok-
je een noodlottig ongeval plaats-
vond, wordt niet gewijzigd. Dat 
is de conclusie van het college 
van burgemeester en wethou-
ders naar aanleiding van het on-
derzoek van de afdeling Verkeer 
Ongevallen Analyse (VOA) van de 
politie.

De politie heeft de gemeente laten 
weten, dat het onderzoek is afgerond 
en dat het dossier is aangedragen bij 
het Openbaar Ministerie. In het poli-

tieonderzoek was het bushokje op de 
hoek van de Hagelingerweg met het 
Burgemeester Weertsplantsoen een 
punt van aandacht. De politie con-
stateert in het onderzoek, dat er op 
meerdere momenten voor en tijdens 
het afslaan naar rechts voldoende 
zicht aanwezig is op fi etsers die zich 
op het fi etspad bevinden. Bovendien 
dwingt de halte rechtsaf slaand ver-
keer tot extra zorgvuldigheid.

Het college vindt  dat de analyse van 
het ongeval geen aanleiding geeft om 
de inrichting ter plekke opnieuw te 
herzien of aan te passen.

Nominatie Zefi er voor 
Sportiefste basisschool
12 april is een spannende dag 
voor de Zefi er, want dan maakt 
een deskundige jury in Nijmegen 
bekend wie de Sportiefste basis-
school van Nederland 2017 wordt. 
De Zefi er uit IJmuiden is één van 
de acht basisscholen, die meedin-
gen naar deze felbegeerde titel.

De school dankt zijn nominatie aan 
een breed programma, waar spe-
len en leren hand in hand gaan. Het 
team geeft onder meer bewegings-
onderwijs met uitgebreide aan-
dacht voor leerlingen met een be-
weegachterstand, een gevarieerd 
naschools sportaanbod en aanspre-
kende sportactiviteiten. Daarnaast 
besteedt de school veel aandacht 
aan gezonde voeding en ouderbe-

trokkenheid. De verkiezing van de 
‘Sportiefste basisschool van Neder-
land 2017’ is een initiatief van de 
Koninklijke Vereniging voor Licha-
melijke Opvoeding (KVLO) en het 
NOC*NSF in samenwerking met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen en 
de gastgemeente Nijmegen. De win-
naar ontvangt naast de titel ook een 
waarde cheque van 2000 euro en 
een uitnodiging voor de ‘battle’ van 
het tv programma Zapp Sport. 

De andere genomineerde scholen 
ontvangen een cheque van 1000 eu-
ro. Op de foto (gemeente Velsen) een 
‘sportmix’ met kinderen van basis-
scholen Het Kompas, De Pleiaden, 
Origon en Zefi er en hun begeleiders.
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Grootschalig regionaal 
woonwensenonderzoek
Eind maart 2017 zijn Velsen en de 
andere  gemeenten van de Metro-
poolregio Amsterdam (MRA) een 
grootschalig regionaal woonwen-
senonderzoek gestart. Het doel 
van het onderzoek is om de woon-
situatie, woonomgeving, verhuis-
wensen en verhuisbewegingen 
van de inwoners in beeld te bren-
gen. 

Brief met enquête
Steekproefsgewijs worden huishou-
dens schriftelijk geënquêteerd. Bin-
nenkort kunt  u  een brief van de ge-
meente Velsen verwachten  met de 
vragenlijst. Deze vragenlijst kan ook 
op internet worden ingevuld. Naast 
de woonwensen hebben de vragen 
onder meer betrekking op de woon-
geschiedenis, de huidige woning en 

buurt, de huishoudensituatie en de 
woonlasten. De resultaten worden 
anoniem verwerkt. Wie meedoet aan 
de enquête maakt kans op een IPad 
air 2.

Doel
Met deze informatie kunnen ge-
meenten en woningcorporaties be-
palen,  wat er wáár in de regio ge-
bouwd moet worden. Doel is ook 
om de doorstroming op de woning-
markt te bevorderen. Eind 2017 wor-
den de uitkomsten verwacht. Bijzon-
der is  dat Velsen en de meeste regio-
gemeenten in Zuid-Kennemerland 
en IJmond ervoor kiezen om zelfs op 
wijkniveau het onderzoek uit te voe-
ren. Dit wordt mogelijk gemaakt door 
subsidiëring vanuit het woonfonds 
van de provincie Noord-Holland.

