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Update over nieuw college

Wethouders 31 mei geïnstalleerd
Op dinsdag 29 mei presenteerde formateur Bram Diepstraten zijn eindrapport.
Daarmee rondt hij de formatiefase af en
doet hij een voorstel voor een voorlopig
collegeprogramma aan het nieuwe college.

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
e-mail 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.

Privacyfolder gemeente Velsen
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. 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.

Diepstraten wil met dit voorstel alle ruimte geven aan het raadsakkoord. Dat werken
alle partijen in de komende maanden met
elkaar uit. Als dat klaar is, zal het nieuwe
college toewerken naar een deﬁnitief collegeprogramma. De komende maanden gebruikt het college onder andere om met inwoners, bedrijfsleven en organisaties te
praten. Om kennis te maken, maar ook om
te horen wat er speelt en hoe zij denken over
de thema’s die in het voorlopige collegeprogramma staan.
In het voorlopig collegeprogramma ‘Velsen komt naar je toe’ staan 10 belangrijke
inhoudelijke thema’s genoemd. Daarnaast
wil het nieuwe college vooral nog meer
naar buiten. De gemeente gaat ervoor zorgen dat als iemand een plan of idee heeft,
ze ter plaatse de situatie beoordeelt en met
belanghebbenden in gesprek gaat. De wethouders introduceren ook ‘regieportefeuilles’ waarmee ze de samenhang en voortgang
willen bewaken van doelen en maatschappelijke opgaven.

Op 31 mei worden de nieuwe wethouders
geïnstalleerd. Diepstraten: “Het was een intensief proces waarbij we steeds in een uitstekende sfeer met elkaar hebben gesproken. Ik ben trots op deze nieuwe ploeg en
we hebben met elkaar ontzettend veel zin
om echt aan de slag te gaan.” (foto: Reinder
Weidijk)

Asfaltwerkzaamheden
De Kamp Velserbroek
De hoofdrijbaan van De Kamp (tussen
de Grote Buitendijk en het tankstation)
in Velserbroek krijgt een nieuwe laag
asfalt. Dit betekent dat op woensdag 6
juni en donderdag 7 juni de weg is afgesloten.

De bewoners van de aanliggende wijken
kunnen gebruik maken van de overige inen uitritten. Total tankstation is bereik-

baar via de Velserbroekse Dreef.
Wat gaat er gebeuren?
De bovenste laag asfalt wordt verwijderd,
er wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht en de weg krijgt nieuwe belijning
en markering. De werkzaamheden beginnen op woensdag 6 juni om 7.00 uur en
zullen naar verwachting tot donderdag 7
juni rond 17.00 uur duren.

Uit het college

Afscheid Annette Baerveldt
Op dinsdag 12 juni 2018 zal Annette Baerveldt na een periode van 12 jaar afscheid
nemen als wethouder van de gemeente
Velsen.

van het gemeentehuis van Velsen (ingang
via Plein 1945 te IJmuiden). We zien u graag
op 12 juni a.s.! Meld u vooraf even aan via
info@velsen.nl.

Annette was wethouder van onder andere jeugd, sociaal domein, sport, volksgezondheid, onderwijs, recreatie en toerisme,
openbaar vervoer en het project kustvisie.
Op deze terreinen heeft zij veel tot stand
kunnen brengen dankzij de intensieve samenwerking met velen van u.

Uw aanwezigheid is voor Annette het grootste cadeau. Mocht u van plan zijn een cadeau te willen meenemen dan geeft Annette u in overweging om in plaats van haar een
cadeau aan te bieden een gift te doen aan de
Stichting Speeltuin Zeewijk. Hiervoor kunt
u het volgende bankrekeningnummer gebruiken NL89RABO0105280119 ten name
van Stichting Speeltuin Zeewijk. Vergeet
niet te vermelden: afscheid wethouder
Baerveldt.

U wordt van harte uitgenodigd afscheid van
Annette te nemen op dinsdag 12 juni 2018
tussen 16.00 en 18.30 uur in de Burgerzaal

• Het is van groot belang dat burgers goed
geregistreerd staan op het juiste adres
in de Basisregistratie Personen. Bij een
aantal mensen is dit niet zo. Gemeente
Velsen gaat meedoen aan een landelijk
project dat geselecteerde adressen en bewoners controleert op juistheid. Het doel
is adresfraude in een vroeg stadium op te
sporen.
• De Nationale Ombudsman heeft een rap-

port opgesteld na een klacht van een bewindvoerder van een inwoner. De gemeente neemt de aanbeveling uit het
rapport van de Ombudsman over. De manier van werken bij de invordering van
een schuld wordt aangepast.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten
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Uw eigen geldplan maken
Vindt u het lastig om aan het eind van
de maand rond te komen? Of ligt u wakker omdat u financiële zorgen heeft? Of
heeft u geld over? Dan kunnen de geldplannen van Startpunt Geldzaken u helpen.

