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Uit het college

Op 28 maart 2018 is de uitslag van de 
Gemeenteverkiezingen 2018 na her-
telling defi nitief vastgesteld door het 
Centraal Stembureau. Na hertelling is 
de volgorde van de politieke partijen 
en de kandidaten ongewijzigd geble-
ven. Het opkomstpercentage is 51,91%.

De nieuwe gemeenteraad van Velsen is als 
volgt samengesteld:

Politieke Partij Zetel Stemmen
Velsen Lokaal 6 4732
D66 Velsen 5 3818
VVD 4 3498
LGV 4 3115
CDA 3 2623
Forza! IJmond 3 2515
GroenLinks 3 2480
Partij van de Arbeid 2 2282
SP  2 1893
ChristenUnie 1 1045

Alle processen verbaal van de hertelling 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn te-
rug te vinden op www.velsen.nl.

Na de coalitieonderhandelingen worden 
de nieuwe wethouders benoemd. De vaca-
tures die dan in de raad ontstaan, worden 
opgevuld door de kandidaten die als eerst-
volgende op de lijst van gekozen kandida-
ten staan. 

Naar verwachting zullen de wethouders 
en de nieuwe raadsleden tijdens de raads-
vergadering van 26 april of 31 mei door de 
raad worden benoemd.

> Op de volgende pagina stellen wij de 33 
gemeenteraadsleden aan u voor.

Defi nitieve uitslag gemeente-
raadsverkiezingen Velsen 2018

Op woensdag 28 maart jl. is het Taalhuis 
Velsen door demissionair wethouder Ro-
nald Vennik in de Centrale Bibliotheek in 
IJmuiden o�  cieel geopend.

Het Taalhuis is een plek voor mensen die 
hun Nederlands willen verbeteren, maar 

ook een ontmoetingsplek voor taalcoaches 
met hun maatjes. Daarnaast is het een loka-
le samenwerking tussen taalaanbieders en 
organisaties die te maken hebben met men-
sen die moeite hebben met lezen, schrijven, 
rekenen en digitaal niet vaardig zijn. (foto: 
Reinder Weidijk)

Taalhuis Velsen o�  cieel geopend

• Na de verkiezingen van 21 maart zet het 
college zijn werkzaamheden voort totdat 
er een nieuw college is gevormd; het is nog 
steeds handelingsbevoegd. Het nieuwe 
college wordt samengesteld op basis van 
het raadsakkoord. 

• De verkoop van het pand Kanaalstraat 
257 is uitgesteld. De grond wordt onder-

zocht om de potentiële kopers goed te 
kunnen informeren. Na afronding van het 
onderzoek start alsnog de verkoop.

Meer informatie op: www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Amsterdam IJmuiden O� shore Ports 
(AYOP) heeft donderdag 29 maart 
2018 het bidbook ‘The Essential Gui-
de for installation and O&M Holland-
se Kust wind farms’ aangeboden aan 
Vattenfall, dat onlangs de gunning 
kreeg voor de realisatie het o� shore 
windpark Hollandse Kust Zuid.

Het gaat om het eerste niet-gesubsidi-
eerde windpark in Nederland, dat duur-
zame energie gaat produceren voor 1 
tot 1,5 miljoen huishoudens. De vereni-
ging van bedrijven AYOP laat Vattenfall 
de mogelijkheden zien die samenwer-
king met de netwerkorganisatie uit het 
Noordzeekanaalgebied biedt. Vattenfall 
is het moederbedrijf van Nuon en be-
reidt de aanleg van het windpark voor. 

De komende maanden wordt het aan-
bestedingsproces voor belangrijke on-
derdelen, zoals turbines, fundaties en 

de productie, transport en installatie 
van de windturbines, afgerond. Volgens 
de aanbestedingsregels moet het wind-
park binnen 5 jaar na een onherroepe-
lijke vergunning volledig operationeel 
zijn.

