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Uit het college

• De gemeente startte in 2015 met een proef 
met fl itsvergunningen voor dakkapellen. 
Het doel daarvan was te onderzoeken of 
de dienstverlening kan worden verbeterd 
en middelen effi  ciënter kunnen worden 
ingezet. Het antwoord op deze beide vra-
gen luidt ‘ja’. Deze manier van werken kan 
ook worden toegepast op vergunningen 
op erkers en groendragers.

• In 2017 stelde de gemeente een winkel-
loods aan. Een persoon, die winkeliers 
in Velsen moet helpen de winkelstraten 

leefb aar en aantrekkelijk te houden en te 
maken. Uit evaluatie blijkt dat onderne-
mers tevreden zijn over haar werk. Ze is 
deskundig, enthousiast en praktijkgericht 
volgens hen.  Daarom is het voorstel om de 
inzet van de winkelloods met drie jaar te 
verlengen om zo de gestelde doelen te ha-
len. 

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

Ondergrondse containers voor restafval 
bij hoogbouw in Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid en Driehuis worden binnen-
kort afgesloten. Vanaf 15 mei 2018 zijn 
deze alleen nog maar open te krijgen met 
een afvalpas van huishoudens in deze 
dorpen die niet beschikken over een rol-
container. Deze afvalpas is dezelfde als 
die wordt gebruikt voor het afvalbreng-
station.

Meer informatie over het afsluiten van de 
containers, het gebruik van de afvalpas of 
het aanvragen van een nieuwe afvalpas, 
vindt u op www.velsen.nl/meer-waarde-
uit-afval. Als u vragen heeft, stuurt u dan 
een  mail aan afval@velsen.nl. De bestaande 
containers voor restafval in Velsen-Noord 
en Velserbroek worden naar verwachting 
tweede helft van juni afgesloten. IJmuiden 
volgt in oktober.

In Santpoort en Driehuis
Ondergrondse containers 
voor restafval alleen 
toegankelijk met afvalpas

In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:

Vrijdag 11 mei  verplichte vrije dag

Gewijzigde openingstijden
Het cruiseseizoen is weer begonnen! Van 
april tot oktober zullen vele cruisesche-
pen de regio én IJmuiden weer aandoen.

Woensdag 2 mei jl. waren dat de Zenith en 
de AidaMar. Omdat het de eerste keer was 
dat de Zenith van Pullmantours onze haven 

in IJmuiden aandeed, was er een offi  ciële 
welkomstceremonie, de ‘Key and Plaque ce-
remony’. Daarbij overhandigde wethouder 
Arjen Verkaik symbolisch de sleutel van de 
IJmuidense haven aan de kapitein en heette 
hij bemanning en passagiers hartelijk wel-
kom. (foto: gemeente Velsen)

Moeders kunnen zondag 13 mei (Moederdag) gratis zwemmen in zwembad De Heerendui-
nen. Een moeder die zich met haar kind(eren) die dag bij de kassa meldt, hoeft niet te be-
talen. De actie geldt voor jeugd t/m 15 jaar. Overige zwemmers betalen het normale tarief. 
Het binnen- en buitenbad is op Moederdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. (foto: Google)

Gratis zwemmen voor moeders

Sinds 1 maart 2018 is het Innovatiefonds 
MKB Velsen (www.innovatiefondsmkbvel-
sen.nl) in werking getreden. Een bedrag 
van € 2.000.000,- euro is beschikbaar ge-
steld om MKB bedrijven verbonden aan de 
maak- en onderhoudsindustrie te onder-
steunen bij product- en procesinnovaties.

De gemeente Velsen wil zich over de inge-
diende projectaanvragen inhoudelijk laten 
adviseren door een commissie van deskundi-
gen. De commissie zal bestaan uit 3 vaste le-

den. We zijn op zoek naar een sector, techno-
logisch en fi nancieel specialist. 

Geïnteresseerd? De volledige vacature is te 
vinden op www.velsen.nl/leden-beoorde-
lingscommissie-innovatiefonds-mkb-velsen.

