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Op donderdag 31 mei heeft de gemeen-
teraad vijf wethouders benoemd die sa-
men met de burgemeester het colle-
ge vormen. De wethouders zijn: Bram 
Diepstraten (Velsen Lokaal), Jeroen Ver-
woort (VVD), Floor Bal (LGV), Sebastian 
Dinjens (GroenLinks) en Marianne Steijn 
(PvdA).

Taakverdeling
De portefeuilles van de wethouders zijn 
vrijdag 1 juni vastgesteld in de eerste ver-
gadering van het nieuwe college. Hieronder 
een overzicht van de werkterreinen van de 
burgemeester en wethouders. 

Burgemeester Frank Dales
Portefeuilles: Openbare orde en veiligheid, 
Brandweer en rampenbestrijding, Toezicht, 
Integriteitsbeleid en aanpak ondermijning, 
Burgerzaken, Europese en internationale 
aangelegenheden, Personeel en organisatie, 
Sail Amsterdam 2020 (project), Communi-
catie en externe betrekkingen (regie), Regi-
onale samenwerking (regie)

Wethouder Bram Diepstraten – eerste 
locoburgemeester
Portefeuilles: Wijkparticipatie, Overheids-
participatie, Openbare ruimte, Bereikbaar-
heid en mobiliteit, Recreatie en strandza-
ken, Sport, Grondzaken, Facilitaire zaken, 
Integrale werkwijze gemeente(regie), De-
mocratische en bestuurlijke vernieuwing 
(regie), Havenkwartier & Oud IJmuiden 
(Impulsproject) 

Wethouder Jeroen Verwoort – tweede 
locoburgemeester
Portefeuilles: Economische Zaken, Ha-
vens, Financiën, Kunst en cultuur, Infor-
matievoorziening en digitalisering, MRA 
(regie), Digitalisering en modernisering 
gemeentelijke dienstverlening (project), 
O� shore Wind (Impulsproject), Citymar-
keting & Rauw aan Zee (Impulsproject), 
Techport(Impulsproject) 

Wethouder Floor  Bal – derde locobur-
gemeester
Portefeuilles: Wonen en woningbouw, 
Energietransitie, Afvalbeheer en riolering, 
Gemeentelijk vastgoed, Woningbouwopga-
ve (regie), Warmtenet(project), Revitalise-
ring sociale woningvoorraad (project) 

Wethouder Sebastian Dinjens – vierde 
locoburgemeester
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening, Kli-
maat, Water, Lee� aarheid, Groen en 
Landschap, Jeugd, Dierenwelzijn, Duur-
zaamheid (regie), Kustvisie en BRAK! (Im-
pulsproject), Voorbereiding Omgevingswet 
(project) 

Wethouder Marianne Steijn – vijfde lo-
coburgemeester
Portefeuilles: Welzijn, Zorg, Volksgezond-
heid, Onderwijs, Werk en inkomen, Sociaal 
domein, Zorgtransitie, Aansluiting onder-
wijs en arbeidsmarkt.

Nieuw college en nieuwe raadsleden voor Velsen

Van links naar rechts: F. Bal, J. Verwoort, S. Dinjens, M. Steijn, B. Diepstraten en burgemees-
ter F.C. Dales. (foto: Reinder Weidijk)

Van links naar rechts: J. Bleekman , S. Bart, C. Schollink en B. Hendriks. (foto: Reinder Wei-
dijk)

Het nieuwe college is van plan meer de wijk in te gaan. Een andere manier van 
werken, waarbij  wethouders hun oor te luister leggen bij de inwoners, het be-
drijfsleven en organisaties om zo de juiste belangenafweging te maken.

Voor de diverse wijken is de volgende indeling gemaakt. 

