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Op donderdag 5 juli heeft de gemeente-
raad Velsen ingestemd met het Raads-
akkoord Samenspel. In dit raadsakkoord 
staan belangrijke maatschappelijke the-
ma’s waar de raad het over eens is om de 
komende raadsperiode mee aan de slag 
te gaan. De naam Samenspel geeft aan 
dat de maatschappelijke opgaven die 
voortvloeien uit de thema’s  samen met 
gemeente en samenleving worden uitge-
werkt.

Daarnaast bevat het raadsakkoord  spel-
regels over de wijze waarop de raadsleden 
met elkaar en samen met het college gaan 
samenwerken om de maatschappelijke the-
ma’s op te pakken. Ook geeft het Raadsak-
koord Samenspel aan hoe de raad de samen-
leving betrekt bij het oppakken en oplossen 
van de maatschappelijke opgaven. 

De thema’s zijn: Wonen en de woningbouw-
opgave, Lee� aarheid en veiligheid, Klimaat 
en milieu, Mobiliteit en bereikbaarheid, 
Ondernemend en duurzaam, Arbeidsmarkt 
werk en Inkomen, Vitaal en sociaal, Onder-

wijsklimaat, Kunst, cultuur en recreatie en 
Regionale samenwerking. De thema’s zijn 
tijdens de drukbezochte stakeholdersbij-
eenkomst op 20 juni uitvoerig besproken. 
De voorzitter van de werkgroep raadslid 
Robert van Koten geeft aan: “Veel van de in-
put van de stakeholdersbijeenkomst is mee-
genomen in het raadsakkoord en vertaalt 
naar maatschappelijke opgaven. De komen-
de jaren zal de raad vaker bijeenkomsten 
organiseren met de samenleving. Er is ook 
afgesproken om jaarlijks het raadsakkoord 
met de samenleving te bespreken. Eventu-
ele bijstellingen zijn dan mogelijk.”

Het is aan het college van burgemeester en 
wethouders om de maatschappelijke op-
gaven uit dit Raadsakkoord Samenspel te 
vertalen naar een collegeprogramma. Dit 
programma beschrijft op welke wijze het 
college de maatschappelijke opgaven op 
gaat pakken en welke resultaten zij daarbij 
verwachten. 

Benieuwd naar het raadsakkoord? Zie www.
velsen.nl.

Gemeenteraad Velsen stelt 
Raadsakkoord Samenspel vast

• Recreatieschap Spaarnwoude wil het 
aantal evenementen uitbreiden om meer 
inkomsten te krijgen. Op verzoek van de 
raad is hiervoor een plan gemaakt dat re-
kening houdt met de ambitie van Spaarn-
woude en met de overlast voor bewoners 
en bedrijven in het gebied. Het plan ligt 

ter vanaf half augustus inzage en er komt 
nog een inloopavond. 

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

Sinds maandag 25 juni hebben de inwo-
ners van Velserbroek en Velsen-Noord 
een rolcontainer voor plastic afval, met 
een oranje deksel. Hun rolcontainers voor 
restafval (de zwarte bak) heeft HVC op-
gehaald. Dat afval moeten zij vanaf nu 
naar ondergrondse containers brengen. 
Die zijn afgesloten (dat is nieuw) en gaan 
alleen open met een HVC-afvalpas.

Even wennen
Twee weken na de start gaat het beter dan 
verwacht. Er is meer plastic ingezameld en 
dat is goed nieuws! Een grote verandering 
zoals deze gaat natuurlijk nooit helemaal 
vlekkeloos. Het grootste probleem waren 
de inwoners die de ondergrondse container 
niet meer konden gebruiken omdat ze geen 
afvalpas hadden.  Of mensen die binnen de 
gemeente verhuisden en hun afvalpas van 
het oude adres meenamen. Die kunnen ze in 
hun nieuwe buurt niet gebruiken. Wie dat 
meldde bij HVC of de gemeente heeft inmid-
dels een nieuwe pas gekregen. Op een paar 
plekken is er daarom afval naast de (dichte) 
container gedumpt. Tot woede van andere 
bewoners, die zich daar natuurlijk erg aan 
stoorden.