Hierin staan adviezen, tips en belangrijke actiepunten passend voor uw situatie.
Ook wordt een voorbeeldplan gegeven van
mensen in vergelijkbare situaties. Met deze
geldplannen wordt u stap voor stap gehol-

pen uw geldzaken in balans te brengen en
te houden. Het invullen van de geldplannen is anoniem en gratis. Begin meteen met
het maken van uw eigen geldplan op www.
startpuntgeldzaken.nl/velsen.

Ondertekening
Donderdag 24 mei ondertekenden gemeenten, corporaties en zorgpartijen, bijvoorbeeld RIBW KAM en Lijn 5,
in de IJmond een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het huisvesten en begeleiden van kwetsbare doelgroepen.

Dankzij de overeenkomst krijgen cliënten
uit Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, die daarvoor in aanmerking
komen, met voorrang een sociale huurwo-

Rode Kruis heropend door
burgemeester Frank Dales
Burgemeester Frank Dales heeft vrijdag
25 mei het gebouw van het Rode Kruis
Velsen heropend.

Het gebouw was aan vernieuwing toe. Het
Rode Kruis heeft met behulp van crowdfunding het geld voor de verbouwing bij elkaar
gekregen. Zo is in het nieuwe pand het opleidingslokaal twee keer zo groot als in het
oude pand.

De zorg van een ander is van levensbelang,
het Rode Kruis zorgt nog steeds – bijvoorbeeld als er een calamiteit is. Dan treedt er
een noodhulpteam aan van 40 mensen, die
24 uur per dag paraat staan om op te treden.
Maar gelukkig zijn zij er ook bij vrolijke evenementen en bijeenkomsten. (foto: Janna
Kamphof )

Alle aanwezigen kregen net als burgemeester Dales een badge, waarop staat ‘Rode
Kruis vrijwilliger’. De burgemeester vroeg
aan iedereen om deze op te spelen om zo allemaal een vrijwilliger te worden.

In de nieuwe overeenkomst worden zorgpartijen ook contractpartner en hierdoor
ook medeverantwoordelijk, wat de samenwerking ten goede zal komen. (foto:
Reinder Weidijk)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje
verdient? Bijna iedereen kan deze vraag
met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in
Nederland zetten mensen zich in voor
vele doelen. Weet u kandidaten? Draag
ze voor! Dat kan tot en met 1 juli 2018.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving kan in aanmerking
komen. Denk aan vrijwilligers die actief
zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de
kerk, op sportgebied, in de gezondheidszorg
of op een ander terrein. Denk ook aan mensen die voor hun werk lang iets bijzonders
doen waar de hele samenleving wat aan
heeft. Persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die
daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of
de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg
zijn voor een Koninklijke Onderscheiding.
Ook wordt u precies uitgelegd hoe u te werk
moet gaan. De contactgegevens staan onderaan dit artikel.

Historie
Het Rode Kruis Velsen is 104 jaar geleden
opgericht. Het begon in 1914, na het begin van de Eerste Wereldoorlog, ter verzorging van de burgerbevolking in oorlogstijd.

ning door woningcorporaties toegewezen.
Wel op voorwaarde dat zij een woonbegeleidingscontract aangaan met de betrokken zorgpartij. De cliënten maken kans op
een nieuwe start in een stabiele woon- en
leefomgeving.

Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2019 moet
het verzoek insturen vóór 1 juli 2018.
Meer informatie bij de afdeling bestuurssecretariaat/kabinetszaken: 140255 (geen
netnummer nodig) of 0255-567200. Daar
kunt u ook gratis de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u
moet weten over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl.

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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

11

31 mei 2018

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

gemeentevelsen |

gemvelsen

Driehuis
P.C. Hooftlaan 68, plaatsen
(25/05/2018) 6975-2018.

aanbouw

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 19 mei 2018 tot en met
25 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.

IJmuiden
IJsselstraat 30 ben en bov, samenvoegen duplexwoning (09/05/2018) 6863-2018;
Waalstraat
134,
plaatsen
dakkapel
(24/05/2018) 6894-2018;
Eenhoornstraat
2c,
wijzigen
gevel
(24/05/2018) 6926-2018;
Snippenbos
24,
wijzigen
dakkapel
(24/05/2018) 6951-2018;
Waalstraat 134, plaatsen erker (25/05/2018)
7003-2018.

