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Voor betere luchtkwaliteit

Subsidie voor e-scooters
Overweegt u een e-scooter aan
te schaffen? Kom dan naar de inloopbijeenkomst bij Elektrisch
Vervoer Centrum Heemskerk aan
de Lijnbaan 65 op donderdag 25
september. Bij inlevering van een
tweetakt scooter of brommer, kan
u in aanmerking komen voor €
750, - subsidie op de aanschaf van
een nieuwe e-scooter. U bent welkom tussen 17.00 en 20.00 uur. Er
zijn diverse typen e-scooters beschikbaar voor een proefrit.

€ 1050, - euro voordeel!
De Milieudienst IJmond voert deze
rijksregeling namens de gemeenten
Velsen, Heemskerk, Beverwijk en
Uitgeest uit. De uitstoot van een oude tweetaktbrommer of scooter tast
de luchtkwaliteit aan. De Milieudienst heeft tot doel de leefomgeving
in de IJmond te verbeteren. Luchtkwaliteit staat hoog in het vaandel.
Het rijden op een E-scooter is niet
alleen goedkoper, maar ook beter

voor het milieu. EVC Heemskerk is
bereid de subsidie aan te vullen met
een korting van € 300,-, waardoor
uw voordeel oploopt tot € 1050,-.
Voorwaarden
De subsidie wordt verstrekt op volgorde van aanvraag. Dus zorg ervoor
dat u tijdig uw aanvraag indient. De
tegemoetkoming geldt alleen voor
inwoners van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. Aan de scooter die wordt ingeleverd zijn voorwaarden gesteld.
Zo dient de scooter minimaal 7 jaar
oud te zijn, een jaar op de naam van
de aanvrager te staan, een tweetaktbrommer of scooter te zijn en in staat
zijn om nog mee op de weg te rijden.
Voldoet u aan alle voorwaarden?
Dan komt u in aanmerking voor de
subsidie. Aanvragen is heel simpel
via het tien-stappenplan. U vindt
deze op www.milieudienst-ijmond.
nl/e-scooter.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Eigen bijdrage hulpmiddelen wonen en vervoer
Per 1 oktober a.s. kan een eigen
bijdrage worden gevraagd als het
gaat om hulpmiddelen bij wonen
en vervoer op basis van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 2 september jl. besloten.
Cliënten krijgen er begin oktober
een brief over.

Voor hulp bij het huishouden wordt
al een eigen bijdrage gevraagd. Vanaf
1 oktober 2014 kan dit dus ook gelden
voor bijvoorbeeld een traplift of een
scootmobiel. Voor personen die op
of onder bijstandsniveau leven, geldt
dit niet. Het Centraal Administratie
Kantoor (CAK) berekent de hoogte
van de eigen bijdrage en int deze ook.
Het exacte bedrag is afhankelijk van
inkomen en leeftijd, huwelijkse staat
en de kosten van de voorziening. De
hoogte van de eigen bijdrage kan per
persoon dus sterk verschillen.

Overgangsregeling
Cliënten die zo’n voorziening nu al
hebben (vóór 1 oktober), gaan pas
vanaf 1 april 2015 een eigen bijdrage betalen. Zij vallen onder het zogenaamde overgangsrecht. Hierover
worden de cliënten rond 1 oktober
nog persoonlijk geïnformeerd.

Wethouder lost startschot
Trots bediende sportwethouder Annette Baerveldt afgelopen zaterdag het
startpistool. Hiermee gaf ze het startsein voor de 24ste editie van de Pierloop Velsen. Maar liefst 1500 atleten liepen om het hardst op drie verschillende afstanden. (foto: Ko van Leeuwen)

Verkeershinder Parkweg
In de periode tussen 22 en 26 september 2014 wordt er gewerkt aan de rioolputten in de Parkweg in Velsen-Zuid. Om dit veilig te doen is het van
belang, dat er maximaal één rijstrook wordt afgezet. De gemeente is zich
ervan bewust, dat dit stagnatie kan opleveren. Vandaar dat uitvoerder Insituform er alles aan zal doen om zoveel als mogelijk buiten de spits te
werken.