We hebben elkaar nodig! 
Om dumping te voorkomen, is goede sa-

menwerking tussen inwoners, HVC en de 
gemeente broodnodig. De gemeente zet 
handhavers in op die plekken waar veel 
dumpingen zijn. Dumpingen die worden 
gemeld, halen we zo snel mogelijk weg (via 
HVC). HVC werkt met man en macht, om 
uw buurt netjes te houden en volle contai-
ners te legen.

HVC afvalcoaches gaan langs de deuren de 
komende weken. Zij praten met inwoners 
om te vragen hoe het gaat met de nieuwe 
manier van afval inzamelen. Ze leggen uit 
dat je een afvalpas moet hebben, en kun-
nen helpen bij het aanvragen of het ge-
bruik ervan. Als het nodig is, maken ze 
aparte afspraken voor extra uitleg. 

Wat kunt u als inwoner doen?
Ziet u iemand die niet weet hoe de on-
dergrondse container werkt? Vertel hen 
dat ze via HVC klantenservice een afval-
pas kunnen aanvragen (via 0800-0700 of 
klantenservice@hvcgroep.nl). Of ziet u 
dat iemand afval of grofvuil naast de con-
tainer zet? Meld het ons zo snel mogelijk, 
dan zorgen we ervoor dat het zo snel mo-
gelijk wordt weggehaald en proberen we 
de veroorzaker uit te leggen wat de bedoe-
ling is (en wat niet) (14 0255 of info@vel-
sen.nl).

Oranje komt in de plaats van zwart
Plastic in je eigen bak en de rest 
breng je weg

Er zijn inmiddels twee ondergrondse 
containers geplaatst (op de Pelsstraat 
hoek van Rijswijkstraat, op de Ladder-
beekstraat en op de Noorderlaan) en er 
zijn voorlopig twee bovengrondse con-
tainers geplaatst op Grote Hout of Ko-
ningsweg.

Daarnaast konden twee ondergrondse 
containers niet geplaatst worden (op de 
Heirweg hoek Schoonoordstraat en op 
de Watervlietstraat hoek Ladderbeek-
straat), omdat er ondergrondse kabels en 
leidingen lagen die niet op de tekeningen 
stonden. Die containers worden komende 
week alsnog geplaatst en er staan zolang  
bovengrondse containers.

Naar aanleiding van opmerkingen van 
bewoners gaan we ook nog twee onder-

grondse containers plaatsen in de buurt 
van de Doelmanstraat en op Duinvliet-
straat/hoek Andreaweg. Daar wordt nog 
gezocht naar de exacte locatie en dan wor-
den de direct omwonenden daarover met 
een brief geïnformeerd. (foto: HVC)

Aan ondergrondse containers 
in Velsen-Noord wordt gewerkt
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De gemeente gaat het Pleiadenplant-
soen, aan de entreezijde van basisschool 
De Pleiaden, opnieuw inrichten. De hui-
dige inrichting van de weg past namelijk 
niet bij het karakter van de straat. Daar-
naast gaat de gemeente maatregelen 
tre� en om de veiligheid rondom de ba-
sisschool te vergroten. Bij de herinrich-
ting wordt ook gelijk het oude riool ver-
vangen.

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli 
a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van 

basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in 
de gelegenheid gesteld het ontwerp in te 
zien, vragen te stellen en opmerkingen te 
geven.

Inspraak
U kunt het ontwerp ook inzien aan de ba-
lie in het gemeentehuis of op de website: 
www.velsen.nl/pleiadenplantsoen. Schrif-
telijke reacties kunnen tot 23 augustus 
2018 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting 
Pleiadenplantsoen’.

Herinrichting Pleiadenplantsoen

Elke eerste donderdag van de maand, 
tussen half 11 en 12 uur, schenkt het So-
ciaal Wijkteam een kopje ko�  e in de bi-
bliotheek aan het Dudokplein. Soms is er 
een gastspreker. Een aantal dames en een 
enkele heer, zo tussen de 60 en 80 jaar, 
geniet daar maandelijks van. Schuif ook 
een keertje aan! Er is ruimte genoeg.

