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Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 5 mei
Donderdag 25 mei
Vrijdag 26 mei
Maandag 5 juni

Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag
25 mei ( Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt u terecht op 23 mei.

Vlag in top

Rode Kruis bestaat 150 jaar
In 2017 bestaat het Nederlandse
Rode Kruis 150 jaar en dat viert
deze vereniging op verschillende data. U zal dan ook in onze gemeente Velsen , voor het gemeentehuis, de Rode Kruis vlag zien
wapperen. Te beginnen op 8 mei.

Het Rode Kruis zit diep geworteld
in de Nederlandse samenleving. Op

8 mei is het Rode Kruisdag. Zoals
het nu er uitziet, wappert straks in
meer dan 200 gemeenten deze vlag.
19 juli is de officiële oprichtingsdag.
Ook dan zal de vlag gehesen worden.
Evenals op 9 september, als op verschillende plekken in het land evenementen voor de vrijwilligers worden georganiseerd. En dat zijn er
maar liefst 32.000.

Horen, Zien en Melden
Ziet u een verdachte situatie of
bent u getuige van een misdrijf?
Meld dit dan direct bij de politie
en bel naar 112. Want hoe meer
ogen en oren in de wijk, hoe veiliger de wijk.

Is er geen directe actie noodzakelijk maar weet u wel wie de dader
is of heeft u andere belangrijke informatie? Bel dan naar 0900-8844.
Wilt u liever anoniem blijven? Bel
dan Meld Misdaad Anoniem, 08007000.
Melden helpt
In oktober 2014 is in samenwerking
met de gemeente, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, wijkplatforms en politie het project Horen, Zien en Melden van start gegaan met als doel: een veilige leefomgeving. De meldingen zijn van belang om de politie te helpen met aanhoudingen. Gebleken is, dat bijna al-
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Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2017
Velsen geeft ook dit jaar weer een
gemeentegids uit. Hij is digitaal
te raadplegen en kan als papieren
gids op verschillende plekken in
de gemeente worden opgehaald.
Het boekje wordt niet meer huisaan-huis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met contactgegevens over
de ambtelijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in
de gemeente. De gids werd huis-aanhuis verspreid; met ingang van 2016
is dit veranderd. De gegevens in zo’n
gids verouderen snel, veel mensen
kijken eerder op internet als ze informatie zoeken.Bovendien is de productie een tijdrovende en kostbare
zaak. De digitale informatie over de
gemeente vindt u op www.velsen.nl/
actueel/gemeentegids.htm. U kunt
daar ook gelijk reageren als gegevens
niet kloppen. De papieren gids ligt
vanaf dinsdag 2 mei bij bibliotheken,
woonzorgcentra en buurtcentra. En
vanaf 8 mei in het gemeentehuis. Als
GEMEENTE VELSEN
u niet zelf een gids kunt halen, vraagt
u het Klant Contact Centrum van de
gemeente of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer).
Zij kunnen u ook helpen zoeken in de
gids.

GEMEENTE VELSEN

Velsen
Gemeentegids 2017

Digitale gids

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op
www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. De gemeente houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, adviesorganen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de
plattegronden van Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen
daarover kunnen naar communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255
(zonder netnummer).

Velsen

Ophaalpunten gemeentegids

le heterdaad aanhoudingen, van bijvoorbeeld woninginbrekers, plaatsvinden na een melding van een wijkbewoner.
Gebreken of schade melden?
Bij de gemeente Velsen kunt u terecht voor alle mogelijke vragen
over zaken die de leefbaarheid van
de wijk aangaan. Op www.velsen.nl
kunt u een ‘melding openbare ruimte’ doen om gebreken en/of schade
op bijvoorbeeld straten en pleinen
door te geven.
Social media
Op Facebook en Twitter is Horen,
Zien en Melden ook actief. Doe mee
voor een veilige wijk!

Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1
IJmuiden
Bibliotheek
IJmuiden2017
Dudokplein 16
IJmuiden
Gemeentegids
Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger Planetenweg 338
IJmuiden
Buurtcentrum De Stek
Heirweg 2
Velsen-Noord
Buurtcentrum De Spil
Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei
Kanaalstraat 166
IJmuiden
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34
Velsen-Noord
Dorpshuis Het Terras
Terrasweg 89
Santpoort-Noord
‘t Brederode Huys
Bl’daalsestraatwg 201 Santpoort-Zuid
Wooncentrum Huis ter Hagen Lod. v. Deijssellaan 254 Driehuis
Wooncentrum Breezicht
Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Wooncentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1
IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101
IJmuiden
Wooncentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk
Zeewijkplein 260
IJmuiden
Serviceflat De Luchte
Lod. van Deijssellaan 4 Driehuis
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer 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, omgevingsvergunningen 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 natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 22
april 2017 tot en met 28 april
2017 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, gebruik
weiland als parkeerterrein op 17 juni
2017 (25/04/2017) 10974-2016
Paramaribostraat 42, plaatsen erfafscheiding (26/04/2017) 11088-2017.

Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik buitenschoolse
opvang in basisschool (26/04/2017)
11099-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen lichtstraat (24/04/2017) 108292017
Charlotte de Bourbonlaan 16, vergroten woning (28/04/2017) 11160-2017
Velserbroek
Langemaad 11, plaatsen dakkapel
(24/04/2017) 10876-2017
Velsen-Noord

Reyndersweg 1, wijzigingen (hoofdzakelijk buitengevels) op vergunning
(25/04/2017) 10970-2017
Meerweidelaan 43, plaatsen dakkapellen (28/04/2017) 11158-2017
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 9, vervangen kozijn
(24/04/2017) 10775-2017
De Ven 2, het houden van 2 festivals
(25/04/2017) 10958-2017
Genieweg 36 en 38, aanleggen 2 pontonbruggen ten behoeve van evenementen (24/04/2017) 11084-2017

woning (25/04/2017) 11005-2017
Kaarweg 13, oprichten bedrijfshal
(25/04/2017) 10957-2017
Rijnstraat 73, samenvoegen woning
(25/04/2017) 11085-2017
Heerenduinweg 45, brandveilig gebruik buitenschoolse opvang in basisschool (26/04/2017) 11097-2017

IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 20, oprichten

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

diend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Kruidbergerweg 54, plaatsen dakopbouw (02/05/2017) 7554-2017

IJmuiden
Geleenstraat 19, pedicurepraktijk
aan huis (26/04/2017) 5043-2017

APV artikel 2:17 Evenementen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,

1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is inge-

Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, wijzigen gevel
(26/04/2017) 6984-2017
Duin- en Kruidbergerweg 89, strijdig
gebruik weiland als parkeerterrein
op 17 juni 2017 (02/05/2017) 68242017

IJmuiden
Ronde om Noord-Holland op
23/04/2017 van 18.00 tot 00.00
uur en 24/06/2017 van 08.00 tot
00.00 uur; locatie Seaport Marina
(25/04/2017) 8618-2017.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering 11 mei 2017

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. 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.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griffie@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact met u op.
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.
• 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.

• 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 maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners
hebben meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische
Agenda 2020.
• 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 gebied. Het ontwikkelplan is de basis
voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.
• Aanwijzing accountant. De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant
aan voor de controle van de jaarstukken.
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen.. De wet Vergunningverlening, 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 maatschappelijke effecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.
De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks
uit via RTVseaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo.

Inloopavond bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’
Op woensdag 10 mei 2017 houdt
de gemeente Velsen een inloopavond naar aanleiding van het
voorontwerp van het bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’, dat
momenteel ter inzage ligt. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 17.00
en 19.30 uur in de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.
Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestem-

mingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualiserend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.
Het voorontwerpbestemmingsplan
ligt sinds 31 maart jl. ter visie. Het
bestemmingsplan kan digitaal worden geraadpleegd via de gemeente-

lijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan
kan analoog worden ingezien bij de
informatiebalie op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 en in de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein 16 in IJmuiden. Om u ook na de
inloopavond gelegenheid te bieden
om een reactie in te dienen wordt
de reactietermijn met een week verlengd.

Inloopbijeenkomst over plannen windpark op zee
Het Rijk wil een kavelbesluit nemen voor een windpark op zee
van circa 700 MW in het windenergiegebied Hollandse Kust
(noord) zoals aangewezen in het
Nationaal Waterplan en de Rijksstructuurvisie Windenergie op
Zee Aanvulling gebied Hollandse
Kust. Dit windpark ligt meer dan
18,5 kilometer uit de kust.

Inloopavond
Op woensdag 10 mei 2017 is er
een inloopavond georganiseerd bij
Strandhotel Het Hoge Duin, Rijckert
Aertszweg 50 in Wijk aan Zee.
U bent van harte welkom om op deze avond vragen te stellen en bij de
diverse stands informatie te krijgen
over het project en de procedure. Er
zijn deskundige medewerkers aan-

wezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt vrij in- en uitlopen op
ieder moment tussen 19.00 en 21.00
uur.
Waar kunt u de startnotitie inzien?
Tot en met maandag 29 mei 2017 ligt
de startnotitie ter inzage op het gemeentehuis van Beverwijk, Stati-

onsplein 48 te Beverwijk.

