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• Zeehaven IJmuiden N.V. heeft haar jaar-
verslag 2017 aangeboden aan de gemeen-
te. Het college waardeert haar inzet en 
hun geleverde resultaat. Gezamenlijk 
willen ze een gezonde economie in de ha-
ven op gebied van o.a. vernieuwing in de 
visserij en de toename van cruisesche-
pen.

• Het college vindt het belangrijk dat ieder 
kind veilig kan opgroeien. In Noord-Hol-
land werken 25 gemeenten samen bij de 
inkoop van jeugdbescherming en jeugd-

reclassering. Een aantal van de instel-
lingen die deze vormen van zorg geven, 
is het niet eens met een aantal voorwaar-
den die de gemeenten gesteld hebben bij 
de inkoop. De gemeenten willen daarover 
met de instellingen in gesprek om ervoor 
te zorgen dat kwetsbare kinderen en ge-
zinnen de zorg blijven krijgen die ze no-
dig hebben.

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

  Uit het college

Op zaterdag 15 september vindt het 
evenement De Vliegende vrienden van 
Amstel Live plaats in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Dit evenement wordt 
voor het eerst georganiseerd. Gelijktij-
dig met Velsen vindt het evenement in 
Eindhoven en in Zwolle plaats. Er zijn 
30.000 kaarten verkocht. U leest hier 
praktische informatie over het evene-
ment.

Bereikbaarheid Spaarnwoude
Bezoekers van het recreatiegebied kun-
nen hier tot 14 september gebruik van 
maken, met uitzondering van het Bene-
denveld. Op 14 en 15 september is het ge-
hele recreatiegebied afgesloten. Het Be-
nedenveld is niet bereikbaar tot na 20 
september. 

Maatregelen
In aanloop naar het evenement is er door 
de organisatie en de overheidsdiensten 
zorgvuldig gekeken naar de risico’s van 
het evenement. Er is veel overleg gevoerd 
over de benodigde veiligheids- en ver-
keersmaatregelen. Het verkeer wordt op 
15 september in goede banen geleid door 
Traffi  c Support, die ook verantwoorde-
lijk zijn voor de inzet van de verkeersre-
gelaars. 

De fi ets- en wandeltunnel (Tacitustun-
neltje) is tijdens het evenement gesloten. 
De tunnel loopt onder de snelweg A9-A22 
en verbindt de Oostlaan in Velserbroek 
met de Oosterbroekerweg in recreatiege-
bied Spaarnwoude.

Er wordt een extra in- en uitrit geplaatst 
op de N202 om de bezoekersstromen te 
kunnen verwerken, tevens is er een stop-
verbod en snelheidsbeperking van kracht. 
Van 21:00 uur tot 01:00 uur is de Laaglan-
dersluisweg ter hoogte van de kruising 
met de N202 afgesloten voor verkeer, met 
uitzondering van taxi’s. Tevens is de eve-
nementenafrit op de A22 open. Overdag 
als afrit, ´s avonds als oprit. Er is camera-

toezicht op het evenemententerrein en de 
directe omgeving, waar zowel de organi-
satie als politie beschikking over heeft. 

Helikopterverkeer
Een kenmerk van het evenement is dat 
artiesten met helikopter tussen de drie 
deelnemende steden vervoerd worden. Er 
is een helikopterlandplaats ingericht in 
de buurt van het evenemententerrein. De 
helikopters vliegen tot 21.00 uur.

Geluid
De geluidsinstallaties worden getest op 
donderdag 13 september van 16:00 uur 
tot 18:00 uur en op vrijdag 14 september 
van 11:00 uur tot 13:00 uur. Het muziek-
programma op 15 september vindt plaats 
van 12:00 uur tot 23:00 uur. Er is afslui-
tend vuurwerk.

Overlast
Het evenemententerrein is zorgvuldig in-
gericht om geluidsoverlast zoveel moge-
lijk te voorkomen. Er is een maximale ge-
luidsnorm opgenomen in de vergunning 
op basis van advies van de Omgevings-
dienst. Er worden geluidsmetingen ver-
richt. 