Mary (78) is een trouwe bezoekster: “Ik kom 
er regelmatig. Gewoon, voor de gezelligheid, 
om andere mensen te ontmoeten. De gast-
sprekers zijn altijd leuk. Laatst was er een 
imker en zijn verhaal over bijen vond ik heel 
interessant.” Ook Joost (76) is vol lof. “Veel 
mensen komen elke maand, die leer je ken-
nen. Daar wordt het alleen maar leuker van. 
Je krijgt wat verbondenheid, en dan is het 

fi jn elkaar een paar weken later weer te zien. 
Ik ben nu even de enige man in het groep-
je, maar de dames waarderen mijn inbreng 
toch. Dat vind ik waardevol.”

De ko�  eochtend is er al 2,5 jaar. Sommigen 
blijven, anderen gaan weer – bijvoorbeeld 
als ze hun leven weer op de rit hebben. Anna 
(68): “De ko�  eochtend heeft me door een 
moeilijke tijd in mijn leven geholpen, echt 
heel fi jn. Nu doe ik vrijwilligerswerk, dus 
besteed ik daar veel tijd aan.”

De eerstvolgende keer is donderdag 2 au-
gustus. U bent vanaf 10.30 uur van harte 
welkom in de Bibliotheek Velsen aan het 
Dudokplein in IJmuiden! (foto: Sociaal 
Wijkteam Velsen)

Eerstvolgende keer 2 augustus
Ko�  e met het Sociaal Wijkteam

Nieuwe locatie voor boven-
grondse plastic containers
Er zijn al ruim 12.000 ‘oranje rolcontai-
ners’ uitgerold en hierdoor stijgt  het 
hergebruik van  Plastic, Blik en Drank-
verpakkingen in Velsen gestaag. Alle 
laagbouw woningen in Velserbroek,  
Velsen-Noord, Santpoort en Driehuis 
zijn inmiddels voorzien van een ‘oran-
je rolcontainer’. In IJmuiden krijgen de 
laagbouwwoningen in het najaar de 
container voor plastic afval. 

Een aantal bovengrondse containers voor 
Plastic, Blik en Drankverpakkingen zijn 
overbodig geworden en worden door HVC 
nu verplaatst naar het Maanbastion en de 
Zwanebloembocht in Velserbroek  en de 

Johan Maurits van Nassaulaan in Sant-
poort-Noord. Hierdoor  kunnen de bewo-
ners van de hoogbouw in die buurt ook 
makkelijker hun plastic afval gescheiden 
weggooien. De containers zijn uiteraard 
niet bedoeld voor restafval. Als er restaf-
val tussen het plastic-afval zit, wordt de 
inhoud van de container afgekeurd. Dat 
is zonde van de moeite die andere bewo-
ners hebben gedaan om hun plastic goed 
te scheiden.

De containers zijn tijdelijk. In 2019 gaat 
de gemeente kijken naar de afvalscheiding 
bij hoogbouwwoningen. (foto: gemeente 
Velsen)

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Spor-
tief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een 
rijtje gezet.

Zaterdag 14 juli
Ko¦ erbakmarkt op Plein 1945  in IJmuiden

Zondag 15 juli
Parksessie Velserbeek. Neem je eigen picknickkleed en mand  mee naar de muziektent 
in Velserbeek.

Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender www.vvvijmuidenaan-
zee.nl. (foto: Erik Baalbergen)

Op dinsdag 17 juli a.s. organiseert de 
provincie Noord-Holland een bewoners-
avond over het voorkeursalternatief en 
de Nota van Beantwoording van het pro-
ject Verbinding A8-A9. Tussen 17.00 en 
20.00 uur zijn bestuurders en project-
teamleden aanwezig in Van der Valk Ho-
tel Akersloot om vragen van bewoners te 
beantwoorden. Er wordt door hen geen 
nieuwe informatie gepresenteerd.

