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Wandelen in de IJmond
Wandelen is leuk, gezond en hip!
Het wandelnetwerk in Nederland
wordt steeds uitgebreider en zo
ook in de IJmond. Een app is niet
voor iedereen toegankelijk en altijd even handig. Daarom hebben de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk folders van de
wandelingen laten maken.

Het gaat om papieren versies van
drie routes: IJmond Culinair, Buitenplaatsen & Kastelen en een
driedaagse route ‘Het IJmondpad’. De folders zijn kosteloos verkrijgbaar bij de gemeentehuizen
van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Maar ook bij de bibliotheken

van de drie IJmondgemeenten, TIP
Wijk aan Zee en het VVV-agentschap in IJmuiden. Vanaf begin juli is het mogelijk om de folders vanaf de website wandelnetwerknoordholland.nl te downloaden. Op dezelfde website is ook de app (gratis)
beschikbaar.
De vier wethouders Toerisme en
Recreatie uit de IJmond: Cecilia
van Weel (Beverwijk), Aad Schoorl
(Heemskerk), Marieke van Dijk
(Heemskerk) en Annette Baerveldt
(Velsen) gaven op 21 juni jl. met
trots de eerste folders van de wandelroutes weg bij Château Marquette in Heemskerk.

Zwem4daagse: mis ‘t niet
Van 10 t/m 14 juli is het weer
zwem4daagse in zwembad De
Heerenduinen. Er kan gestart
worden tussen 18.15 uur en 20.00
uur. Van de vijf avonden moeten
er vier worden gezwommen. Op
het terrein zijn diverse activiteiten. Kortom: een leuke week, mis
het niet!

Volwassenen zwemmen 500 meter
(20 baantjes).Kinderen t/m 10 jaar
en 65-plussers zwemmen 250 me-

Opruimactie Noordpier
Bent u sportvisser en helpt u
graag een handje mee om de
Noordpier op te ruimen? Meld u
dan aan! Start: vrijdagavond 30
juni as om 19.00 uur. Onder het
motto ‘Hou je visstek schoon’ is
dit keer de zeer populaire zeevisstek in Noord-Holland aan de
beurt voor de halfjaarlijkse opruimactie.

Aanmelden
Meld u aan via info@sportvisserijmidwestnederland.nl of bel tijdens

ter (10 baantjes), maar meer mag
natuurlijk ook. Uiteraard zijn toeschouwers van harte welkom.
Inschrijven
Inschrijven kan bij de receptie van
het zwembad. De kosten bedragen
€ 10,00 per persoon. Kinderen, die
zich via school opgeven kunnen voor
€ 5,00 komen zwemmen! Alle deelnemers zijn verplicht een zwemdiploma te hebben. Er kan zowel binnen als buiten gezwommen worden.

Uit het college

kantooruren 0251-318882. Iedere
deelnemer krijgt na aﬂoop een attentie.
De actie is een samenwerkingsverband van de georganiseerde sportvisserij:
Hengelsportvereniging
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging, de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland en de
georganiseerde hengelsport in de
omgeving van de pieren. De gemeente Velsen zorgt voor de afvoer van
het vuil.
• Het bestemmingsplan SantpoortNoord in ontwerp heeft zes weken ter visie gelegen. Het vervangt
(delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan
actualisering toe zijn. Er zijn 13
zienswijzen op ingediend, wat tot
een aantal aanpassingen heeft geleid. Het bestemmingsplan wordt
voorgelegd aan de raad.
• Sinds januari 2017 verzorgt Re-

gioRijder het Wmo collectief vervoer. Het vervoerssysteem kende de eerste weken enige startproblemen. Dit was logisch gezien
het feit dat de invoering van zo’n
groot systeem tijd nodig heeft.
Vanaf maart zijn de prestaties op
een continu en voldoende niveau.
Het college is tevreden met dit resultaat.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Voorkom fietsdiefstal!
Fietsdiefstal komt in ons fietsland
helaas vaak voor. Het risico, dat
uw e-bike wordt gestolen is sinds
2010 met meer dan 200% vergroot! Naast gelegenheidsdieven
zijn tegenwoordig vooral georganiseerde bendes actief. De fietsen worden door deze bendes gewoon in een busje geladen.