Spreek in tijdens
het actualiteitenuurtje
Heeft u als inwoner van de gemeente Velsen een actueel onderwerp dat u onder de aandacht
wil brengen van de gemeenteraad van Velsen? Dit kan tijdens
het actualiteitenuurtje van de
raadsvergadering op donderdag
25 september in het gemeentehuis van Velsen, ingang Dudokplein.

De raadsvergadering begint om
19.30 uur. Uw onderwerp mag niet
op de agenda staan van de raadsver-

gadering. U krijgt twee minuten de
tijd om in te spreken. Als u wilt inspreken kunt u zich vanaf vrijdag 19
september tot uiterlijk woensdag 24
september 16.00 uur aanmelden bij
de raadsgriffie via telefoonnummer
0255 567502 of via e-mail: griffie@
velsen.nl.
Voor meer informatie over de agenda van deze raadsvergadering en de
contactmogelijkheden met de gemeenteraad kijk op de website van
de gemeenteraad: raad.velsen.nl.
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Praktijkproef alcoholgebruik voor scholieren
Het Ichthus Lyceum uit Driehuis
heeft meegedaan aan de zogeheten ‘verkeersmarkt’. Dit verkeersproject heeft als doelstelling
om 14-16 jarigen bewuster te maken van hun verkeersgedrag en de
mogelijke gevolgen daarvan. Het
meest opvallend was de praktijkproef alcoholgebruik op het gasveld bij de Hagelingerweg.

Alcoholbril
De 3e klassers reden op 10 en 11 september jl. in grote buggy’s op het
grasveld bij de Hagelingerweg. De
leerlingen namen vol goede moed
plaats naast een instructeur. Met
een speciale alcoholbril op moesten zij een parcours langs oranje pionnen afleggen. Uiteraard zonder
deze omver te rijden. De bewerkte
bril bootste het kijkgedrag van een

chauffeur met een alcoholpromillage van 0,8 na. Bij de proef vielen talrijke ‘slachtoffers’. Duidelijk werd,
dat zij onder invloed reden.
Ook werd aandacht besteed aan
de problematiek van slechtzienden/blinden in het verkeer en konden leerlingen oefenen hoe zij zichzelf kunnen bevrijden uit een voertuig dat op zijn kop is beland. Dit
verkeersproject is in opdracht van
de gemeente Velsen uitgevoerd door
Post Verkeerseducatie uit IJmuiden en werd volledig gesubsidieerd
door de Provincie Noord-Holland.
De gemeente Velsen laat dit project
al sinds 2007 uitvoeren in het kader
van de aanpak duurzame verkeersveiligheid schoolomgevingen en
schoolroutes. (foto: gemeente Velsen)

Veilige woning heeft u zelf in de hand

Buurtauto’s ‘Stop Woninginbraken’ in Velsen
Tot eind dit jaar rijden er door onze gemeente herkenbare buurtauto’s ‘Stop Woninginbraken’. Daarin zitten medewerkers van preventieteams, die wijken bezoeken
waar relatief veel wordt ingebroken. Zij gaan in gesprek met bewoners en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van
uw woning.

De preventieadviseurs van ISA Security zijn herkenbaar aan hun rode
hesjes met speciaal logo. Ze hebben
een opdrachtbrief van de gemeente bij zich en geven aan de deur uitleg over hoe mensen verdachte situaties kunnen herkennen en melden.
En natuurlijk hoe te handelen om inbraak te voorkomen.
Vanaf 22 september zijn de preventieteams een week aanwezig in een
aantal straten in IJmuiden-Noord.

Deze straten zijn geselecteerd aan
de hand van politiegegevens. Alle bewoners van deze straten ontvangen
een brief van de gemeente waarin
het bezoek wordt aangekondigd. Tot
het einde van dit jaar zullen er nog
acties uitgevoerd worden in IJmuiden-Zuid en Velserbroek.
Elke inbraak is er een teveel
Velsen is blij met deze actie. Burgemeester Franc Weerwind: “Het is
goed dat deze gezamenlijke actie tussen 38 gemeenten, de politie en het
Openbaar Ministerie in Noord-Holland wordt gedaan. Elke inbraak is
er een teveel. Naast materiele schade is er ook vaak emotionele schade
en dat is uiteraard zeer onwenselijk.
Daarom is het goed om te zien dat we
de handen ineen slaan en één en hetzelfde doel nastreven; het terugdringen van het aantal woninginbraken.’’
(foto: gemeente Velsen)