POWERED BY
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Deze sportkrant is een uitgave van Sportloket Velsen

Evenementenkalender
12 mei

Discozwemmen
www.zwembadvelsen.nl

14 mei

JSP eerst les snorkelen
www.jeugdsportpasvelsen.nl

14 mei

Moederdagactie
www.zwembadvelsen.nl

14 mei

Zorgspecialistloop
www.zorgspecialistloop.nl

• www.sportloketvelsen.nl • www.zwembadvelsen.nl

Moederdag aanbieding
Op zondag 14 mei a.s. is het Moederdag en
heeft moeder als ze begeleidt wordt door
een betalend kind (voor jeugd t/m 15 jaar),
gratis toegang tot De Heerenduinen.
Het zwembad is deze dag geopend van
09.00-17.00 uur.

Beachparty met Nemo
in De Heerenduinen

20 en 21 mei Strong Viking Obstacle Run
Spaarnwoudeolvoetbalvelsen.nl
21 mei

Vissenloop
www.vissenloopijmuiden.nl

26 mei

Beachparty
www.zwembadvelsen.nl

27 en 28 mei Strong Viking Obstacle Run
Spaarnwoude
31 mei

Haarlem Night Skate Velsen
www.haarlemnightskate.nl

Snorkelen met de
JeugdSportPas Velsen
Het laatste seizoen van JeugdSportPas is van start
gegaan met veel zomerse activiteiten. In de maanden
mei en juni kunnen leerlingen o.a. starten met een
cursus van vijf lessen snorkelen. De lessen worden verzorgd in zwembad De Heerenduinen. Er zijn natuurlijk
ook andere sporten uit te proberen zoals paardrijden,
trampolinespringen of heel stoer de golven trotseren
tijdens een surfles.
Inschrijven kan via www.jeugdsportpasvelsen.nl!
Download ook de gratis SportPas App en ontvang berichten over het sportaanbod uit de buurt. De SportPas
App is beschikbaar in Google Play en de App Store.

Mei 2017

Vrijdag 26 mei wordt het discoseizoen traditiegetrouw
afgesloten met de Beachparty. Tijdens de Beachparty
is het recreatiebad en het buitenbad tussen 18.0021.00 uur open en verzorgt de DJ zowel binnen als
buiten de muziek. Deze vrolijke Nemo is ook van de
partij en ligt dan in het buitenbad.
De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar.
Tarief € 6,00

Zorgspecialist Loop
Zondag 14 mei zal voor de 9e keer in het Rabobank
IJmond Stadion het startschot klinken voor de
ZorgSpecialist Loop. De ZorgSpecialist Loop kent drie
onderdelen: Kids Obstaclerun, 5 en 10 km.
Door een subsidie van de gemeente Velsen krijgen de
kinderen uit Velsen € 1,- korting op hun inschrijving,
zij betalen dan maar € 3,-. De kinderen kunnen zich
aanmelden via school en/of bij de buurtsportcoaches.
Voor bedrijven is er een bedrijvenloop, met ontvangst
in de Telstar Businesslounge, een unieke kans om sportief te netwerken! Enthousiast geworden? Schrijf dan
snel in op www.zorgspecialistloop.nl (Foto: Fotografie
Renata Jansen)

Gemeente stelt nieuw plan
voor de sportaccommodaties op
Op 12 april jl. vond een sessie met de gemeenteraad plaats voor het opstellen van een nieuw plan
voor de sportaccommodaties. Tijdens deze sessie
werd ook de nieuwe animatiefilm over het sportaccommodatiebeleid van Velsen getoond. De korte
film van ruim twee minuten werd goed ontvangen.
De raad heeft meerdere punten gegeven waarmee
de gemeente aan de slag gaat. Het nieuwe plan
gaat uit van zes thema’s waarbij duurzaamheid en
functionaliteit van onze sportaccommodaties en

een beweegvriendelijke omgeving belangrijk zijn.
Er komt ook een participatietraject om sportverenigingen en andere gebruikers te betrekken.
Naar verwachting is het plan eind
2017 gereed.

Verhuur sportaccommodaties
Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle
vaste verhuur van de gemeentelijke sporthallen en
gymzalen in te roosteren voor komend seizoen.
Heeft u interesse in het huren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen?
Neemt u dan contact op met Sportloket Velsen
0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl

Balletje slaan? Huur eens een tennisbaan: 0255-567666

• sportzaken@velsen.nl

Wij zijn ook te volgen via:

