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• De verkoop van kavels waarop je je 
eigen huis kunt bouwen – het ‘pio-
nieren in IJmuiden’ – kan op ver-
schillende manieren: via openba-
re inschrijving, loting, en ‘wie het 
eerst komt, die het eerst maalt’. El-
ke methode heeft voor- en nade-
len. Het college informeert de raad 
hierover. 

• Op www.waarstaatjegemeente.nl 
staat welke hulp (en hoeveel hulp) 
inwoners van Velsen vragen op het 
gebied van jeugdhulp, Wmo, en par-
ticipatiewet (werk en inkomen). De 
gegevens over de tweede helft van 
2016 zijn zojuist bekend gemaakt.

Informatie over collegeberichten aan 
de raad: www.velsen.nl/gemeente-
raad.

Uit het college

Dag van de Democratie en 
Open Monumentendag
Zaterdag 9 september betraden 
veel belangstellenden via de ro-
de loper het gemeentehuis. In de 
raadzaal was in het kader van de 
Dag van de Democratie een pre-
sentatie over het werk van de ge-
meenteraad.

In de Burgerzaal waren diver-
se raadsleden en wethouders aan-
wezig om in gesprek te gaan met de 
bezoekers. Ter gelegenheid van de 
Open Monumentendag waren er 
drie rondleidingen met de enthousi-

aste Dudokkenner Pieter Rings.  Ook 
werd er gelobbyd bij de wethouders 
en raadsleden over o.a. de toeganke-
lijkheid van het gemeentehuis voor 
mensen met een beperking en de in-
richting van de speeltuin. Het initia-
tief en de organisatie van de Dag van 
de Democratie lag bij de gemeen-
teraad van Velsen. De combinatie 
met de Dudokrondleiding door het 
gemeentehuis vanuit de landelijke 
Open Monumentendag zorgde voor 
een gezellige sfeer in het gemeente-
huis.

Spreek in bij sessie burger- 
en overheidsparticipatie
De Rekenkamercommissie Vel-
sen, die onafhankelijk onderzoek 
doet naar gemeentelijk beleid, 
heeft vier voorbeelden van inwo-
nersparticipatie onderzocht. Het 
ging hier om het betrekken van 
de inwoners bij het opstellen van 
de nieuwe structuurvisie, de Ge-
zond in De Stad-GIDS, de What-
sapp buurtpreventie borden Drie-
huis en over Blekersduin. De uit-
komst van het onderzoek staat 
beschreven in het rapport Burger- 
en overheidsparticipatie in Vel-
sen.

Op basis hiervan geeft de rekenka-
mercommissie een aantal aanbeve-
lingen voor de gemeenteraad en het 
college van B&W. De aanbevelingen 
gaan o.a. over de benadering van ver-
schillende doelgroepen in een wijk, 

de keuze van de communicatiemid-
delen die worden ingezet, de trans-
parantie in het participatieproces en 
de evaluatie van verschillende parti-
cipatietrajecten.

Op donderdag 21 september be-
spreekt de gemeenteraad tijdens een 
sessie van de Carrousel de uitkomst 
van het rekenkameronderzoek over 
Burger- en overheidsparticipatie in 
Velsen. Maar eerst wil de raad de in-
woners ook de gelegenheid geven om 
in te spreken over dit onderwerp. Ie-
dereen is van harte welkom. Wilt 
u inspreken? Meldt u zich dan aan. 
Dit kan tot donderdag 21 september, 
12.00 uur bij de griffi  e: 0255 567502 
of via de mail: griffi  e@velsen.nl met 
vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. Ook 
toehoorders zijn van harte welkom.

Wist u dat?