Velsen-Noord
Reyndersweg, nabij beginpunt boardwalk,
plaatsen van verrekijker (23/05/2018)
6775-2018.
Velsen-Zuid
Torenstraat
3,
plaatsen
aanbouw
(23/05/2018) 6813-2018;
Genieweg ong., uitvoeren baggerwerkzaamheden (23/05/2018) 6869-2018.
Santpoort-Noord
Overbildtweg 1,
constructie wijziging
(19/05/2018) 6690-2018;
Huis te Wissenlaan 21, plaatsen dakkapel
(24/05/2018) 6950-2018.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, plaatsen aanbouw (25/05/2018) 7001-2018.

welstand: 140255
Verlengen beslistermijn

Velserbroek
Hogemaad 81, legaliseren overkapping
(20/05/2018) 6707-2018;
Zon Bastion 31, plaatsen overkapping,
verlengen schutting (21/05/2018) 67132018;
De Zeiler 152, oprichten berging
(23/05/2018) 6862-2018;
De Weid 36, plaatsen erfafscheiding en
overkapping (25/05/2018) 7015-2018.

IJmuiden
Marktplein 44-62, wijzigen van winkelfunctie op verdieping naar 12 appartementen (22/05/2018) 1702-2018;
Margadanstraat 48, afbouw van unit
08/09 IJmuider Delta (23/05/2018) 50682018;
Trompstraat 19, splitsen woning in beneden- en bovenwoning (24/05/2018) 45682018.

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

Driehuis
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainingsmolen (22/05/2018) 4106-2018.

(23/05/2018) 4237-2018;
J.M. van Nassaulaan ong. (grasveld), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (4
maanden) (23/05/2018) 4237-2018.

Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
nabij Kennemermeer, tijdelijk bouwen van
pad en tijdelijk afwijken van bestemmingsplan t.b.v. paviljoens (24/05/2018) 49312018.

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

IJmuiden
Trawlerkade ong.,handelen in strijd met regels bestemmingsplan i.v.m. Havenfestival
(22/05/2018) 4962-2018;
Pruimenboomplein 60, plaatsen balkonbeglazing (22/05/2018) 5792-2018;
Pruimenboomplein 85 plaatsen balkonbeglazing (22/05/2018)5793-2018;
Planetenweg (grasveld tussen sporthal en
parkeerplaats), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (4 maanden) (23/05/2018)
4237-2018;
Heerenduinweg (grasveld t.o. tankstation),
tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival
(4 maanden) (23/05/2018) 4237-2018;
Kennemerlaan 123, vervangen dakkapel
(23/05/2018) 5962-2018;
Jacob van Heemskerkstraat 42, plaatsen dakopbouw (24/05/2018) 50032018;
Kennemerlaan 91, uitbouwen en splitsen woning in twee appartementen
(25/05/2018) 1009-2018;
Waalstraat
134,
plaatsen
dakkapel
(25/05/2018) 6894-2018 .

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen
van erfafscheiding en bouwen fietsenberging (24/05/2018) 3609-2018.

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123b, plaatsen betonnen waterreservoir (24/05/2018) 50952018.

IJmuiden
Rabobank fietsdag 2018, op 10 juni 2018 van
09.00 uur tot 17.00 uur, (24/05/2018) 9902018.

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat nabij skatepark, tijdelijk
plaatsen sportcontrainer Survival (4 maanden) (23/05/2018) 4237-2018.

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Santpoort-Noord, van 26
t/m 29 juni 2018 tussen 19.30 en 20.00 uur,
(24/05/2018) 5614-2018

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Velserbroek
Lemsteraak/Zeilpad
(grasveld
tussen
voetbalveld en woningen), tijdelijk plaatsen sportcontrainer Survival (4 maanden)
(23/05/2018) 4237-2018.
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan voor een evenement op 2 en 3
juni 2018 (Back 2 Hippie Market) en parkeren in weiland (28/05/2018) 2603-2018

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 2 en 3 juni 2018
van 12.00 tot 20.00 uur, locatie: strand Villa
Westend (29-05-2018) 2574-2018

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op: Kijk voor het actuele nieuws op:

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Bickerlaan (grasveld), tijdelijk plaatsen
sportcontrainer Survival (4 maanden)

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL
Kapmelding
EN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

WWW.CASTRICUMMER.NL

Aan de achterzijde van Zandkuil 40 in IJmuiden worden twee bomen gekapt. Het gaat om abelen. Deze bomen zijn in slechte staat.

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Plus-Wijzer

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

