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Informatie over mogelijke 
fusie met Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude
Heeft u vragen of opmerkingen 
over een mogelijke fusie met de 
gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude? Op dinsdag 17 mei  
a.s. staan college-en raadsleden  

in de burgerzaal van het gemeen-
tehuis u graag te woord, van 19.30 
uur tot 21.00 uur. Aanmelden via 
mail: communicatie@velsen.nl. 

Kunstwebsite Velsen
Woensdag 11 mei jl. heeft wet-
houder Robert te Beest de web-
site Beelden van Velsen gelan-
ceerd. Www.beeldenvanvelsen.nl 
geeft informatie over de kunstcol-
lectie van de gemeente Velsen en 
haar kunstenaars. De site is ook te 
raadplegen voor informatie over 
de historische collectie.

U kunt op de site zoeken op naam van 
de kunstenaar, de titel van het werk, 

het soort kunstwerk (beeld, schilde-
rij) of het adres. Uiteraard zijn zoek-
functies ook te combineren. Hebt u 
kennis over kunstwerken uit de col-
lectie en/of over de kunstenaars en 
wilt u dat met ons delen? Dan ont-
vangen wij dat graag. Stuur een mail-
tje naar kunst@velsen.nl en help 
mee om de kennis over onze collec-
tie compleet te maken. Op de foto 
(gemeente Velsen) ‘IJmuiderstrand’ 
van H.J.L.T. Stammeshaus.

Bevrijdingsvuur in Velsen
Wethouder Baerveldt en burge-
meester Dales namen donderdag 
5 mei het bevrijdingsvuur in ont-
vangst.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben 
hardloopgroepen uit het hele land 
het bevrijdingsvuur opgehaald bij 
hotel De Wereld in Wageningen om 
het op 5 mei in hun eigen gemeente 
af te leveren. Zo ook in Velsen. Lo-
pers van onder meer Atletiekver-
eniging Suomi en Happy Running 
brachten de vlam naar IJmuiden.

Zij werden begeleid door hun train-
ster Noëlla Kieftenbeld. Bart Kief-
tenbeld en Rob Bakx volgden de 
ploegen in busjes, waar de lopers 
konden uitrusten. Moe maar vol-

daan kwamen ze om 13.50 uur op het 
Plein 1945 aan.

Op de foto (gemeente Velsen) boven, van links naar rechts: wethouder Annet-
te Baerveldt,  Arjen Velzel, Simon Heeremans, Johan Baaten, Rob Bakx, Joost 
Stange, Paula IJzerman, Anja van Waard, Erik Pieters en Lisette Pieters. On-
der v.l.n.r.: Bart Kieftenbeld, Ruud Snoek, Meriam Stui, Noëlla Kieftenbeld, 
Sheila Van Dongen, Margriet Groos, Els Vreeswijk en burgemeester Frank 
Dales.

Burgerpanel
De gemeente Velsen is bezig met 
een nieuw evenementenbeleid en 
wil graag weten hoe inwoners van 
Velsen over de evenementen den-
ken. Zijn er voldoende? Welk type 
evenementen wordt nog gemist? 
Hoe denken de bezoekers over de 
veiligheid en bestaat er overlast? 
Allemaal vragen, die aan het Bur-
gerpanel van Velsen worden voor-
gelegd. 

Velsen heeft een digitaal Burgerpanel 

waar ongeveer 2200 inwoners van 
Velsen lid van zijn. Zij krijgen 4 tot 6 
keer per jaar een reeks vragen voor-
gelegd over diverse onderwerpen. 
Vrijdag 13 mei wordt het Burgerpanel 
geraadpleegd over onze evenemen-
ten. De uitkomsten worden gebruikt 
bij het opzetten van het nieuwe eve-
nementenbeleid. 

Als u ook lid wil worden van het Bur-
gerpanel Velsen,mail dan naar: Aart 
van Grootheest, avg@trendview.nl.

