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Basisschool Het Anker wint
Basisschool Het Anker uit Velserbroek heeft de inzamelwedstrijd
gewonnen. De leerlingen en de
leerkrachten hadden het meeste
plastic afval ingezameld en werden beloond met een ijsje.

Op negen Velsense basisscholen
werd dit schooljaar extra aandacht
besteed aan afvalscheiding. Kinderen leerden dat plastic verpakkingen maar ook drankpakjes kunnen
worden hergebruikt. Dat scheelt
veel energie en nieuwe grondstoffen.

den zich over wat er tegenwoordig tot plastic afval gerekend kan
worden. Maar ook dat dit afval zo
goed hergebruikt kan worden. Nog
steeds komen veel herbruikbare materialen terecht in het restafval. En dat is zonde. Door afval
goed te scheiden blijven waardevolle grondstoffen behouden, waar
nieuwe producten van kunnen worden gemaakt. Kijk voor meer informatie op www.indegoeiebak.nl. (foto: gemeente Velsen)

Pierenbadjes in Velsen

De andere scholen die meededen waren: De Rozenbeek (Velserbroek), De Klipper (IJmuiden), De
Bosbeekschool (Santpoort-Noord),
Het Kompas (IJmuiden), Jan Campertschool (Driehuis), De Boekanier (IJmuiden) en De Parnassia
(Santpoort-Noord). Op de scholen waren voor dit project tijdelijk
containers geplaatst. Kinderen doneerden hun eigen afval, maar waren ook de buurt in gegaan om plastic afval te verzamelen.

De gemeente Velsen beschikt
over twee pierenbadjes voor de
allerkleinste badgasten. Een in
het Burgemeester Rijkenspark
in Santpoort en de tweede naast
de kinderboerderij in Park Velserbeek. In het ondiepe water
wordt druk gesparteld, zo is de
laatste tijd wel gebleken.

Hergebruik
Het was een geslaagd project. Veel
leerlingen en hun ouders verbaas-

Voorkom inbraak!
De zomerperiode is een fijne tijd
waarin veel mensen op vakantie
zijn of dagje uit. Maar ook de tijd
waarin veel inbrekers toeslaan,
omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn of omdat ze een
raam open zien staan. Voorkom
inbraak en volg deze tips op!

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over
uw vakantieplannen. Zij kunnen
op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven.
Door de post weg te halen, de plantjes water te geven, de auto af en toe
eens op de oprit te zetten en een
lampje aan te doen.
Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open
met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw
woning binnenkomen en er binnen
enkele minuten met uw spullen
vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel

even naar de buren, boodschappen
doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg
geen kostbare spullen in het zicht.
Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning terwijl u
er niet bent) direct de politie moeten bellen via telefoonnummer
112, het nummer voor spoed. Snel
alarm slaan, vergroot de pakkans
van de inbrekers.
Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor
goedgekeurd hang- en sluitwerk
op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en herkent u aan het
SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en het
® teken. Vraag hierover advies aan
een PKVW-bedrijf www.politiekeurmerk.nl/bewoners/pkvw_bedrijf.

Burgemeester Rijkenspark
Het badje in het Burgemeester Rijkenspark is tot half september
open als de buitentemperatuur een
paar dagen lang boven de 20 graden
komt. Het wordt 3 tot 4 keer per
week helemaal verschoond. Bovendien worden er dagelijks chloorkorrels toegevoegd en controleert
de gemeente het water op zwerf-

vuil en overige zaken. Helaas treffen we regelmatig flessen of stukjes
glas aan. In dat geval wordt het badje helemaal schoongemaakt. Voorkomen kunnen we het niet, check
dus altijd even of er glas in ligt!
Velserbeek
Het badje in Velserbeek is tijdens
de schoolvakantie elke dag gevuld.
Tijdens de zomervakantie wordt
het, afhankelijk van de drukte, dagelijks schoon gemaakt en met
schoon water gevuld. Na de grote vakantie is het badje alleen op
woensdag en in het weekend gevuld. De buitentemperatuur moet
dan ook enkele dagen achtereen
boven de 20 graden zijn. (foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in Velsen. Zoals:

Tot en met 24 juli
30 juli tm 6 augustus
13 augustus
20 augustus
21 augustus

Zomerfestival, Kennemerlaan IJmuiden
Dorpsfeest Santpoort
Dance Valley, Spaarnwoude
Dutch Valley, Spaarnwoude
LatinVillage Festival, Spaarnwoude

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer
informatie www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Af- en toeritten afgesloten
Op donderdag 21 juli en vrijdag 22
juli zijn de af- en toeritten op de
A9 tussen Uitgeest en de Wijkertunnel tussen 22.00 uur en 05.00
uur aan beide zijden van de A9 afgesloten vanwege maaiwerkzaam-

heden. Verkeer wordt omgeleid via
de volgende afrit. Hulpdiensten met
de hoogste spoed (zogeheten Prio
1-hulpdiensten) kunnen met gepaste snelheid gewoon door de afsluitingen rijden.