Op 29 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS) 
het Gol§ aanalternatief aangewezen als voor-
keursalternatief voor de Verbinding A8-A9. 
Ook de Nota van Beantwoording is toen door 
GS vastgesteld. Deze besluiten zijn donder-
dag 21 juni behandeld in de Statencommis-
sie Mobiliteit en Financiën. De Nota van Be-
antwoording staat op www.noord-holland.nl 
> Actueel > Archief > 2018 > Juni_2018 > In-
loopbijeenkomst Verbinding A8 A9 op 17 juli.

Inloopbijeenkomst over 
project Verbinding A8-A9

Veel te beleven in de zomermaanden
Evenementen in Velsen
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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.

Vergaderingen gemeenteraad
Besluitenlijst gemeenteraadsverga-
dering 5 juli 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
raadsvergadering van 5 juli besluiten geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Protocol agressie tegen raads-, steunfrac-
tie- en collegeleden van de gemeente Vel-
sen

• 1e Bestuursrapportage 2018 Velsen
• Raadsakkoord Samenspel
• Perspectiefnota 2018

Motie Energietransitie 1e Bestuursrap-
portage
De SP heeft een motie ‘Energietransitie’ in-
gediend bij het agendapunt 1e Bestuursrap-
portage 2018 Velsen. In de strategische agen-
da 2020 heeft Velsen de ambitie uitgesproken 
dat zij voorop wil lopen in de klimaatadapta-
tie. Het college wil een inhuurbudget van € 
50.000 besteden aan een voorbereidend on-
derzoek naar de opgave op de energietransi-
tie. Voldoende aanbod van gekwalifi ceerde 
mensen speelt een grote rol in de uitvoer-
baarheid en betaalbaarheid van de energie-
transitie. De SP, GroenLinks, Velsen Lokaal, 
VVD, LGV en PvdA verzoeken het college in 

de voorbereidende verkenning het dreigende 
tekort aan geschikt personeel op de arbeids-
markt mee te nemen in het onderzoek. De 
motie is aangenomen met 27 stemmen voor 
en 5 stemmen tegen (D66Velsen).

Raadsakkoord
De gehele gemeenteraad Velsen stemde in 
met het Raadsakkoord Samenspel. In dit 
raadsakkoord staan belangrijke maatschap-
pelijke thema’s waar de raad het over eens is 
om de komende raadsperiode mee aan de slag 
te gaan. De naam Samenspel geeft aan dat de 
maatschappelijke opgaven die voortvloeien 
uit de thema’s  samen met gemeente en sa-

menleving worden uitgewerkt.Daarnaast be-
vat het raadsakkoord spelregels over de wijze 
waarop de raadsleden met elkaar en samen 
met het college gaan samenwerken om de 
maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook 
geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe 
de raad de samenleving betrekt bij het op-
pakken en oplossen van de maatschappelijke 
opgaven. 

Meer informatie over de raadsvergadering?
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en 
klik op de datum 28 juni 2018 in de raadska-
lender. U kunt daar de stukken zien en een 
beeldverslag van de raadsvergadering.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 30 juni 2018 tot en met 6 juli 
2018 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemermeer nabij nummer 25, bou-
wen Wikkelhouse (03/07/2018) 9134-
2018 
Seinpostweg ong., wijzigen uitrit 
(03/07/2018) 9100-2018       
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning naar 
2 appartementen (4/07/2018) 9200-2018       

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan ong., verbreden van een be-
staand pad en aanleggen van een extra stuk 
weg (06/07/2018) 9367-2018       

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 16, herstellen  dak en 
schoorsteen(03/072018) 9114-2018 
P.C. Hooftlaan 63, kappen 2 bomen (06-07-

2018) 9329-2018       
Velserbroek
Wieringer Aak 61, plaatsen dakkapel (achter-
dakvlak) (05/07/2018) 9269-2018       

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering 
(04/07/2018) 5315-2018       
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfsruimte 
naar appartement (06/07/2018) 5857-2018       

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw be-
gane grond en eerste verdieping en vervangen 
een erker (02/072018) 6205-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
J.C. van Neckstraat 3, realiseren 8 bedrijfswo-
ningen (03/07/2018) 7425-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 01 januari 2019 van 12:45 
uur t/m 13:15 uur, locatie: Kennemerstrand 
(28/06/2018) 8913-2018

Santpoort-Noord
Straatfeest,  op 15 september 2018 van 16:00 
t/m 24:00 uur, locatie: Kerkweg (06/07/2018) 
9372-2018

Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Live, op 5 oktober van 
19:00 tot 00:00 uur, locatie: Rabobank IJmond 
Stadion (4/07/2018) 9231-2018.