• muiden- oord  Wethouder . Verwoort
• muiden- uid  Wethouder F. Bal
• muiden-West Wethouder M. Steijn
• ee- en Duinwijk  Wethouder S. Dinjens
• Velserbroek Wethouder F. Bal
• Velsen- oord  Wethouder B. Diepstraten
• Velsen- uid  Wethouder . Verwoort
• Santpoort- oord  Wethouder B. Diepstraten
• Santpoort- uid  Wethouder M. Steijn
• Driehuis  Wethouder S. Dinjens

Wijkwethouders

Op vrijdag 1 juni zetten de nieuwe wethou-
ders hun handtekening onder het voorlopige 
collegeprogramma. Onder het motto ‘Velsen 
komt naar je toe’ gaan de wethouders de ko-
mende maanden in gesprek met inwoners, 
bedrijfsleven en organisaties over wat er in 
het defi nitieve collegeprogramma komt te 
staan. ( foto: Reinder Weidijk)

Voorlopig 
college-
programma
ondertekend

Wethouders Diepstraten, Verwoort, Bal en Steijn maakten deel uit van de gemeenteraad, 
die op 29 maart j.l. is geïnstalleerd.  Op het moment dat een raadslid wordt benoemd tot 
wethouder is deze  geen lid meer van de gemeenteraad. De vier vrijgekomen plaatsen in de 
gemeenteraad  zijn nu opgevuld door vier nieuwe raadsleden: Joost Bleekman (Velsen Lo-
kaal), Cas Schollink (VVD), Sige Bart(LGV) en Ben Hendriks (PvdA).

Nieuwe raadsleden
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Hoe verdeel je Nederland in MineCraft? 
Hoe laat je eigenaren van grond wisselen? 
Leerlingen van groep 8 van basisschool  
Parnassia en de Duin- en Kruidbergmavo 
hoef je dat niet meer te vertellen na de 
Geoweek 2018 in Velsen.

Laat eigenaren van grond verwisselen met 
het computerspel Move-a-lot  van het Ka-
daster. Dat lijkt eenvoudig, maar al snel krij-
gen de leerlingen te maken met tegenstrij-
dige belangen, eigenlijk net als in de echte 
wereld. Dieren dichtbij de boerderij, wind-
molens juist wat verder weg, wegen tus-
sen de grote steden en bij dat alles rekening 
houden met aangesloten natuurgebieden. 
Nieuwsgierig? www.kadaster.nl/move-a-
lot

GeoCraft, Nederland in blokjes
Ruimtelijke ordening  wordt ineens heel 
leuk! In GeoCraft is Nederland in 3D weer-
gegeven met 1000 miljard MineCraft blok-
jes. Er werd gezocht  naar verstopte codes 
in het landschap om cijfersloten te kunnen 

openen van een gesloten box. De leerlingen 
van de Duin en Kruidberg mavo hebben hun 
eigen school digitaal gemaakt. Buitengevels, 
ramen, binnenmuren, meubilair en ook het 
schoolplein werd aan Nederland toege-
voegd. Nieuwsgierig? www.geocraft.nl

Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van de Parnassia-
school uit Santpoort-Noord werden wel-
kom geheten door burgemeester Frank Da-
les. Aardrijkskunde is niet alleen topografi e 
en plaatsnamen onthouden, maar gaat ook 
over het inrichten van de gemeente, je ei-
gen achtertuin of zelfs je schoolplein. Alle 
Junior Geoprofs gingen naar huis met een 
certifi caat. De Geoweek is een initiatief van 
het Koninklijk Nederlands Aardrijkskun-
dig Genootschap (KNAG). Het doel is be-
drijven, wetenschappers en overheden te 
stimuleren om leerlingen in de leeftijd van 
10-15 jaar kennis te laten maken met de be-
roepspraktijk. En om ze bewust te maken
van de goede toekomstmogelijkheden van
de geosector. (foto: Reinder Weidijk)

Geoweek 2018!
Je school inrichten met MineCraft

Klaar voor een nieuwe uitdaging? Kom 
op vrijdagavond 15 juni de waterskima-
chine uitproberen.

Ervaar hoe het voelt om achter een boot 
over het water te vliegen! Duik daarna ons 
verwarmde buiten- of binnenbad weer in 
en geniet op de beat van jouw favoriete 
muziek.

Op een scherm in het recreatiebad zijn 
muziekvideo’s te zien zijn waarop (in het 
water of op de kant) gedanst kan worden. 
Het zwembad is op deze avond open van 
18:00-21:00 uur. Het evenement is voor 
de jeugd van 6 t/m 14 jaar (zwemdiploma 
verplicht). Tarief € 6,10. Een spetterende 
avond gegarandeerd!

Kom waterskiën in 
zwembad De Heerenduinen!

