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Bewonersavonden afval
Afgelopen week waren voor bewoners uit Santpoort en Driehuis
en Velsen Zuid bewonersavonden over de nieuwe wijze van afvalinzameling die daar komende
maanden wordt ingevoerd. De bewoners met rolcontainers aan huis
krijgen er daar namelijk allemaal
een extra afvalbak bij: een rolcontainer, met oranje deksel, voor
Plastic, Blik en Drankverpakkingsafval.

HOV kost veel minder
Het eindbedrag van de aanleg van
de HOV Velsen is naar beneden
bijgesteld naar 36 miljoen euro.
Dit blijkt uit een rapportage van
Gedeputeerde Staten over dit project. Dit bedrag is veel lager dan
de oorspronkelijke raming doordat
er een grote risicoreservering was
opgenomen voor eventuele tegenvallers. Deze tegenvallers zijn echter veelal uitgebleven. Daarnaast
zijn de verschillende projecten
gunstig aanbesteed in de afgelopen jaren waardoor de kosten aanzienlijk lager werden.

bij minimale interactie is met de bedrijvigheid op het naastgelegen industriegebied.

Een groot deel van dit geld is besteed
aan de vrijliggende busbanen en de
R-net bushaltes. Ook is een aanzienlijk deel besteed aan aanpassingen
van gemeentelijk wegen om de bus
vlotter door Velsen te laten rijden.
Daardoor zijn ook veel bijkomende
wensen gerealiseerd:

• De rotonde Hagelingerweg is volledig vernieuwd en is voorzien van vrijliggende ﬁetspaden.

• De Kromhoutstraat is ingericht als
een herkenbare route naar zee, waar-

• De Lange Nieuwstraat is mede
dankzij het geld van de provincie over
de gehele breedte op aantrekkelijk
heringericht. Het kruispunt bij Plein
1945 is ingericht met verkeerslichten.
• De P.J. Troelstraweg is helemaal gerenoveerd. Het parkeerterrein bij de
school en de sporthal is ﬂink aangepast.

Voor deze projecten heeft de gemeente van de provincie Noord-Holland
een bedrag van circa 8,3 miljoen euro
gekregen. Zo heeft het project HOV
Velsen in belangrijke mate bijgedragen aan de herinrichting van gemeentelijke wegen. (foto: Friso Huizinga)

Zo’n 100 bewoners meldden zich afgelopen week met vragen, opmerkingen en verzoeken aan de gemeente
en HVC. Soms ook met zorgen over
de ruimte die zo’n extra bak inneemt
of over hoe vaak ze geleegd worden.
De gemeente vertelde dat bewoners
bij ruimtegebrek hun rolcontainer
voor restafval kunnen inleveren en
dan van een ondergrondse container
gebruik kunnen maken. Dat is namelijk het systeem dat ook in IJmuiden,
Velsen-Noord en Velserbroek gaat
komen. Die gedachte stelde veel be-

woners gerust. Dat geldt ook voor de
bewoners van de Hoofdstraat en omgeving. Er was al een bewonersinitiatief gestart voor een nieuwe ondergrondse container voor restafval. Zij
kunnen straks ook gebruik maken
van de ondergrondse containers die
al in hun buurt staan.
Veel bewoners hadden ook vragen
over hoe vaak de nieuwe bakken worden geleegd: één keer per vier weken.
Dat lijkt weinig, maar HVC verwacht
dat het genoeg is. In de wijken waar
de nieuwe rolcontainer met oranje
deksel, voor Plastic, Blik en Drankverpakkingsafval inmiddels in gebruik is, lukt het de bewoners ook
met één keer per vier weken legen,
omdat ze inmiddels alle verpakkingen goed plat maken. Toch blijft HVC
straks ook in de nieuwe wijken controleren of de containers eventueel
vaker geleegd moeten worden.
Meer informatie op www.velsen.nl of
mail naar afval@velsen.nl.