Lijn 75 over nieuwe busbaan
Na een feestelijke opening van 
de nieuwe busbaan en een suc-
cesvolle  Busbaanloop op vrij-
dagavond, was afgelopen zater-
dag  de open dag voor HOV-Vel-
sen. 

Ongeveer 170 mensen reden mee 
met een klassieke NZH-bus of met 
een moderne bus. Zij beleefden als 
eerste reizigers het nieuwe tracé. In 
de middag waren er ongeveer 150 
bezoekers bij de onderdoorgang 
tussen Santpoort-Noord en Drie-
huis.

Vanaf zondag 2 april rijden alle rei-
zigers met buslijn 75 over de splin-
ternieuwe busbaan. Deze lijn wordt 
vanaf 3 september 2017 vervangen 
door R-net lijn 385. In de zomer-
maanden, van 28 mei tot en met 2 
september, rijdt lijn 75 helemaal 
door naar het strand van IJmuiden.

Meer informatie over de nieuwe 
dienstregeling is binnenkort te vin-
den op www.connexxion.nl. Op de 
foto (provincie Noord-Holland) de 
feestelijkheden bij de onderdoor-
gang in Santpoort-Noord.

Digitaal loket uit de lucht
Aanstaande zaterdag 8 en zondag 9 
april wordt een update uitgevoerd 
door de leverancier van het digitaal 
loket. Dat houdt in dat uw virtuele 
balie voor alle vragen over producten 
en diensten van de gemeente Velsen 

tijdelijk niet beschikbaar is. Normaal 
gesproken kunt u hier 24 uur per 
dag terecht om bijvoorbeeld uw ver-
huizing door te geven of een uittrek-
sel BRP (Basis Registratie voor Per-
soonsgegevens ) aan te vragen.

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 25 
maart  2017 tot en met 31 maart  
2017 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 

ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 178, realiseren 5 ap-
partementen (27/03/2017) 8141-
2017; 
De Zandkuil 33 E, kappen boom 
(27/03/2017) 8328-2017;

Trawlerkade 10 t/m 108, gebruik 
openbare weg en kade tijdens Ha-
venfestival 17 en 18 juni 2017 
(30/03/2017)
8727-2017;  
Snippenbos ong. kavel 24, oprichten 
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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 combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 178; plaatsen dakop-

bouw (27/03/2017) 6964-2017;  
Casembrootstraat 58, bouwwerk 
brandveilig gebruiken (28/03/2017) 
18293-2016;
Zwaanstraat 51, plaatsen dakopbouw 
(28/03/2017) 6658-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen tot 1 
woning (28/03/2017) 5683-2017; 
Keetberglaan 337, plaatsen  schuur /
schutting (31/02/2017) 6412-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) t verplaatsen trap 
(03/04/2017) 3375-20173375-2017.  

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 23,afwijken be-
stemmingsplan (03/04/2017) 3511-
2017.  

Santpoort-Zuid
Litslaan 27, plaatsen dakkapel 
(27/03/2017) 5133-2017;  
Louise de Colignylaan 42 , kappen  
boom (28/03/2017) 6520-2017;  
Clarionlaan 9, kappen boom 
(28/03/2017) 3572-2017 ;
Laurillardlaan 11, plaatsen  dakkapel 
(3/04/2017) 3246-2017; 
Van Dalenlaan 49, vervangen dakka-
pel (3/04/2017) 3537-2017.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen 2 bo-
men (28/03/2017) 6392-2017; 

Kieftendellaan 53, uitbouwen en 
wijzigen gevels (31/03/2017) 5618-
2017.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 45 
parkappartementen (27/03/2017) 
2956-2017;
Van den Vondellaan 1B (kavel 3), op-
richten woning (31/03/2017) 25722-
2016; 
Van den Vondellaan 1B (kavel 2), op-
richten woning (31/03/2017) 25724-
2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Visseringstraat 1, wijzigen gevelin-
deling (28/03/2017) 4165-2017.  