Bij de AYOP zijn meer dan 75 bedrijven 
en overheden aangesloten. “Het Noord-
zeekanaalgebied heeft unieke eigen-
schappen voor een snelle en e¡  ciënte 
aanleg van Hollandse Kust Zuid, zoals 
voldoende kaderuimte, een goede infra-
structuur en beperkte vaartijd tot het 
windpark”, aldus AYOP-voorzitter Ron 
Davio. 

Het bidbook is door burgemeester 
Frank Dales van de gemeente Velsen 
aangeboden aan Erik Hiensch, direc-
teur O¤ shore Operations van Vatten-
fall. Dat gebeurde tijdens een bijeen-
komst in de haven van IJmuiden.

Bidbook voor Vattenfall en 
bouwers o� shore windpark

Ben je voor jouw club, organisatie, vereni-
ging  of bewonersinitiatief op zoek naar 
geld? Kijk dan eens op het fondsenloket 
IJmond van vindsubsidies.nl. Na registra-
tie kun je hier direct subsidies of fondsen 
bekijken en aanvragen.

Er is speciaal aandacht voor fondsen in de re-
gio IJmond. Ook kun je er vragen stellen en 
advies krijgen over hoe je het  beste een aan-
vraag kunt doen. Op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
staat vanaf 3 april 2018 een link naar de lan-
delijke database van Vindsubsidies.nl. 

Organisaties zijn vaak op zoek naar alterna-
tieve fi nanciering voor activiteiten, projec-
ten of investeringen. Niet alleen om extra 
geld binnen te krijgen, maar ook om minder 
a§ ankelijk te zijn van gemeentelijke sub-
sidie. In de database van ‘vindsubsidies.nl’ 
staat informatie over alle beschikbare par-
ticuliere, landelijke en provinciale subsi-

dies, fondsen en regelingen. Er is speciaal 
aandacht voor de mogelijkheden in de regio 
IJmond.

De gemeenten vinden het belangrijk dat deze 
informatie makkelijk beschikbaar is. Daar-
om betalen zij de kosten van deze dienst. 
Op basis van de ervaringen besluiten de ge-
meenten eind 2018 over het voortzetten hier-
van. Meer info: https://isv.vindsubsidies.nl/
fondsenloket-ijmond. (foto: Pixabay)

Geld vinden via vindsubsidies.nlVanaf 16 april is de route over het sluizen-
complex in IJmuiden voor 1 jaar afgesloten. 
Dat geldt voor al het doorgaande verkeer. 
Door de grote hoeveelheid werkverkeer in 
verband met de bouw van de nieuwe Zee-
sluis is het niet langer meer veilig om het 
gebied tussen Middensluis en Noordersluis 
te passeren.

De bouw van de nieuwe zeesluis is in volle 
gang. Er is bijna geen plek op het sluizencom-
plex tussen de Midden- en de Noordersluis 
waar niet wordt gewerkt. Daarbij zijn veel 
hijskranen op korte afstand van de weg aan 
het werk, waardoor verkeer afgeleid kan wor-
den. Het komend jaar zou al het werkverkeer 
ter hoogte van het buitenhoofd van de nieuwe 
zeesluis het doorgaande verkeer op vijf plek-
ken kruisen. Ook aanpassing van de ligging 
van de weg zou noodzakelijk zijn. Daarnaast 
treden er grote hoogteverschillen op. Rijks-
waterstaat wil - gelet op deze omstandigheden 
- voor de periode van een jaar geen doorgaand 
verkeer op het sluizencomplex toelaten.  

Omrijden
Fietsers, bromfi etsers en voetgangers kunnen 
de pont nemen. De vertraging bedraagt gemid-

deld 10 minuten, maar is mede a§ ankelijk 
van de wachttijden bij de pont. Om de vertra-
ging via de pont te beperken, zorgt Rijkswa-
terstaat dat de extra pont in de spits tijdens de 
volledige periode van afsluiting blijft varen. 
Autoverkeer kan door de Velsertunnel rijden 
en is ongeveer 15 minuten langer onderweg. 
Gele borden geven de omleidingsroute aan. 
De woningen aan de zuidkant van het sluizen-
complex en het SHIP en de woonboten aan de 
noordkant blijven bereikbaar. Verkeer dat be-
roepsmatig op het sluizencomplex moet zijn, 
zoals vletterlieden en onderhoudsmonteurs, 
zal met een pas doorgang worden verleend. 
Ook de hulpdiensten hebben volledig toegang 
tot het sluizencomplex. Rijkswaterstaat zal 
gedurende de afsluiting de gevolgen voor het 
verkeer monitoren. 