Nieuwe rubriek
Tijdens de Burgertop bleek dat veel 
inwoners niet precies op de hoogte 
zijn van wat de gemeente doet dan 
wel gedaan heeft. Velsen is hier-
mee aan de slag gegaan en wil u 

graag informeren over onze werk-
zaamheden. Vanaf nu treft u op de 
Infopagina de rubriek ‘Wist u dat?’ 
aan. Met deze week aandacht voor: 
de aanplant van de rotondes.
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Week van de vrede in Velsen
Van 18 tot en met 24 september is het de week van de Vrede.  In Vel-
sen wordt hier volop aandacht aan geschonken.  Zo zal burgemees-
ter Frank Dales  in Velsen-Noord een vredespaal onthullen en wordt 

er in IJmuiden een Walk of Peace georganiseerd. Voor de fi etsers on-
der ons is er een fi etstocht van 40 kilometer!

Onthulling vredespaal
Op 21 september, Internationa-
le Dag van de Vrede, onthult bur-
gemeester Dales van Velsen een 
vredespaal aan het Stratingplant-
soen in Velsen-Noord.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om bij deze onthulling aanwezig te 
zijn. De paal is een initiatief van de 
Vrouwen van Vrede IJmond. De vre-
despaal met de vredesboodschap is 
bedoeld om stil te staan bij een kern-
wapenvrije wereld, een rechtvaardi-
ge wereld, maar óók vrede in de eigen 
buurt. 

Programma
De onthulling vindt rond 16.00 uur 
plaats en wordt omlijst met muziek 
en het verhaal van de 1000 kraanvo-
gels. De jeugd is van harte uitgeno-
digd om samen op het pleintje bij de 
vredespaal met stoepkrijt een regen-
boog te maken. 

Geschiedenis 
Het plaatsen van vredespalen begon 
ooit in Japan als reactie op de ver-
nietiging door de atoombommen. In-
middels staan er vele paaltjes ver-
spreid over de wereld en vanaf 21 
september ook in Velsen-Noord.

Loop mee met de Walk of 
Peace op 23 september!
Op 23 september wordt er een 
Walk of Peace georganiseerd in 
IJmuiden. Deze vredeswandeling 
is ongeveer drie kilometer lang 
en staat in het teken van ontmoe-
ting, bezinning en nadenken over 
wat vrede voor jou betekent. De 
wandeling voert onder meer langs 
Plein 1945 en eindigt bij de Kuba 
moskee aan de Planetenweg.

De wandeltocht is geschikt voor 
mensen met een scootmobiel en rol-
stoel. Vind je drie kilometer te ver, 
maar wil je toch meedoen? Je kunt 
ook een deel van de tocht meelopen 
door onderweg gewoon aan te haken. 

Programma
De tocht wordt geopend om 13.15 
uur op Plein 1945. Vanaf 13.30 uur 
gaat de wandeltocht echt van start. 
De wandeling brengt je langs het 
Kennemerplein, de Oud-Katholieke 
Kerk aan de Koningin Wilhelmina-

kade en de Kuba Moskee aan de Pla-
netenweg. Onderweg word je verge-
zeld door een zogenaamde TukTuk 
die je zal voorzien van een hapje en 
drankje. Geniet van cultuur, muziek 
en samenzijn!

Aanmelden
Meld je aan via walkofpeacevelsen@
gmail.com of bel naar 06-41512876. 
Ook voor verdere informatie of vra-
gen kun je hier terecht. Aanmelden 
is gewenst in verband met de cate-
ring en voor het opnemen van con-
tact bij onvoorziene omstandighe-
den.

Organisatie
De wandeling is een gezamenlijk 
initiatief van Vrouwen voor Vre-
de IJmond, Oud-Katholieke Kerk 
IJmuiden, Kuba moskee IJmuiden, 
Zarai Media Productions en Ambas-
sade van Vrede IJmuiden van het 
Apostolisch Genootschap.

Vredesfi etstocht op
vrijdag 22 september
Ben je meer een fi etser? Vrou-
wen voor Vrede IJmond bestaat 
dit jaar 35 jaar en organiseert 
daarom op vrijdag 22 septem-
ber een fi etstocht van ongeveer 
40 km. Onderweg wordt op ver-
schillende locaties stil gestaan 
bij de betekenis van vrede.

