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Waterskiën tijdens Beachparty
in zwembad De Heerenduinen
Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen
van zwembad De Heerenduinen feestelijk afgesloten met een Beachparty. Het
recreatiebad is dan omgetoverd in Hawaïstijl en in het buitenbad kun je waterskiën.

Het zwembad is tussen 18.00 en 21.00 uur
open. Een DJ zorgt zowel binnen als buiten
voor swingende muziek.
De Beachparty is voor jeugd t/m 14 jaar. De
entree bedraagt € 6,10. Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer informatie. (foto:
Remco Out)

Straat van de maand
Op woensdag 9 mei veranderde de Bellatrixstraat een dag in een heuse feestlocatie, want er viel zeker iets te vieren: de
Bellatrixstraat is uitgeroepen tot “straat
van de maand”! Bewoners, inclusief de
bewonerscommissie en het Sociaal Wijkteam Zee-en Duinwijk & IJmuiden-West
hebben het straatfeest samen voorbereid.
Om 16.00 uur was het eindelijk dan zover:
het feest kon beginnen! Het weer werkte

fantastisch mee. De bewoners hebben zelf
gezorgd voor lekkere versnaperingen. Er
waren bijvoorbeeld heerlijke oliebollen.
Dankzij een behulpzame bewoner heeft
de suikerspinmachine overuren gemaakt.
Vervolgens konden de kinderen hun energie volop kwijt op het springkussen. Een
geslaagd en erg gezellig straatfeest! (foto:
gemeente Velsen)

Wat gebeurt er bij mij in de buurt?
Gaan ze verderop in de straat verbouwen? Wordt dat pand straks een café? Is
er een straatbarbecue georganiseerd?
Vanaf 31 mei kun je als inwoner van Velsen digitaal bericht krijgen over wat er bij
jou in de buurt gebeurt. Dat gaat via email of de app ‘Over uw buurt’ van Overheid.nl.

Hoe gaat het nu?
Nu staan aanvragen en besluiten over Velsen op de gemeentelijke Infopagina in de
Jutter en de Hofgeest. Dat blijft. Ze staan
ook in het elektronisch gemeenteblad op de
website www.velsen.nl – dát gaat straks anders.
Wat wordt er anders?
Vanaf 31 mei komen de aanvragen en besluiten op de landelijke website www.oﬃcielebekendmakingen.nl te staan. Op de gemeentelijke website www.Velsen.nl komt daar

een link naar toe. Hier kun je de besluiten
van de afgelopen week of maand zien.
Wat zijn de voordelen?
Als inwoner kun je je aanmelden bij ‘Over
mijn buurt’. De besluiten worden dan via de
mail verstuurd. Ook is er een app voor Apple (iOS), Android en Windows. Je ontvangt
op deze manier direct informatie over wat
zich in je buurt afspeelt. Inschrijven kan via
www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar kun je
zelf instellen welke berichten je wilt ontvangen, binnen een bepaalde straal om je
huis of eventueel bedrijf.
Wat staat er op www.officielebekendmakingen.nl?
De bekendmakingen van bijvoorbeeld
bouwplannen, vergunningen, bestemmingsplannen, lokale regelgeving en verkeersbesluiten.

Voorkom woninginbraak!
Woninginbraak kan een grote impact
hebben op uw gevoel van veiligheid. De
politie doet er veel aan om inbrekers op
te pakken. Zelf kunt u er met verschillende maatregelen voor zorgen dat inbreken in uw woning niet makkelijk is. De
meeste inbrekers gaan voor een snelle
buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning
binnen te komen, hoe groter de kans dat
ze het opgeven.