Nieuwe grote zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds groter wor-
dende zeeschepen, wordt de nieuwe zeesluis 
in IJmuiden groter, en eerder aangelegd. De 
zeesluis zorgt getijde-ona§ ankelijk voor een 
vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens 
en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De 
nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter 
breed en 18 meter diep. 

Doorgaande route sluizen-
complex 1 jaar afgesloten
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Even voorstellen

De 33 gezichten van de nieuwe gemeenteraad

Peter Stam
Velsen Lokaal

Annette Baerveldt
D66 Velsen

Els Zorgdrager
D66 Velsen

Henk Wijkhuisen
D66Velsen

Bas de Ruig
D66 Velsen

Jeroen Verwoort
VVD

Tilly Mastenbroek-
Wesseling
VVD

Bas Koppes
VVD

Leo Kwant
LGV

Leo Aardenburg
LGV

Piet van Deudekom
LGV

Floor Bal
LGV

Robert te Beest
CDA

Cees Sintenie
CDA

Sander Scholts
Forza! IJmond

Johan Visser
Forza! IJmond

Lieneke Post
Forza! IJmond

Iskander Sitompul
GroenLinks

MaartjenJan Hoekstra
GroenLinks

Marianne Steijn
PvdA

Ahmet Karateke
PvdA

Robert van Koten
SP

Mireille Koedijker
SP

Ilse Stoelman
GroenLinks

Leen de Winter
ChristenUnie

Bram Diepstraten
Velsen Lokaal

Marianne Vos-Vester
Velsen Lokaal

Süleyman Çelik
Velsen Lokaal

Annekee Eggermont
CDA

Laura Ouderkerken
VVD

Sander Smeets
D66 Velsen

Nathanael Korf
Velsen Lokaal

Kitty Wolfs
Velsen Lokaal
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Op woensdag 28 maart hebben twaalf 
gemeenteraadsleden afscheid genomen. 
De volgende raadsleden keren voorals-
nog niet terug:

• Marc Hillebrink en Teresa da Silva Mar-
cos van D66 Velsen

• Maurice Bok van Velsen Lokaal
• Bas Hageman en Jeroen Bakker van de 

VVD
• Sige Bart en Fred Kappen van de LGV
• Marianne Poen en Karel Ockeloen van de 

PvdA
• Gerko Buist van de SP

• Jacqueline Staats van het CDA
• Beryl Dreijer van de fractie BD

Aan het eind van de raadsvergadering kre-
gen drie raadsleden Beryl Dreijer, Karel 
Ockeloen en Marc Hillebrink van Burge-
meester Frank Dales een Koninklijke On-

derscheiding opgespeld. Zij werden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 
omdat zij meer dan twaalf jaar in de ge-
meenteraad hebben gezeten.(foto’s: Reinder 
Weidijk)

Afscheid leden van de gemeenteraad Velsen

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 12 april 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 
te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de ver-
gaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te 
volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum 
van deze sessies. In de sessies komen verschillende onder-
werpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gege-
ven 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 sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: 
griffi  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op.

Agenda

Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 
De sessie is een vervolg op de sessie van op 8 februari waar 
vijftien insprekers aan het woord zijn geweest en raadsle-
den vragen aan de insprekers hebben gesteld. Tijdens deze 

sessie op 12 april is inspreken niet meer mogelijk, omdat 
die gelegenheid op 8 februari was. De demissionaire wet-
houder zal de eerder gestelde vragen beantwoorden en de 
raadsfracties zullen hun mening geven en eventueel vra-
gen stellen aan de wethouder. Het plan Brederoodseweg 41 
in Santpoort-Zuid omvat de sloop van de bestaande agrari-
sche bebouwing en het bouwen van drie nieuwe woningen. 
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en 
de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning lagen van 1 sep-
tember tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. De ingedien-
de zienswijzen hebben vooral betrekking op het behoud van 
de cultuurhistorische waarden van het gebied. Deze zijn be-
antwoord in de Nota behandeling zienswijzen. De nieuwe 
gemeenteraad stelt de  Nota behandeling zienswijzen, het 
beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodse-
weg 41 uiteindelijk vast in een raadsvergadering. 
Raadzaal: 19.30-21.00 uur