Treinstremming
Het treinverkeer tussen stations Am-
sterdam Sloterdijk en Schiphol is tijdens 
het evenement verstoord wegens rail-
werkzaamheden. Er rijden NS-bussen in 
de plaats van treinen. Bezoekers wordt 
aangeraden gebruik te maken van deze 
bussen. De organisatie van de Vliegen-
de Vrienden van Amstel Live zet vanaf 
het festivalterrein extra pendelbussen in 
richting Station Sloterdijk en Amsterdam 
Centraal.  

Meer informatie
Op www.vliegendevriendenvanamstel.nl 
vindt u meer praktische informatie over 
het evenement. U kunt de organisatie ook 
bereiken door te e-mailen naar spaarn-
woude@vliegendevrienden.nl.

Evenement op zaterdag 15 september
Vliegende Vrienden van Amstel

Buurtgezinnen.nl zoekt steungezinnen 
in uw buurt. Deze steungezinnen helpen 
overbelaste gezinnen die hulp nodig heb-
ben bij de opvoeding van hun kinderen. 
Per oktober van dit jaar gaat Buurtgezin-
nen.nl in Velsen, Beverwijk en Heemskerk 
van start. 

Stichting Buurtgezinnen.nl is een nieuwe lan-
delijke speler in het sociale domein, die in op-
dracht van gemeenten een  steungezin in de 
buurt zoekt. Zo kunnen kinderen veilig, ge-
zond en kansrijk opgroeien in hun eigen gezin. 
De intentie is dat door deze preventieve aan-
pak een bijdrage geleverd wordt aan het terug-
dringen van het aantal uithuisplaatsingen.

Hoe werkt het?
Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) 
worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt 
die ondersteuning willen geven (steungezin-
nen). Steunouders zijn ervaren ouders, die 
graag een ander helpen. Zij gaan het vraagge-
zin ontlasten door te ondersteunen bij de op-
voeding. Het vraaggezin en steungezin maken 
onder leiding van Buurtgezinnen.nl samen af-
spraken over de inhoud van deze ondersteu-
ning. Die kan bijvoorbeeld bestaan uit de kin-
deren naar zwemles of sport brengen, ze af en 
toe een weekend, middag of avond opvangen 
of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook 

een vaste dag in de week naar school of het 
kinderdagverblijf brengen, meegaan naar ou-
deravonden, helpen bij het vieren van de ver-
jaardag of meedenken over de schoolkeuze.
 
Lokale coördinatoren gezocht
Buurtgezinnen.nl is nog op zoek naar 2 lokale 
coördinatoren. Deze mensen gaan voor Vel-
sen, Heemskerk en Beverwijk met deze uitda-
gende klus aan de slag. Meer informatie zoals 
aanmelding als steungezin of vraaggezin en 
over de vacatures van lokale coördinatoren 
is te vinden op www.buurtgezinnen.nl of op 
Facebook @buurtgezinnen.nl.

Buurtgezinnen.nl ook in Velsen

Burgemeester en wethouders waren 
dinsdag 11 september in het Vellesan Col-
lege in IJmuiden. Samen met ca. 50 an-
dere gasten hoorden ze de positieve re-
sultaten van het eerste jaar riothermie: er 
is nog meer gas bespaard dan verwacht. 

Velsen komt naar je toe! – een belangrijk 
motto van het college. Daarom vergaderden 
ze deze dinsdag in het Vellesan College in 
IJmuiden. Daarna kregen ze uitleg over hoe 
riothermie werkt, en wat de resultaten van 
het eerste jaar zijn. 

Bij riothermie wordt warmte uit het riool-
water teruggewonnen om de school te ver-
warmen én te koelen. De verwachting was 
dat dit in een jaar 23 ton CO2 zou besparen – 
net zoveel energie als van 220 zonnepanelen 
en het jaarlijks gasverbruik van 9 huishou-
dens. De resultaten waren zelfs beter, onder 
andere omdat het rioolwater warmer is dan 
verwacht, waardoor er nog meer gas is be-
spaard. Dit past goed in de klimaatdoelstel-
lingen van de gemeente, die op het gebied 
van riothermie graag een voorbeeld wil zijn.  