Op woensdagmiddag 20 juni organiseert 
het Wijkteam Velserbroek het evenement 
‘Velserbroek Geen Bende’. 

Alle bewoners van de wijk zijn dan van har-
te uitgenodigd om te helpen met het verwij-
deren van het zwerfafval in de wijk. Locatie 
voor het evenement: het Wijkpark (achter 
het Polderhuis). Tijd: 14.00 tot 17.00 uur. 
Kom naar het park! Samen maken we er een 
feestelijke middag van. Met als eindresul-
taat een schone wijk !

In het park wordt het zwerfvuil ingezameld. 
Prikstokken, vuilniszakken en handscho-
nen zijn voorradig. Maar ook kunt u er infor-
matie krijgen en zijn er educatieve spellen.  
Komt u zwerfvuil brengen? Dan krijgt u daar 
iets leuks voor terug. Het Wijkteam Velser-
broek wordt bijgestaan door De Beesten-
bende, Gemeente Velsen, Stichting Welzijn 
Velsen, HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison 
Wonen, Brederode Wonen, Pieter Vermeu-
len Museum en het Sociaal Wijkteam. 

Meer en actuele informatie vind je op ons 
Facebook Evenement: www.facebook.com/

events/146738252852323 of op de website  
www.velsen.nl/velserbroek-geen-bende. 
(foto: aangeleverd)

Kom je helpen?

Sinds dinsdag 29 mei houdt het Sociaal 
team Beverwijk in samenwerking met het 
Sociaal Wijkteam Velsen en het Sociaal 
team Heemskerk een wekelijks inloop-
spreekuur in het Rode Kruisziekenhuis.

Iedere dinsdagmiddag,van 14.30 tot 16.30 
uur, staat het Sociaal team klaar in de hal 
van het RKZ. Onder de trap is een plek met 
een tafel en een aantal stoelen ingericht. 
Medewerkers van het Sociaal team zijn er 
goed zichtbaar. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid om een persoonlijk gesprek te voe-
ren met wijkverpleegkundigen van de Soci-
aal (Wijk)teams uit de IJmondgemeenten.

Het doel van het spreekuur is tweeledig. Pa-
tiënten en familieleden kunnen gemakkelijk 

het Sociaal (wijk)team raadplegen voor di-
verse vragen. En als een vraag leidt tot een 
aanmelding, kan deze direct worden doorge-
zet naar het juiste sociaal (wijk)team. Ook is 
het inloopspreekuur bedoeld om verbinding 
te leggen met de professionals uit het zie-
kenhuis en het Sociaal (wijk)team. 

Uit oriënterende gesprekken met onder an-
dere Maatschappelijk Werk en de Spoed-
eisende Hulp van het RKZ is gebleken dat 
sommige patiënten meer ondersteuning 
nodig hebben dan zij vanuit het ziekenhuis 
kunnen organiseren. Te denken valt aan 
ondersteuning op het gebied van eenzaam-
heidsproblematiek, mantelzorgers, fi nanci-
en en het vergroten/ verbeteren van sociale 
netwerken.

Inloopspreekuur 
Sociaal (wijk)teams in RKZ

Vaak onopvallend verborgen in het 
landschap, ligt de Nederlandse kust 
nog vol met bunkers uit de Tweede We-
reldoorlog. Op zaterdag 9 juni is het 
Bunkerdag. Tussen 10.00 en 17.00 uur 
gaan van Zeeland tot en met de Wad-
deneilanden bunkers van de Atlantik-
wall voor één dag open voor publiek. 
Zo ook in Velsen: twee commandobun-
kers, die al lange tijd niet meer open 
zijn geweest.

Atlantikwall
De Europese kust veranderde tijdens de 
Duitse bezetting letterlijk in een vesting. 
Nazi-Duitsland legde in de Tweede We-
reldoorlog een 6200 kilometer lange ver-
dedigingslinie aan: de Atlantikwall. Tal-
loze bunkers, tankwallen en loopgraven, 
gebouwd op strategische plekken, zijn 
nog altijd stille getuigen. IJmuiden werd 
als belangrijke havenplaats gemarkeerd 
door de Duitse bezetter en uitgebouwd tot 
een zogenaamde Festung. De aanleg van 
de Atlantikwall had zeer ingrijpende ge-
volgen voor bewoners in de kustregio. In 
november 1942 werden grote delen van 
IJmuiden ontruimd.