Ontwikkeling locatie zuidoostrand Driehuis
Voor de locatie Zuidoostrand Driehuis,  ten oosten van de 
Van den Vondellaan/Hagelingerweg, tussen De Luchte/
Huis ter Hage en het treinspoor zijn eerder gemeentelijke 
uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkeling van deze lo-
catie. De gemeente stelt een losse bebouwingstructuur voor 
met vier appartementsgebouwen van maximaal zes bouwla-
gen in het groen voor. Alleen staat de provincie geen bebou-
wing toe in het gebied. Na overleg met de betrokken partijen 
informeert het college de gemeenteraad over twee nieuwe 
perspectieven voor dit gebied.
Raadzaal: *21.15-22.15 uur

Startdocument bestemmingsplan bedrijventerreinen 
Velsen-Noord
Het startdocument bestemmingsplan ‘Bedrijventerrei-
nen Velsen-Noord’ is de basis voor een nieuw op te stellen 
bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen in Velsen-
Noord. Het gebied ligt rond de woonkern van Velsen-Noord 
en omvat ook het Wijkeroogpark. Tata Steel maakt geen 
deel uit van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
heeft een overwegend conserverend karakter; er worden 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Raadzaal: *22.15 – 23.00 uur
*De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp 
kan eerder of later beginnen

Zienswijze op stukken aandeelhouders vergadering 
HVC 
De gemeente Velsen is via het Afvalschap IJmond Zaans-
treek (AIJZ) medeaandeelhouder in afvalverwerker HVC.  
Op 14 december 2017 was er een Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) bij HVC. Daar is o.a. een besluit ge-
nomen over de Raad van Commissarissen, uitbreiding van 
kerntaken en de uitbreiding van warmtelevering door HVC. 
Het college heeft eerder in de AIJZ vergadering onder voor-
behoud gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder voorbe-
houd van de zienswijze van hun gmeenteraden gestemd. 
Door de korte voorbereidingstijd was er geen gelegenheid 
de raad vooraf te vragen een zienswijze te geven over deze 
drie onderwerpen. Nu wordt de raad alsnog in de gelegen-
heid gesteld een zienswijze te geven.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur

Besluitenlijst gemeenteraadsvergaderingen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergade-
ring 27 maart, voortgezet 28 maart 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergade-
ring van 27 maart die werd voortgezet op 28 maart de 
volgende raadsvoorstellen vastgesteld: Initiatiefraads-
voorstel PvdA tot hertelling van de gemeenteraadsver-
kiezingen van Velsen 21 maart 2018 als bedoeld in arti-
kel V4 van de Kieswet.

De PvdA Velsen legde aan de gemeenteraad een initiatief-
raadsvoorstel voor om tot een hertelling van de stemmen te 
komen. De gemeenteraad mag dat zelf besluiten. Het voor-
stel van de PvdA Velsen werd besproken in een (vervroegde) 
raadsvergadering van 27 maart, en de hele raad stemde er 
mee in. De openbare hertelling is gelijk de volgende ochtend 
28 maart van start gegaan in de Burgerzaal van het gemeen-
tehuis. De hertelling, waarover de raad op 27 maart 2018 
een besluit heeft genomen, heeft niet tot een wijziging van 
de zetelverdeling geleid
.
Op 28 maart heropende de voorzitter F.C. Dales de 
raadsvergadering. 

Fractieverantwoording 2017

De door de controlecommissie goedgekeurde verantwoor-
ding van de fractievergoeding van de fracties over het jaar 
2017 is vastgesteld. Wegens het ontbreken van stukken van 
Forza! IJmond wordt de fractievergoeding 2017 van Forza! 
IJmond verrekend met de fractievergoeding 2018.