Goede resultaten riothermie
Werkbezoek Vellesan College
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Velsen geeft ook dit jaar weer een ge-
meentegids uit. Hij is digitaal te raadple-
gen, en kan als papieren gids op verschil-
lende plekken in de gemeente worden 
opgehaald. Hij wordt niet meer huis-aan-
huis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met 
contactgegevens over de ambtelijke organi-
satie, instellingen, organisaties en vereni-
gingen in de gemeente. De gids werd huis-
aan-huis verspreid; met ingang van 2016 
verandert dit. De gegevens in zo’n gids ver-
ouderen snel, veel mensen kijken eerder op 
internet als ze informatie zoeken, en boven-
dien is de productie een tijdrovende en kost-
bare zaak. 

De digitale informatie over de gemeente 
vindt u op www.velsen.nl/actueel/gemeente-
gids.htm. U kunt daar ook gelijk reageren als 
gegevens niet kloppen. De papieren gids ligt 
vanaf donderdag 13 september bij bibliothe-
ken, woonzorgcentra en buurtcentra. En bij 
het gemeentehuis natuurlijk. Als u niet zelf 
een gids kunt halen, vraagt u het Klant Contact Centrum van de gemeente of ze er een kun-
nen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer). Zij kunnen u ook helpen zoeken in de gids.

Ophaalpunten 
Gemeentehuis Velsen Dudokplein 1  1971 EN IJmuiden
Bibliotheek IJmuiden Dudokplein 16  1971 EP IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek Maan Bastion 476  1991 RH Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger Planetenweg 338  1974 BP IJmuiden
Seniorencentrum Zeewijk Zeewijkplein 260  1974 PL IJmuiden
Buurtcentrum De Stek Heirweg 2   1951 CD Velsen-Noord
Buurtcentrum De Spil Frans Halsstraat 29 1971 VZ IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei Kanaalstraat 166  1975 BJ IJmuiden
‘t  Brederode Huys Bloemendaalsestrtweg 201 2082 GE Santpoort-Zuid
Woonzorgcentrum Huis ter Hagen Lod. van Deijssellaan 254 1985 CV Driehuis
Woonzorgcentrum Breezicht Keizer Wilhelmstraat 1 1975 EA IJmuiden
Woonzorgcentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 1973 XM IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1  1972 EE IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101  1972 TL IJmuiden
Woonzorgcentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 1991 PT Velserbroek
Servicefl at De Luchte Lodewijk van Deijssellaan 4  1985 CK Driehuis

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm. De gemeente 
houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, adviesorganen en -commissies, de ambte-
lijke afdelingen en de plattegronden van Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkin-
gen daarover kunnen naar communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255 (zonder netnum-
mer). De rest van de gids wordt bijgehouden door de vormgever: FMR Producties. Zij zijn te 
bereiken via 0223-661425 of per mail op info@fmrproducties.nl.

Digitaal en op papier
Gemeentegids Velsen 2018

Het recreatieschap Spaarnwoude heeft 
de wens om meer evenementen te or-
ganiseren in Spaarnwoude. Na verschil-
lende vormen van participatie heeft de 
gemeenteraad van Velsen ingestemd 
met een beperkte uitbreiding van het 
aantal evenementen. Op 11 juli 2018 
heeft het college van B&W besloten om 
het ontwerpbestemmingsplan ter inza-
ge te leggen.

In dit bestemmingsplan staan de afspra-
ken voor wat in dit recreatiegebied voor 
evenementen mogelijk wordt. Dit biedt 
rechtszekerheid aan omwonenden, be-
drijven in het gebied, recreanten, recre-
atieschap en festivalorganisatoren. Om 
iedereen goed de gelegenheid te geven 
hierop te reageren is besloten om het 
(ontwerp) bestemmingsplan niet tijdens, 
maar na de zomer ter inzage te leggen. Dit 
is nu van 7 september tot en met donder-

