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Begroting 2016 sluit
Het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeen-
te Velsen heeft de begroting 2016 
vastgesteld en aangeboden aan 
de gemeenteraad. De begroting 
is meerjarig sluitend, er is ruimte 
voor eventuele tegenvallers en de 
lasten voor burgers en bedrijven 
gaan niet omhoog.

Velsen mag trots zijn op haar solide 
fi nanciële huishouding in deze onze-
kere tijden. De begroting draagt het 
motto ‘Nieuw voor oud’. Er is ruimte 
voor tegenvallers doordat het college 
kritisch heeft gekeken naar bestaand 
beleid en dit waar mogelijk heeft aan-
gepast aan de huidige tijd en behoef-
ten. 

De Visie op Velsen 2025 – Kennisrijk 
werken in Velsen – blijft de leidraad, 
ook voor 2016. Via de Strategische 
Agenda werkt Velsen aan Interessant 
IJmuiden, IJmond innovatieve regio, 
Er zit energie in Velsen en Avontuur-

lijke kust & groen. Daarnaast zijn er 
vijf impulsprojecten die moeten hel-
pen om de Visie op Velsen 2025 te re-
aliseren: Techport IJmond, Kustvisie 
& Kust informatie en innovatie cen-
trum, O� shore Windenergie, Ont-
wikkeling Havenkwartier Halkade & 
Oud-IJmuiden en Citymarketing & 
IJmuiden Rauw aan Zee.

Daarnaast in de Begroting 2016 van 
Velsen aandacht voor de nieuwe en 
extra taken op het gebied van jeugd-
hulp, zorg en werk, voor verbete-
ring van de dienstverlening voor in-
woners, bedrijven en instellingen 
en voor e�  ciënt beleid. Dit alles nog 
steeds in nauwe samenwerking met 
bewoners, bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties en andere 
partners in de regio en in de Metro-
pool Regio Amsterdam. 

Het volledige persbericht, de begro-
ting 2016 en de bijlage staan op www.
velsen.nl. 

Lange Nieuwstraat dicht
Wethouders Floor Bal (Openbare Werken, links) en Ronald Vennik (Ver-
keer & Vervoer) laten het duidelijk zien: de Lange Nieuwstraat is voorlopig 
afgesloten. Volg de werkzaamheden via facebook.com/gemeentevelsen. (fo-
to Reinder Weidijk)

Praat mee over de IJmond
Op dinsdag 22 september ver-
gaderen de gemeenteraden van 
Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen in de IJmondcommissie over 
het voornemen om intensiever te 
gaan samenwerken met elkaar. 
Dit is voor u als inwoners, onder-
nemer of maatschappelijke orga-
nisatie een uitgelezen kans om uw 
mening te geven over dit voorne-
men.

In de IJmondcommissie komen 
de gemeenteraden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen samen om 
gezamenlijk beleid met elkaar af 
te stemmen. Deze samenwerking 
moet nog intensiever worden. Hier-
voor doen de colleges van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen een voor-
stel genaamd ‘Strategische agenda 
IJmond’. 

Strategische agenda
In de strategische agenda staan elf 
onderwerpen waarop de gemeenten 
intensiever met elkaar willen gaan 
samenwerken in de vorm van geza-
menlijk beleid. Onderwerpen die in-
teressant kunnen zijn voor u als in-
woners zijn de IJmondiale arbeids-

markt, de woonvisie, de omgevings-
visie, e-dienstverlening, de veilig-
heidsagenda en de samenwerking op 
het gebied van de jeugdzorg, werk en 
inkomen en zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen.

Bent u ondernemer? Dan is het wel-
licht interessant om uw mening te 
geven over onderwerpen zoals de de-
tailhandelsvisie, toerisme en recre-
atie en het uitbouwen van Techport 
IJmond. Als maatschappelijke orga-
nisaties kan het interessant zijn om 
uw mening te geven over onderwer-
pen zoals de beleidsvisie op kunst 
en cultuur en het milieubeleidspro-
gramma.