Motie 4 van 2018: Project “Safe Streets” in Velsen
De raad verzocht met deze motie het college om de inten-
tieverklaring voor deelname aan het project “Safe Streets” 
te ondertekenen en de uitvoering hiervan verder uit te wer-
ken. Met dit project worden de problemen rond veiligheid 
van vrouwen en meisjes in de openbare ruimte in kaart ge-
bracht en aangepakt. De motie is aangenomen met 17 stem-
men voor en 15 stemmen tegen.

Overdrachtsdocumenten
De gemeenteraad die zitting had tijdens de raadsperiode 
2014-2018 heeft zijn werk aan de nieuwe raad overgedragen 
in de vorm van overdrachtsdocumenten.

Beoordeling rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 
2018
De rechtmatigheid van de verkiezingen van 21 maart 2018, 
inclusief de hertelling op 28 maart 2018, is vastgesteld. 

Beslissing toelating raadsleden
De commissie Onderzoek Geloofsbrieven heeft verslag ge-
daan van het onderzoek naar de geloofsbrieven van de 33 
raadsleden die door de inwoners op woensdag 21 maart zijn 
gekozen voor de nieuwe gemeenteraad. De 33 gemeente-
raadsleden kunnen volgens de Commissie Onderzoek Ge-
loofsbrieven op 29 maart worden benoemd.

Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de raad 
Tijdens deze raadsvergadering hebben de raadsleden die 
niet terugkeren in de Velsense gemeenteraad afscheid ge-
nomen: J.  Bakker, S. Bart, M.T.G. Bok, G.K Buist, H.B.E. 
Dreijer, B. Hageman, M.M. Hillebrink, F. Kappen, T.M. da 
Silva Marcos, C. Ockeloen, J.M. Poen en J.W.M. Staats. De 
raadsleden H.B.E. Dreijer, M.M. Hillebrink en C. Ockeloen 
werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau 
en kregen de Koninklijke Onderscheiding opgespeld door de 
burgemeester.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 
29 maart 2018

Installatie nieuwe raadsleden
De volgende raadsleden legden de eed af: Floor Bal (LGV), 
Robert te Beest (CDA), Suleyman Çelik (VL), Annekee Eg-
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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 discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale 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 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 Discrimi-
natiezaken 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 24 maart 2018 tot en met 
30 maart 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Alexander Bellstraat 25, plaatsen dakop-
bouw (27/03/2018) 4072-2018;  
Kraailook 8, oprichting schuur (28/03/2018) 
4125-2018; 
Planetenweg ong.(grasveld nabij De Ring), 
tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival 
(29/03/2018) 4237-2018.

Velsen-Noord
Wijkeroogplantsoen ong., tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival(29/03/2018) 

4237-2018.

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan ong. (grasveld nabij Fe-
lisenum), tijdelijk plaatsen sportcontrainer 
Survival(29/03/2018) 4237-2018

Santpoort-Noord
Rijksweg 332, plaatsen dakopbouw 
(27/03/2018) 4121-2018;
Spaarnberglaan 12, kappen 3 bomen 
(26/03/2018) 4051-2018;  
Bickerlaan ong (grasveld), tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 
4237-2018;
J.M. van Nassaulaan ong. (grasveld), tij-
delijk plaatsen sportcontrainer Survival 
(29/03/2018) 4237-2018.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 10, kappen boom 
(27/03/2018).

Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen bestemming kan-
toor naar woonruimte (26/03/2018)4148-
2018 4114-2018; 
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainings-
molen (27/03/2018) 4106-2018.  

Velserbroek
Wieringeraak ong. (grasveld), tijdelijk plaat-
sen sportcontrainer Survival (29/03/2018) 
4237-2018.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Havenfestival IJmond, op 23 juni 2018 van 
12.00 tot 00.00 uur en 24 juni 2018 van 
12.00 tot 17.00 uur, locatie: Trawlerkade 
(26/03/2018) 4042-2018.

Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, op 29 mei t/m 
1 juni 2018 van 18.00 uur tot 20.00 uur, lo-
catie: gemeente Velsen (22/03/2018) 3992-
2018

Ingetrokken aanvraag evenementen 
vergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Brocante, Landgoed Beeckestijn, 3 juni en 
19 augustus 2018 (28/03/2018) 3850-2018

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 IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 

ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Industriestraat 52, realiseren open loods 
(26/03/2018);  
Peperkers 59, plaatsen balkonbeglazing 
(29/03/2018) 847-2018.

Santpoort-Noord
Zeeweg ong, aanleggen van verharding 
voor fi etspad Zeeweg/ Duin-en Kruidberg 
(29/03/2018) 32076-2017.  

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 
(29/03/2018) 3635-2018;   
Zinneveltlaan 10, plaatsen dakkapel 
(29/03/2018) 3177-2018.  

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, legaliseren gewijzigd uitvoe-
ren van buitenbar (27/03/2018) 2255-2018; 
Stratingplantsoen 15, wijzigen gevels 
(28/03/2018) 2080-2018;  
Schulpweg 61, kappen boom (28/03/2018) 
3592-2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten Bed & Break-
fast (28/03/2018) 32417-2017.  

Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, intern verbouwen 
bedrijfspand en wijzigen gevel (28/03/2018) 
902-2018. 

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Occupation WN2000, op 14 april 2018 van 
11.00 tot 18.00 uur, op 15 april van 11.00 tot 
17.00 uur, locatie: terrein Bunkermuseum, 
Badweg 38 (27/03/2018) 1080-2018;

Occupation and Liberation WN2000 op 30 
juni 2018 van 11.00 tot 21.00, op 1 juli 2018 
van 11.00 tot 17.00 uur,Locatie: rondom Bun-
kermuseum, Badweg 38, (27/03/2018) 1083-
2018;

Liberation WN2000, op 2 september 2018 
van 11.00 tot 17.00, Locatie: terrein Bunker-
museum, Badweg 38, (27/03/2018) 1084-
2018

Besluitenlijst gemeenteraadsvergaderingen (vervolg)
germont (CDA), Cees Sintenie (CDA), Iskandar Sitompul 
(GroenLinks), Ilse Stoelman (GroenLinks), Jeroen Ver-
woort (VVD), Johan Visser (Forza! IJmond) en Leen de 
Winter (CU).

De volgende raadsleden legden de belofte af: Leo Aardenburg 
(LGV), Annette Baerveldt (D66V), Bram Diepstraten (VL), 
Piet van Deudekom (LGV), MaartenJan Hoekstra (Groen-
Links), Ahmet Karateke (PvdA), Mireille Koedijker (SP), 
Bas Koppes (VVD), Nathanael Korf (VL), Robert van Ko-
ten (SP), Leo Kwant (LGV), Tilly Mastenbroek (VVD), Lau-
ra Ouderkerken (VVD), Lieneke Post (Forza! IJmond), Bas 
de Ruig (D66V), Sander Scholts (Forza! IJmond), Sander 
Smeets (D66V), Peter Stam VL), Marianne Steijn (PvdA), 
Marianne Vos-Vester (VL), Henk Wijkhuisen (D66V), Kitty 
Wolfs-Jansen (VL) en Els Zorgdrager-van Laar (D66V).

Benoeming van leden in commissies, aanwijzing 1e en 2e 
plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad en aan-
wijzing 1e  waarnemer van het ambt van burgemeester bij 
verhindering of ontstentenis van Burgemeester en Wethou-
ders

Het voorstel om raadsleden tijdelijk (tot de installatie van 
de wethouders ) te benoemen in onder andere diverse com-
missies, is vastgesteld door de nieuwe raad. Na de installatie 
van de wethouders worden de benoemingen opnieuw vast-
gesteld.

Vaststellen hoogte fractievergoeding en de Gewijzig-
de regeling steunfractieleden 2018.
Met beide agendapunten heeft de nieuwe raad ingestemd.