dag 18 oktober. In deze periode kunt u een 
zienswijze indienen door een brief te stu-
ren aan de gemeenteraad. Dit kan per post, 
fax, mondeling na afspraak, of via ro@vel-
sen.nl. Het bestemmingsplan kunt u terug 
vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl  
en op www.velsen.nl ( bestemmingsplan-
nen).  Het plan ligt ook ter inzage op het 
gemeentehuis en bij de bibliotheek.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 26 september is er een in-
loopbijeenkomst in het gemeentehuis van 
Velsen (ingang Plein 1945). Tussen 17.00 
en 19.00 uur kunt u hier vrij naar binnen 
lopen waar u persoonlijk een toelichting 
krijgt op het plan en uw vragen beant-
woord worden. Na 18 oktober zal de ge-
meenteraad alle zienswijzen behandelen 
en een besluit nemen over het bestem-
mingsplan. Als u een zienswijze heeft in-
gediend, wordt u daarover geïnformeerd.

Bestemmingsplan
evenementen Spaarnwoude

Wist u dat hondenpoep op straat in Vel-
sen ergernis nummer 1 is? De gemeente 
wil  er dan ook zoveel mogelijk aan doen 
om dit te voorkomen.

Zo staan er, verspreid over de gemeente,  
dispensers met hondenpoepzakjes. Die kun-
nen hondenbezitters gebruiken om de poep 

van hun hond op te ruimen. Helaas komt 
het toch voor dat wij boetes moeten uitde-
len aan mensen die de poep niet opruimen. 
Zelfs op speelplekken, waar honden niet 
mogen komen. Dat kost € 140. Zonde toch? 

Dus ruim de poep van uw hond op. Zo maken 
we de buurt een stuk leeª aarder.

Voorkom een hoge boete
Ruim de poep van uw hond op

De fi rma Legitiem B.V. te Velp begint in op-
dracht van de gemeente Velsen binnenkort 
met een hondencontrole. Aan de hand van 
de belastingadministratie van de gemeente 
gaat een aantal hondencontroleurs de aan-
wezigheid van honden controleren. 

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de ge-
meente en moet hondenbelasting betalen. De 
gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. 
Om dat goed te kunnen doen, controleert de 
gemeente regelmatig hoe het met het honden-
bezit in Velsen gesteld is. Als u niet thuis bent, 
zal de controleur ter plaatse beoordelen of er 
wel of niet één of meer honden aanwezig zijn. 
De controleur laat dan een informatiebrief met 
een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De 
hondencontroleurs kunnen zich legitimeren 
met een door de gemeente verstrekt legitima-
tiebewijs.

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet 
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te 
doen,  dan kunt u uw hond (alsnog) aanmel-

den bij de werkeenheid Belastingen en Invor-
dering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelas-
ting downloaden van de gemeentelijke website, 
www.velsen.nl > digitaal loket > producten en 
diensten > hondenbelasting > aanvragen > aan-
giftebiljet downloaden. Eventueel kunt u het 
aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch 
aanvragen, telefoon 0255-567322. U kunt het 
ook a® alen bij het Klant Contact Centrum op 
het stadhuis, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden.

Wanneer u geen aangifte doet, en de honden-
controleur treft wel een hond aan, moet u niet 
alleen de aanslag hondenbelasting betalen 
maar ook een wettelijke geldboete.

Tarieven voor honden  
Voor de eerste hond  € 80,94 
Voor de tweede hond  € 102,49 
Voor de derde hond en 
elke volgende, per hond  € 115,13 
Voor kennels    € 567,27 

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op 
www.velsen.nl.

Hondencontrole is gestart

Het Pieter Vermeulen Museum is tot 23 
september gesloten, ze bouwen aan een 
nieuwe tentoonstelling: De Afval-Experi-
ence. Op zondag 23 september gaan de 
deuren van het museum weer open. De 
nieuwe tentoonstelling (voor kinderen 
vanaf 4 jaar) gaat over (zwerf-)afval.

Staal recyclen
De tentoonstelling valt samen met de vie-
ring van het ‘100-jarig Staal in de IJmond’.  