Burgerzaken extra open
De zomervakantie komt eraan! Dan
wordt het bij Burgerzaken altijd veel
drukker met aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. Daarom is Burgerzaken extra open op
dinsdagavond 13 juni. U kunt op de-

ze avond terecht tussen 18.00 uur en
20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak, die u voor deze extra avondopenstelling alleen telefonisch kunt maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Uit het college

Actualiteit op lokale TV
Uit onderzoek blijkt, dat de inwoners van Velsen erg gelukkig zijn.
Wat maakt dat onze gemeente zo
aantrekkelijk is om in te wonen en
te werken? Wat is de laatste jaren
gerealiseerd en wat is er nog in ontwikkeling? Daarover gaat het in de
derde aﬂevering van het programma Plein ’45, vanaf zondag 11 juni
te zien bij RTV Seaport via Ziggokanaal 40. Plein 45 geeft duiding

aan de politieke actualiteit en belangrijke ontwikkelingen in de gemeente Velsen en de regio. Het programma laat zien welke belangen
en afwegingen ten grondslag liggen aan beleid en politieke besluitvorming en wat de impact hiervan
is op de lokale en regionale samenleving. Het programma is terug
te zien via Uitzending Gemist op
www.rtvseaport.nl.

• De Verantwoordingsnota Toezicht, Handhaving en Veiligheid
2016 is verschenen. Daarin staat
hoe het college aandacht heeft besteed aan toezicht, handhaving en
veiligheid in de gemeente Velsen.
• In 2016 konden mantelzorgers

weer een cadeaubon van 25 euro
krijgen. Door een huis-aan-huis
actie zijn veel mantelzorgers in
beeld gekomen. Speciale aandacht
was er voor jonge mantelzorgers.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Vergunningen voor
woningen statushouders
Er mag gewoond worden op de
drie woonlocaties voor statushouders; de vergunningen zijn
verleend.

Het is al langer bekend dat de gemeente Velsen het voornemen heeft
om statushouders te laten wonen in
panden aan de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord, Platbodem in Velserbroek en Venusstraat in IJmuiden.
Tot nu toe konden deze panden alleen gebruikt worden voor maatschappelijke functies. Woningcorporatie Velison heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning aangevraagd om tijdelijk te kunnen afwijken van deze bestemming en wonen
op de locaties mogelijk te maken. Na
het volgen van de inspraakprocedure zijn deze omgevingsvergunningen verleend, zodat er ook gewoond
mag worden. Voor de locaties Venusstraat 2 en Platbodem 197 geldt
dit voor vijf jaar. Voor de locatie
Dobbiuslaan 56 geldt dit voor tien
jaar. Belanghebbenden kunnen tegen de drie omgevingsvergunningen bezwaar maken binnen zes we-

ken na verzenddatum van de besluiten.
In Velserbroek en in IJmuiden
zijn handtekeningenacties gehouden om de inspraakreacties te ondersteunen. De meeste argumenten hadden echter geen betrekking
op de vraag of er op deze locaties gewoond mag worden, maar vooral op
wie er gaan wonen, namelijk statushouders. Het college van B&W is
zich bewust van de inhoud van deze inspraakreacties. Dit maakt duidelijk dat aandacht voor het goed integreren van statushouders belangrijk is.
Het zijn tijdelijke kleinschalige locaties met voorzieningen in de omgeving en er is een sociaal beheerder op de locatie. De verwachting is
dat dit zal bijdragen aan de gewenste, snelle integratie van statushouders. De eerste ervaringen met een
andere locatie waar meerdere statushouders samen wonen, deTorricellistraat in IJmuiden, zijn positief.

Veilig de zomer door
In de zomer zijn veel mensen op
vakantie of dagjes uit. Maar het
is ook toptijd voor inbrekers, omdat ze weten dat bewoners weg
zijn of omdat ze een raam open
zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder
te verlagen, vraagt de gemeente Velsen al haar inwoners om het
inbrekers zo moeilijk mogelijk te
maken. Voorkom inbraak en volg
deze tips!

• Op vakantie? Licht de buren in!
Vertel uw vertrouwde buren over
uw vakantieplannen. Zij kunnen op
uw woning letten en helpen deze een
bewoonde indruk te geven. Door de
post weg te halen, de plantjes water
te geven, de auto af en toe eens op de
oprit te zetten en een lampje aan te
doen.

dachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u
er niet bent) direct de politie moeten bellen via telefoonnummer 112,
het nummer voor spoed. Snel alarm
slaan, betekent een grotere kans om
de inbrekers te pakken.
Naast deze tips blijft het natuurlijk
van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd
slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Vraag hierover advies aan een
PKVW-bedrijf. Erkende PKVW-bedrijven uit de buurt vindt u op http://
www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert.

• Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer. Een insluiper
kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen
op slot; ook al gaat u maar heel even
naar de buren, boodschappen doen
of even naar boven om bijvoorbeeld
de was op te hangen. Leg kostbare
spullen uit het zicht.
• Bel 112 bij verdachte situaties!
Vertel uw buren dat ze bij een ver-

Bijeenkomst locatie
Motorhuis Santpoort
Fietstocht Zee- en Duinwijk
Waar kun je als jongere nou lekker
chillen in Zee- en Duinwijk? Wie
daar een mening over heeft, of
nieuwsgierig naar is, kan meefietsen op donderdag 15 juni van half
4 tot 5 uur. Iedereen mag mee!

Dan ga je, samen met medewerkers
van de gemeente Velsen, de wijk in

op zoek naar een goede plek voor
een JOP, een Jongeren Ontmoetings
Plek. Vertrek bij parkeerterrein
sporthal Zeewijk. Iedereen mag mee.
Neem je eigen fiets mee en meld je
aan bij fietstochtzeeduinwijk@velsen.nl. En als je een idee hebt voor
een goeie plek: zet dat erbij! (foto: gemeente Velsen)

Woensdag 14 juni 2017 is er een
inloopavond over de bouw van
de 10 twee-onder-één kapwoningen op de plek van het vroegere Motorhuis in Santpoort-Noord.
U bent van harte welkom in Café
de Wildeman, Hoofdstraat 142 in
Santpoort-Noord tussen 18.30 en
20.30 uur.

Het college van B&W heeft op 23
mei jl. besloten om voor de locatie Motorhuis een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbesluit omgevingsvergunning en een ontwerp-

besluit hogere waarde Wet Geluidhinder ter inzage te leggen. Hiermee
wordt de bouw van 10 twee-onderéén kapwoningen mogelijk gemaakt.
Gedurende de 6 weken dat de stukken ter inzage liggen heeft u de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Om u de gelegenheid
te geven de plannen in te zien en vragen te stellen organiseert Velsen een
informatieavond, samen met Wibaut, grondeigenaar en ontwikkelaar van de locatie. Wie de stukken
wil hebben, kan zijn/haar e-mailadres achterlaten.
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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag 10 juni
- Henk van Delden Straatvoetbaltoernooi, Plein 1945 IJmuiden
Zondag 11 juni
- Decathlon Tour Ride (fietstocht), Spaarnwoude
Vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 juni
- Dorpsfeest Velsen-Noord
Zaterdag 17 en zondag 18 juni
- Havenfestival IJmond, Trawlerkade IJmuiden
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IJmuiden zonder zwerfvuil
In één middag een schone wijk
– het kan! Op woensdagmiddag
14 juni organiseren de wijkteams
IJmuiden-Noord & -Zuid het evenement IJmuiden Zonder Zwerfvuil. Jong en oud kan helpen opruimen, er is van alles te doen en
zwerfvuil komen brengen mag
ook!

Woont u in IJmuiden-Noord of
IJmuiden-Zuid? Kom dan woensdagmiddag 14 juni helpen om de hele
wijk op te ruimen! Feestlocatie voor
het evenement is het Moerbergplantsoen (bij de skatebaan). Hier wordt
het zwerfvuil ingezameld en je kunt
hier prikstokken, vuilniszakken en
handschonen lenen. Maar er is nog

veel meer: HVC is er om informatie te
geven over afval, het Pieter Vermeulen Museum zorgt voor educatieve
spellen, de wijkplatforms presenteren zich en het Sociaal Wijkteam is er
ook. Kom je zwerfvuil brengen? Dan
krijg je daar wat leuks voor terug!
Kom dus woensdag 14 juni om 2 uur
naar het Moerbergplantsoen. Er
zijn verschillende looproutes door
heel IJmuiden-Noord en IJmuidenZuid. Organisatoren: De Beestenbende, Wijkplatform IJmuiden-Noord
en -Zuid, Stichting Welzijn Velsen,
HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison
wonen, Pieter Vermeulen Museum,
Sociaal Wijkteam en Gemeente Velsen.

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 27mei 2017 tot en met 2 juni 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.