Op Tweede Pinksterdag

Gemeentehuis gesloten
In mei zijn er meerdere feestda-
gen. In verband hiermee is het 
gemeentehuis dicht op maan-
dag 16 mei (Tweede Pinkerster-
dag). U kunt wel terecht op de  
website www.velsen.nl.
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Geen afvalinzameling
op Tweede Pinksterdag
Op maandag 16 mei, Tweede Pink-
sterdag, zamelt HVC geen afval in. 
Het kan voorkomen dat uw bak 
op een andere dag wordt geleegd 
dan gebruikelijk. Kijk in de afval-
kalender of op de  app om te zien 
wanneer er wel wordt opgehaald.

Online en als gratis app
Op http://inzamelkalender.hvc-
groep.nl vindt u onze online afv-

alkalender. Met uw postcode en 
huisnummer krijgt u een persoon-
lijk overzicht van de inzameldagen. 
Ook kunt u de gratis HVC afval-app 
downloaden. Op uw smartphone 
kunt u dan een melding ontvangen 
over welke afvalsoort die dag wordt  
opgehaald. Dit is handig rond feest-
dagen. De HVC Afval-app is te vin-
den in de App Store (iOS) en in Goo-
gle Play (Android).

Tijdens Pinksterweekend

Werkzaamheden bij het 
spoor Driehuis-Santpoort
Tijdens het Pinksterweekend van 
vrijdag 13 tot en met maandag 16 
mei ligt het treinverkeer tussen 
Beverwijk en Haarlem stil. Dit als 
gevolg van werkzaamheden ten 
zuiden van Driehuis, waar een tun-
nel ten behoeve van de HOV wordt 
gemaakt. Hier wordt het spoor tij-
delijk weggehaald.

Vlakbij de onderdoorgang ligt een 
van beton gegoten spoordek  klaar. 
Deze wordt met een rijdende con-
structie millimeter voor millime-
ter op zijn defi nitieve positie gere-
den. Hierna wordt het spoor terugge-
plaatst.

Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden tijdens het Pink-
sterweekend zijn intensief. BAM In-
fra werkt dat weekend de klok rond, 
met meer dan 100 mensen, in drie 
ploegen per dag. Er zal naast de over-
last van de bouw, zoals het intrillen 
van de damwanden en het aanbren-
gen van palen, ook meer bouwver-
keer zijn dan normaal. Want naast de 
aan- en afvoer van materialen, moet 
ook al het personeel van en naar de 
bouwplaats. Ook is de bouwplaats tij-
dens de avonduren en nacht verlicht. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens het Pinksterweekend trek-
ken veel mensen eropuit. In overleg 
met de gemeente Velsen en Land-
goed Duin- en Kruidberg, waar ook 
dit jaar weer een Pinksterjaarmarkt 
georganiseerd wordt, worden extra 
maatregelen genomen om het ver-
keer in goede banen te leiden. De 
Duin- en Kruidbergerweg wordt af-
gesloten voor auto- en fi etsverkeer 
(behalve voor bewoners, bouwver-
keer en nood- en hulpdiensten). Be-
graafplaats Westerveld blijft gewoon 
bereikbaar. Verkeerregelaars wor-
den ingezet en de omleidingsroutes 
worden ter plaatse met borden aan-
gegeven. Zie ook a� eelding.  

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamhe-
den tijdens het Pinksterweekend 
kunt u contact opnemen met Hetty 
Messchaert, omgevingsmanager van 
BAM Infra. Telefoon 088 - 400 80 89 
of email hetty.messchaert@bam.nl.  
Voor meer informatie verwijzen wij 
u ook graag naar onze website: www.
hovvelsen.nl. Via Twitter, @HOV-
Velsen, houden wij u op de hoogte 
van de meeste actuele ontwikkelin-
gen.

Van alles te beleven op 
Kinderboerderij Velserbeek
Schapen scheren, hoefjes bekap-
pen, kijken naar een demonstra-
tie schapendrijven met een Bor-
der Collie – er zijn allerlei din-
gen te doen en te zien, zondag 
15 mei (Eerste Pinksterdag) op 
de kinderboerderij in Park Vel-
serbeek.