Velsen-Noord
AGU Egmond-Pier-Egmond, op 12-01-2019 
van 10:00 t/m 14:00 uur, locatie: strand tussen 

Egmond aan Zee en Velsen-Noord Reynders-
weg en Windsurfpad. (06/2018) 9259-2018
Circus Renz Berlin, op 10 en 11 september 
2018 van 09:00 t/m 20:00 uur, locatie: bouw-
perceel Concordiastraat (05/07/2018) 9334-
2018

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12 

IJmuiden
Serie 7 kleine Criminelen, op 14 juli 2018 van 
13:00 t/m 23:00 uur, locatie: Makreelkade 
(05/07/2018) 9361-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 19 juli 2018 van 
11:45 t/m 14:00 uur, locatie: Industriestraat 
(05/07/2018) 9363-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 28 juli 2018 van 
13:00 t/m 23:000 uur, locatie Noordersluis-
weg (05/07/2018) 9364-2018

Serie 7 kleine Criminelen, op 5 augustus 2018 
van 13:30 t/m 23:45 uur, locatie Seinpostweg 
(05/07/2018) 9365-2018.

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 IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Gurvenlaan 2, plaatsen uitbouw (zij- en ach-
tergevel) (02/07/2018) 6412-2018
Julianakade18, wijzigen begane grond in 2 
wooneenheden (02/07/2018) 1289-2018
Marktplein 44-62,wijzigen van winkelfunc-
tie op de verdieping naar 4 appartementen 
(5/07/2018) 1702-2018
Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw 
(5/07/2018) 4531-2018  

Oosterduinplein 18, legaliseren dakop-
bouw incl. dakterras (06/07/2018) 7333-
2018  

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen oplaadstation 
(04/07/2018) 5998-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, in gebruik nemen van 
uitbouw als dakterras en hierop plaatsen een 
balkonhek (5/07/2018) 7804-2018

Driehuis
P.C. Hooftlaan 62, plaatsen groendrager 
(02/07-2018) 6230-2018

Velserbroek

Zon Bastion 31, plaatsen schutting 
(5/07/2018) 6713-2018 
De Zeiler 138, oprichten berging (5/07/2018) 
7571-2018  

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Festival UIT, op 15 juli 2018 van 14:00 uur 
t/m 20:00 uur, locatie Pleintje Groeneweg bij 
Stadsschouwburg  te IJmuiden (6/07/2018) 
7538-2018 

Velserbroek
Voetbal award show uitreiking, 6 juli 2018 
16.00- 22.00, locatie: strand  Villa Westend 
(04/07/2018) 2571-2018.
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Algemene bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 3 juli 2018 heeft besloten:

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2018’ en de wij-
ziging van de ‘Nadere regels maatschappe-

lijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ 
vast te stellen;

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2015’ per 12 juli 
2018 in te trekken;

De ‘Beleidsregels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2018’ en de wijzi-
ging van de ‘Nadere regels maatschappelij-
ke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ in 
werking te laten treden op 12 juli 2018.

Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad en op de website 
www.overheid.nl.