Tips
Om fietsers te helpen het risico op
diefstal te verkleinen volgen hier onder enkele tips.
- Gebruik altijd een extra slot. Zet
uw fiets met dit tweede slot vast
aan een vast object, zoals een brug
of fietsenrek.
- Plaats uw fiets in het zicht. Dieven
houden er niet van om bekeken te
worden. Als uw fiets in een afgesloten schuur of op een beheerd ter-

rein staat, gebruik dan ook het slot.
- Doe aangifte. Is de fiets dan toch
een keer verdwenen, heeft aangifte zeker zin. Er worden namelijk
steeds vaker fietsen opgespoord,
die zijn geregistreerd in het fietsdiefstalregister.
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Aangepaste openingstijden bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen benut de zomermaanden voor de omvorming
van de bieb. Vroeger een openbare leeszaal, nu een centrale
plek in Velsen voor educatieve
en maatschappelijke dienstverlening.

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.

De gemeente schaart zich achter
de plannen. Met de koerswijziging
voldoet de bieb aan de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen, die voor alle openbare bibliotheken in Nederland geldt.

Mobiele uitleenpunten De Stek
en Het Terras:
Normale openingstijden tot de zomervakantie en tijdens de zomervakantie gesloten (22 juli tot en met 5
september)

Gewijzigde openingstijden van
1 juli tot en met 2 september:

Tijdens de zomerperiode kunnen de
boeken extra lang, namelijk 6 weken, worden geleend. Zie voor meer
informatie: www.bibliotheekvelsen.nl.

Centrale Bibliotheek IJmuiden:
ma, di, do en vr: 09:00 – 17:00 uur

Bibliotheek Velserbroek:
wo: 12:00 – 17:00 uur
za: 10:00 – 14:00 uur
overige dagen gesloten.

Na afronding zandopspuiting

Afvoer materieel via pier
De laatste hoeveelheid zand op
het strand bij Heemskerk-Castricum is op vrijdag 23 juni aangebracht. In totaal is 1 miljoen kuub
zand op het strand aangebracht
om Heemskerk beter te beschermen tegen de zee. De aannemer
gaat volgende week (3 t/m 7 juli)
materieel afvoeren via de Noordpier, de Reyndersweg en het terrein van Tata Steel.

De werkzaamheden vinden plaats
vanaf 21.00 uur tot 06.30 uur de vol-

gende ochtend. Een shovel met kar
brengt het materieel, bestaande uit
onder meer stalen buizen, naar de
Noordpier. De aannemer voert vervolgens de buizen per vrachtwagen
af.
Per nacht zijn ongeveer 8 ritten ingepland. Verder zijn 3 ritten met een
dieplader nodig. Tijdens deze werkzaamheden is toezicht aanwezig en
blijft er ruimte voor hulpdiensten
om bij calamiteiten het strand te
kunnen bereiken.

Feest bij ’t Kwakersnest
Afgelopen zaterdag 24 juni vierde
BSO ’t Kwakersnest in Velserbroek
haar 10 jarig bestaan. Het gastouderbureau bestaat zelfs langer:14
jaar. Dit was reden voor een feestje bij ‘t Kwakersnest. Wethouder

Annette Baerveldt opende de feestelijke dag met onthulling van een
prachtig doek. Op de foto (Reinder Weidijk) links directeur Loes
Holtslag-Westerop en rechts wethouder Baerveldt.

Infopagina
29 juni 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

Bijstand? Geef uw
vakantiebestemming door
Ontvangt u een bijstandsuitkering? En heeft u plannen om op
vakantie te gaan of zijn er andere redenen om een periode niet
thuis te zijn? Geef het dan op tijd
door aan de gemeente. Het is namelijk belangrijk dat wij u kunnen
bereiken.