Infopagina
21 juli 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Nog enkele plekken over voor subsidie woningisolatie
Energiebesparing, meer comfort
en besparing op uw kosten – er
zijn redenen genoeg om uw woning klaar te maken voor de toekomst. Gaat u of heeft u uw woning voorzien van isolatie? Omgevingsdienst IJmond heeft nog een
paar subsidieplekken beschikbaar.

Aanvragen
Bij diverse gemeenten is er nog plek
voor aanvragen. Zo is er in de gemeente Velsen nog plek voor 37 aanvragen, in Beverwijk voor 73 aanvragen, in Heemskerk voor 38 aanvragen, en in de gemeente Uitgeest is
nog plek voor 29 aanvragen.
Bundelen met buren
Er zijn ook nog mogelijkheden voor
mensen die al eerder een aanvraag
hebben ingediend, maar niet in aanmerking kwamen omdat hun investering lager was dan de ondergrens

van € 1.500,-. Bundel uw aanvraag
met die van uw buren of kennissen
in de gemeente om de ondergrens te
halen en alsnog van deze subsidie te
profiteren.
Terugwerkende kracht
Heeft u uw woning al geïsoleerd, en
was dit na 1 januari 2014? Dan komt
u in aanmerking voor subsidie met
terugwerkende kracht. Maar wees er
snel bij, want ook de ruimte voor deze aanvragen is beperkt.
Verduurzamen
Wanneer woningeigenaren kiezen
voor het verduurzamen van hun woning vraagt dit veelal om investering.
Om die reden stelden diverse gemeenten subsidie beschikbaar voor
dak-, vloer- en gevelisolatie en voor
isolatieglas. Daar vallen dus ook Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Bloemendaal onder, met onder-

steuning van de provincie.
Voor meer informatie, voorwaarden
en indienen van aanvragen kunt u te-

recht op www.wijwonenwijzer.nl en
voor meer informatie over maatregelen kunt u terecht op www.duurzaambouwloket.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken,
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9 juli 2016 tot en met 15 juli 2016 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
Pruimenboomplein 76, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(15/07/2016) 14056-2016;
Steentijm 37, plaatsen dakkapel
(12/07/2016) 13776-2016;
Pleiadenplantsoen ong., oprich-

ten 28 appartementen (12/07/2016)
13819-2016;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 30 woningen en bedrijfsruimte
(13/07/2016) 13896-2016;
Trompstraat 47, plaatsen dakopbouw (13/07/2016) 13909-2016;
Pleiadenplantsoen ong., kappen 5 bomen (13/07/2016) 13913-2016;
Lange Nieuwstraat ong., oprichten
78 woningen (13/07/2016) 138852016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakopbouw (11/07/2016) 13709-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 15, uitbouw keuken over bestaand balkon op eerste
woonlaag (13/07/2016) 13933-2016;
Kerkweg 14, vergroten woning met
uitbouw achterzijde (12/07/2016)
13790-2016.

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 132, plaatsen dakkapel (14/07/2016) 13959-2016;
Wüstelaan 19, kappen boom
(12/07/2016) 13733-2016;
Wüstelaan 19, kappen boom
(11/07/2016) 13584-2016.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, houden evenement
Strong Viking Brother Edition op
15 en 16 oktober 2016 (14/07/2016)
14013-2016;
Oosteinderweg 38, plaatsen dakkapel (12/07/2016) 13743-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Hagedisstraat 1, veranderen overkapping (14/07/2016) 13959-2016;
Eendrachtsstraat
30,
plaatsen
smoorspoel met bijbehorend gebouw
(14/07/2016) 14018-2016.

Infopagina
21 juli 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
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:

IJmuiden
Jan Pieterszoon Coenstraat 89,
plaatsen dakopbouw (14/07/2016)
9241-2016;
Cruiseboulevard 10, wijzigen gebruik Felison Terminal voor openbare niet-reguliere publieksevenementen (14/07/2016) 6837-2016.

Velsen-Noord
Kraandrijverstraat ong., oprichten
bedrijfsgebouw (12/07/2016) 77872016.

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.

AED-kast aan zijgevel (13/07/2016)
11194-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen
gedeelte sportcentrum en bedrijfswoning in 2 woningen (18/07/2016)
4971-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
2e Curiosa en brocante Fair op landgoed Beeckestijn op 24 juli van 9.00
tot 16.30 uur. Locatie: tuin van Landgoed Beeckestijn Rijksweg 130 te
Velsen Zuid (18/07/2016) 92312016;
Dutch Valley Festival 2016 Spaarnwoude 20 augustus 2016 van 13.00
tot 23.00 uur. Locatie Recreatieschap Spaarnwoude te velsen-Zuid
(18/07/2016) 1508-2016;
Dance Valley Festival 2016 Spaarnwoude 13 augustus 2016 van 13.00
tot 23.00 uur. Locatie Recreatieschap Spaarnwoude te velsen-Zuid
(18/07/2016) 1510-2016;
Latin Village Festival 21 augustus
2016 van 13.00 tot 23.00 uur. Locatie:
recreatieschap Spaarnwoude te velsen-Zuid (18/07/2016) 6099-2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning,
slopen bestaande woning en kappen
2 bomen (19/07/2016) 8473-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Kievitlaan 2, plaatsen erker (voorgevel) (15/07/2016) 11057-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Driehuizerkerkweg