De tocht neemt je mee langs mo-
numenten en symbolen van vrede. 
De locaties liggen verspreid tus-
sen Akersloot en Velsen-Noord en 
worden door deze fi etstocht met el-
kaar verbonden. De tocht gaat ook 
langs de vers onthulde vredespaal 
in Velsen-Noord. Ben je geïnteres-

seerd? Vraag het routeboekje aan 
via nesham@casema.nl.

De start is op 22 september om 
09.00 uur bij de vredesboom aan 
het Cnossenpad achter het ge-
meentehuis van Heemskerk. Rond 
13.00 uur zijn we bij molen De 
Knegt in Akersloot waar ook een 
vredespaal staat. 

De tocht eindigt rond 17.00 uur bij 
de Doopsgezinde Gemeente aan 
het Meerplein te Beverwijk.
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Een waslijst aan sporten

Met nieuwe JeugdSportPas
“Het liefst zou ik over mijn leef-
tijd willen jokken, zodat ik me 
kan blijven aanmelden voor ken-
nismakingslessen bij diverse 
sportverenigingen”, aldus Hes-
sel (12 jaar). Vanaf het eerste mo-
ment is hij een groot fan van de 
JeugdSportPas. 

Uiteindelijk koos Hessel voor bas-
ketballen en klimmen. Eigenlijk had 
hij ook willen handboogschieten, 
maar dat zat niet meer in het aan-
bod. Nu hij  12 jaar is en naar de mid-
delbare school gaat, kan hij geen pas 
meer krijgen.  “Ik zou iedereen een 
JeugdSportPas willen aanraden. Er 
is meer te doen dan je denkt”, vertelt 

hij enthousiast. Zijn 8-jarige broer-
tje Sjoerd kan voorlopig nog diver-
se  sporten ‘uitproberen’. Hij is min-
stens zo enthousiast. Sjoerd krijgt 
schaaklessen. Niet echt een fysie-
ke sport, maar de energieke Sjoe-
rd houdt ook van nadenken.  Naast 
schaken heeft hij boksen gepro-
beerd. 

Vanaf september is  er weer een 
nieuw sportaanbod in Velsen. Leer-
lingen van groep 3 tot en met 8 van 
het basisonderwijs kunnen dan 
met een JeugdSportpas aan di-
verse sporten snuff elen. Aanmel-
den: jeugdsportpasvelsen.nl. (foto: 
SportSupport)

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een 
woekerende plant. Deze geeft 
niet alleen veel schade aan de na-
tuur, maar ook aan wegen en ge-
bouwen. De gemeente doet er al-
les aan om de plant in het open-
baar gebied te bestrijden. Ook 
doet Velsen een oproep om deze 
plant – voor zover deze in uw tuin 
voorkomt - te verwijderen. 

De plant breidt zich snel uit. De wor-
tels groeien horizontaal en kunnen 
overal naar boven komen en er ont-
staat weer een nieuwe plant. De ge-
meente Velsen is druk bezig om op 
diverse locaties de plant kort af te 
maaien. Maaien heeft immers een 
remmende werking op de groei van 
de Japanse duizendknoop. Omdat de 
plant steeds wil overleven, raakt de-
ze uiteindelijk uitgeput. Helaas kan 
de plant met maaien niet helemaal 
worden uitgeroeid. 

Deze zomer heeft de gemeente bij 
wijze van proef de Japanse Duizend-
knoop bestreden met bijna kokend 
water. Door de hoge temperatuur 

worden de cellen in de bovengrond-
se plant vrijwel meteen vernietigd. 
Ook is er met een speciale lans heet 
water bij de wortels geïnjecteerd. Of 
hierdoor ook de wortels van de plant 
afsterven, kunnen we pas volgend 
voorjaar waarnemen.

