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Geef uw mening

Burgerpanelonderzoek
RTV Seaport
De gemeente Velsen en RTV
Seaport zijn benieuwd naar uw
mening over de radio- en televisieprogramma’s van RTV Seaport.
Hiervoor loopt een onderzoek via
het Burgerpanel Velsen. Ook u
kunt hieraan meedoen tot 15 januari via Twitter of Facebook
(gemeente Velsen).

Receptie druk bezocht
Maandagavond 8 januari jl. ontving het college van burgemeester en wethouders ongeveer
250 belangstellenden tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Vertegenwoordigers van verenigingen, bedrijfsleven, politieke partijen, maar ook gewone burgers kwamen het college de hand drukken. In
een pakkende toespraak riep burgemeester Frank Dales zijn gehoor op
de handen uit de mouwen te steken

voor de medemens. Verder zou hij
graag willen afrekenen met negatieve berichtgeving op sociale media.
Dales pleitte voor meer aandacht
voor positieve dingen. “Samen zijn
we Velsen, samen leven we in Velsen en laten we onze positieve energie gebruiken om Velsen nog mooier,
leefbaarder en beter te maken”, aldus
de burgemeester.
Op de foto (Reinder Weidijk) zijn
burgemeester Frank Dales en echtgenote Marieke druk in gesprek.

Bijdrage vrijwilligers
Nationaal Park
Vrijwilligersorganisaties die actief (willen) zijn in en voor het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland kunnen verzoeken om een
bijdrage. Voor kleine projecten
op het gebied van natuur in de
regio Zuid-Kennemerland heeft
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland een beperkt budget beschikbaar.

Het gaat om vrijwilligersorganisaties die onder beheerders als het
Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland (PWN) vallen. Verder is het van belang dat de organisatie een rechtspersoon is (vereniging, stichting of een formele werkgroep daarvan). De bijdrage is bedoeld om vrijwilligersorganisaties
in de gelegenheid te stellen projec-

Het onderzoek helpt bij het verder ontwikkelen van RTV Seaport.
De gemeente Velsen wil vooral weten wat ú vindt van de verslaggeving
over de gemeenteraad. De gemeente
Velsen kijkt ook naar mogelijkheden
om de politieke arena van Velsen zo
goed en aantrekkelijk mogelijk in
beeld te krijgen voor haar inwoners.
Het gaat dan om raadsvergaderingen, politieke bijeenkomsten in Velsen en om interviews met politici.
De omroep zelf gebruikt het onderzoek om nog beter te voldoen aan
de behoefte van kijkers en luiste-

raars. Ook helpt het onderzoek bij de
ontwikkeling van de Streekomroep
IJmond met Beverwijk en Heemskerk.
Op 25 januari staat RTV Seaport als
onderwerp op de agenda van de gemeenteraad van Velsen. De uitkomsten van het Burgerpanelonderzoek
worden daarbij betrokken. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

ten uit te voeren die van belang zijn
voor ons ationaal ark uid-Kennemerland.
Voor aanmelding en richtlijnen:
www.np-zuidkennemerland.nl. De
bijdrage dient aangevraagd te worden met behulp van het Aanvraagformulier bijdrage 2018 ‘voorzieningen vrijwilliger’. Graag dit formulier voor 1 april aanstaande
mailen naar smitg@noord-holland.nl. (foto: Pixabay)

Verkoop Kanaalstraat 257: De gemeente heeft marktpartijen van
Velsen gevraagd wat er zou kunnen
met het pand Kanaalstraat 257 in
IJmuiden. Zes partijen hebben hun
ideeën daarover ingediend. Met hen
volgt nog een ronde gesprekken om
hun plannen duidelijker te krijgen.
et de verenigingen die nog in Kanaalstraat 257 itten, wordt gesproken over herhuisvesting.

tic, blikken en drankpakken. Die
scheiden inmiddels 5x meer plastic, blikjes en drankpakken-afval dan voor die tijd. Inwoners van
IJmuiden, Velserbroek en VelsenNoord krijgen in het voorjaar van
2018 informatie over wanneer zij
hun oranje rolcontainer krijgen.
Die vervangt bij hen straks de grijze
rolcontainer; het restafval mag dan
voortaan ondergronds.