Uw mening geven
Wilt u als inwoner, ondernemer, 
maatschappelijke organisatie of be-
langstellende uw mening geven over 
de voorgestelde nauwere samenwer-
king in de IJmond? Meld u dan aan 
als inspreker. Dit kan via gri�  e@
regioijmond.nl of 0225-567502.U 
krijgt dan op 22 september maxi-
maal 3 minuten inspreektijd om uw 
mening kenbaar te maken aan de ge-
meenteraden.

Denk mee over de
nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Velsen is 
op zoek naar een nieuwe burge-
meester. Deze zoektocht neemt 
enkele maanden in beslag en de 
gemeenteraad speelt daarin een 
belangrijke rol. De Commissa-
ris van de Koning van de provin-
cie Noord-Holland, de heer Rem-
kes, heeft inmiddels aan de ge-
meenteraad gevraagd een pro-
fi elschets op te stellen. Hierin 
wordt beschreven aan welke ei-
sen de burgemeester van Velsen 
moet voldoen.

Wilt u samen met de gemeenteraad 
meedenken? Dan bent u van har-
te welkom op de bewonersavond op 
woensdag 23 september vanaf 19.30 
uur in de Burgerzaal van het ge-
meentehuis.

Na een korte aftrap door gespreks-
leider Gertjan Huijbens en fractie-
voorzitters van de gemeenteraad 
kunnen de inwoners na een korte 
discussie op interactieve wijze aan-
geven welke competenties en vaar-

digheden u belangrijk vindt voor een 
nieuwe burgemeester. 

De profi elschets is de basis voor de 
vacature die op 8 oktober in de ge-
meenteraad wordt vastgesteld en 
in de Staatscourant wordt gepubli-
ceerd. Na de sluitingsdatum spreekt 
de Commissaris van de Koning een 
aantal kandidaten en maakt een se-
lectie. De door de raad ingestelde 
vertrouwenscommissie selecteert 
hieruit twee kandidaten. De ge-
meenteraad geeft een voorkeur aan 
voor één van de twee kandidaten. De 
Commissaris van de Koning stuurt 
deze aanbeveling door naar de mi-
nister van Binnenlandse Zaken en 
de minister draagt één van de kandi-
daten voor bij de Kroon.
 
Vanaf 10 september wordt ook aan 
alle deelnemers van het Burgerpa-
nel Velsen gevraagd om mee te den-
ken over een nieuwe burgemeester.  
Wilt u lid worden van het Burgerpa-
nel Velsen, kijk dan op www.velsen.
nl.
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Brede School Velsen-Noord
De Plataan, De Stek, De Vlinder 
en de Wijckeroogzaal – alle on-
derdelen van de Brede School in 
Velsen-Noord werden op vrijdag 
11 september door wethouder 
Baerveldt geopend.

Bij een nieuw gebouw horen ook 
nieuwe namen. Samen met een aan-
tal leerlingen heeft wethouder Baer-
veldt de nieuwe naam van de school 
bekendgemaakt. Door het hijsen 
van de vlag kwam de naam De Pla-

taan tevoorschijn. Wethouder Te 
Beest maakte samen met de beheer-
der van het wijkcentrum de naam 
bekend: De Stek. De peuterspeel-
zaal gaat De Vlinder heten, deze 
naam werd door Allart van Deven-
ter en een peuter onthuld. De naam 
van de gymzaal blijft hetzelfde: Wij-
ckeroogzaal. De opening werd ex-
tra feestelijk, doordat schoolkinde-
ren gingen bellenblazen en de peu-
ters vlinders loslieten. (foto: Rein-
der Weidijk)Open dag Sporthal Zeewijk

We hebben er naar uitgekeken: 
een nieuwe sporthal, sportcafé 
Smash!, basisschool De Zefi er 
en peuterspeelzaal Zoe� ! zijn 
geopend.

Wij nodigen u van harte uit 
voor de open dag op zaterdag 19 
september 2015 van 13.00 tot 
16.00 uur. Het multifunctione-
le gebouw is gelegen aan de Een-

hoornstraat in IJmuiden. De 
open dag begint spectaculair om 
13.00 uur. Voor diverse sporten, 
waaronder badminton (BC Vel-
sen), kor� al (DKV) en volley-
bal (Smashing Velsen) zijn er cli-
nics. Voor de jeugd staat er een 
groot springkussen klaar. Boven-
dien worden er diverse buitenac-
tiviteiten op het beweegplein ge-
houden.