Wat vragen we van u?
Als u deze plant (zie afb eelding) in 
uw tuin ontdekt, wilt u deze dan ver-
wijderen en in de groenbak gooien? 
Er is geen risico dat de plant na ver-
werking tot compost zich weer ver-
spreidt.  (foto: gemeente Velsen)

Velsense mantelzorgers 
nomineren hun beste steun
De Mantelzorg Awards worden 
uitgereikt aan bijzondere men-
sen die een mantelzorger steu-
nen. Mantelzorgers kunnen tot en 
met 8 oktober hun beste steun 
nomineren via www.mantelzorga-
wards.nl.

Zo kun je bijvoorbeeld je huisarts, 
die zo goed met je meedenkt, nomi-
neren voor een Mantelzorg Award. 
Of die buurvrouw die op je kinde-
ren past als jij voor je zieke moeder 
zorgt. Het gaat om kleine, eenvoudi-
ge voorbeelden van medemenselijk-
heid die jouw werk als mantelzor-
ger verlichten. Uit alle genomineer-
den selecteert de jury tien fi nalisten 
die vanaf 17 oktober mogen strijden 
om de Mantelzorg Awards. Vervol-
gens kan er van 17 oktober tot en met 

31 oktober 2017 gestemd worden op 
de tien fi nalisten via www.mantel-
zorgawards.nl. Op 10 november reikt 
Irene Moors de Mantelzorg Awards 
uit in de gemeenten van de drie fi na-
listen met de meeste stemmen.

Initiatiefnemers
Annette Stekelenburg, Marjo 
Brouns en Cora Postema, allen zelf 
mantelzorger, zijn de initiatiefne-
mers van de Mantelzorg Awards. 
Hun doel is mensen te helpen zich 
meer bewust te worden van hun ei-
gen behoeften als mantelzorger en 
om hier uiting aan te geven. “We wil-
len daarmee ook de mensen om hen 
heen en instanties stimuleren om te 
vragen naar wat iemand nodig heeft 
in plaats van dat voor een mantelzor-
ger in te vullen’’, aldus Cora Postema.

Digitaal loket mogelijk
tijdelijk uit de lucht
Aanstaande zaterdag 16 en zon-
dag 17 september vindt er groot 
onderhoud plaats aan het net-
werk, waarop de gemeente is 
aangesloten.

Dit kan gevolgen hebben voor ons 

digitaal loket. Normaal gesproken 
kunt u hier 24 uur per dag terecht 
om bijvoorbeeld uw verhuizing 
door te geven of een uittreksel BRP 
( Basis Registratie voor Persoons-
gegevens) aan te vragen. Onze ex-
cuses voor het mogelijke ongemak.
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Aanplanten en inrichten rotondes

Wist u dat...?
De gemeente Velsen werkt op dit 
moment aan het beplanten van de 
twee rotondes aan de Waterloo-
laan.

Bij de rotonde Waterloolaan - Minis-
ter van Houtenlaan is gekozen voor 
stinzenbollen met twee bloeiperio-
des: in februari en in oktober. Het be-
treft een verzameling van bol-, knol- 
en wortelgewassen die oorspron-
kelijk op de landgoederen, kastelen 
en buitenplaatsen geplant werden. 
Het resultaat zal al in het voorjaar te 
zien zijn. De rotonde aan de Water-
loolaan-Driehuizerkerkweg zal ook 
dit najaar worden beplant. Deze zal 
worden opgefl eurd met een bonte 

schakering van vaste planten, zoals 
dit ook is gebeurd op de Hagelinger-
weg in Santpoort-Noord. 

Orionweg 
Dit jaar is er ook een nieuwe roton-
de bij Orionweg – Pleiadenplant-
soen aangelegd. Hiermee is tege-
moetgekomen aan de wens van om-
wonenden om deze kruising veiliger 
te maken en op de rotonde een groot 
anker te plaatsen als herkennings-
punt voor de weg richting het haven-
gebied. Dit burgerinitiatief heeft er 
eveneens toe geleid, dat de rotonde 
een duinachtig karakter heeft gekre-
gen. Rondom het anker zijn grassen 
geplant. (foto: gemeente Velsen)

Nationale Fiets Telweek
De overheid en de Fietsersbond 
zijn heel nieuwsgierig naar uw 
fi etsgedrag. Wat zijn de meest 
bereden fi etsroutes? Hoe fi etsen 
mensen vanuit de woonwijk rich-
ting centrum of naar school? En 
wat zijn de belangrijkste knel-
punten? Doe mee aan dit onder-
zoek en download de Fietstel-
week-app!