Procesvoorstel coalitievorming
Velsen Lokaal, de grootste partij na de Gemeenteraadsver-
kiezingen 2018, legde het procesvoorstel coalitievorming 
voor aan de nieuwe gemeenteraad. Na een korte bespreking 
konden alle fracties zich vinden in het  voorstel. Er wordt nu 
eerst met alle politieke partijen gesproken om te kijken met 
wie het mogelijk is om tot een coalitie te komen. Ook is het 
voornemen om inwoners te betrekken bij het proces van co-
alitievorming.

Toelaten van steunfractieleden
De volgende steunfractieleden hebben de eed of belof-
te afgelegd: Frank Cornet (CU), Ewoud Kuin (D66V), Erik 
Droogh (GroenLinks) en Peter van Duyn (VVD).
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Verleende fi lmvergunningen APV arti-
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IJmuiden
Serie “Klem 2”,op 8 april 2018, van 12.00 tot 

23.45 locatie: Steigerweg (Kanaalzijde), van 
12.00-12.45 uur locatie: Breesaapstraat 52 

(Thaliatheater) (26/03/2018)  3277-2018.

Besluiten (vervolg)

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

Kerkerinklaan 61, 2071 RK  SANTPOORT-
NOORD

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.

Beleidsregels subsidiever-
strekking Sturing en Toezicht

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 maart 2018 hebben besloten:

1. De beleidsregels subsidieverstrekking
Sturing en Toezicht Velsen 2018 vast te
stellen.

2. De beleidsregels daags na publicatie in
werking te laten treden.

Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is ge-
publiceerd in het elektronisch gemeente-
blad van de gemeente Velsen. Tevens liggen 
de beleidsregels 12 weken ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De beleids-
regels worden ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.velsen.nl 

De Koninklijke Marine beoefent nationa-
le taken tijdens de grootschalige oefe-
ning Port Defender 2018. De vierdaagse 
terrorismebestrijdingsoefening begint 
op maandag 9 april aanstaande en om-
vat vele facetten van terrorismebestrij-
ding in combinatie met havenbescher-
ming.

Samen met militaire en civiele partners, 
zoals Kustwacht en politie, oefent de ma-
rine in de havengebieden van Amsterdam 
en IJmuiden, het Noordzeekanaal en op 
open zee. De verschillende organisaties 

beoefenen hierbij de onderlinge commu-
nicatie en coördinatie. Hierdoor ontstaat 
een zo realistisch mogelijke oefening en 
krijgen deelnemers de kans om naast de 
eigen vaardigheden ook de onderlinge sa-
menwerking te beoefenen.

De uitdagende oefenscenario’s zijn zeer 
divers. Zowel op zee als in de havengebie-
den is er tijdens de oefening sprake van 
een verhoogde terroristische dreiging. Zo 
wordt een gekaapt passagiersschip ont-
zet door de Dienst Speciale Interventies 
(DSI) en wordt een einde gemaakt aan de 

gijzeling van een olieplatform in de haven. 
Ook wordt een vijandige speedboot op het 
Noordzeekanaal onderschept en vindt er 
een interventieoperatie plaats waarbij gij-
zelingen in gebouwen in Amsterdam wor-
den ontzet. 

In alle delen van Nederland staat de Ko-
ninklijke Marine 24 uur per dag paraat met 
antiterrorisme eenheden van het Korps 
Mariniers, schepen van de wacht, haven-
beschermingseenheden, de Defensie Duik-
groep (DDG) en diverse andere eenheden 
om de nationale veiligheid te waarborgen.

Tijdens Port Defender 2018 wordt er tus-
sen 9 en 12 april in de omgeving van de Vis-
sershaven en de IJmondhaven in IJmui-
den, de Amerikahaven in Amsterdam en 
op het Marine Etablissement Amsterdam 
gebruik gemaakt van helikopters, fi guran-
ten en oefenmunitie. 

De verschillende deelnemers aan de oefe-
ning proberen de overlast voor omwonen-
den en omringende bedrijven zoveel mo-
gelijk te beperken. Toch valt geluidshinder 
niet uit te sluiten.

Grootschalige oefening bestrijding terrorisme
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