Vanaf 12.00 uur worden er op de 
kinderboerderij in Park Velserbeek  
ongeveer 40 schapen geschoren. 
Deze komen niet alleen van de kin-
derboerderij, maar ook van enke-
le hobbyschaaphouders uit de om-
geving. Er zijn verschillende scha-
penrassen te zien: Zwartbles, Swif-
ters, Coburger Fuchs, Hampshire 
Down en het Ouessant, het kleinste 
schapenras dat bestaat.

Velserbroeker Chris van Reeu- 
wijk zal een demonstratie schapen-
drijven geven. Verleden jaar had 
hij zich gekwalifi ceerd, om mee te 

mogen doen aan het wereldkampi-
oenschap schapendrijven in Schot-
land. Al sinds mensenheugenis 
worden hiervoor Border Collies ge-
bruikt. Vooral Britse en Ierse boe-
ren en herders gebruiken deze hon-
den tijdens hun werk met schapen.

Andere activiteiten
Maar er zijn ook andere activitei-
ten. In de stal kunnen kinderen on-
der begeleiding een konijntje of ca-
via aaien of er een kuikentje vast-
houden. De minivarkentjes Lola 
en Bella en de ezels Dora en Diego 
zijn eveneens een bezoek waard. 
Medewerkers van dierenambulan-
ce Velsen geven voorlichting over 
het redden van dieren in nood. Ook 
is het mogelijk om de dierenambu-
lance van binnen te bekijken. Kort-
om, is weer veel te zien en te bele-
ven bij de kinderboerderij in Park 
Velserbeek aan de Parkweg in Vel-
sen-Zuid. (foto’s: gemeente Velsen)
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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 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 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 werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
april 2016 tot en met 6 mei 2016 
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
Nachtegaallaan 6, kappen boom 
(03/05/2016) 8066-2016;
Prins Hendrikstraat ong., wijzi-

gen constructie (bouwmethodiek) 
(04/05/2016) 8112-2016;
Keetberglaan 302, wijzigen gevels en 
interne verbouwing (03/05/2016) 
8302-2016.

Driehuis 
Van Lenneplaan 38, plaatsen erfaf-
scheiding (03/05/2016) 8038-2016.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 94, oprichten ber-
ging en kappen boom (05/05/2016) 
8181-2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 8, 

vervangen garagedeur door kozijn 
(04/05/2016) 8110-2016;
Broekbergenlaan 49, wijzigen be-
stemming van ijswinkel/lunch-
room naar ijswinkel/restaurant 
(30/04/2016) 7812-2016;
Kluijskenslaan 2, kappen boom 
(02/05/2016) 8005-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, oprichten loods 
(04/05/2016) 8168-2016.

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.

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) 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 combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 

voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kanaalstraat 7, plaatsen 2 kozijnen in 
oostgevel (10/05/2016) 7348-2016;
Scheldestraat 93 B, plaatsen hek-
werk op dakterras (04/05/2016) 
6220-2016;
James Wattstraat 7 A,  constructieve 
doorbraken en aanbrengen verdie-
pingsvloer (04/05/2016) 6037-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Terrasweg 12, maken doorbraak 
(10/05/2016) 6415-2016.
publicatietekst 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., seizoensgebon-
den plaatsen zeecontainers, stel-
conplaten en hekwek (10/05/2016) 
5178-2016

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Vechtsport evenement IJmuiden 