Informatieavond op donderdag 25 september

Start demontage oude spoorlijn Santpoort-IJmuiden
Stichting Stoomtrein Goes-Borsele
(SGB) begint dinsdag 30 september 2014 met het demonteren van
de rails op een deel van de oude
spoorlijn Santpoort-IJmuiden. Het
gaat om het deel ter hoogte van
het sportcomplex van RKVV Velsen
in Driehuis tot aan het spoorviaduct over de Stationsweg in IJmuiden. Voor meer informatie over het
demonteren van het oude spoor
bent u welkom op donderdag 25
september tussen 18.00 en 21.00
uur op het projectbureau HOV Velsen (Zeeweg 1 te IJmuiden).

Naar verwachting zal het verwijderen van het oude spoor 3 à 4 maanden tijd duren. De eerste weken begint SGB met een inventarisatie van
de nog bruikbare materialen. Waar
nodig wordt het groen opgeschoond.
Daarna start het daadwerkelijke demonteren. Een groot deel van het oude spoormateriaal krijgt een nieuwe
bestemming. Zo gaat de stichting de
rails gebruiken voor haar spoorlijn
in Zeeland. Daar rijden museumtreinen op een oud profiel rails, dat
identiek is aan dat van de voormalige spoorlijn Santpoort-IJmuiden.

De abri (wachthuisje) van de halte
Zeeweg wordt opgenomen in de collectie van het Spoorwegmuseum in
Utrecht.
De provincie Noord-Holland is
sinds juni eigenaar van dit deel van
het oude spoor. Bovengenoemde
werkzaamheden passen binnen het
geldende bestemmingsplan. Voordat op deze plek de werkzaamheden
kunnen starten voor de aanleg van
een busbaan, moet eerst een nieuw
bestemmingsplan worden vastgesteld. (foto: Gemeente Velsen)
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Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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 09.00 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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
september tot en met 12 september 2014 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
Trompstraat 169, plaatsen dakopbouw (10/09/2014) w14.000415;
Kromhoutstraat 54 0028, legaliseren opslagvloer (11/09/2014)
w14.000419;
Kromhoutstraat 54 0024, legaliseren verdieping (11/09/2014)
w14.000417;

De Ruyterstraat 130, vergroten 1ste verdieping (09/09/2014)
w14.000414;
Wijk aan Zeeërweg 70, vergroten woning, isoleren d.m.v. buitengevelisolatie en wijzigen indeling
(09/09/2014)
w14.000412.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 59A, plaatsen 3
ramen (10/09/2014) w14.000416.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Dr Kuyperlaan 22, plaatsen
raam in voorgevel (08/09/2014)
w14.000411.
Velserbroek
Velserbroekse Dreef 5, veranderen voorgevel (09/09/2014)
w14.000413;
Liniepad 55, oprichten berging
(06/09/2014) w14.000410;
Liniepad 55, opknappen tuinhuisje
(07/09/2014) w14.000409.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking 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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Velsen-Noord
Reyndersweg 7, oprichten strandpaviljoen (17/07/2014) w14.000328

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 NoordHolland, 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
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

IJmuiden
Trawlerkade ong., plaatsen verankerde stalen damwand (12/09/2014)
Driehuis
Tollenslaan 12, veranderen dakkapel
(zijgevel)(12/09/2014)
w14.000280.
Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 9, vergroten garage (15/09/2014) w14.000350;
Burgemeester
Enschedelaan
13, kappen boom (15/09/2014)
w14.000336.
Roos en Beeklaan 4, kappen 15 bomen (16/09/2014) w14.000373.
Velsen-Noord
Pontweg ong., kappen 14 bomen
(16/09/2014) w14.000378.