n Velsen hebben inmiddels de bewoners van 6.000 laagbouwhuizen
een oranje rolcontainer voor plas-

Meer informatie op: www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar) en Master (vanaf 40 jaar) van het jaar
2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Sportgala op vrijdag 9 maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet of kent u iemand, of een team,
dat aan onderstaande voorwaarden
voldoet, geef deze sporter(s) dan
vóór 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl.
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn vijf categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sport-

ploeg, Talent en Master. De prestatie dient behaald te zijn in het kalenderjaar 2017 en de sport moet onderdeel zijn van een sportbond die
aangesloten is bij het NOC*NSF.
Een deskundige jury bepaalt wie de
winnaars zijn. De prijsuitreiking
vindt plaats in het Thalia Theater in
IJmuiden en de presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
Wie kun je nomineren?
Individuele sporters die lid zijn van
een Velsense vereniging; dat mag
een niet-Velsenaar zijn die lid is van
een Velsense vereniging of een Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team
is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?

- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Nederlands kampioenschap
van een toernooi of wedstrijdenreeks.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europees kampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Wereldbekerkampioenschap.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een Europacupwedstrijd.
- Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b) tot en
met e).
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
- Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl Ook kunt

u de nominaties mailen naar sportgala@velsen.nl. Voor vragen kunt u
bellen met Simon de Weers, afdeling
Sportzaken gemeente Velsen: 0628302505. (foto: Reinder Weidijk)

Meeuwen doen altijd
hetzelfde
Meeuwen zijn gewoontedieren,
ze vliegen meestal dezelfde routes en nestelen op hun oude plek.
Handig om te weten – ter voorbereiding op het broedseizoen!

Meeuwen doen altijd hetzelfde: ze
zijn ‘vliegvast’ en ‘honkvast’. Oftewel: ze vliegen altijd dezelfde routes
– ook al is dat soms wel 80 kilometer per dag – en ze nestelen steeds op
dezelfde plek. Meeuwen komen wel
vier jaar lang terug op het nest waar
ze vorige keer gebroed hebben. Wie
ze weg wil hebben, moet dus wel een
tijd volhouden!
Meeuwen nestelen graag op daken.
Een dak is een goede bescherming –

mensen komen er niet, en roofdieren
zoals vossen ook niet. Platte daken
zijn erg in trek, maar ook op schuine daken zitten ze graag. Ze zitten
het liefst op plekjes rond de schoorsteen; dat biedt beschutting en is lekker warm in de winter. Of ze zitten
bovenop een dakraam (op een schuin
dak), bovenop een dakkapel, tegen
een lichtkoepel, tegen de dakrand, of
elke andere plek waar het nest minstens aan één kant beschut ligt.
Vanaf februari beginnen ze met het
maken van een nest. Wilt u ze niet op
uw dak hebben? Maak het ze moeilijk! In de volgende artikelen geven
we tips en suggesties. (foto: gemeente Velsen)

College bezoekt Molenweid
Sinds april 2017 leven 30 ouderen met dementie hun eigen leven in De Molenweid, met steun
van Zorgbalans en Velison wonen.
Burgemeester en wethouders gingen op bezoek en waren onder de
indruk.

Open sinds april 2017 en nu al een
nieuw thuis voor 30 kwetsbare ouderen. Wethouders en burgemeester waren dinsdag 9 januari jl. te
gast bij de ‘De Molenweid, een nieuwe woonvoorziening voor ouderen
in Velserbroek. Het zijn 30 splinternieuwe appartementen, gezamenlijke huiskamers en een mooi terras,

die er voor zorgen dat de nieuwe bewoners, zoals ouderen met dementie, zich prettig en thuis voelen. Alles gaat zoveel mogelijk als thuis, zodat bewoners op hun eigen manier
verder kunnen leven. Bijvoorbeeld
doordat ze zelf bepalen hoe laat ze
opstaan, of ze een huisdier willen en
of ze met de groep willen eten. Het
nieuwe gebouw, tot stand gekomen
door de samenwerking tussen Velison wonen en Zorgbalans, helpt daar
bij. “Een hele fijne manier van zorg
voor kwetsbare ouderen en daarom
een visitekaartje voor Velsen”, aldus
wethouders en burgemeester. (foto:
gemeente Velsen)
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Besluitenlijst gemeenteraad 21 december 2017
gebonden Budget zijn gewijzigd.
Her iening begroting mond Werkt 2017-1 en her iene primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018
IJmond Werkt!
Vernieuwing (cli nten-) participatie in het sociaal domein.
Verordening eugdhulp mondgemeenten 2018.