Regels
Ook gelden een aantal regels:
• U mag, zolang u een uitkering ontvangt, maximaal 28 dagen per jaar
in het buitenland verblijven. De
dag van vertrek telt hierbij niet
mee.
• Een aaneengesloten verblijf in het
buitenland van maximaal 28 dagen is ook toegestaan. Het is overigens niet mogelijk om een paar
weken in december en een paar
weken in januari achter elkaar in
het buitenland te zijn, in geval dat
totaal meer dan 28 dagen is.
• Wij verwachten dat u in ieder geval vier weken voorafgaand aan
uw verblijf in het buitenland, ons
hierover informeert. Dat kan via

het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF), het wijzigingsformulier, door een e-mail te sturen aan wiz@velsen.nl, of telefonisch (0255-567200).
• Vertel ons in ieder geval de datum
van vertrek en terugkomst en waar
u naartoe gaat. Gaat u met het
vliegtuig? Stuur dan ook een kopie
van uw ticket mee.
• Verblijft u ergens anders in Nederland? Dan moet u dit wel melden,
maar daarvoor geldt geen maximum van 28 dagen.
• Volgt u een re-integratietraject bij
IJmond Werkt!? Vergeet ook daar
niet te melden dat u met vakantie
gaat!
Meldingspunt
Wij verwachten, dat u in ieder geval
vier weken voorafgaand aan uw verblijf in het buitenland, ons hierover
informeert. Dat kan via het rechtmatigheidsonderzoeksformulier
(ROF), het wijzigingsformulier, door
een e-mail te sturen aan wiz@velsen.nl of telefonisch (0255-567200).
Wij wensen u een ﬁjne zomer!
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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 1 juli
2generations Beach Edition, Villa Westend in Velserbroek
1 juli t/m 9 juli
WADO-Open, tennistoernooi LTC Groeneveen, Kerkpad in Santpoort
13 t/m 15 juli
Dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg, Driehuis
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl

3 juli 2017 in het gemeentehuis

Bijeenkomst over
sportaccommodaties
Heeft u ideeën, wensen of signaleert
uw
knelpunten?
Of
ziet u ontwikkeling voor uw
sportaccommodatie(s) dan wel
voor Velsense sportvoorzieningen
in het algemeen? Kom dan maandagavond 3 juli 2017 naar de bijeenkomst over de ‘Agenda Sportaccommodaties 2017-2021’ van de
gemeente Velsen.

De gemeente wil graag input voor
haar gemeentelijk sportaccommodatiebeleid in de komende jaren. De bijeenkomst wordt gehouden in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00
uur. De avond is bedoeld voor sportverenigingen, sportpartners, vertegenwoordigers uit het onderwijs-,
zorg- en welzijnsorganisaties, buurtsportcoaches en anderen, die betrokken zijn bij de sport in Velsen.

Hagelingerweg
op zondag 2 juli dicht
Op zondag 2 juli is de Hagelingerweg in Santpoort-Noord tussen
8.00 en 19.00 uur afgesloten voor
doorgaand verkeer van en naar
Haarlem.

Op twee locaties wordt de bovenlaag
van het asfalt vervangen: het gedeelte tussen het Burgemeester Weerts-

plantsoen en de Overbildtweg en
tussen de zebrapaden tegenover de
Dekamarkt en café-restaurant De
Wildeman.
De Dekamarkt is te bereiken via de
Santpoortse Dreef en het Burgemeester Weertsplantsoen.