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Kermis IJmuiden, Kennemer-
plein op 22/23/24 en 25 april 2017.
(29/03/2017) 2812-2017;

Viering koningsdag 2017 live mu-
ziek, Kennemerlaan 93 27-04-2017 
13:00 t/ m 21:00 uur (29/03/2017) 
4853-2017;

Koningsspelen IJmuiden, 21 
april 2017 van 09.00-14.10 uur, 
Strand  voor paviljoen Noordzee 
(03/04/2017) 4721-2017;

Occupation and Liberation 
WN2000,  20 en 21 mei 2017, Badweg 
38 (03/04/2017) 5930-2017.

Santpoort-Zuid
Viering koningsdag 2017, Landje 
van Scholz van 11.00 uur - 20.00 uur 
(29/03/2017)5531-2017. 

Driehuis
Westerveld Fair 11-06-2017 van 
10.30 uur tot 16.00 uur, terrein be-
graafplaats/Crematorium Wester-
veld (3/04/2017)
6159-2017;

Strawberries Easter Tournament, 
14-04 t/m 17 -04 2017, Clubhuis 
(Waterloolaan 1, (terras, landje Ma-
nus, velden) (03/04/2017) 2588-
2017.

Velserbroek
Haarlem Night Skate, 3/31 mei 
en 28 juni 2017, start en fi nish lo-
catie Vestingsplein Velserbroek. 
(03/04/2017) 3333-2017.

Besluiten

woning (31/03/2017) 8614-2017.  

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten binnenbak 
(24/03/2017) 7944-2017. 

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, plaatsen zadeldak 
op bestaande garage (30/03/2017) 
8512-2017.  

Velserbroek
De Zeiler 78, plaatsen uitbouw op 
balkon (27/03/2017) 8056-2017; 
Zwanebloembocht 172, vergroten  

woning (27/03/2017) 8095-2017; 
Aletta Jacobsstraat 74, wijzigen ge-
vel (28/03/2017) 8158-2017; 
Waterviolier 12, legaliseren  samen-
voegen 2  bergingen (28/03/2017) 
8187-2017; 
De Zeiler 156, oprichten schuur 
(28/03/2017) 8250-2017. 

Driehuis
Kruising Minister van Houten-
laan/Waterloolaan, kappen 8 bomen 
(28/03/2017) 9434-2017.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 

weken:

IJmuiden
Snippenbos ong kavel 9, oprich-
ten woning (twee onder een kap) 
(31/03/2017) 3297-2017
Snippenbos ong kavel 8, oprich-
ten woning (twee onder een kap) 
(31/03/2017) 3293-2017 

Driehuis
P.C. Hooftlaan 23, vergroten woon-
huis (03/04/2017) 3726-2017.

Aanvragen (vervolg)
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te 
IJmuiden
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, 
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen 
zijn zowel live als achteraf te volgen
via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien 
of te beluisteren. 

Carrousel 12 april 2017
In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de orde. 
Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan 
ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over 
neemt.

Inspreken kan tijdens de Carrousel.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of  via de mail voor de Carrousel: griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan nog contact met u op. 

Agenda
Verkeersstructuur centrum  IJmuiden
De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder an-
dere om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduin-
plein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur

Proces en Ambitie Kustvisie
De Kustvisie richt zich op het gebied rond de jachthaven Seaport Marina. Bij 
vaststelling van het ambitiedocument heeft de raad verzocht om inwoners 
en partners te betrekken bij het opstellen van een ontwikkelplan voor dit ge-
bied. Het ontwikkelplan is de basis voor een nieuw bestemmingsplan. De 
raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Mari-
na Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat op-
stellen.
Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur

Nota Dierenwelzijn Velsen
De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In de afgelopen periode is er een 
grote stap gezet in de goede samenwerking van verschillende instanties voor 

het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe onderwerpen 
(bijen, botulisme, voeren van eenden/vogels en vismigratie) en de noodzaak 
van educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en 
huiselijk geweld.
Rooswijkzaal 19.30 -21.00 uur

Strategische Agenda
In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu 
tijd voor een Strategische Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschap-
pelijke vraagstukken. Inwoners en partners hebben meegedacht en zijn met 
ideeën gekomen voor de Strategische Agenda 2020.
Raadzaal 21.15-22.30 uur