Daarom zal tijdens de tentoonstelling in 
samenwerking met Tata en HVC het recy-
clen van staal direct inzichtelijk worden ge-
maakt: (school)kinderen worden uitgeno-
digd om via het Pieter Vermeulen Museum 
blik in te zamelen. Het ingezamelde materi-
aal zal door Tata als grondstof gebruikt wor-
den om iets nieuws te maken.

Meer informatie
Kijk op www.pietervermeulenmuseum.nl.

Nieuw: De Afval-Experience in 
het Pieter Vermeulen Museum
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De grootste werkgever in Noord-Hol-
land, Tata Steel Nederland, bestaat in 
september 100 jaar! Door samenwer-
king en innovatie levert zij al 100 jaar 
groei en welvaart op. Om dit met el-
kaar te vieren, organiseren de Pro-
vincie Noord-Holland en de IJmond-
gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen op 26 september 2018 een ver-
rassend en actief Techport Netwerk 
Event. Dit event is speciaal bedoeld 
voor de MKB-bedrijven in de maak en 
smart maintenance industrie.

Toonaangevende sprekers, zoals Pe-

ter Wennink (CEO ASML), Dick Bur-
ger (CEO Scheybeeck) en Hans de Boer 
(voorzitter VNO-NCW) nemen de be-
zoekers mee naar deze nieuwe toekomst 
van de industrie. Wat staat ons te wach-
ten en wat kan samenwerking opleveren? 
Tijdens het Techport Netwerk Event zal 
Charles Groenhuijsen als dagvoorzitter 
optreden.

De locatie waar het Techport Netwerk 
Event wordt georganiseerd is uniek: ‘De 
wereld van Staal’. Een festivalterrein dat 
speciaal ter gelegenheid van Tata Steel 
100 jaar wordt opgebouwd.

Voor maakindustrie en smart maintenance
Nieuw netwerk event zet 
Techport-regio op de kaart

Op 21 september 2018 is het We-
reld Alzheimer Dag. In de week 
rondom deze dag wordt wereld-
wijd extra aandacht besteed aan 
dementie. Dementie is een her-
senaandoening waarbij iemand 
langzaam maar zeker volledig 
afhankelijk wordt van de zorg 
van anderen.

In Nederland lijden ruim 250.000 
mensen aan dementie. Dit aantal 
zal de komende decennia verdub-
belen als gevolg van de toenemen-
de vergrijzing in onze maatschap-
pij. Dat betekent ook dat meer 
inwoners en organisaties te maken 
krijgen met dementie. Het is daar-
om belangrijk om de bekendheid 
van deze ziekte te vergroten. 

Activiteiten
In de regio Midden-Kennemerland 
worden rondom de Wereld Alzhei-
mer Dag verschillende activiteiten 
georganiseerd om aandacht te vra-
gen voor dementie. Het thema van 
2018 is Muziek en Bewegen. Zie 
hieronder de activiteitenkalender 
van Velsen.

Alzheimer Trefpunt
Op dinsdag 18 september a.s. is er 
in de Centrale Bibliotheek aan het 
Dudokplein in IJmuiden ook weer 
een Alzheimer Trefpunt. De bij-
eenkomst biedt openheid, goede 
informatie en contact met lotge-
noten. Dit keer is het thema: ‘Wie 
regelt de fi nanciën als ik het niet 
meer kan?’ Iedereen is welkom 
en de toegang is gratis. Aanvang: 
19:30 uur. 

Ook in Velsen extra aandacht voor dementie

  SEPT. TIJD WAT WAAR PLAATS TOELICHTING 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R   V E L S E N

De week van dementie van 17 t/m 22 sept. 2018

“Muziek en Bewegen”
 10.00 – 11.00 Wandel/foto/puzzeltocht Dorpshuis Het Terras, Drinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord wandelen met koffie na afloop; voor mensen met geheugenproblemen; gratis

 14.00 – 16.00 Plaatjesdraaierij Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 Velsen-Noord gezellige, bekende liedjes voor wijkbewoners; € 2,50 incl. hapje/drankje

 10.30 – 12.00 Senioren Koffieochtend 
Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion 476 Velserbroek

 senioren delen ervaringen; dit keer m.m.v. Teije Hooghiemstra, voorlichter 
  Thema: Alzheimer   Alzheimer Nederland, afd. Midden-Kennemerland; gratis