Hoe kunt u de kans op een inbraak verkleinen?
1. Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U
kent uw eigen buurt het beste, dus als u
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets.
2. Laat als het donker is en u niet thuis bent
een lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische lichtschakelaar
in.
3. Sluit ramen en deuren goed af, ook als u
maar even weg bent. Draai de deur ook
altijd op slot.
4. Heeft u een achterom? Doe de poort ook
goed op slot en zorg voor verlichting in de
tuin.
5. Leg kostbare spullen uit het zicht.
6. Heeft u struiken rondom het huis? Zorg
ervoor dat deze kort zijn, zodat het huis

voor buren en voorbijgangers goed te
zien is.
7. Zorg dat er geen ladders, containers of
andere hulpmiddelen bij uw woning
staan die het makkelijk maken om naar
binnen te klimmen.
8. Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng
hiervoor een speciaal geschikt slot aan.
9. Verstop geen huissleutels onder een
deurmat of in een bloempot. Dit zijn ook
voor inbrekers geen ‘geheime’ plaatsen.
10.Hang geen adreslabel aan uw
sleutel(bos).

Uit het college

Privacyfolder gemeente Velsen
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
in werking. Deze Europese verordening
geeft regels voor de bescherming van uw
privacy. De AVG geeft u het recht om te

weten wat er met uw persoonsgegevens
gebeurt. De folder ligt vanaf 25 mei bij de
balie van het gemeentehuis en staat op de
website.

• De gemeente heeft voor een muziektent
aan de Hagelingerweg een omgevingsvergunning verleend. De muziektent komt op
het plein te staan dat een duidelijke centrumfunctie heeft en dat wordt gezien als
een evenemententerrein. Er zijn wel re-

gels verbonden aan het aantal evenementen en de voorwaarden.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten

Infopagina
24 mei 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Wist u dat...

er een digitale nieuwsbrief
is over monumenten?
Twee keer per jaar komt er een digitale nieuwsbrief uit met daarin informatie en actuele zaken rond monumenten,
archeologie en cultuurhistorie. Deze
nieuwsbrief wordt gemaakt in samenwerking met Beverwijk, Heemskerk en
Velsen.

Naast uitgebreide informatie leest u ook
suggesties voor lezingen, excursies en

tentoonstellingen in de IJmondregio. Ook
is er altijd een overzicht van nieuwe publicaties op het gebied van monumenten
en historie. Bent u nieuwsgierig en wilt u
ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur
dan een mail aan monumenten@velsen.
nl onder vermelding van uw naam, adres
en e-mailadres. Of u kunt bellen met Masja Gemser (0255-567536) of Joke Groot
(0255-567750).

MONUMENTEEL

Monumentenzorg en Archeologie
Beverwijk, Heemskerk en Velsen
Nieuwsbrief
Met deze nieuwsbrief willen we eigenaren van monumenten in Beverwijk, Heemskerk en Velsen en andere belangstellenden informeren over actuele zaken rond monumenten, archeologie en cultuurhistorie. In het kader van de regionale
samenwerking wordt Monumenteel in IJmondiaal verband uitgebracht.

Financiën Velsen 2017 op orde
De gemeente Velsen sluit 2017 met een
positief saldo af van 1,9 mln euro. Vrijdag 18 mei jl. werden de jaarstukken gepubliceerd: de jaarrekening en het jaarverslag. Centrale thema’s waren vier
maatschappelijke vraagstukken: iedereen doet mee, aantrekkelijk Velsen, het
klimaat, en samenwerking. Alle stukken
staan op www.velsen.nl.

Hoe zorgen we ervoor dat in Velsen iedereen meedoet? In 2017 vulde Velsen dat onder andere in door initiatieven te ondersteunen die daarover gaan, zoals de Walk of
Peace en het Regenboogpad op Plein 1945.
De aantrekkingskracht en dynamiek van
Velsen kwamen bijvoorbeeld terug in de visie Rauwe Loper: ideeën voor herkenbare
en aantrekkelijke routes naar de zee en de

haven. En in het Techlab: een modern technieklokaal waar onderwijs, onderzoek en
bedrijfsleven samen werken aan de maakindustrie van morgen. Velsen benutte kansen voor en met het klimaat, door steeds
meer oplaadpalen te plaatsen voor elektrische auto’s, en door riothermie in te zetten
(gebruik van de warmte van rioolwater).
Een goede verhouding tussen inwoners,
partners en overheid werd bevorderd door
inwoners vaker voor te leggen wat zij van
ideeën van de gemeente vinden en welke
ideeën zij zelf hebben waar de gemeente op
kan aansluiten.
Wie snel een indruk wil van de gemeentelijke financiën in 2017 kan het Jaarverslag
2017 in één oogopslag lezen; ook dat staat
op www.velsen.nl.