Fight Night op 22 mei 2016 van 14.00 
tot 21.00 uur. Locatie: Sporthal De 
Ring Eenhoornstraat 2 te IJmuiden 
(10/05/2016) 5324-2016;
Strong Viking Hills edition op 21 mei 
en 22 mei 2016 van 8.00 uur tot 21.00 
uur. Locatie recreatiegebied Spaarn-
woude te Velsen-Zuid (10/05/2016) 
2652-2016;
Evenement Mazzeldag op 14 mei 
2016  van 11.00 uur tot 16.00 uur. Lo-
catie Winkelcentrum Velserbroek. 
(11/05/2016) 6601-2016;
Evenement Run2Day Pim Mulier-
loop op 29 mei 2016 tussen 9.30 uur 
en 13.00 uur. Locatie start- fi nish At-
letiekvereniging Suomi Kerkpad 59 
te santpoort-Noord (10/05/2016) 
5540-2016;
Pinksterjaarmarkt op maandag 16 
mei 2016 van 11:00 uur tot 17:00 uur 
. Locatie Landgoed Duin & Kruid-
berg aan de Duin en Kruidbergerweg 
60 te Santpoort-Noord (10/05/2016) 
2215-2016;



Infopagina

12 mei 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Villa’s Culinair Wijntheater op  13, 
14, 15, 16 mei van 14.00 tot 24.00 
uur. Locatie: het strand en op een ge-

deelte van de parkeerplaats van Vil-
la Westend, Westlaan 41 in Velser-
broek. (10/05/2016) 3715-2016;

Braderieën op de Kennemerboule-
vard in IJmuiden van 10.00 uur tot 
17.00 uur op 15 mei, 3 juli, 10 juli, 17 

juli, 24 juli 31 juli, 7 augustus, 14 au-
gustus, 21 augustus en 28 augustus 
2016 (10/05/2016) 7098-2016.

Besluiten (vervolg)

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

Orionweg 243, 1974 TG  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 stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
hierbij bekend dat per 1 januari 
2016 en 1 april 2016 de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenregeling 
van de gemeente Velsen  (CAR/
VAR) is gewijzigd.

Er worden diverse wijzigingen 

aangebracht met als doel techni-
sche onvolkomenheden in de rege-
ling te herstellen en de in het cao 
akkoord 2016- mei 2017 gemaak-
te afspraken over salarisverho-
ging zijn vastgesteld. Tevens is be-
sloten om de besluitvorming m.b.t. 
aanpassing van salarisverhogingen 
conform de algemene salarismaat-

regelen voor de sector gemeenten 
zoals overeengekomen in het LO-
GA  voortaan te mandateren aan de 
gemeentesecretaris. 

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de 
verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 

uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het stadhuis.  De wijzigin-
gen in de verordening worden ook 
gepubliceerd op www.overheid.
nl. Het besluit tot wijziging treedt 
in werking op de d Locatie: het ge-
meentehuis, ingang Plein 1945 te 
IJmuiden ag na bekendmaking. 

Sessie gemeenteraad Velsen op 19 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadszaal
21:00 – 22:30 uur:  Bestemmingsplan Averijhaven

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 18 mei 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¡  e, tel. 
0255 567502 of via e-mail: gri¡  e@velsen.nl. 
Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar 
gri¡  e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd. 

 
09  12 mei 2016

Rondvaart Zonnebloem
Velsen – Maandag 2 mei was 
het weer een stuk beter dan 
die week ervoor. Iets waar je 
als organisatie altijd naar uit-
ziet, want de Zonnebloem ging 
op stap met gasten uit Velsen. 
Voor negen stond de bus al 
bij verzorgingshuis de Moer-
berg om de eerste gasten van 
afdeling IJmuiden West  te la-
ten instappen. Vandaar ging 
het naar het Zeewijkplein waar 
nog eens 48 gasten plaats. Ook 
werden mensen gebracht door 
Zonnebloemvrijwilligers en de 
rest met behulp van de busjes 
van OIG, een organisatie die 
prima past in de doelstelling.