Sporten in de wijk
Heb je nieuwe, slimme, leuke ideeen om buiten sporten in de openbare ruimte te stimuleren? Kom dan op
3 juli jouw idee presenteren Spelregel: een pitch van 3 minuten. De vorm
is vrij. Er is €50.000 euro beschikbaar
om een of twee plannen uit te voeren.
Met elkaar kiezen we de leukste plannen uit. Meld je aan bij sportzaken@
velsen.nl t.a.v. Christa Hoek. Met als
onderwerp: idee – Sporten in de wijk.
Aanmelden
U kunt uw deelname doorgeven voor 1
juli, per mail aan: sportzaken@velsen.
nl. of telefonisch: 0255-567666. Vermeld hierbij uw naam, vereniging/organisatie, uw emailadres en het aantal personen (max. drie personen per
vereniging, school, enz.). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dennis de Wit, afdeling Sociaal Domein, email: dwit@velsen.nl.
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Congres Ouders,
Kinderen en Scheiding
Op 22 juni jl. organiseerden de
gemeenten in de regio’s Haarlemmermeer, IJmond en Zuid-Kennemerland het congres ‘Ouders, Kinderen en Scheiding’. In De Meerse
in Hoofddorp presenteerden wethouders van de deelnemende gemeenten de bovenregionale visie m.b.t. de aanpak bij een scheiding.

In 2015 zijn de gemeenten gestart
met het project ‘Versterking, vroeg
signalering, preventie en ketensamenwerking bij scheidingsproblematiek’. Met meer professionele ondersteuning hoopt de gemeente problemen bij kinderen als gevolg van
een scheiding zoveel mogelijk te
voorkomen.

Ruim tweehonderd medewerkers
van het Centrum Jeugd en Gezin,
wijkteams, onderwijs, zorgaanbieders, gemeenteambtenaren, (wijk)
verpleegkundigen, ( jeugd)artsen, juristen en andere belangstellenden
uit de regio waren aanwezig op het
congres.
Een scheiding brengt ingrijpende
veranderingen met zich mee. Kinderen die een (vecht)scheiding meemaken lopen een verhoogd risico op
problemen. In de IJmond wordt ingezet op ultieme ondersteuning. Van
preventie tot gespecialiseerde hulpverlening met aansluiting op onderwijs, opvang, bestaande voorzieningen en eigen netwerk.

Eerste stap gezet
voor Techport Centre
De gemeente Velsen, ROC Nova
College en Tata Steel hebben een
overeenkomst getekend om in de
toekomst te komen tot Techport
Centre. Bij het onderzoek naar de
haalbaarheid van een gezamenlijk opleidings- en innovatiecentrum willen de drie partijen ook
partners zoals het bedrijfsleven,
de provincie Noord-Holland en
de Metropool Regio Amsterdam
(MRA) betrekken.

Technisch personeel nodig
De maak- en onderhoudsindustrie
is van groot belang voor de economische ontwikkeling in de metropool Amsterdam. Zij drijft op menselijk kapitaal en heeft de komende
jaren hoogwaardige vakmannen en
vrouwen nodig op alle opleidingsniveaus. Zonder extra inspanning blijft
technisch talent schaars. Met Tech-

port Centre slaan overheden, bedrijfsleven en onderwijs de handen
ineen om jongeren en volwassenen
op te leiden in de techniek en innovatie bij bedrijfsleven te stimuleren.
Tata Steel Academy, die komend jaar
80 jaar bestaat, wordt een centraal
en integraal onderdeel van Techport
Centre.
De ondertekening vond plaats bij het
nieuwe Technolab van het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP). De verwachting is dat eind van 2017 alle benodigde informatie beschikbaar is aan de hand waarvan door
de partners verdere keuzes gemaakt
kunnen worden. Op de foto (Reinder Weidijk) v.l.n.r.: Wethouder Arjen Verkaik, directievoorzitter Tata Steel Nederland Theo Henrar en
Hans Snijders, voorzitter van College van Bestuur ROC Nova College.

Bouw grote zeesluis
vordert gestaag
De bouw van de nieuwe grote zeesluis in IJmuiden vordert gestaag. Deze
moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Onafhankelijk van het getij zal de sluis zorgen voor een vlotte en veilige bereikbaarheid
van de havens en bedrijven van het Noordzeekanaal. Naar verwachting is de
sluis eind 2019 gereed voor de scheepvaart. Ter illustratie een aantal foto’s
van Ko van Leeuwen.
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Bouw je eigen droomhuis!
In maart 2016 is de gemeente
Velsen gestart met ‘Pionieren in
IJmuiden’. De verkoop van grondkavels en kluswoningen om een
eigen droomhuis te bouwen was
een succes. Momenteel wordt een
nieuwe locatie onderzocht. Het
gaat om grondkavels aan de Van
Diepenstraat in Velsen-Noord.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informeren
tijdens een inloopbijeenkomst op
donderdag 6 juli 2017 in Woonzorgcentrum De Schulpen aan de Wijkerstraatweg 77 in Velsen Noord.
U kunt binnenlopen tussen 17.00 en
19.00 uur.