Bunkerdag in IJmuiden 
Wat van de buitenkant niet meer dan een 
blok beton lijkt, wordt tijdens Bunkerdag 
tot leven gebracht door de verhalen van 
de vele vrijwilligers. Tijdens Bunkerdag 
zijn de twee commandobunkers in Park 

Schoonenberg geopend. Behalve de bun-
kers in Driehuis is ook het Bunker Muse-
um IJmuiden te bezoeken. Speciaal voor 
de jeugdige bezoekers zijn er tal van ac-
tiviteiten. Ze kunnen verkleed op de foto 
en zich laten schminken als een militair. 
Bovendien kan er naar mijnen worden ge-
zocht met een heuse detector. In het bun-
kermuseum worden gedurende de dag 
lezingen gegeven over luchtverkenning. 
DeTorpedo-opslagbunker aan de Krom-
houtstraat in IJmuiden, beter bekend als 
de Popbunker, is dit jaar ook weer te be-
zoeken. 
Het hele programma is te bekijken op 
www.bunkerdag.nl. Tickets zijn de dag 
zelf verkrijgbaar bij het Bunker Museum 
IJmuiden en in Park Schoonenberg. Prijs: 
€6,- volwassenen, € 3,- kinderen onder 12 
jaar. Met dit entreeticket zijn alle deelne-
mende locaties in Nederland toegankelijk. 
(foto: Bunkermuseum IJmuiden)

Vergeten erfgoed in de spotlights
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Ondergrondse containers voor rest-
afval bij hoogbouw Santpoort-Noord, 
Santpoort-Zuid en Driehuis zijn vanaf 1 
juni alleen nog maar toegankelijk voor 
inwoners, die niet beschikken over een 
grijze rolcontainer. Het is dus niet meer 
mogelijk om afval, dat niet meer in uw 
bak past in de grote ondergrondse con-
tainer ‘bij de fl at’ weg te gooien.

Bij de gemeente komen veel klachten bin-
nen van bewoners, die stuitten op een 
dichte container. Vandaar ter verduide-
lijking dit bericht. Elk huishouden heeft 

de keuze: of restafval weggooien in een 
grijze rolcontainer of met gebruikmaking 
van uw afvalpas het restafval deponeren 
in de ondergrondse container. Wilt u af-
stand doen van uw grijze bak en liever ge-
bruik maken van de ondergrondse contai-
ner? Laat het ons weten! Stuur een mail 
naar afval@velsen.nl met uw adres en te-
lefoonnummer. HVC maakt dan een af-
spraak om de container op te halen.

Veel klachten in Santpoort en Driehuis
Ondergrondse containers voor 
restafval alleen toegankelijk 
met afvalpas

Een ingekomen brief gericht aan de ge-
meenteraad, een aanmelding voor in-
spraak – de gemeenteraad maakt gebruik 
van persoonsgegevens. Dat gebeurt 
zorgvuldig. De gemeenteraad heeft er 
een gedragscode voor vastgesteld.

De gemeente maakt vaak gebruik van per-
soonsgegevens van inwoners van Velsen. 
Dat is privacygevoelige informatie, dus dat 
doet de gemeente zorgvuldig. Dit geldt na-
tuurlijk ook voor de gemeenteraad. Op vrij-
dag 25 mei is de landelijke Algemene Ver-
ordening gegevensbescherming (AVG) van 

kracht geworden. Daarin staan strengere 
regels voor hoe je om moet gaan met per-
soonsgegevens. 

Hoe de gemeenteraad dat doet, staat in de 
‘Gedragscode privacy en persoonsgege-
vens’, die de raad nu heeft vastgesteld. De 

gedragscode staat op www.velsen.nl/ge-
meenteraad.
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op via 
de mail privacy@velsen.nl of per telefoon 
0255-567607.