Velserbroek
Korteweid ong., kappen 6 bomen
(10/09/2014) w14.000353.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Voetbalseizoen 2014-2015, competitie- en oefenwedstrijden, in het
Tata Steelstadion aan de Minister van Houtenlaan te Velsen Zuid
(10/09/2014), u14.007905
28 september 2014, Buurt Rommelmarkt, gedeelte van de Ladderbeekstraat, in de Verbindingsstraat,
de Geelvinckstraat en een gedeelte
van de Hoeufftstraat, Velsen Noord
(15/09/2014), u14.008776
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Raadsplein 25 september 2014
Op donderdag 25 september 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7

Opening
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 juni 2014
Afhandelen: lijst van aan de raad gerichte brieven
Huisvestingsverordening 2014
Nota Misbruik en Oneigenlijk gebruik
Wet Markt en Overheid

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken
bekijken via de website raad.velsen.nl
De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot uiterlijk woensdag 24 september 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergadering van 26 juni 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaarrekening 2013 IJmond Werkt!
Verordening Leerlingenvervoer Velsen 2014
Voorbereidingskrediet onderzoek aankoop Averijhaven
Jaarrekening 2013 en begroting 2015 gemeenschappelijke regeling
Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland
Bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Jaarrekening en Jaarverslag 2013 Velsen
1e Bestuursrapportage 2014 Velsen
Perspectiefnota 2014 Velsen
Vrijgave en opname budgetten in begroting 2014 t.l.v. de reserve
Beleidsspeerpunten
Jaarrekening 2013 Centraal Nautisch Beheer

IJmond Commissie 23 september 2014
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1,
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: S. Ferraro

7.
8.

De agenda voor de IJmond Commissie:

De IJmond Commissie bestaat uit raadsleden van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Uitgeest en Velsen. De raadsleden bereiden regionale onderwerpen voor die later afzonderlijk worden vastgesteld in de raadsvergaderingen van de vier gemeenteraden. In Velsen worden de verordeningen in de
raadsvergadering van 23 oktober voorgelegd aan de gemeenteraad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening en mededelingen.
Vaststellen agenda.
Besluitenlijst vergadering raadscommissie IJmond 27 mei 2014.
U kunt de audiotulen van de vergadering van 27 mei 2014 op
www.heemskerk.nl beluisteren.
(19:35-20:35 uur) Verordening Jeugdhulp.
(20:35-21:35 uur) Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.
(21:35-22:35 uur) Verordeningen Participatiewet.

Rondvraag.
Sluiting.

Indien u wilt inspreken bij deze vergadering in het gemeentehuis van Heemskerk wordt u verzocht zich uiterlijk 23 september 10.00 uur aan te melden bij
de griffier van de gemeente Beverwijk, de heer drs. M. van Engelshoven-Huls
(0251-256324) (e-mail griffie@beverwijk.nl)

Uitnodiging informatiebijeenkomst
Voor vrijgevestigde jeugd-ggz en
dyslexie-aanbieders en groepspraktijken die zorg bieden in de regio’s
Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond.

Een van die onderwerpen is het sluiten
van zorgcontracten voor 2015 met vrijgevestigde aanbieders en groepspraktijken, die jeugd-ggz en/of dyslexiezorg
bieden.

Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het leveren van
jeugdhulp aan kinderen en jongeren
onder de 18 jaar. De gemeenten in de
regio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond werken daartoe samen op een aantal onderwerpen.

Alle betrokkenen hebben baat bij een
geïnformeerde en betrokken sector.
Daarom organiseren de drie regio’s op
26 september een bijeenkomst om u te
informeren over de aankomende veranderingen in de jeugdhulp. U krijgt informatie over de procedure die de drie

regio’s hanteren voor de contractering
van vrijgevestigde zorgaanbieders en
wie daar onder welke voorwaarden
voor in aanmerking komt. Daarnaast is
de bijeenkomst bedoeld om u in de gelegenheid te stellen elkaar en gemeentelijke vertegenwoordigers te ontmoeten en vragen te stellen.
U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 26 september vanaf 16:00 uur in
de Raadszaal van de gemeente Heemskerk.

Aanmelden
Bent u een vrijgevestigde aanbieder die
momenteel jeugd-ggz of dyslexiezorg
biedt aan jongeren onder de 18 jaar in
één of meer van de samenwerkende
gemeenten dan kunt u zich tot dinsdag 23 september opgeven via www.
heemskerk.nl/informatiebijeenkomst.
Mocht u verhinderd zijn op 26 september en toch informatie willen ontvangen over de contractering, dan kunt u
dit ook via bovenstaande link kenbaar
maken.