Over het project
De genoemde locatie wordt nu onderzocht en uitgewerkt. In ieder geval is duidelijk dat de vrijheid van
bouwen gaat vallen binnen de regels
van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’.
Hierin staan de bouwhoogtes, maar
bijvoorbeeld ook de wijze van parkeren. Op deze manier wordt voorkomen dat er bij het bouwen extremen
ontstaan, maar dat er toch variatie in
het straatbeeld is.
Meer informatie vindt u op www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: Reinder
Weidijk)

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.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering woensdag 5 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe
via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griﬃe neemt dan contact met u op.

• Recreatieschap Spaarnwoude
• Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
• Centraal Nautisch Beheer (CNB)
• Omgevingsdienst IJmond
• Veiligheidsregio Kennemerland
• Noord-Hollands Archief
• IJmond Werkt!
• ReinUnie
• Afvalschap IJmond Zaanstreek
•
Fractieverantwoording 2016. Jaarlijks stelt de raad de fractieverantwoording van het afgelopen jaar vast, in dit geval 2016. De, door de raad benoemde, controlecommissie controleert de fractieverantwoordingen.

Agenda

Oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren prognose grondexploitaties als bijlage bij de Jaarrekening 2016. De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg) is een niet openbare bijlage bij de
Jaarrekening, daarvoor is het nodig dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigt.

Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke
regelingen:

Project Snippergroen. De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan
bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het kopen van dit
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
snippergroen is niet verplicht, huren blijft mogelijk maar tegen een marktconform tarief. Inwoners, die geen gemeentegrond huren, kunnen ook een
aanvraag doen voor de aankoop van snippergroen. Per situatie wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de kans op verkoop te vergroten, worden lagere tarieven en geen minimale grondwaarde gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).
Winkelfonds Velsen. A) Subsidieverordening Winkelfonds. B) Naamgeving Winkelfonds. De raad heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze visie te realiseren zijn er voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker en
compacter te maken. Zo heeft de raad eerder ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds. Het fonds stimuleert winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra. De raad wordt gevraagd om de naam van
het Verhuis- en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad wordt tevens
voorgesteld om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing
aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni). Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op basis van de stukken
en gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor Onderwijsplanning uit
Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om een school te
kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald . De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht
van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1 augustus 2017 dit Overzicht van
Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’. De
nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg

Raadsvergadering perspectiefnota donderdagmiddag 6 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd donderdagmiddag 16.00 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

Agenda

70 wil op het perceel een landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument Nieuw Groenrijk opgesteld en in maart
is er een inloopavond gehouden. De ingediende reacties hebben geen aanleiding gegeven om het (concept)startdocument te wijzigen. De raad wordt nu
gevraagd om in te stemmen met de start van de bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel naar wonen, door het startdocument en de participatienota vast te stellen.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41
reacties zijn ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41
maakt echter geen deel meer uit van het bestemmingsplan en hierop is de
plangrens aangepast.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen. Elk jaar legt het
college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4
mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2
mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt
toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.
N.B. Het agendapunt: Volgende stap Kunst Informatie Centrum
Brak! komt niet aan de orde in deze raadsvergadering. Het onderwerp komt terug in een van de sessies van een Carrousel.
De Perspectiefnota 2017
In de perspectiefnota 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 deﬁnitief vast. Het college
stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln
uit de Algemene Reserve. Met deze middelen wordt verder geïnvesteerd in
de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade
rauwe loper, Impuls voor de buitensport, Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en
Samenspel inwoners-partners-overheid.
De raadsvergadering begint donderdagmiddag om 16.00 uur met het uitspreken van de algemene beschouwingen door alle fracties en het indienen
van amendementen en moties. Het college van B&W geeft een reactie. Na de
pauze (18.00 tot 19.00 uur) begint het debat over de Perspectiefnota 2017 en
de ingediende amendementen en de moties.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
17 juni 2017 tot en met 23 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
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (22/06/2017) 16434-2017.
Driehuis
Waterlandweg 1, oprichten blokhut
(19/06/2017) 16040-2017:
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel
(20/06/2017) 16149-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 6, kappen