Vergaderingen Gemeenteraad
100 jaar Staal

Foto Tata Steel

Tata Steel viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum. Het beeldbepalende staalbedrijf staat bij velen synoniem voor
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De 24 - beoordelingsbesluit
Monumenteel
april 2018
raadsvergadering is zowel live als achteraf gebeurd. De raad neemt alsnog een besluit.
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
bestemOpen de raadskalender en klik op de datum MER-beoordelingsbesluit
van deze vergadering. Inspreken tijdens het mingsplan Velserbroek
Actualiteitenuurtje? Aanmelden kan tot Het bestemmingsplan Velserbroek wordt
op de dag van de vergadering tot 12.00 uur geactualiseerd. De raad moet een besluit
bij de griffie via telefoonnummer 0255 - nemen of er op grond van de Wet Milieube567502 of via de mail griffie@velsen.nl met heer een verplichting geldt voor het opstelvermelding van het onderwerp, uw naam, len van een milieueffectrapportage (MER).
e-mailadres en telefoonnummer. De griffie Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Velserbroek blijkt het opstellen van
neemt dan contact met u op.
een MER rapportage niet verplicht.
De Agenda
MER-beoordelingsbesluit
bestemmingsplan Biezenweg
MER-beoordelingsbesluit Orionweg
Sinds de sloop van een oude flat van het Wo- Voor de Biezenweg 70, waar voorheen tuinningbouwbedrijf Velsen aan de Orionweg is centrum Groenrijk was gevestigd, wordt
er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage een bestemmingsplan voorbereid. Voordat

er een ontwerpbestemmingsplan ter inzage
wordt gelegd neemt de gemeenteraad een
besluit of er wel of geen milieueffectrapportage (MER) moet worden opgesteld. De
eigenaar heeft hiertoe een MER-notitie ingediend. Hieruit blijkt dat de verwachting is
dat het toevoegen van twee woningen geen
nadelige milieueffecten zal hebben. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor te
besluiten dat er geen MER-plicht geldt.
Gedragscode Privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Privacy en de zorgvuldige omgang
met persoonsgegevens is voor de gemeenteraad een groot goed. Soms bevatten documenten privacygevoelige informatie.
Bijvoorbeeld persoonlijke gegevens van en
over bestuurders, ambtenaren en burgers.
In het belang van de bestuurlijke transparantie stelt de gemeenteraad de Gedragscode Privacy en Persoonsgegevens vast.
Afscheid en benoeming/beëdiging van
wethouders

De gemeenteraad benoemt de nieuwe wethouders die het college gaan vormen. Voorgedragen worden Bram Diepstraten (Velsen
Lokaal), Jeroen Verwoort (VVD), Floor Bal
(LGV), Sebastian Dinjens (GroenLinks) en
Marianne Steijn (PvdA). Van de wethouders Annette Baerveldt, Robert te Beest en
Ronald Vennik wordt afscheid genomen.
Toelating raadsleden
De raadsleden die aan het eind van de vergadering benoemd worden als wethouder
(Bal, Verwoort, , hebben met ingang van 31
mei 2018 hun ontslag ingediend. Hierdoor
zijn er vacatures voor vier raadsleden. Deze
raadsleden worden nu toegelaten en leggen
de eed of belofte af.
Benoeming steunfractieleden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid
zich te laten bijstaan door maximaal twee
steunfractieleden. Een steunfractielid mag
deelnemen aan een sessie namens de betreffende fractie. Zij mogen niet deelnemen
aan de raadsvergadering. Aan het eind van
de raadsvergadering legt een aantal steunfractieleden de eed of de belofte af.

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.