Werk aan de Velsertunnel
In de weken van 14 en 21 septem-
ber werkt Rijkswaterstaat aan de 
Velsertunnel. Van 21 tot en met 25 
september wordt er ook gewerkt 
tussen het knooppunt Beverwijk 
en de afrit IJmuiden. Er wordt ’s 
avonds en ’s nachts gewerkt. Hou 
rekening met extra reistijd.

De werkzaamheden vinden plaats 
ter voorbereiding op de renovatie 
van de Velsertunnel in april 2016. 
De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag 
en vangrail. Ook zijn er asfaltwerk-
zaamheden bij knooppunt Bever-
wijk. In de Velsertunnel worden de 
ruimtes naast de verkeersbuizen 
leeggehaald en schoongemaakt; ze 
krijgen goten voor de toekomstige 
installaties.

Omleidingen
Tijdens de afsluitingen en wegwerk-
zaamheden wordt het verkeer omge-
leid. Automobilisten richting Haar-
lem worden geadviseerd om te rij-
den via de calamiteitenbogen en de 
Wijkertunnel (A9). Verkeer in de 
richting Beverwijk en Wijk aan Zee 
wordt omgeleid over de A9 en kan 
via afslag Beverwijk de weg vervol-
gen. 
 
Hinder 
Weggebruikers moeten rekening 
houden met extra reistijd. Ook kun-
nen de werkzaamheden enige ge-
luidsoverlast veroorzaken. Er wordt 
gewerkt van 20.00 uur ’s avonds tot 
en met 05.00 uur ’s nachts.

Plein 1945 schoon na Pierloop

BeestenBende in actie
Als er zwerfvuil is, is de Beesten-
Bende niet ver weg. Ze bewezen 
hun diensten weer na de Pierloop.

Een gezellige drukte zaterdag 12 
september in IJmuiden! Deelne-
mers aan de Pierloop kwamen na een 
eindsprint op de Lange Nieuwstraat 
over de fi nishlijn bij Plein 1945. De 
lopers kregen allemaal een fl esje wa-
ter uitgereikt tegen de dorst. Niet al-
le lege fl esjes wisten de weg naar één 
van de vuilnisbakken te vinden.

Beestenbende-team
Gelukkig heeft de gemeente Velsen 
sinds dit voorjaar haar eigen Bees-
tenBende-teams die wel raad weten 
met een beetje zwerfafval. Leden van 
de BeestenBende houden samen hun 
eigen buurt schoon en dat hebben ze 
zaterdag ook gedaan. Een team met 
leden van onder meer de Francis-
cusschool  was tussen 14:00 en 16:00 
uur op het plein om fl esjes, dopjes, 
bloemenlintjes en diverse verpak-
kingen netjes op te ruimen en in de 
vuilnisbakken te doen. 

Helden
Een duim omhoog voor deze helden. 
Als extraatje kregen ze allemaal een 
kaartje om een keer lekker te gaan 
zwemmen in zwembad de Heeren-
duinen. Nieuwsgierig? Kijk op  www.
mijnbeestenbende.nl. (foto: Ge-
meente Velsen

Uitnodiging PGB-gesprek
Met een persoonsgebonden bud-
get (PGB) kunnen ouders jeugd-
hulp inkopen voor hun kind. Heeft 
u zo’n  PGB/Jeugd en nog geen 
uitnodiging gehad om te praten 
over een herindicatie? Neem dan 
contact op met het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG).

Sinds 1 januari 2015 is de gemeen-
te verantwoordelijk voor alle jeugd-
hulp. Daarmee is de gemeente ook 
verplicht om het PGB voor het ein-
de van 2015 opnieuw vast te stel-
len (herindiceren).  Deze herindica-
tie wordt gedaan door het Centrum 
voor Jeugd en Gezin.

PGB’s die al toegekend zijn lopen 
door tot uiterlijk 31 december 2015. 
Zonder herindicatie stopt het PGB 
per 1 januari 2016. Een deel van de 
herindicaties is al gedaan, maar nog 
niet met iedereen. Van de meeste 
mensen is bekend dat zij een PGB /
Jeugd hebben.  Zij zijn door het CJG 
uitgenodigd voor een gesprek. 

Heeft u ook een PGB/Jeugd en geen 
brief gehad van het CJG? Neem dan  
zo snel mogelijk contact op te ne-
men met het CJG IJmond, telefoon-
nummer 088-9958355, voor een per-
soonlijke afspraak. Op die manier 
bent u ervan verzekerd dat het PGB 
voor jeugdhulp voortgezet wordt.
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Er ligt een cadeautje klaar voor mantelzorgers
De IJmond-gemeenten laten hun 
waardering blijken voor de man-
telzorgers in de regio. Dat doen 
we via een cadeautje, dat de 
mantelzorgers zelf kunnen aan-
vragen. De informatie hierover 
wordt breed verspreid. We ho-
pen dan ook dat we fl ink kunnen 
uitdelen.

Mantelzorg bestaat in soorten en 
maten, van af en toe een paar uur-
tjes tot zeven dagen in de week. 
Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld 
( jonge) kinderen die zorgen voor 
een gehandicapte ouder, senioren 
die zorgen voor hun partner, bu-
ren die boodschappen doen en ver-
voer naar doktersafspraken rege-
len, vult u zelf maar in. Als u zorgt 
voor iemand die langdurig ziek is of 

een beperking heeft, die woont in 
Beverwijk, Heemskerk of Velsen, 
en u doet dat meer dan vier uur in 
de week, al langer dan drie maan-
den en u krijgt er niet voor betaald, 
dan willen wij u graag een aardig-
heidje geven. 

Einde ‘mantelzorgcompliment’
Tot en met 2014 bestond het ‘man-
telzorgcompliment’. Iemand die 
veel hulp en steun kreeg van een 
ander, kon dit via de SVB (Sociale 
Verzekeringsbank) aanvragen voor 
zijn of haar mantelzorger. Het ging 
om een fi nanciële waardering van 
de rijksoverheid.

Waardering gemeenten
Nu bestaat het ‘mantelzorgcom-
pliment’ niet meer. Met ingang van 

2015 laat de rijksoverheid het aan 
de gemeenten over hoe zij omgaan 
met mantelzorgers. De gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
hebben met elkaar afgesproken dat 
ze zorgen voor een VVV-bon. Het 
bedrag is niet heel groot (€ 25), de 
waardering des te groter.

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is on-
betaalbaar. Het is soms ook zwaar, 
of ingewikkeld te combineren met 
school of werk. We willen mantel-
zorgers daarom óók graag helpen 
met informatie, ondersteuning en 
advies. Dat kan via Socius. 

Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kunnen 
informatie geven over praktische 

zaken zoals vergoedingen en toe-
slagen. Ze weten ook de weg naar 
ondersteuning als de zorg mis-
schien zwaar wordt. Zo kunnen we 
mantelzorgers helpen om hun be-
langrijke werk vol te houden. Want 
ook al zorg je met liefde voor een 
ander, soms is een beetje onder-
steuning zeer welkom.

Folder gemist?
De gemeente verstuurt huis-aan-
huis een brief met meer informa-
tie over het mantelzorgcadeau. In 
deze brief zit ook een aanvraagfol-
der. In het gemeentehuis, bij zorg- 
en wijkcentra, huisartsen en bij de 
bibliotheek kunt u de komende we-
ken een folder vinden. Aanvragen 
kan ook via de website www.vel-
sen.nl.

Allerzielen Verlicht Velsen zoekt vrijwilligers
Op woensdag 28 oktober is het 
weer ‘Allerzielen Verlicht’ op de 
begraafplaats De Biezen in Sant-
poort-Noord. Wie wil helpen om 
dat sfeervol, warm en gastvrij te 
laten verlopen, kan zich aanmel-
den als vrijwilliger – voor de op-
bouw, tijdens de viering of de dag 
erna.

Van 18.30 - 21.30 uur, op woensdag 28 
oktober, is de Allerzielen Velsen Ver-
licht viering op de gemeentelijke be-
graafplaats de Biezen in Santpoort-

Noord. De begraafplaats wordt sfeer-
vol ingericht met veel licht, klank, 
vuur en kunst, om gezamenlijk de do-
den te herdenken en herinneringen 
te delen.

De Stichting Allerzielen Velsen en de 
gemeente Velsen organiseren deze 
herdenking. Zij zijn op zoek naar vrij-
willigers die op de avond zelf onder-
steuning willen geven. Deze vrijwil-
ligers ontvangen de bezoekers bij de 
kunstonderdelen of voorzien ze van 
een kopje ko�  e, thee of chocolade-

melk. De bezoekers moeten gastvrij 
worden ontvangen en op hun gemak 
worden gesteld.

Daarnaast worden er nog mensen ge-
zocht voor overdag, die kunnen hel-
pen met de opbouw van de viering. 
Denk aan dingen als vuurkorven en 
fakkels neerzetten, kunstonderde-
len opbouwen, materialen vervoeren, 
kortom alles wat nodig is er een goede 
viering van te maken. Tot slot zijn ook 
vrijwilligers nodig voor de a� ouw op 
de avond zelf en de volgende dag.

Op woensdag 14 oktober is er een in-
formatieavond voor vrijwilligers, 
vindt in de gemeentelijke wijkpost W. 
Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid. U 
krijgt uitleg over wat Allerzielen Vel-
sen Verlicht inhoudt, wat de werk-
zaamheden voor de vrijwilligers zijn 
en u kunt aangeven waar uw interes-
se ligt. Voor meer informatie en om 
de sfeer te proeven is er de site www.
allerzielenvelsen.nl. Bekijk de site en 
meld u aan! Voor meer informatie: 
0255-523086.

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 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 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
5 september 2015 tot en met 11 
september 2015 de volgende 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen 
op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Visseringstraat 10, veranderen kan-
toren 1ste verdieping naar 3 ap-
partementen (07/09/2015) 14915-
2015;
Kennemerstrand 800 8000, bou-
wen tijdelijk paviljoen Hightide 
(08/09/2015) 14681-2015;
Willemsbeekweg 80, plaatsen 
schuur (07/09/2015) 14581-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 30, 
kappen boom (08/09/2015) 14781-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen reclamebord eigen terrein 
(08/09/2015) 14683-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel 
(voorgevel)(08/09/2015) 14689-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong. 
(rijksmonument), restaureren hek-
werk (07/09/2015) 14639-2015.

Velsen-Zuid
Stelling 42, oprichten berging 
(11/09/2015) 14835-2015;
Heuvelweg 6, gebruik parkeerter-
rein voor evenement (11/09/2015) 
14857-2015;
Wenckebachstraat ong. en Park-
weg ong., plaatsen 2 mottoborden 
IJmond Bereikbaar (09/09/2015) 
14924-2015.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, wijzi-

gen vergunde kozijnindelingen 
(11/09/2015) 14969-2015;
Willem de Zwijgerlaan 1, kappen 
boom (11/09/2015) 14970-2015.

Velserbroek
Vromaadweg 107, plaatsen dakop-
bouw (07/09/2015) 14646-2015.

Velsen-Noord
De Zandstraat 9, uitoefenen be-
roep aan huis (schoonheidssalon)
(09/09/2015) 14729-2015;
Wenckebachstraat ong. en Park-
weg ong., plaatsen 2 mottoborden 
IJmond Bereikbaar (09/09/2015) 
14924-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie 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-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Velsen
HOV tracé deelgebied 5, uitvoeren 
werkzaamheden en weg aanpas-
sen t.b.v. HOV (09/09/2015) 11917-
2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., aanleggen 
tijdelijke parkeerplaatsen t.b.v. re-
alisatie HOV Velsen (09/09/2015) 
11944-2015. 

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, uitbreiden ge-
bruik Felison Cruise Terminal 
(15/09/2015) 12200-2015.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Spilbergenstraat 20, plaatsen dakka-
pel (15/09/2015) 13054-2015;
Lange Nieuwstraat en Plein 1945, her-
inrichting en aanleggen nieuw riool 
(11/09/2015) 12020-2015;
Paulus Potterstraat 9, plaatsen luifel 
boven voordeur (09/09/2015) 12196-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachtelij-
ke brouwerij (11/09/2015) 8226-2015.

Santpoort-Zuid 
Anna van Saksenlaan 8, kappen boom 
(10/09/2015) 13411-2015.
 
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 152, plaatsen woonwa-
gen (08/09/2015) 11962-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
De Zeiler 134, oprichten berging 
(15/09/2015) 13464-2015.

Verleende omgevingsvergunning- 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor onderstaand project 
een omgevingsvergunning verleend. 
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daartoe redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit be-
sluit binnen een termijn van 6 weken 
met ingang van de dag na die waarop 
dit besluit ter inzage is gelegd een ge-
motiveerd beroepschrift indienen bij 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en 
indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Voor-
waarde is wel dat ook beroep is inge-
steld. Tevens kan ook digitaal het be-
roep- en verzoekschrift worden inge-
diend bij genoemde rechtbank via ht-
tp://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschik-

ken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde si-
te voor de precieze voorwaarden. De 
onderstaande omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van18 september 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden en op 
de website www.velsen.nl, via het me-
nu: direct naar/meer nieuws/beslui-
ten en vergunningen. 

Santpoort-Noord
HOV deeltracé 1, plaatsen damwan-
den (activiteit bouwen bouwwerk) 
(09/09/2015) 5839-2015.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Beleef Tata Steel op 10 oktober 2015, 
omgeving en terrein Tata Steel te Vel-
sen-Noord (11/09/2015) u15.006543.
Open Nederlands kampioenschap 
Blokarten op 21 en 22 november 2015, 
Zone 3 strand IJmuiderslag te IJmui-
den (14/9/2015) u15.006630
Boerenmarkt op 26 en 27 september 
2015, Spekkenwegje 8 te Santpoort-
Noord (15/09/2015) u15.006740 
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Besluiten (vervolg)
APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnames 16 september 2015, Kennemerboulevard 300 te IJmuiden (14/09/2015) u15.007074
Filmopnames 16 september 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007070
Filmopnames 24 september 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007071
Filmopnames 8 oktober 2015, Torenstraat en omgeving + park te Velsen-Zuid (14/09/2015) u15.007072

Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van ar-
tikel 139 Gemeentewet bekend dat het college van burgemeester en wet-
houders in zijn vergadering van 8 september 2015  heeft besloten:

- artikel 5.1 van de Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
2015 als volgt te wijzigen: “het blijk van waardering bestaat uit een attentie in 
natura of een cadeaubon.”

- Aan de Nadere regels voor Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
2015 toe te voegen: 

 Artikel 5.4:
 De mantelzorger komt in aanmerking voor het blijk van waardering indien:
• de zorg voor de cliënt met een chronische ziekte of een beperking al langer 

duurt dan drie maanden en

• de omvang van de zorg vier uur of meer per week is en
• de mantelzorger niet betaald wordt voor de zorg die wordt verleend.
- het besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

Inwerkingtreding
De gewijzigde Nadere regels  treedt in werking daags na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de verordening 12 weken ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze veror-
dening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.nl.

Aanmelding evenementen 2016  
In verband met planning en afstem-
ming is het van belang om in een 
vroeg stadium inzicht te hebben in 
het aantal en soort evenementen 
waarvoor in het jaar 2016 een ver-
gunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen 
dienen met gebruik van het hier-
voor bestemde aanmeldingsfor-
mulier vóór 18 oktober a.s. hun 
evenement(en) aan te melden bij 
de Gemeente Velsen, afdeling Pu-

bliekszaken, werkeenheid Vergun-
ningen. 

Het aanmeldingsformulier kunt u 
downloaden van de website van de 
gemeente www.velsen.nl. Het for-

mulier is te vinden op de startpagina 
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier di-
gitaal op te sturen naar evenemen-
ten@velsen.nl.

IJmondcommissie op 22 september 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda

3 Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 19 mei 2015
4 Strategische IJmond agenda
5 Aanbeveling v.a.v. monitoring van de IJmondcommissie
6 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de raadsgri�  er Martin van Engelshoven-Huls: gri�  e@beverwijk.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Raafstraat 26, 1976 AA IJMUIDEN

Zeewijkplein 510, 1974 PS IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 

DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.