Gedragscode privacy en persoonsgegevens vastgesteld

Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessie woensdag 13 juni 2018 
Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervol-
gens op de datum van deze sessie.
Inspreken kan tijdens de sessie
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi 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
Jaarstukken 2017 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met de 
jaarstukken: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staan de resultaten 
op de diverse beleidsterreinen. In de jaarrekening staat de fi nanciële verantwoording. 
De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd. Een verklaring van de accountant 
wordt medio juni verwacht. Uit de jaarstukken blijkt dat het fi nanciële resultaat 4,6 mil-
joen Euro positief is. Het weerstandsvermogen is gedaald door een aantal grote eenmalige 
uitgaven. Volgens de beleidslijn van de gemeente Velsen wordt het weerstandsvermogen 
beoordeeld als “ruim voldoende”. Na verrekening van een aantal voorstellen die de raad 
nog moet goedkeuren, blijft een bedrag over van € 1,9 miljoen Euro. Dit bedrag wordt na 
instemming van de raad aan de algemene reserve toegevoegd om de fi nanciële positie te 
verstevigen.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 31 mei 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 31 mei besluiten geno-
men over de volgende onderwerpen:

• MER-beoordelingsbesluit Orionweg
• MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Velserbroek
• MER-beoordelingsbesluit bestemmingsplan Biezenweg
• Gedragscode Privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Velsen
• Doorontwikkeling griffi  e
• Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjarenprognose grondex-

ploitaties (Mpg) als bijlage bij de jaarstukken 2017
• Wijziging besluit R18.031 proces Raadsakkoord gemeente Velsen

Wijziging besluit R18.031 proces Raadsakkoord gemeente Velsen
Het raadsbesluit van 26 april over het proces raadsakkoord is gewijzigd. Naast het ver-
schuiven van het tijdspad van het proces om te komen tot een raadsakkoord wordt er een 
stakeholdersbijeenkomst georganiseerd waarbij inwoners, bedrijven en belangengroepen 
nog voor de totstandkoming van het raadsakkoord hun inbreng kunnen geven.

Benoeming en beëdiging van wethouders
De gemeenteraad heeft vijf wethouders benoemd die samen met de burgemeester het col-
lege vormen. De nieuwe wethouders zijn: Bram Diepstraten van Velsen Lokaal, Jeroen Ver-

woort van de VVD, Floor Bal van LGV, Sebastian Dinjens van GroenLinks en Marianne Ste-
ijn van de PvdA.

Toelating van raadsleden 
Op het moment dat een raadslid wordt benoemd tot wethouder is het raadslid geen lid meer 
van de gemeenteraad. De vier vrijgekomen plaatsen in de gemeenteraad zijn nu opgevuld 
door vier nieuwe raadsleden: Joost Bleekman van Velsen Lokaal, Cas Schollink van de VVD, 
Sige Bart van LGV en Ben Hendriks van de PvdA.

Afl eggen belofte steunfractielid
Helleke Demmers, steunfractielid van Forza!IJmond heeft de eed afgelegd.

Overige benoemingen
De raad heeft tijdens de vergadering van 29 maart leden tijdelijke benoemd voor de com-
missies en diverse functies. Nu het nieuwe college aangetreden is, is dat besluit vervallen. 
Daarom is er opnieuw een besluit genomen over de benoeming van raadsleden in verschil-
lende commissies en functies. 

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeente-
raad en klik op de datum 31 mei 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en 
een beeldverslag van de raadsvergadering.
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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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 26 mei 2018 tot en met 
1 juni 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
 nabij Kennemermeer, tijdelijk afwijken 
bestemmingsplan t.b.v. recreatief nachtver-
blijf (30/05/2018) 7284-2018
nabij Kennemermeer, aanleggen 4 toe-
gangspaden Kennemerstrand (31/05/2018) 
7305-2018
nabij Kennemermeer, herinrichten terrein 
rondom borstbeeld (31/05/2018) 7299-
2018
Zeewijkplein ong., wijziging verleende ver-
gunning (31/05/2018) 7328-2018

Oosterduinplein 18, legaliseren dakopbouw 
(31/05/2018) 7333-2018
J.C. van Neckstraat 3, realiseren 8 bedrijfs-
units met woningen erboven (01/06/2018) 
7425-2018 

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar 
14 appartementen (29/05/2018) 7193-2018

Velsen-Zuid
Lizenstrate 1 en 3, verhogen dakconstructie 
(30/05/2018) 7274-2018
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel 
(31/05/2018) 7325-2018