boom (20/06/2017) 16123-2017.
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen bijenstal
(21/06/2017) 16292-2017.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, afwijken van
verleende vergunning voor verbouw appartementen (19/06/2017)
16061-2017:
Heirweg 2, ontgraven van een wa-

terleiding
2017

(21/06/2017)

16214-

Velserbroek
De Zeiler 102, verplaatsen voordeur met raam (18/06/2017) 159322017;
Hogemaad 81, plaatsen schutting
(22/06/2017) 16385-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
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Aanvragen (vervolg)
gen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255

Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan

16,

uitbreiden
bestaande
woning
(20/06/2017) 11160-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

(21/06/2017) 6798-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (21/06/2017) 7915-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijzigen gebruik vakantiewoning

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 NoordHolland, 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
Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, verkleinen
een erker (wijziging op eerder verleende vergunning 23204-2016)
(22/06/2017) 1788-2017.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13,plaat-

sen dakkapel voor- en achterzijde
(23/06/2017) 12984-2017.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 20, constructieve doorbraak woning (22/06/2017)
11696-2017.

IJmuiden
Ontheﬃng geluid/ ontheﬃng werken buiten reguliere werktijden op
24 en 25 juni 2017, Dekamarkt Zeewijkplein 127
(22/06/2017)14480-2017

Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, bestaande
bouwwerk gebruik naar sportschool
(20/06/2017) 10621-2017;
Haverland 5, plaatsen dakkapel
(22/06/2017) 11726-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velserbroek
The Dansant muziekfestival locatie Villa Westend op 02 juli 2017
(20/06/201) 15468-2017.

Santpoort-Noord
Ontheﬃng geluid asfalt herstelwerkzaamheden op 2 juli 2017 van
08:00 tot 19:00 uur, gedeelte Hagelingerweg tussen Dekamarkt en café
De Wildeman en het deel tussen de
HOV bushalte (ter hoogte van Burgemeester Weertsplantsoen) en de
Overbildtweg (27/06/2017) 168012017.

Voorontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het Hillegondswegje 14 in Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in een bestemmingswijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan
mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting van het perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.

Plan inzien
Het
voorontwerpbestemmingsplan
Hillegondswegje
met
IDN:
NL.IMRO.0453.BP1303HILLEGONDSW1- V001 ligt met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraakreactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een reactie indienen
op het bestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘inspraakreactie bestemmingsplan Hillegondswegje’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres
aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.
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Kapmeldingen
De volgende bomen worden gerooid, omdat ze dood of in slechte conditie zijn.

- Een esdoorn bij de A. de Raetstraat in haag bij parkeerplaats Velsen-Noord
- Een wilg bij Noorderlaan in Velsen-Noord (parkeerplaats achter Pendorp
Gras)
- Robinia bij De Sluistocht nr. 16, 17 en 24 in Velserbroek.

- Betula bij De Vliet nr. 33 in Velserbroek
- Berk bij Gerstland in grasstrook in Velserbroek.
- Kastanje aan de Duinvlietstraat in gras bij spoorhuisjes hoek Stratingplantsoen in Velsen-Noord
Op de Vromaadweg (kopgevel hoek Dammersboog) in Velserbroek is al een
esdoorn gerooid, omdat die door de afgelopen storm direct gevaar opleverde.

Ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestem-mingsplan vast te stellen voor het oostelijk deel van IJmuiden.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit
plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal, de oude
spoorlijn/HOV tracé, het duingebied, en de westzijde van het stadspark. De
bestemmingsplannen IJmuiden Centrum, Binnenhaven en HOV zijn actueel en maken daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De KPN-locatie is een
apart bestemmingsplan en maakt daarom eveneens geen deel uit van IJmuiden Oost
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.
BP0700IJMUIDENOOS1-O001) ligt met ingang van 30 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast
is het plan digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Naast het ontwerpbestemmingsplan ligt tevens de Inspraakrapportage ter inzage.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeesters en wethouders van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van “zienswijze bestemmings-

plan IJmuiden Oost”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw
adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken hierbij
bekend, dat per 1 januari 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door het Landelijk Overleg Gemeentelijke
Arbeidsvoorwaarden (LOGA) voorgestelde wijzigingen zoals aangekondigd
in de circulaire van 23 januari 2017 (ECWGO/U201700032) met als onderwerp: “Nagekomen aanpassingen CARUWO als gevolg van IKB” en de circulaire van 10 maart 2017 (ECWGO/U201700198) met als onderwerp “Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuis plichtige ambtenaren”. Tevens

zijn de lokale Verlofregeling en Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 aangepast
zodat deze op de CAR/VAR aansluiten.
Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling is in
het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Zoutmanstraat vanaf
huisnummer 5 tot aan de aansluiting met Plein 1945 te IJmuiden door middel van het plaatsen van de borden E1 (3x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met pijlen
(1x).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is be-

kend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL
IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klantencontact Centrum, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- twee parkeerplaatsen aan de Biallosterskilaan ter hoogte van de Huis te Wissenlaan te Santpoort-Noord aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van de borden E6 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch is be-

kend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL
IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klantencontact Centrum, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Spaarnestraat 13, 1971 XA IJMUIDEN

schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie
met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Velsen-Zuid – In de eerste
en laatste week van de basisschoolvakantie worden er deze zomer Telstar Soccer Camps
in het stadion van Telstar gehouden.
Op maandag 24, dinsdag 25 en
woensdag 26 juli als ook dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 augustus kunnen
jongens en meisjes in de leeftijdscategorie 6 tot 15 jaar drie
dagen trainen onder professionele begeleiding van opgeleide en gecertificeerde trainers
bij de Telstar Soccer Camps.
Tijdens de Telstar Soccer
Camps gaan voetbal,- en spelplezier hand in hand. Alle deelnemers worden ingedeeld op
leeftijd en niveau (hiernaast
is het altijd mogelijk om bij

vriendjes/vriendinnetjes ingedeeld te worden). Het unieke programma van de Telstar
Soccer Camps zorgt ervoor dat
kinderen in de leeftijdscategorie 6 tot 10 jaar en 11 tot 15 jaar
een gevarieerd en uitdagend
programma krijgen aangeboden. Het programma is dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur.
Naast het voetbalprogramma
zijn er verschillende animatie-activiteiten voor de deelnemers. Zo komen er twee eerste elftalspelers langs waar de
jonge deelnemers al hun vragen aan kunnen stellen. Bij de
oudste groepen geven de spelers juist voetbaltips en scoren
alle deelnemers uiteraard een
mooie foto en handtekening.
Ook is een Telstar Quiz voor de

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

jeugd niet weg te denken uit
het programma.
Naast heel veel voetbalplezier in het stadion van Telstar,
tips en (individuele) aandacht
ontvangen alle deelnemers
een compleet Telstar Soccer
Camps-tenue, kans op mooie
prijzen, een deelnemerscertificaat, iedere dag een gezonde lunch, tussendoortjes en
meerdere malen drinken. De
kosten voor een driedaags Telstar Soccer Camp bedragen
135 euro.
Uw zoon of dochter aanmelden
voor de Telstar Soccer Camps
kan via www.sctelstar.nl/soccercamps voor alle informatie
en het aanmeldformulier. Voor
vragen kunt u mailen naar soccercamps@sctelstar.nl.

Telstar Soccer Camps
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,

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