Vastgesteld paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen 
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de gemeenteraad van Vel-
sen in zijn vergadering van 28 juni 2018 
het paraplubestemmingsplan “Parke-
ren Velsen” (idn: NL.IMRO.0453.PAR-
KERENVEL1-R001) heeft vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft hier-
aan voorafgaand vanaf vrijdag 30 maart 
2018, gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn zijn geen zienswijzen inge-diend.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli 
2018 de stedenbouwkundige voorschriften 
uit de Bouwverordening zijn komen te ver-
vallen. Eén van de consequenties van het 
vervallen van de stedenbouwkundige voor-
schriften is dat vanaf dat moment bij het 
verlenen van een omgevingsvergunning niet 
meer op basis van de Bouwverordening ge-

toetst kan worden aan de gemeentelijke par-
keernormen. Door de parkeernormen vast 
te leggen in onze bestemmingsplannen kun-
nen ook na 1 juli 2018 bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning eisen worden ge-
steld op het gebied van parkeren.

Ligging plangebied
Het plangebied van het paraplubestem-
mingsplan omvat het gehele grondgebied 
van de gemeente Velsen, met uitzondering 
van enkele recente bestemmingsplannen 
waarin de parkeernormen al zijn opgeno-
men. In het bestemmingsplan is een lijst op-
genomen waarin de bestemmingsplannen 
staan vermeld waarop het paraplubestem-
mingsplan van toepassing is. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening, ligt het vastgestelde paraplube-

stemmingsplan “Parkeren Velsen” voor een 
ieder met ingang van 13 juli 2018 gedurende 
zes weken ter inzage op het Gemeentehuis, 
Dudokplein 1, IJmuiden, in de Centrale bi-
bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en di-
gitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij 
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt 
en belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Met ingang van de dag nadat het 
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. Voor zover bezwaren 
bestaan tegen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door belangheb-

benden daartegen eveneens beroep worden 
ingediend binnen de hier bovengenoemde 
termijn. Hiervoor is een gri�  erecht ver-
schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het be-
stemmingsplan treedt in werking daags na 
afl oop van de genoemde beroepstermijn. 
Het instellen van beroep schorst de werking 
van het besluit niet. Belanghebbenden die 
beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken 
om een voorlopige voorziening. Indien bin-
nen de termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
het verzoek is beslist.

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

Scheldestraat 100, 1972 TP  IJMUIDEN

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 de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Open dag KOEL 
op De Rozenbeek
Velserbroek - Op 15 juli waan je 
je in een muzikaal en theateraal 
feest als je tussen 14.00 en 21.30 
uur bij KOEL creative productions 
langskomt! Optredens van KOEL 
Kids (kinderkoor) Grijs (revueclub 
60+) Joy (jeugd orkest IJmond) 
KOEL Band, KOEL kids mini (kin-
dertheater) KOEL koor (volwasse-
nen) KOEL Jazz (jazz, funk en la-
tinband en twaalf ensembles van 

gitaar, zang, drums, viool, cello, 
piano en saxofoonleerlingen! Ook 
zijn er gratis workshops, demon-
straties en masterclasses; Produ-
cing &  DJ door Glenn Broekuizen, 
musical zang door Eline Schmidt, 
IJmuiderslag (slagwerk) door 
Koen van der Wel, Vocal Percus-
sion (en samenzang) door Rob-
bert van Unnik, KOEL voor kleu-
ters: muziek als taal door Rosanne 

Sloots en Muziek op Schoot door 
Njola Ritzen. Uniek! De WK �nale 
op groot scherm met live battle 
tussen twee bands. Muzikanten 
nemen het muzikaal tegen elkaar 
op met de wedstrijd als inspiratie. 
Wie gaat er winnen? We hopen je 
te zien op Floraronde 289 in Vel-
serbroek. Voor meer info en het 
gehele programma: www.koel-
productions.nl