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 252, uitbreiden windscherm 
(28/05/2018) (rijksmonument) 7126-2018       
Hoofdstraat 262, gebruik evenemen-
tenterrein t.b.v. Dorpsfeest Santpoort 

(29/05/2018) 7168-2018

Velserbroek
Pijlkruid 23, plaatsen dakkapel 
(30/05/2018) 7258-2018
Floraronde 293, uitbreiden basisschool 
(01/06/2018) 7384-2018
Westlaan 41, handelen in strijd met regels 
bestemmingsplan eenmalig evenement op 5 
juli 2018 (25/05/2018) 7411-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw en 
dakterras (29/05/2018)  4531-2018
Reaumurstraat 3,  realiseren 2 woningen in 
bedrijfsruimte (29/05/2018) 4523-2018

Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen kantoorbestem-
ming naar woonruimte (31/05/2018) 4148-
2018
Kriemhildestraat 2, realiseren bebouwing 
op achtererf (01/06/2018) 5494-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
Overbildtweg 1, betrekken bestaande bij-
keuken bij de woonkamer (01/06/2018) 
6690-2018.

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.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 59, plaatsen dakkapel 
(29/05/2018) 5980-2018
 
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 32, plaatsen dakkapel 
(29/05/2018) 5417-2018

Velserbroek
Fregat 24, dakkapel (28/05/2018) 4533-2018

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 14 juni 2018 
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke 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 ver-
volgens op de datum van deze sessies. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan 
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook 
gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi 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

Raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft tijdens de informatiefase  met elke partij gesproken. Daar is ook ge-
sproken over de mogelijkheid om tot een raadsakkoord te komen en bleek dat alle partijen 
bereid zijn om een raadsakkoord te ondersteunen. In het raadsakkoord komen de maat-
schappelijke thema’s en ambities die voor alle politieke partijen belangrijk zijn voor de ko-
mende vier jaar te staan. In de raadsbrede sessie van 14 juni bespreken de raadsleden het 
concept-raadsakkoord. Vervolgens wordt er op 20 juni een stakeholdersbijeenkomst geor-
ganiseerd om inwoners, instellingen, belangengroeperingen en bedrijfsleven de gelegen-
heid te geven om met de raad in gesprek te gaan over de maatschappelijke vraagstukken en 
ambities. Met de opbrengst van deze sessie en de stakeholdersbijeenkomst gaat de ‘werk-

groep raadsakkoord’ verder aan de slag om te komen tot een raadsakkoord dat wordt vast-
gesteld in een raadsvergadering. Raadzaal: 19.30 – *21.00 uur  

Eerste Bestuursrapportage
De eerste Bestuursrapportage 2018 geeft een actueel inzicht in de stand van zaken over 
de uitvoering van de Begroting 2018. Hierin staan de afwijkingen van de beleidsvoorne-
mens en belangrijkste fi nanciële afwijkingen. Doordat in de Perspectiefnota alleen het 
meerjarenperspectief is geactualiseerd met autonome beleidsontwikkelingen, kent deze 
bestuursrapportage een grote overlap met de Perspectiefnota. De rapportage toont een na-
delig saldo waardoor het begrotingsresultaat negatief wordt. Het college stelt voor het sal-
do van de gewijzigde Begroting 2018 te dekken door een onttrekking aan de Algemene Re-
serve. Raadzaal: *21.15-*21.45 uur

Perspectiefnota 2018
In de perspectiefnota 2018 staan in hoofdlijnen de plannen en de bijbehorende kosten voor 
de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende 
kosten in de Begroting 2019 defi nitief vast. In dit verkiezingsjaar is er door het vorige col-
lege voor gekozen de raad alleen voorstellen voor te leggen die we als gemeente moeten 
behandelen omdat er bijvoorbeeld een nieuwe wet is verschenen of een regeling is ver-
anderd. Onderwerpen waarbij de raad nieuwe beleidskeuzes moet maken zullen door het 
nieuwe college aan de raad worden voorgelegd bij de begroting 2019. De gemeenteraad kan 
zelf ook speerpunten meegeven voor uitwerking in de begroting 2019. Behalve het stellen 
van politieke vragen is deze sessie bedoeld om in gesprek te gaan met andere fracties om 
gemeenschappelijke wensen te bespreken zodat deze voor de raadsvergadering op 5 juli 
2018 uitgewerkt kunnen worden in moties en amendementen. Raadzaal: *21.45 – *23.00 
uur  (Bestuursrapportage en Perspectiefnota worden in een sessie besproken na het raads-
akkoord.)

*De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp kan eerder of later beginnen.
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling gri�  er en gri�  emedewerkers
De werkgevercommissie voor de gri�  e 
van de gemeente Velsen maakt hierbij 
bekend dat de collectieve arbeidsvoor-
waardenregeling van de gemeente Vel-
sen (CAR/VAR) is gewijzigd voor de grif-
fi er en de gri�  emedewerkers.

Het betreft technische wijzigingen als ge-
volg van eerder gemaakte afspraken en for-
malisering van afspraken uit de cao-akkoor-
den 2017-2019 respectievelijk 2016-2017. 
Tevens zijn de lokale Verlofregeling en Uit-
voeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR 

aangepast zodat deze op de CAR/VAR aan-
sluiten. De wijzigingen treden in werking op 
de eerste dag na bekendmaking. 

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o�  cie-
lebekendmakingen.nl of www.velsen.nl.

Kapmelding
In juli zullen de lindes aan de Hagelingerweg vanaf de rotonde Santpoortsedreef/ Hagelin-
gerweg tot aan de spoortunnel gekapt worden. Het betreft alle bomen behalve de bomen in 
de middenberm.

De lindes worden gekapt i.v.m. het planten van nieuwe bomen en het vernieuwen van het 
asfalt. Deze werkzaamheden starten in augustus. 

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

Driehuis
Bunkerdag 2018, 9 juni 2018 van 10.00-17.00 
uur, locatie Park Schoonenberg, Driehuizer-
kerkweg ong. (31/05/2018) 4503-2018  

IJmuiden
Avondvierdaagse, van 4 t/m 7 juni 2018 van 
17:00 t/m 22:30 uur, locatie: sporthal Zee-
wijk, Planetenweg 301,  (28/05/2018) 6859-
2018  
45 jaar Zeewegbar, op 16 juni 2018 van 14:00 
tot 21:00 uur, locatie: Tussenbeeksweg/Zee-
weg (30/05/2018) 4878-2018  
Circusvoorstellingen, van 9 t/m 14 oktober 

2018, locatie: parkeerplaats nabij zwembad 
de Heerenduinen (30/05/2018) 2812-2018  
Ronde om Noord-Holland, op 22 juni 2018 
van 18:00 t/m 0:00 uur en 23 juni 2018 van 
08:00 t/m 00:00 uur, locatie: Seaport  Mari-
na, Kennemerboulevard 540 (04/06/2018) 
4422-2018
24-uur SVIJ, op 8 juni 2018 van 16:00 tot
24:00 uur en 9 juni 2018 van 00.00 tot
21.00 uur, locatie Groot Helmduin ong.
(04/06/2018) 3062-2018

Santpoort-Noord
Foodfestival, 9 juni 2018 van 16.00 uur tot 
23.30 uur, locatie: Broekbergenlaan ong. 
(29/05/2018) 3315-2018  

Santpoort-Zuid
Avondvierdaagse, van 5 t/m 8 juni 2018 van 
17.30 uur tot 20.00 uur, locatie: rondom Bre-
derode Daltonschool, Willem de Zwijger-
laan 110 (28/05/2018) 5014-2018
Velsen-Zuid
The Promised Land Open Air, op 9 juni 2018 
van 13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven in 
Spaarnwoude (04/06/2018) 3775-2018   
Full Moon festival 2018, op 2 juni 2018 
van 13.00 uur  tot 23.00 uur, locatie: de Ven 
Spaarnwoude (30/05/2018) 6414-2018   

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

IJmuiden
Mobiel onderzoekscentrum op parkeer-
terrein Kennemerplein 21 t.o. supermarkt 
Vomar, per 25 juli t/m november 2018 
(31/05/2018) 6387-2018

Geweigerde standplaatsvergunning 
APV artikel 5:18

Santpoort-Noord
Verkoop slagerijproducten, locatie Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
(01/06/2018) 6499-2018.

Besluiten (vervolg)

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Wijkerstraatweg 178 B, 1951 EL  VELSEN-
NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het 
KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