Agenda sportaccommodaties Velsen
De nota sportaccommodaties 2010-2015 is geëvalueerd. Er is nu een start-
notitie opgesteld voor een nieuwe agenda sportaccommodaties. De thema’s 
zijn onder andere veilige, functionele en duurzame sportaccommodaties, so-
ciaal domein en sportaccommodaties, breedtesport, exploitatie en bewegen 
in de openbare ruimte.
Schoonenbergzaal 21.15-22.30 uur

IJmondcommissie 18 april 2017
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken re-
gionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Met de uitkomsten van de 
IJmondcommissie krijgen de raadsleden van de drie gemeenteraden één 
raadsvoorstel voorgelegd. Het raadsvoorstel wordt in de drie afzonderlijke 
raadsvergaderingen door de raadsleden besproken en vastgesteld.
Inspreken kan tijdens de IJmondcommissie. 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e@regioijmond.nl met vermelding van on-
derwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving om-

gevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Ver-
gunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden. 
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het 
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren. 

• Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering 
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maat-
schappelijke eff ecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te ver-
beteren.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor Planciusstraat 49 
in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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.

Gehandicaptenparkeerplaats
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Informatiemarkten windparken Velsen
Op 11 april vindt er een informa-
tiemarkt plaats over het wind-
park Spuisluis in het Telstar Sta-
dion aan Minister van Houtenlaan 
123 te Velsen Zuid. Tijd: 19.00-
20.30 uur. Op 13 april van 19.00-
20.30 uur is er een informatie-
markt over het windpark Ferrum 
in het strandhotel Het Hoge Duin 
aan de Rijckert Aertszweg 50 in 
Wijk aan Zee

Gedeputeerde Staten hebben de ont-
werp-vergunningen voor de wind-
parken Ferrum en Spuisluis in Vel-
sen vastgesteld. De stukken liggen 
van 23 maart t/m 4 mei 2017 ter in-
zage.  
 
Windpark Ferrum             

Het gaat om de bouw en exploitatie 
van drie windturbines, drie kraan-
opstelplaatsen en één inkoopstati-
on gelegen aan de Reyndersweg op 
het terrein van Tata Steel. Het type 
windturbine is nog niet bekend. Wel 
is duidelijk dat het gaat om wind-
molens met een maximale tiphoog-
te van 125 m, een maximale ashoog-
te van 80 m en een maximale rotor-
diameter van 90 m.  
 
Windpark Spuisluis
Dit project bestaat uit de bouw van 
zes windturbines met kraanopstel-
plaatsen, bijbehorende bouwwerken 
en aanpassingen aan de wegen. Het 
project is gelegen op de landtong bij 
de Spuisluis en op de landtong ‘Vel-
serkom’, parallel aan het Noordzee-

kanaal en gedeeltelijk aan de Noor-
dersluisweg in de gemeente Velsen. 
De te bouwen windturbines hebben 
een ashoogte tussen de 117 en 120 
meter en een rotordiameter tussen 
114 en 117 meter.      

Ter visie
Omdat er Omdat er wordt afgewe-
ken van het bestemmingsplan is er 
een verklaring van geen bedenkin-
gen (VVGB) nodig. De stukken lig-
gen van 23 maart 2017 tot en met 4 
mei 2017 ter inzage op www.noord-
holland.nl/actueel/terinzageleggin-
gen en (digitaal) bij: Noord-Hollands 
Archief, Kleine Houtweg 18 te Haar-
lem. Graag afspraak maken met Rob 
Lunshof, telefoonnr. 023-5143331;  
Omgevingsdienst IJmond, Stati-

onsplein 48b te Beverwijk; Klan-
ten Contact Centrum gemeentehuis 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden; 
Centraal Publieksbureau van de ge-
meente Beverwijk, Stationsplein 48 
te Beverwijk; Bibliotheek IJmond 
Noord, Kerkplein 5 te Beverwijk en 
Bibliotheek IJmond Noord, Maerten 
van Heemskerckplein 3 te Heems-
kerk.
 