IJmuiden - Het theaterseizoen 
wordt op feestelijke wijze afgeslo-
ten met een uniek evenement, ge-
naamd ‘Festival.Uit’. Op zondag 15 
juli zal op het plein voor de Stads-
schouwburg van alles te doen zijn. 
Er komen twee podia, er worden 
rondleidingen achter de schermen 
gegeven en er zijn hapjes en drank-
jes. Nog enkele voorstellingen res-
ten in het huidige theaterseizoen. 
Daarna geniet het team van Stads-
schouwburg Velsen van de zomer-
vakantie, op 15 september begint 
het volgend theaterseizoen. In 2014 
heeft het Wijkplatform IJmuiden-
Zuid een wijkraadpleging gehou-
den na klachten van omwonenden 
rond de Schouwburg over parkeer-
overlast tijdens de voorstellingen. 
Deze bijeenkomst werd drukbe-
zocht en aansluitend hierop heeft 
het Wijkplatform een zienswijze op-
gesteld voor de gemeente met mo-
gelijke oplossingen en aanbeve-
lingen. Tegelijk met de aanleg van 
de HOV-busbaan is ook het gebied 
rond de Stadsschouwburg op de 
schop genomen en zijn veel pijn-
punten weggenomen. Het resul-
taat is een mooi plein voor de Stad-
schouwburg en duidelijke verwij-
zingen naar de grote parkeerplaats 
aan de Minister van Houtenlaan. 
Om de goede a�oop van dit alles te 
vieren is door de Stadsshouwburg 
in samenwerking met muziekhan-
del Alphenaar, restaurant BosKookt 
en Wijkplatform IJmuiden-Zuid het 
evenement ‘Festival.Uit’ opgezet. 
Bezoekers kunnen zondag genie-
ten van live muziek, er is een sneak 
preview van onder meer The Wall 
en om 16.15 uur een bijzonder mo-
ment. Het evenement vindt plaats 
van 15.00 tot 20.00 uur.

Live muziek op 
‘Festival.Uit’ Sportopvang Terras-

vogels kan beginnen

Haarlemmer Van Hoesel (33) is 
van huis uit sportdocent. Eerder 
dit jaar heeft het de Haarlem 
Bussiness Award gewonnen. 
Op zijn 23e begon hij het be-
drijf Sportfever. ,,Aanvankelijk 
ging ik met mijn sporttas langs 
naschoolse opvang locaties om 
daar sportactiviteiten te orga-
niseren. In 2010 ben ik begon-
nen met het opzetten van een 
eigen sportbso. Inmiddels heb-
ben we diverse locaties in Haar-
lem, Heemstede Zandvoort en 
nu dus ook in Santpoort Zuid.”
Van Hoesel wilde al langer in 
Velsen aan de gang. ,,Ik denk 
dat er in Velsen veel behoefte 
aan is. De afgelopen jaren zijn 
er al veel kinderen uit de ge-
meente geweest die op een an-
dere locatie zijn gestart. De ko-
mende weken gaan we veel 
promotie doen voor Santpoort. 
We richten ons op leerlin-
gen van de Brederode Dalton-
school, maar kinderen van an-
dere scholen zijn ook welkom. 
Er is nog genoeg ruimte.”

Volgens Van Hoesel slaat het 
concept van Sportfever aan. 
,,Kinderen van vier tot en met 
dertien jaar oud kunnen in een 
jaar tijd kennis maken met tien 
verschillende sporten. Hockey, 
voetbal, tennis, dansen, atle-
tiek, skiën en paardrijden bij-
voorbeeld. Met de oudere kin-
deren gaan we surfen Wij zien 
heel snel waar de talenten van 
kinderen zitten. Daarom wer-
ken wij ook samen met vele 
verenigingen en organisaties 
als Snowplanet. Maar de mees-
te sportlessen worden gegeven 
door onze eigen gediplomeer-
de sport medewerkers. Het is 
voor kinderen een erg mooie 
manier om te kijken welke sport 
bij ze past. Je merkt bij sport-
verenigingen vaak dat kinde-
ren last hebben van ’zappen’. Ze 
zijn drie maanden lid en willen 
dan toch weer wat anders gaan 
doen. Bij ons kunnen ze ontdek-
ken welke sport het beste bij ze 
past.” Zie ook www.sportfever.
nl.

Santpoort-Zuid - Drie jaar geleden wilde Jeroen van Hoesel al be-
ginnen met naschoolse sportopvang in Velsen. Het overleg met 
de gemeente duurde langer dan voorzien, maar vanaf komend 
schooljaar is zijn bedrijf vijf dagen in de week actief op het ter-
rein van SV Terrasvogels in Santpoort-Zuid.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !