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering de volgende besluiten vastgesteld:

inanci le Verordening 2017.
ienswij e tichting B K
muiden. De raad heeft geen wensen en
bedenkingen bij het voornemen van het college tot het oprichten van de
tichting B K muiden. roenLinks heeft tegen gestemd.
nnovatiefonds KB Velsen. De raad heeft dit onderwerp van de agenda
gehaald en komt terug in de sessie van 11 januari 2018.
Bestemmingsplan muiden-Oost.
Verordening maatschappelijke ondersteuning mondgemeenten. en
amendement van roenLinks is aangenomen waarbij de tarieven die
worden gehanteerd voor de vaststelling van de hoogte van het persoons-

Aan het eind van de raadsvergadering heeft de heer Erik Droogh, steunfractielid van roenLinks, de belofte afgelegd.
Wilt u meer ien of le en over de e raadsvergadering Kijk op www.velsen.
nl/gemeenteraad en klik op de datum 21 december 2017 in de raadskalender.

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.

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.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak
maken. U kunt natuurlijk 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 Discriminatie aken 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.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 29 december 2017 tot en
met 5 januari 2018 de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Groenlaantje 10-8000, legaliseren
van het bestaande gebruik en opstallen t.b.v. kleinschalige zorgboerderij (waaronder het kappen van 13
bomen)(02/01/2018)70-2018.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, oprichten garage (29/12/2017) 33368-2017. (gemeentelijk monument)

Velsen-Noord
Starrebosstraat 11, verwijderen
draagmuur (04/01/2018).
206-2018
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
Celsiusstraat 47, plaatsen twee dakkapellen (03/01/2018) 29744-2017.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel (05/01/2018) 27458-2017.

Velserbeek 5, plaatsen van speeltoestellen (08/01/2018) 32008-2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 59, kappen 7 bomen
(05/01/2018) 31351-2017;
Louise de Colignylaan 5, kappen
boom (05/01/2018) 30101-2017;
Louise de Colignylaan 28, vervangen dakkapel, plaatsen erker
(05/01/2018) 30131-2017.
Velserbroek
Korteweid 5, schoonheidssalon aan
huis (05/01/2018) 30746-2017.
Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Hardloopevenement Krinkels Beeckestijn Cross, op 28 januari 2018 van
10.00 tot 12.45 uur, locatie: Landgoed Beeckestijn (5-01-2018) 297612017.
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen “Moordvrouw”, op 12
januari 2018 van 6:30 uur t/m 21:30
uur. Locatie Kennemerlaan t.h.v.
Moerbergplantsoen
(8-01-2018)
32921-2017.

Kapmeldingen
Nabij het perceel Andreaweg 10 in
Velsen-Noord ( rondom het handarbeidcentrum) worden 54 populieren gekapt. De bomen zijn in slechte
staat en vormen gevaar voor gebouw
en omgeving.

Op de Heirweg, langs fietspad naar
de Wijkermeerweg in Velsen-Noord
wordt een es gekapt. De boom staat
los en is zeer gevaarlijk voor de omgeving.

Op de hoek Broekeroog / Kamp in
Velserbroek wordt een populier gekapt. De boom moet weg, omdat het
fietspad wordt geasfalteerd.

Op de Rijksweg tussen nr. 241 en 243
in Santpoort-Noord worden twee iepen en vier populieren gekapt. De
bomen staan in de weg, omdat het
fietspad wordt geasfalteerd.

Verordening op uitgangspunten financieel beleid
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017

- per gelijke datum Verordening op de uitgangspunten voor het financieel
beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting
van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2014 in te trekken.

De raad van Velsen heeft in haar vergadering van 21 december 2017 besloten:

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad.

- de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Velsen 2017 vast te stellen;
- de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede
de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële
organisatie van de gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden op de
dag na publicatie;

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