Download de app
Iedereen wordt opgeroepen om 
in de Nationale Fiets Telweek ( 
18 t/m24 september) de Fietstel-
week-app te downloaden in de ap-
ple store of google play store. Van-
af maandag 18 september doet de 
app dan automatisch zijn werk. De 

vernieuwde Fiets Telweek app is 
uitgebreid. Niet alleen snelheden, 
routes, vertragingen en ‘omrijfac-
toren’ worden in kaart gebracht; 
tijdens de editie van 2017 komt ook 
de beleving van het fi etsen aan bod. 
Waar wordt drukte ervaren en sto-
rend rijgedrag van de andere fi et-
sers?  
 
Resultaten Fiets Telweek
De resultaten van de Fiets Telweek 
2017 worden half november be-
kend gemaakt. Als fi etsers het leuk 
vinden, kunnen zij de fi etsapp ook 
na afl oop van de Fiets Telweek blij-
ven gebruiken. De Fietsersbond 
kan zo een completer beeld krijgen 
van het fi etsen in Nederland.

Locatie Carrousel: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmui-
den. Aanvangstijd 19.30 uur

Carrousel donderdag 21 september 2017

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen 
zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te be-
luisteren.  In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan 
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar 
het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een be-
sluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan nog contact met u op. 

Agenda

Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek la-
ten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het con-

tact met de inwoners verder te verbeteren. Uit het onderzoek komt een aan-
tal aanbevelingen voor raad en college, zoals de benadering van verschillende 
doelgroepen in een wijk, de keuze van de communicatiemiddelen die worden 
ingezet, de transparantie in het participatieproces en de evaluatie van ver-
schillende participatietrajecten. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Verantwoording woonruimteverdeling corporaties Wonen in Velsen 
2016
Jaarlijks bespreken de woningbouwcorporaties uit Velsen de ontwikkelin-
gen op de huurwoningmarkt met de gemeenteraad. De raad krijgt een pre-
sentatie van de gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem zoals de ken-
merken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden en de verhurin-
gen en wachttijden voor de verschillende sociale huurwoningen. Schoonen-
bergzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018
Per 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuter-
speelzalen in werking. De gemeenteraad krijgt een toelichting over de mo-
gelijkheden en consequenties van de invoering van deze wet. Een van de wij-
zigingen is dat ouders, die daarvoor in aanmerking komen, een beroep kun-
nen doen op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang. Vanaf 2018 is de ge-
meente verantwoordelijk voor de bekostiging aan de ouders die niet in aan-
merking komen voor deze toeslag. Rooswijkzaal: 19.30 – 20.15 uur.

Beleidsplan Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021 beschrijft wat we in Velsen en de IJmond 

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
september 2017 tot en met 8 sep-
tember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakka-
pel (04/09/2017) 23584-2017;
Verbrande Vlak 4, plaatsen erker 
(07/09/2017) 23884-2017;
Peperkers 13, plaatsen balkonbegla-
zing (08/09/2017) 23930-2017.  

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 4, kappen boom 
(02/09/2017) 23418-2017.   

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 73, optrekken ach-
tergevel en plaatsen dakopbouw 
(05/09/2017) 23723-2017;  
Kerkerinklaan 4, vergroten dakka-
pel (05/09/2017) 23724-2017;  
Antillenstraat 31 t/m 41, kappen 
boom (07/09/2017) 23860-2017.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 

met zes weken:

Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, vergroten 
bovenwoning (06/09/2017) 19013-
2017.      

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C, wijzigen be-
drijfspand in twee appartementen 
(06/09/2017) 18637-2017.      
 