 13.00 – 15.00 Plaatjesdraaierij Dorpshuis Het Terras, Drinkgrevelaan 17 Santpoort-Noord gezellige, bekende liedjes; voor wijkbewoners; € 2,50 incl. lunch

 13.30 – 15.30 De Zorgspecialist in beweging 
Op het plein, Trompstraat 200 IJmuiden

 oudhollandse (beweeg-)spelletjes, muziek en drankje voor alle belangstellenden, 
  en Odense Atelier op het plein   tevens verkoop van handgemaakte Odense Originals; gratis

 14.30 Film ‘Het doet zo zeer’ 
Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29  IJmuiden

 documentaire van schrijfster Heleen van Royen over haar moeder bij wie beginnende  
  door Heleen van Royen   dementie is geconstateerd

19

17

21

20

Kijk voor alle activiteiten op www.geheugenproblemen-middenkennemerland.nl en/of op de website van de deelnemende organisaties. 
Georganiseerd door de Dementieketen Midden-Kennemerland, onderdeel van de Alliantie IJmond, in samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Kennemerland.

W E R E L D  A L Z H E I M E R  D A G

Vorige week was het de   Week van de Al-
fabetisering. De gemeente Velsen organi-
seerde  donderdag 6 september een lunch 
om haar taalvrijwilligers te bedanken. Deze 
vrijwilligers zijn onder andere aangesloten 
bij  de bibliotheek Velsen, Stichting Welzijn 
Velsen en Stichting Vluchtelingenwerk. Zij 
ondersteunen Velsenaren, die moeite heb-
ben met de Nederlandse taal een rekenen. 

Het voorlezen van kinderen, het versturen van 
een e-mail, het lezen van een brief van de ge-
meente of een andere instantie: deze dagelijk-
se bezigheden zijn voor de meeste Velsena-
ren gesneden koek. Maar voor naar schatting 
8-11% van de Velsenaren (ongeveer 4.100 in-
woners) leveren deze bezigheden moeilijkhe-
den op.  Precieze aantallen zijn niet bekend: 
uit angst en schaamte laten mensen niet graag 
zien dat ze moeite hebben met lezen en schrij-
ven. Wat wel bekend is uit onderzoek is dat 
problemen met lezen, schrijven en rekenen 
het meest voor komt bij mensen, die geboren 
en getogen zijn in Nederland en Nederlands 
onderwijs gevolgd hebben. Het gaat dus niet 
alleen om Nieuwe Nederlanders. En ook gaat 
het niet alleen om ouderen. Bijna 18% van 
alle 15 jarigen heeft een leesniveau waarbij ze 

het risico lopen om op latere leeftijd onder de 
noemer laaggeletterd te vallen. 

Wethouder Marianne Steijn sprak de vrijwil-
ligers voorafgaand aan de lunch toe: “Ik schrik 
van deze cijfers. Hoe kan dit in een land als 
Nederland voorkomen? Maar belangrijker: 
hoe gaan we de cijfers verlagen? Onze samen-
leving wordt sterker als iedereen mee kan 
doen. Gelukkig hebben de bovengenoemde 
organisaties al een aanbod. Zo is er een taal-
spreekuur, een praathuis, taal in thema, taal 1 
op 1 en groepslessen, een leesclub en specia-
le leesboeken voor volwassenen in de collec-
tie van de bibliotheek. Het werk van de taal-
vrijwilligers betekent veel voor de gemeente.” 
Wethouder Steijn benadrukte het belang van 
hun werk en bedankte de ruim 45 aanwezige 
taalvrijwilligers voor hun inzet. Tijdens de 
lunch werden onderling ervaringen en tips 
uitgewisseld. Ook kregen de vrijwilligers een 
speciaal voor deze week uitgebrachte editie 
van de Dichter, een dichtbundel met allerlei 
gedichten over laaggeletterdheid.