IJmuiden
Kompasstraat
4,
verwijderen
schuur, herstellen van een muur
(29/05/2017) 13788-2017;
Trompstraat 193, plaatsen dakopbouw (30/05/2017) 14140-2017;
Kennemerplein, Van Poptaplant-

soen, plaatsvinden feestweek (zomerfestival) (31/05/2017) 142522017;
Lange Nieuwstraat 491, plaatsen nieuwe winkelpui (1/06/2017)
14402-2017.
Driehuis
P.C. Hooftlaan 52, plaatsen dakkapel
(29/05/2017) 13799-2017;
Van den Vondellaan 4, wijziging op
reeds verleende vergunning (plaatsen dakkapel) (02/06/2017) 144472017;
Wolff en Dekenlaan 1, plaatsen 4 tijdelijke noodlokalen
(1/06/2017)14418-2017.

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, plaatsen hekwerk
op uitbouw (31/05/2017) 141692017.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57A, plaatsen
jongerenontmoetingsplek
(JOP) (23/05/2017) 13869-2017;
Wijnoldy Daniëlslaan 34, plaatsen
dakkapel voorzijde (30/05/2017)
13980-2017;
Bloemendaalsestraatweg 89, wijzigen tandprothesepraktijk naar fysiotherapiepraktijk (30/05/2017)
14023-2017.

Velsen-Noord
Witte Hekweg 68, plaatsen opslagloods (1/06/2017) 14375-2017.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 23, inpandige constructieve doorbraak (31/05/2017)
14185-2017
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: bel 140255.
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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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 7, oprichten
woning (02/06/2017) 9868-2017
Venusstraat 2, wijzigen gebruik naar
5 tijdelijke woonunits voor statushouders (6/06/2017)
Driehuis
Valeriuslaan 68, vergroten 2e verdieping (31/05/2017) 10625-2017
Driehuizerkerkweg 21, vergroten
woning (02/06/2017) 9506-2017
Van den Vondellaan 4, plaatsen dakkapel (6/06//2017) (Flits) 144472017.
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 42,
kappen boom (01/06/2017) 125002017
Dobbiuslaan 56,wijzigen gebruik
naar 8 tijdelijke woonunits voor statushouders (6/06/2017) 4455-2017
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 34, plaatsen dakkapel (31/05/2017) 139802017
Willem de Zwijgerlaan 14, kappen

boom (01/06/2017) 12750-2017
Duin-en Kruidbergerweg ong. nabij nr. 89, gebruiken weiland als
parkeerterrein op 5 juni 2017
(01/06/2017) 10974-2017
Wijnoldy Daniëlslaan 20, kappen
twee bomen (02/06/2017) 103532017
Velserbroek
De Zeiler 78, vergroten tweede verdieping (02/06/2017) 8056-2017
Platbodem 197, wijzigen gebruik
naar 9 tijdelijke woonunits voor statushouders(6/06/2017) 4463-2017
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
32ste Van Delden Straatvoetbal Toernooi op 10-06-2017 van
09.00-17.00u, locatie Plein 1945
(31/05/2017) 11659-2017
Zomerfestival (Ibiza fair + zomermarkt) op 1 juli 2017 van 10.0017.00uur, locatie Lange Nieuwstraat en Plein 1945 te IJmuiden
(31/05/2017) 2088-2017

Santpoort-Noord
Stilleto-run hardloopwedstrijd op 24
juni 2017 tussen 12.00 en 15.00 uur,
locatie Hoofdstraat,(31/05/2017)
11786-2017
Santhappen Nieuwe Stijl op 10 juni 2017 van 16.00 tot 23.30, locatie Broekbergerplein, (31/05/2017)
11735-2017
Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord van 16 t/m
18 juni 2017, locatie Stratingplantsoen (31/05/2017) 10285-2017
Velserbroek
Avondvierdaagse Haarlem e.o. van
13 t/m 16 juni 2017 tussen 18.00 en
22.00 uur, start- en finishlocatie:
Vestingplein (31/05/2017)116722017
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velserbroek
Klompenmakerstraat/Zadelmakerstraat, mobiele verkoopwagen voor
broodjes en lunch - verzoek om intrekking
standplaatsvergunning
22102-2016
(2/06/2017)144012017

Algemene subsidieverordening Velsen 2017
De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 1 juni 2017 besloten:

- de Algemene subsidieverordening Velsen 2017 vast te stellen;
- de Algemene subsidieverordening Velsen 2017 in werking te laten treden 8
juni 2017;
- per gelijke datum de Algemene Subsidieverordening Velsen 2013 in te
trekken;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 8 juni 2017.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