Velserbroek
Rijkweg 501, plaatsen zonnepaneel 
(06/09/2017) 19522-2017.  

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten rijhal met 
binnenbak (05/09/2017) 7944-
2017.  

Ontwerpbesluit- uitgebreide 

procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 15 september 2017 
gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Publiekszaken. Tevens 
zijn deze stukken digitaal in te zien 
op de website velsen.nl via het me-
nu Actueel / Inzage (ontwerp)be-
sluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-

Aanvragen

doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning 
en specialistische jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktij-
dig dit plan laten vaststellen door de gemeenteraden tijdens de raadsverga-
deringen van 5 oktober 2017. Rooswijkzaal: 20.15 – 21.15 uur.

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, vil-
lawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de 
IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recre-
atieve mogelijkheden. De raad bespreekt het Ontwikkelperspectief Binnen-
duinrand. Hierin staat  hoe de gemeenten en provincie samen met maat-
schappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toe-
komst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de in-
spraakprocedure. Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur.

Zienswijze planstudie verbinding A8-A9
De gemeente wil een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie 
Verbinding A8-A9 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In de ziens-
wijze is een voorkeur uitgesproken voor het Golfb aanalternatief waarbij is 
aangegeven dat dit niet mag leiden tot verlies van de Unesco Werelderfgoed 
status van de Stelling van Amsterdam. Dit om te komen tot een volgende stap 
die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9. De raad bespreekt de 
inhoud van de zienswijze die het college heeft opgesteld. Schoonenbergzaal 
21.30 – 23.00 uur.

Velsen Internationaal
De raad bespreekt de notitie Velsen Internationaal waarin een aantal keuzes 
staan om te komen tot een nieuw beleid over mondiale bewustwording en 
stedenbanden. Rooswijkzaal 21.30 – 23.00 uur.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de ge-
meente Velsen. Hier vindt u meer in-
formatie over vergunningen, burger-
zaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, 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 gemeen-

tehuis. . 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 be-
stemmingsplannen, omgevingsvergun-
ningen 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 af-
spraak. Via onze website www.velsen.nl 
kunt u 24 uur per dag een afspraak ma-
ken. U kunt natuurlijk ook elke werk-

dag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met 
het Klant Contact Centrum voor een af-
spraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij 
het Klant Contact Centrum van het ge-
meentehuis is een formulier verkrijg-
baar, waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Graag deze vervolgens verstu-
ren naar: Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland in Haarlem. Meer infor-
matie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen be-
sloten om vanaf 1 januari 2014 alle ver-
gunningen, beleid en verordeningen te 
publiceren in het elektronisch gemeen-
teblad. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente 
in de huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch gemeen-
teblad is te vinden op www.velsen.nl. In-
formatie over de gemeenteraad van Vel-
sen en de vergaderingen van het Raads-
plein is te vinden op: www.raad.velsen.nl.
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plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 

de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.

IJmuiden
Pleiadenplantsoen 63 – brandvei-
lig gebruik gebouw (14/09/2017)  

20224-2017

Aanvragen (vervolg)

Besluiten

Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch 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 voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 15D, kappen en 
snoeien 28 bomen (08/09/2017) 
23368-2017 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 0001, vervan-
gen  serre (08/09/2017) 19605-2017

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Festival Duurzame Helden Velsen, 
7 oktober 2017 van 11:00  tot 16:00 
uur , Locatie: Plein 1945 te IJmui-
den (05/09/2017) 19896-2017;

Buggyclub Holland NK race 1, 7 en 
8 oktober 2017 van 10:00 tot 17:00 
uur, Locatie strand van IJmuiden 
(06/09/2017) 21538-2017.

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition, 14 
en 15 oktober 2017 van 07:30 tot 
21:00 uur, Locatie Spaarnwoude 
(11/09/2017) 22130-2017.

Kapmelding
Haagbeuk aan de Rietkamp 19 in Velserbroek. De boom is te groot en te breed geworden. 
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