Nieuwsgierig geworden? Bij de bovenge-
noemde organisaties kunt u terecht voor meer 
informatie. (foto: Reinder Weidijk)

Week van de Alfabetisering
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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 discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 1 september tot en met 7 
september 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

Driehuis
Da Costalaan 22, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) en plaatsen berging (zijkant) 
(07/09/2018) 12611-2018

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden 
terras (05/09/2018) 12420-2018

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8, kappen 2 bomen 
(06/09/2018) 12553-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 

welstand: 140255

Ingetrokken ingediende aanvraag om-
gevingsvergunning

Driehuis
Van Maerlantlaan 6, oprichten garage (zij-
gevel) (06/09/2018) 9761-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

IJmuiden
Nederlands Kampioenschap o� roadracing 

op 23 maart 2019 van 09.00 tot 19.00 uur en 
op 24 maart 2019 van 09.00 tot 18.00 uur, lo-
catie: strand nabij Kennemerboulevard te 
IJmuiden (03/09/2018) 12299-2018

Ingekomen aanvraag standplaatsver-
gunning APV artikel 5:18

Velserbroek
Verkoop grillspecialiteiten, Ster Bastion 
op vrijdagen en zaterdagen (03/09/2018) 
12395-2018.

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 IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor:

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16 (gemeente-
lijk monument), plaatsen balkonhekken 
(06/09/2018) 10208-2018

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, kappen boom 
(04/09/2018) 10926-2018
Westerhoevelaan 6, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (05/09/2018) 10756-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61, kappen boom 
(06/09/2018)  11577-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, renovatie- en herinrich-
tingswerkzaamheden nabij Beeckestijn 
(05/09/2018) 6665-2018
Perceel in Spaarnwoude nabij Amster-
damseweg (Heuvels), Oostbroekerweg (Be-
nedenveld), Genieweg 36-38
(Buitenhuizen), Laaglandersluisweg na-
bij Het Spijk, het houden van een eendaags 
popfestival in juni of juli 2019 met daarbij 
behorend tijdelijk gebruik  weilanden voor 
parkeren, tijdelijk plaatsen 2 pontonbrug-
gen en tijdelijk maken in-/uitrit op de N202 
(07/09/2018) 8274-2018

IJmuiden
Iepenstraat 17, plaatsen dakopbouw 
(06/09/2018) 9749-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Porto Santo, Italiaans evenement op 14 sep-
tember 2018 van 18.00 tot 21.00 uur en op 15 
september 2018 van 10.00 tot 21.00 uur, lo-
catie: Hoofdstraat t.o. nr. 214 te Santpoort-
Noord 11775-2018 (05/09/2018)

Verleende fi lmvergunningen APV arti-
kel 2:12 

Foto- en fi lmopnamen, op  11, 12 en 13 sep-
tember 2018, locatie: Kanaalstraat 61/1 te 
IJmuiden 12127-2018 (03/09/2018)

Besluit onthe�  ng vervoer strandhuisje
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Algeme-
ne plaatselijke verordening ontheffi ng te 
verlenen aan:

de fi rma NTS Transport B.V. , Strengweg 34, 
te Heemskerk, ten deze rechtsgeldig verte-
genwoordigd door de heer M. Nagel; voor 
transporteren van een strandhuisje met een 
tractor, type New Holland T7.230 en het 

hiermee rijden op het strand, in de periode 
rond 1 oktober 2018 en 1 april 2019. 

Bij het transport wordt alleen gebruik ge-
maakt van de volgende routes;

Route 1 (omstreeks 1 oktober 2018):  Harlin-
genstraat, Zeehavenweg, Strandweg, Krom-
houtstraat, Dokweg, Kanaaldijk, Pontplein, 
(Pontveer), Pontweg, Noordersluisweg, 
Staalhavenweg, Wenckebachstraat en Bin-

nenduinrandweg. 

Route 2 (omstreeks 1 april 2019): Binnen-
duinrandweg, Wenckebachstraat, Staalha-
venweg, Pontweg, Pontplein, (pontveer), 
Pontplein, kanaaldijk, Dokweg, Kromhout-
straat, Strandweg, Zeehavenweg, Harlin-
genstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-
den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.