Defi nitieve vergunning
Na verwerking van de binnengeko-
men zienswijzen en de opmerkingen 
uit de Statencommissie RWW wordt 
voor beide projecten de defi nitieve 
VVGB voorgelegd aan Provinciale 
Staten (PS). Na instemming van PS 
kunnen GS de vergunningen defi ni-
tief verlenen.
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Velsen - In een buitenge-
woon spannende ambian-
ce is Richard Wolthuizen we-
derom kampioen van de ge-
meente Velsen geworden. 
Hij  eindigde als eerste in zijn 
poule en moest het in de fi-
nale opnemen tegen de win-
naar van de andere polue, 
Dick Pruis. De strijd was van 

een goed niveau. Wolthuizen 
won door gedegen spel met 
een gemiddelde van 15,45. In 
totaal waren er over de drie 
speeldagen circa 200 be-
langstellenden. Met dank 
aan de sponsors en de ge-
meente Velsen, lijkt dit toer-
nooi een blijvend succes te 
worden. Volgend jaar weer!

Lets Play Velserbroek Volleybalkampioen
Velserbroek - Het hele jaar 
strijden 20 teams uit de re-
gio om het kampioenschap 
van het recreantentoernooi 
in Haarlem.
Afgelopen maandag werd er 
gestreden om het algeme-
ne kampioenschap van de 
maandagavond. De spelers 
waren gedreven om de goe-
de prestatie van de afgelo-
pen maand, promotie naar de 
hoogste poule, voort te zetten 

en begonnen dan ook strijd-
lustig aan de wedstrijden. De 
eerste wedstrijd werd over-
tuigend gewonnen van Re-
credo uit Haarlem. 
De wedstrijd daarna werd 
nipt verloren van Spaarne-
stad xs1 om daarna overtui-
gend te winnen van Winter-
sport xs1. De laatste wed-
strijd zou uitmaken wie kam-
pioen zou worden. Tegen vc 
Cramer kwam Lets Play met-

een goed uit de startblok-
ken om daarna de wedstrijd 
overtuigend winnend af te 
sluiten. Het kampioenschap 
werd groots gevierd en de 
spelers en coach kijken terug 
op een perfecte afsluiting van 
het 10 jarig jubileumjaar van 
Lets Play.
Lets Play traint elke donder-
dagavond in de Weid in Vel-
serbroek. Interesse? Zie  
www.wilwilwel.nl.

IJmuiden -  In de aanloop 
naar Goede Vrijdag kan 
men in de Petrakerk aan de 
Merwedestraat elke door-
deweekse avond stil staan 
bij de verschillende aspec-
ten omtrent het sterven van 
onze Heiland. De bijeen-
komsten starten om 19.30 
en duren ongeveer een half 
uur.Iedere avond is er een 
andere spreker of spreek-
ster en ook de muzikale be-
geleiding zal door verschil-
lende mensen worden ver-
zorgd. Vanaf 19.00 staan de 
deuren open en heet men u 
van harte welkom, om de-
ze ingrijpende gebeurtenis-
sen te gedenken in de Pe-
trakerk in IJmuiden. Tijdens 
de bijeenkomsten is er me-
dewerking van Band Spon-
taan op maandag, orga-
nist Martin Rijke op dins-
dag, Gospelkoor Sing op 
woensdag, organist William 
Verhagen op donderdag en 
vrijdag. 

Petrakerk

IJmuiden aan Zee – Stichting ReddingsTeam Zeedieren 
(RTZ) vraagt weer om oude, maar schone handdoeken en 
badlakens voor de verzorging van geredde zeedieren, zoals 
zeehonden. Heeft u nog een stapeltje handdoeken liggen, 
bel dan 0255-515597 of kijk op www.rtzvelsen.nl. Namens de 
zeehonden alvast bedankt.

Velsen - Ben jij tussen de 5 en 13 
jaar oud en houd je wel van een 
uitdaging? Dan is de Kids Ob-
stacle Run tijdens de ZorgSpe-
cialist Loop zeker wat voor jou. 
Op zondag 14 mei zullen deel-
nemers uit heel Nederland naar 
het Rabobank IJmond Stadion 
van SC Telstar komen om mee 
te doen aan de ZorgSpecialist 
Loop 2017. Bij de ZorgSpecialist 
Loop wordt het veld van SC Tel-
star omgetoverd tot een Obsta-
cleRun parcours voor kinderen. 
De Kids Obstacle Run is een 
kilometer lange uitdaging vol 

speelplezier. De kinderen krij-
gen een enkelband om, die hun 
tijd registreert. Als alle kinderen 
geweest zijn, worden de snel-
ste drie jongens en de snelste 
drie meisjes op het podium ge-
huldigd. Wil jij ook graag mee-
doen? Lever dan op school jouw 
inschrijfformulier in en ontvang 
1 euro korting voor de Kids Ob-
stacle Run op zondag 14 mei in 
het Rabobank IJmond Stadion. 
Hebben jullie op school geen 
blauwe brievenbus? Ga dan 
naar www.jeugdsportpasvelsen.
nl om je aan te melden.