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 132, plaatsen dakkapel (15/07/2016) 13954-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mede

71,

plaatsen

Regionale detailhandelsvisie IJmond vastgesteld
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van

de gemeenteraden van Beverwijk en
Heemskerk vastgesteld. De Regionale Detailhandelsvisie IJmond treedt

een dag na publicatie in werking en
daarmee vervalt het eerder vigerende detailhandelbeleid.

nummers 1 en 6. Beide essen zijn te
kwetsbaar voor harde wind of storm.
Ze hebben beide een uitgebroken
kroontop en zijn hierdoor gevaarlijk
voor de omgeving geworden.

Leeghwaterweg, 2 populieren tegenover firma Harsveld nr. 3. Beide
bomen zijn gevaarlijk bij harde wind
of storm; er breken regelmatig takken uit.

Duin en Kruidbergerweg, 1 beuk.
Beuk is dood/mag gelijk gerooid
worden i.v.m. veiligheid fietsers

Groot Hoefblad, 2 sierkersen (Prunus) achter nr. 24 (Zwanebloemplantsoen), wegens overlast van takken boven de tuinen.

Bosweg, 1 beuk. Beuk is dood / mag
gelijk gerooid worden i.v.m. veiligheid fietsers

29 juni 2016 heeft besloten de Regionale Detailhandelsvisie IJmond
vast te stellen. Deze visie is ook in

Kapmeldingen
Op onderstaande adressen wordt
de komende periode gekapt. Het
gaat om:

Betsy Perkstraat, 4 esdoorns tegenover de nummers 7, 9, 17 en 21
(staan op het gazon), i.v.m. teveel
schaduw en te grote boomkroon
naar de huizen toe.
Lemsteraak, 2 essen tegenover de

Van Lenneplaan voor nr. 68, 1 berk.
Heeft last van wilgenhoutrups.
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Voorbereidingsbesluit woongebruik
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 29 juni 2016 een voorbereidingsbesluit ‘Woongebruik IJmuiden-Oost
en Santpoort-Noord’ (idn: NL.IMRO.0453.VB0001WOONGEBRUIK2-R001) heeft genomen.
Het besluit treedt daags na publicatie in werking.

Aanleiding
Dit besluit ziet er op dat het verboden is een woning anders te gebruiken dan bewoning door één
huishouden. Wettelijk is bepaald dat tegen het
voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep
kan worden ingesteld.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 ligt het voorbereidingsbesluit ‘Woongebruik IJmuiden-Oost en SantpoortNoord’ voor een ieder met ingang van nu gedurende zes weken ter inzage:
- Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
- Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
- Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Ligging gebied voorbereidingsbesluit
Zie afbeelding

Publicatie beslissingen ingevolge wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer
in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Akua,S.
geb.19-11-1962
Kemper,R.M.
geb.13-07-1989
Bijl, I.W.
geb.12-08-1963
Kenjar,E.
geb.15-05-1967
Broere,S.
geb.16-05-1989
Korteschiel,R.H. geb.08-03-1967
Caffio,S.
geb.22-06-1991
Kuypers,T.G.M.
geb.16-02-1947
Deelen,S.
geb.10-02-1989
Maia Azevedo Sousa,N.M.
geb.10-01-1964
Eerenberg,R.
geb.06-08-1967

Milczarski,K.M.
Fouta,M.
Moretti Lastra,M.
Gouw,S.I.
Nieuwland,D.
Hoogendijk,M.
Plijter,W.E.E.
Kazyaka,M.
Wijbrands,P.

geb.16-06-1976
geb.27-10-1984
geb.27-12-1986
geb.05-10-1971
geb.11-05-1990
geb.11-04-1968
geb.01-11-1991
geb.08-07-1973
geb.08-07-1957

Voor informatie kunt u terecht bij
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.

Beleidsregels
BELEIDSREGELS MIDDELEN EN
VERANTWOORDE GIFTEN PARTICIPATIEWET 2016 GEMEENTE
VELSEN

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Velsen
besluit vast te stellen de Beleidsre-

gels Middelen en Verantwoorde giften Participatiewet 2016 gemeente
Velsen.
BELEIDSREGELS BOETEOPLEGGING PARTICIPATIEWET, IOAW
EN IOAZ 2016 GEMEENTE VELSEN

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente
Velsen.

Voor de complete tekst van beide
beleidsregels verwijzen wij u graag
naar het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Velsen, week
29, van 21 juli 2016, dat op 21 juli op
de website van Velsen wordt gepubliceerd.