Gezocht: deskundigen
voor beoordelingscommissie

Cruiseseizoen weer begonnen!

Het Wijkplatform IJmuiden Noord or-
ganiseert op donderdagavond 17 mei 
een zogenoemde voetstappenactie.  
Het gaat om een buurtwandeling onder 
leiding van de wijkagent, die de deel-
nemers wijst  op inbraakgevoelige situ-
aties. Bewoners kunnen zich om 19.00 
uur verzamelen bij de ingang van het 
zalencentrum Velserduin op het Velser-
duinplein in IJmuiden. 

Wat is een voetstapactie?
Bij een voetstapactie lopen we met de 
wijkagent en geïnteresseerde bewoners 
door straten, poorten en stegen om situa-
ties op te zoeken, die inbrekers uitnodigen 
om binnen te komen. Zien we een inbraak-
gevoelige situatie dan zal onze wijkagent 
aanbellen en de bewoners wijzen op het 
gevaar. Zijn de bewoners niet thuis dan 
krijgen zij een papieren voetstap in de 
brievenbus met de tekst: ‘Dit had de voet-
stap van een inbreker kunnen zijn’ en 
daarbij tevens anti-inbraaktips.

Waarom deze actie?
Een voetstapactie is bedoeld om mensen 

alert te maken op inbraakgevoelige situ-
aties. Vaak denken we dat we overal aan 
gedacht hebben, maar inbrekers zijn slim 
en denken anders. Door mee te lopen en de 
diverse situaties te zien word je wijzer en 
kun je je eigen huis, tuin en schuur beter 
wapenen tegen inbrekers.

Wie organiseert dit?
Deze avond wordt georganiseerd door 
wijkplatform IJmuiden-Noord in samen-
werking met de gemeente, de politie, Wo-
ningbedrijf Velsen en Velison Wonen. 
Meer info via Facebook (@WPFIJmui-
denNoord) of www.wijkplatformsvelsen.
nl/ijmuiden-noord.

Voetstapactie IJmuiden-
Noord op donderdag 17 mei
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De ondergrondse containers voor glas, 
papier, textiel en gft zijn toe aan ver-
vanging. Daarom is HVC gestart met het 
vervangen van bijna 200 ondergrondse 
containers in de gemeente Velsen. Per 
dag worden zo’n zeven tot tien contai-
ners vervangen. 

De dag voor de vervanging wordt de nieu-
we container alvast bij de te vervangende 

container neergezet. HVC streeft ernaar 
de werkzaamheden in een zo’n kort mo-
gelijke tijd uit te voeren. Meestal lukt dat 
wel binnen een dag. Het kan echter voor-
komen dat we iets meer tijd nodig hebben. 
We zorgen er uiteraard voor dat alle werk-
zaamheden en de plaatsingen op een vei-
lige manier worden uitgevoerd. Zo kunt u 
ook de komende jaren uw afval weer ge-
makkelijk scheiden.

Ondergrondse containers 
zijn toe aan vervanging

Ruim een week eerder dan gepland is het 
buitenbad van De Heerenduinen weer open. 
Nu de zon zo lekker schijnt, mag iedereen 
komen genieten van het buitengebeuren. Op 

vrijdag 11 mei is het buitenbad geopend van 
10.00 tot 16.30 uur en van zaterdag 12 mei 
t/m  zondag 2 september van 10.00 tot  17.00 
uur. (foto: gemeente Velsen)

Het buitenbad is weer open

Tevreden over het vervoer van RegioRij-
der? Rond 9 mei worden uitnodigingen 
verstuurd om aan een tevredenheidson-
derzoek deel te nemen. Dit geldt voor 
zowel het Wmo-vervoer als voor het  
leerlingenvervoer. De regiogemeenten 
zijn benieuwd naar de ervaringen om – 
zo nodig – de kwaliteit te verbeteren.

Alle ouders/verzorgers van kinderen die 
van het leerlingenvervoer gebruik maken, 
krijgen een uitnodiging om aan het onder-
zoek mee te doen.  Onder de mensen die 
van het Wmo-vervoer gebruik maken krij-
gen ongeveer 1200 mensen in de regio de 
vraag om aan het onderzoek mee te doen. 
Dit zijn niet alle gebruikers van het Wmo-
vervoer. 

Het onderzoek wordt, in opdracht van Re-
gioRijder, uitgevoerd door het ona� an-
kelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. De 
vragenlijst kan zowel schriftelijk als digi-
taal ingevuld worden.  De gegevens en ant-
woorden op de vragenlijst worden strikt 
vertrouwelijk behandeld. ZorgfocuZ maakt 
een samenvatting van alle antwoorden. De 
gemeenten, RegioRijder of anderen weten 
dus niet door wie welke antwoorden zijn ge-
geven. Het invullen van de vragenlijst heeft 
geen gevolgen voor het reizen met RegioRij-
der. Deelname is geheel vrijwillig. 
 
Voor vragen over dit onderzoek kunt u con-
tact opnemen met de Helpdesk van Zorgfo-
cuZ, telefoon 050-2053014 of helpdesk@
zorgfocuz.nl. (foto: Pixabay)

Tevreden over RegioRijder? De drie IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen hebben samenge-
werkt aan een nieuwe website voor in-
woners en professionals in de IJmond. 
Deze website geeft informatie over or-
ganisaties die werken op het terrein 
van wonen, welzijn en zorg, jeugd en 
gezin en werk en inkomen: het Sociaal 
Domein. De website is gebruiksvrien-
delijk voor alle gebruikers.

Organisaties in het Sociaal Domein
Op de nieuwe website kunt u als inwo-
ner van Velsen zelfstandig uw weg vinden 
naar organisaties binnen het Sociaal Do-
mein. U vindt er bijvoorbeeld informatie 
over zorg en ondersteuning, opvoeding en 
gezin, gezond blijven of wonen en huis-
houden. Op de bijhorende Sociale Kaart 

staan organisaties die hulp, zorg en advies 
bieden in de gemeente, en/of in de regio, 
en of zij met activiteiten, sport en ont-
moeting actief zijn in de wijk. 

Eigen website voor elke gemeente
De drie IJmondgemeenten hebben ieder 
een eigen website:  www.Velsenwijzer.nl , 
www.Beverwijkwijzer.nl en www.Heems-
kerkwijzer.nl.  De websites hebben de-
zelfde uitstraling en  kleine inhoudelijke 
verschillen. De websites gaan 17 mei 2018 
online. 

Samenwerking
Aan de ontwikkeling van de Sociale Kaart 
werken professionals, medewerkers van-
uit de wijkteams en de IJmondgemeenten 
samen.

Digitale Sociale Kaart 
van de IJmond is vernieuwd

Bij zwembad De Heerenduinen kan uw 
kind direct starten met zwemlessen. Kin-
deren vanaf 4 jaar kunnen worden aan-
gemeld, twee maal per week worden er 
zwemlessen aangeboden.

De Heerenduinen biedt zwemles op maat 
met veel persoonlijke aandacht voor uw 
kind. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. 
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, 
B-, en C-diploma.

De ervaring leert dat het belangrijk is om 
naast de zwemlessen, veel te oefenen. Uw 
kind mag op vertoon van een geldige les-
kaart altijd gratis komen oefenen (onder be-
geleiding van een betalende volwassene) op 
woensdagmiddag, zaterdag- en zondagoch-
tend tijdens de uren recreatief zwemmen!

Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer 
informatie over de zwemlessen. (foto: Goog-
le)

Uw kind nog voor de 
zomervakantie ‘watervrij’?

Veel mensen weten de gemeente goed te 
bereiken. Zo krijgt de gemeente per jaar 
zo’n 100.000 telefoontjes binnen, die be-
stemd zijn voor iemand binnen het ge-
meentehuis.

Dat zijn onder andere vragen over een uitke-
ring, een paspoort, persvragen, informatie 
over bouwkavels, juridische zaken, groen-
voorziening of de openbare ruimte. Deze 
vragen worden direct beantwoord door me-

dewerkers van het Klant Contact Centrum ( 
KCC). Zij weten de meeste antwoorden. Zo 
niet, dan verbindt het KCC u door met een 
medewerker, die goed op de hoogte is met 
het betre� ende onderwerp. Als deze er niet 
is, wordt er een aantekening gemaakt met 
het verzoek terug te bellen. Wij streven er-
naar, dat dit altijd goed verloopt. Wordt u 
niet of te laat teruggebeld, laat het ons dan 
weten! Het telefoonnummer van de ge-
meente is 140255.

Wist u dat...
de gemeente 100.000
telefoontjes per jaar krijgt?
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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 discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

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

Zondag 6 mei organiseerde het nieuwe 
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmuiden 
zijn allereerste evenement. Een keur aan 
activiteiten met als doel om jong en oud 
kennis te laten maken met het verande-
rende klimaat. Wethouder Annette Baer-
veldt en directeur Maarten de Wol�  van 
Brak! IJmuiden hesen de vlag. Het was 
een geslaagde aftrap, die plaatsvond bij 
het paviljoen Nova Zembla aan het Ken-
nemermeer in IJmuiden.

Wat is BRAK!?
BRAK! is het nieuwe kust- en informatie-
centrum in IJmuiden aan zee. Het klimaat 
verandert. Als we willen dat Nederland niet 
onder water komt te staan, zullen we ons 
moeten aanpassen. We moeten anders bou-
wen, anders werken, anders wonen, anders 
leven. Aanpassen aan klimaatverandering 
is geen ver van mijn bed show, het is het be-
langrijkste verhaal van Nederland. En dat 
gaat BRAK! in IJmuiden vertellen. Het stre-
ven is om eind 2019 van start te gaan met het 
bouwen van een uniek kust- en innovatie-
centrum in het kustdorp IJmuiden aan Zee. 
Tot die tijd werkt BRAK! samen met de part-
ners volop aan de ontwikkeling van het cen-
trum.

Klimaat veranderen? Dat ligt bij ons!
Televisie boswachter Arjan Postma vertelde 
op deze stralende dag over mieren, muizen 
en wolven. Een interessant verhaal waar-
in hij situaties uit de natuur koppelde aan 
ons dagelijks leven. Volgens Arjan zijn mie-
ren een voorbeeld voor ons mensen: er hoeft 
maar één gekke mier te zijn om verandering 
teweeg te brengen. Als er een klimaatpro-

bleem ontstaat in een mierennest (het wordt 
bijvoorbeeld te koud) dan neemt één mier 
het voortouw om op zoek te gaan naar een 
nieuwe plek. Deze mier wijkt van de paden 
af en gaat op zoek naar een oplossing. Heeft 
de gekke mier eenmaal een nieuwe plek ge-
vonden, sleept hij meerdere mieren mee en 
later volgt de hele populatie hem dan naar de 
nieuwe woonruimte. Wat zegt dit voor ons? 
We kunnen zelf een verschil maken als we 
initiatief nemen voor klimaatverandering. 
De rest van de mensen volgt dan wel. 

Activiteiten
De rode draad van het BRAK!-programma 
was het klimaatavontuur. Arjan Postma gaf 
een strandexpeditie en vertelde hierbij over 
de waterdiertjes die hij met zijn net ving. 
OERRR Natuurmonumenten had een ‘blo-
te voeten pad’ aangelegd waar kinderen ge-
blinddoekt overheen konden lopen. Met Jut-
tersgeluk konden ze voorwerpen maken van 
hun eigen gejutte afval. Een win-winsitua-
tie: het strand was schoon en bezoekers gin-
gen met een zelfgemaakt voorwerp naar huis 
toe. Het Pieter Vermeulen Museum las voor 
en informeerde met zijn speciale waterta-
fel over wateroverlast. Tot slot kon iedereen 
vanaf 7 jaar (onder begeleiding) gratis de 
hoge klimtoren beklimmen. Foodtrucks aan 
het Kennemermeer zorgden voor de inner-
lijke mens. 

Volgend evenement
Volg de Facebookpagina Brak IJmuiden voor 
het volgende evenement of neem een kijkje 
op brak.ijmuiden.nl. Hier zijn trouwens ook 
alle foto’s terug te vinden. (foto’s: Reinder 
Weidijk)

Geslaagde aftrap voor BRAK! IJmuiden

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-

den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 

besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Velserbroek
Westlaan 41 te Velserbroek. Het afwijken 
van het bestemmingsplan voor een evene-
ment - Villa’s culinair wijntheater van 10 

t/m 13 mei 2018 (08/05/2018) 2037-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

Velserbroek 
Villa’s culinair wijntheater van 10 t/m 13 
mei 2018 van 14.00 tot 23.00 uur, Westlaan 
41 te Velserbroek (08/05/2018) 2166-2018

Ontwerp-wijziging routering gevaarlijke sto� en
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering  
van 9 januari 2018 hebben besloten tot 
een ontwerp-wijziging van de routering 
gevaarlijke sto� en.

Inzage
Het besluit tot een ontwerp wijziging van 
de routering gevaarlijke sto£ en is gepubli-
ceerd in het electronisch gemeenteblad van 
gemeente Velsen en ligt van 11 mei tot 15 
juni 2018 ter inzage bij de receptie van het 

gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. 

Reageren
Gedurende de termijn van ter inzageleg-
ging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur 

schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken 
bij het college van burgemeester en wet-
houders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Zienswijzen worden meegewogen bij het 
besluit tot defi nitieve wijziging van de rou-
tering gevaarlijke sto£ en.
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Wijziging mandaatregister Sociaal Domein
Op 5 december 2017 heeft het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen 
een besluit genomen om het mandaatre-

gister te wijzigen in kader van de wijziging 
van de structuur van de afdeling Sociaal Do-
mein. Het besluit treedt in werking daags 

na publicatie in het elektronisch gemeente-
blad. Het besluit is opgenomen in het elek-
tronisch gemeenteblad en vindbaar op www.

velsen.nl 

Kapmelding
1 dode linde aan de Hagelingerweg 198 in Santpoort-Noord

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 17 mei 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangs-
tijd 19.30 uur.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te 
wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de vergaderzalen. De 
vergaderingen zijn zowel live als achteraf te 
volgen via de raadskalender op www.velsen.
nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en 
klik vervolgens op de datum van deze sessie.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de 
dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de 
gri�  e: 0255 567502 of via de mail: gri�  e@
velsen.nl met vermelding van onderwerp, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De 
gri�  e neemt dan nog contact met u op. 

Agenda

Eerste aanzet raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 

een initiatiefvoorstel ingediend om tot een 
raadsakkoord te komen. In het raadsakkoord 
staan de maatschappelijke thema’s die voor 
alle politieke partijen belangrijk zijn voor 
de komende vier jaar. In het raadsakkoord 
staat ook het proces hoe de gemeente in en 
met de samenleving de maatschappelijke 
thema’s kan oppakken. Tijdens de raadsver-
gadering van 26 april is het procesvoorstel 
om tot een raadsakkoord te komen aangeno-
men. Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks, 
PvdA en SP stemden voor, D66Velsen, CDA, 
Forza!IJmond en CU stemden tegen. Tij-

dens deze raadsbrede sessie geven de raads-
leden hun mening over de eerste aanzet van 
het raadsakkoord en is er gelegenheid voor 
inwoners om hierover met de raadsleden in 
gesprek te gaan. Met de opbrengst van deze 
sessie gaat de ‘werkgroep raadsakkoord’ 
verder aan de slag om te komen tot een 
raadsakkoord.  Zodra het raadsakkoord in 
een raadsvergadering wordt vastgesteld kan 
het nieuwe college het raadsakkoord verder 
uitwerken in het collegeprogramma.

15 11 mei 2018