Kids Obstacle Run
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Evenementenkalender
7 april Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

9 april Duin en Kruid Lenteloop
  www.duinenkruidlenteloop.nl

10 april Informatieavond Aqua Slank en fit
 www.zwembadvelsen.nl

21 april Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

21 april Koningsspelen Strand IJmuiden
 www.schoolvoetbalvelsen.nl

25 april Mega Sportmix 
 Sporthal IJmuiden-Oost

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Huur eens een tennisbaan!
Voor maar € 13,- per uur

Eind 2016 zijn de sporthallen “IJmuiden Oost” en “Het 
Polderhuis” gekeurd door de VSG (Vereniging van 
Sport Gemeenten).
Dit heeft geresulteerd in het behalen van het kwali-
teitscertificaat van de VSG (vergelijkbaar met het keur-
merk “veilig en schoon” voor zwembaden)  waarmee 
wordt  voldaan aan de kwaliteitsnormen op gebied 
van o.a. hygiëne, toegankelijkheid, veiligheid etc.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in sporthal 
IJmuiden-Oost werd op donderdag 30 maart 2017 het 
certificaat uitgereikt aan de gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken.
Hiermee zijn alle sporthallen uit de gemeente Velsen 
gecertificeerd.

Certificaat Sporthallen

Zwembad bijna klaar 
voor buitenseizoen
Binnenkort gaat het buitenbad van zwembad De 
Heerenduinen weer open. De onderhoudsploeg van het 
zwembad is druk bezig om het bad en de speelweide in 
gereedheid te brengen. Zo worden de tegeltjes, indien 
nodig vervangen, de baden geschrobt (met biologische 
schoonmaakproducten) , de kinderspeeltoestellen nage-
keken etc. Laat de zomer maar komen!

Mega Sportmix
Dinsdag 25 april kunnen kinderen uit de gemeente 
Velsen weer lekker sporten tijdens de Mega Sportmix 
onder begeleiding van de Buurtsportcoaches! 
In Sporthal IJmuiden-Oost worden allerlei leuke 
sportonderdelen neergezet, zoals: hobbelbobbelbaan, 
voetbal- en hockeywedstrijdjes, mikparadijs, klimpar-
cours en nog veel meer. Groep 1 t/m 4: 10.00-12.00 
uur, groep 5 t/m 8: 13.00-15.00 uur.  Kosten zijn € 1,- en 
inschrijven kan alleen op de dag zelf, let op: vol = vol.

In april start zwembad De Heerenduinen met een 
nieuwe cursus Aqua Slank en Fit.
Voorafgaand aan de start van de cursus is er een 
geheel vrijblijvende informatie avond op maandag 10 
april 2017 om 19.00 uur.

Aqua slank en fit;
- Onbeperkt aquasporten
- Professionele begeleiding en advies van een 
 gediplomeerd diëtiste
- Individueel beweegadvies
- Weegmomenten
- De lessen vinden plaats op donderdag 
 19.30-20.15 uur

Informatieavond
Aqua Slank en Fit

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vinden voor de vijfde keer 
de Koningsspelen plaats. De Koningsspelen 
zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranje-
feest waaraan veel kinderen uit de gemeente 
Velsen deelnemen. Onder begeleiding van 
buurtsportcoaches zullen er vijf basisscholen 
actief zijn op het IJmuiderstrand.

Per 1 april 2017 heeft de Gemeente Velsen afdeling Sportzaken een 
nieuw contract afgesloten met de firma De Peinder voor het groot 
onderhoud van de buitensportaccommodaties. 
Firma De Peinder is na een Europese aanbestedingsprocedure als win-
naar uit de inschrijvingen gekomen.
Afgelopen donderdag 30 maart hebben de afdelings manager van de 
afdeling sportzaken Fré van Geldorp en de directeur van de Firma de 
Peinder, Andre de Peinder het contract ondertekend.

Nieuw onderhoudscontract 