Tegen half tien vertrokken ze 
richting Amsterdam en onder-
weg werden de gasten op de 
hoogte gehouden van allerlei 
veranderingen zoals de voor-
bereidingen van de bouw van 
de nieuwe sluis en de opknap-
beurt van de Velsertunnel met 
al haar ingenieuze omleidin-
gen.
De rondvaartboot van de Zon-
nebloem lag al klaar bij de stei-
ger vlakbij het Nemo, een mu-
seum waar allerlei technische 
kneepjes getoond worden 
vooral gericht op de jeugd, dus 
vandaag niet de doelgroep.
Nadat al de gasten, met of zon-

der gebruik van de lift, aan 
boord waren, vertrok men. On-
der het genot van een heerlijk 
kopje koffie met cake ging het 
richting grachten, met de nodi-
ge uitleg. Mooi om Amsterdam 
vanaf het water te kunnen aan-
schouwen. Een ding was zeker, 
ze waren niet de enige toeris-
ten, mede ten gevolge van de 
meivakantie. Huzarenstukjes 
moesten worden uitgehaald 
om de nodige bruggen te kun-
nen passeren. Op de Amstel 
een mooi uitzicht op de Stope-
ra, theater Carré en de diverse 
bruggen. Maar ook de smal-
lere grachten waren zeker de 
moeite waard. Als je het naar 
je zin hebt gaat de tijd snel en 
het was alweer gauw tijd voor 

de lunch, sandwiches dit keer 
want op zo’n rondvaartboot 
moet je toch wel improviseren 
om iets voor elkaar te krijgen, 
iets wat overigens prima luk-
te, evenals het frisdrankje aan 

het eind van de tocht. Rond 
drie uur stapte iedereen in de 
bus en terugkijkend op weer 
een mooie dag vertrokken de 
Zonnebloem-gasten richting 
IJmuiden.
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Villa’s Culinair Wijntheater op  13, 
14, 15, 16 mei van 14.00 tot 24.00 
uur. Locatie: het strand en op een ge-

deelte van de parkeerplaats van Vil-
la Westend, Westlaan 41 in Velser-
broek. (10/05/2016) 3715-2016;

Braderieën op de Kennemerboule-
vard in IJmuiden van 10.00 uur tot 
17.00 uur op 15 mei, 3 juli, 10 juli, 17 

juli, 24 juli 31 juli, 7 augustus, 14 au-
gustus, 21 augustus en 28 augustus 
2016 (10/05/2016) 7098-2016.

Besluiten (vervolg)

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

Orionweg 243, 1974 TG  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 stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
hierbij bekend dat per 1 januari 
2016 en 1 april 2016 de collectie-
ve arbeidsvoorwaardenregeling 
van de gemeente Velsen  (CAR/
VAR) is gewijzigd.

Er worden diverse wijzigingen 

aangebracht met als doel techni-
sche onvolkomenheden in de rege-
ling te herstellen en de in het cao 
akkoord 2016- mei 2017 gemaak-
te afspraken over salarisverho-
ging zijn vastgesteld. Tevens is be-
sloten om de besluitvorming m.b.t. 
aanpassing van salarisverhogingen 
conform de algemene salarismaat-

regelen voor de sector gemeenten 
zoals overeengekomen in het LO-
GA  voortaan te mandateren aan de 
gemeentesecretaris. 

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de 
verordening is in het elektronisch 
gemeenteblad gepubliceerd.  Een 

uitdraai van het elektronisch ge-
meenteblad is ook in te zien bij de 
balie van het stadhuis.  De wijzigin-
gen in de verordening worden ook 
gepubliceerd op www.overheid.
nl. Het besluit tot wijziging treedt 
in werking op de d Locatie: het ge-
meentehuis, ingang Plein 1945 te 
IJmuiden ag na bekendmaking. 

Sessie gemeenteraad Velsen op 19 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadszaal
21:00 – 22:30 uur:  Bestemmingsplan Averijhaven

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessie vanuit de raadzaal bekijken.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 18 mei 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¡  e, tel. 
0255 567502 of via e-mail: gri¡  e@velsen.nl. 
Over het onderwerp dat op de agenda staat, kan ook schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar 
gri¡  e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd. 

 
09  12 mei 2016