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.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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.velsen.nl/gemeenteraad.
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Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 11 mei 2018 tot en met 18
mei 2018 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

achtertuin (15/05/2018) 6439-2018
Rijksweg 134, renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden nabij Beeckestijn
(18/05/2018) 6665-2018

IJmuiden
Halkade 6, bouwen en uitbreiden van opslagruimte voor vriesgoederen (14/05/2018)
6336-2018
Lekstraat 28 ben – bov, samenvoegen duplexwoning (14/05/2018) 6575-2018
Gurvenlaan 2, vergroten woning d.m.v. uitbouw zij- en achtergevel (15/05/2018)
6412-2018
Velserduinweg 248, wijzigen gevel van twee
appartementen (17/05/2018) 6603-2018
IJsselstraat 10, plaatsen dakopbouw
(18/05/2018) 6670-2018

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 91, plaatsen aanbouw
(14/05/2018) 6353-2018
Molenveltlaan 35, plaatsen dakkapel
(15/05/2018) 6388-2018
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen
erker (16/05/2018) 6464-2018
Kerkerinklaan 17, plaatsen dakkapel
(18/05/2018) 6678-2018

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 11, plaatsen afzinkkelder in

Velserbroek
Fregat
75,
plaatsen
(16/05/2018) 6480-2018

zonnepanelen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., oprichten
paardenbak (15/05/2018) 6418-2018
Wüstelaan 52, kappen boom (17/05/2018)
6539-2018
Bloemendaalsestraatweg ong., kopersopties

voor Blekersduin (17/05/2018) 6594-2018
Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen tuinpoort en
schutting (13/05/2018) 6230-2018
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
Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Concordiastraat 79, realiseren bedrijfsgebouw (16/05/2018) 3521-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
voor evenement op 7 juli 2018 (2Generations Beach Edition) (18/05/2018) 3077-2018
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan

voor evenement op 8 juli 2018 (Thé Dansant
@ The Beach) (18/05/2018) 3420-2018
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Avondvierdaagse, van 4 t/m 7 juni 2018 van
17.00 tot 22.30 uur, locatie: sporthal Zeewijk
(18/05/2018) 6635-2018
Driehuis
Jan van Zeelt Voetbaltoernooi, op 21 mei
2018 van 10.00 tot 20.00 uur, locatie: Waterloolaan 3 15/05/2018) 6390-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop vleesartikelen, op woensdag m.i.v.
juni 2018, locatie: Hagelingerweg/Burgemeester Weertplantsoen (16/05/2018)
6499-2018

Bekendmakingen algemeen
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 ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kompasstraat
73,
vergroten
erker
(14/05/2018) 4408-2018
Edisonstraat 15, plaatsen dakkapel
(14/05/2018) 4871-2018
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen boven winkel (14/05/2018) 17642018
Kraailook 8, oprichten berging (14/05/2018)
4125-2018
Herculesstraat 6B, legaliseren schuur en
wijzigen garagegevel (14/05/2018 35182018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(17/05/2018) 5093-2018
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut t.b.v.
opvang knaagdieren (17/05/2018) 47112018

Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkelpand met bovenwoning (14/05/2018) 13752018
Groenelaantje 6 0043, plaatsen tuinhuisje
met kas (16/05/2018) 4291-2018
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3
en 5), plaatsen muziektent (17/05/2018)
2070-2018
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen
dakopbouw (18/05/2018) 4947-2018

Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen
(14/05/2018) 5077-2018

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafscheiding (14/05/2018) 4996-2018

Driehuis
Avondvierdaagse, van 29 mei t/m 1 juni
2018 18.00 tot 20.00 uur, locatie: Driehuis
(18/05/2018) 3992-2018

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmingsplan voor 3 sportevenementen (Strong Viking) op 19-20 mei, 26-27 mei en 13-14 oktober 2018 (15/05/2018) 3142-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen voorgevel
(14/05/2018) 5226-2018

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Strong Viking Hills, op 18, 19 en 20 mei en
family edition op 26 en 27 mei 2018, locatie:
Spaarnwoude (15/05/2018) 3187-2018

Velsen-Noord
Avondvierdaagse, 19 t/m 21 juni 2018
(17/05/2018) 3356-2018
IJmuiden
Vissenloop, 27 mei 2018 van 07.00 tot
18.00 uur, locatie: IJmuiden en omgeving
(23/05/2018) 3783-2018

