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Fish atlas gepresenteerd
Afgelopen vrijdag werd in het 
Thalia Theater in IJmuiden door 
IMARES, part of Wageningen 
UR, de Fish atlas gepresenteerd, 
een lijvig boekwerk met 
wetenschappelijke waarde.

In deze atlas worden meer dan 200 
vissoorten beschreven die zich 
bevinden in de Noord-Europeese 
wateren.Van 1977 – 2013 is hiernaar 
onderzoek verricht.

Op de foto staan van links naar rechts: 
Tammo Bult Directeur IMARES, Jim 
Ellis redacteur, Niels Daan redacteur, 
Henk Heessen redacteur, Annette 
Baerveldt wethouder gemeente 
Velsen, Peter Heij Directeur-
Generaal Ruimte en Water Ministerie 
van Infrastructuur & Milieu en 
Aldrik Gierveld, plaatsvervangend 
Directeur Agro & Natuur van het 
Ministerie van Economische Zaken. 
(foto: Ko van Leeuwen)

Wijkteam op weekmarkt
Heeft u vragen over 
fi nanciën, zorg, een-
zaamheid? Op don-
derdag 1 oktober van 
11.00 - 14.00 uur staat 
het Sociaal Wijkteam 
IJmuiden Noord-Zuid 
op de weekmarkt in 
IJmuiden om met u 
mee te denken.

Het Sociaal Wijkteam kan u onder-
steunen bij vragen over bijvoorbeeld 
fi nanciën, eenzaamheid, zorg en 
dagbesteding. Wij komen naar u toe 
als u dat wilt, denken met u mee, bie-
den een luisterend oor en zoeken sa-
men met u naar een passende oplos-
sing. We leggen contacten waar dat 
nodig is, ook met andere deskundi-
gen, in goed overleg met u.

Partners 
In het Sociaal Wijkteam werken ver-
schillende organisaties samen uit 
het maatschappelijk werk (Soci-

us en MEE), Welzijnswerk (Stich-
ting Welzijn Velsen), wijkverpleging 
(Zorgbalans en de Zorgspecialist) en 
Wmo (Gemeente Velsen). Deze pro-
fessionals zijn er allemaal, 1 oktober. 
Ze kunnen u vertellen wat het Soci-
aal Wijkteam voor u kan betekenen 
en al uw vragen beantwoorden. 

Bellen kan ook
Kunt u niet naar de markt komen? 
Bel ons dan! Wij zijn te bereiken via 
telefoonnummer 088-8876970, via 
het algemene nummer van de ge-
meente 140255 of via de mail con-
tact@swtvelsen.nl.

Haal meer uit uw geld
Wilt u graag sparen, maar heeft 
u aan het einde van de maand 
geen geld meer over? Of vraagt 
u zich af kan ik beter mijn schuld 
afl ossen of geld opzij  zetten? 
Vul dan het digitale programma 
in van Startpunt Geldzaken. 
U kunt ook langskomen voor 
uitleg bij de lancering van dit 
programma op donderdag 1 
oktober om 16.00 uur in de 
bibliotheek in IJmuiden.

De gemeente Velsen heeft zich 
aangesloten bij ‘Startpunt 
Geldzaken’. Dit betekent dat u als 
inwoner van Velsen gratis gebruik 
kunt maken van een digitaal 
hulpmiddel die u wegwijs maakt 

naar een gezonde fi nanciële 
toekomst. Met dit programma 
maakt u een persoonlijk plan. Met 
het plan ‘Beter rondkomen’ haalt 
u meer uit uw geld. Mensen die 
het geldplan invullen besparen 
gemiddeld € 170,- per maand.

Het kost wel even tijd, maar het 
kan u echt wat opleveren. Benut 
die kans! Maak gebruik van het 
geldplan. Kom voor meer uitleg 
langs bij de lancering van het 
programma door wethouder 
fi nanciën Arjen Verkaik op 
donderdag 1 oktober in de 
bibliotheek Velsen of  ga naar: 
velsen.startpuntgeldzaken.nl of 
kijk op www.velsen.nl.

Tijdelijke opvang van 
vergunninghouders
Het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Velsen is zich bewust van de 
nieuwe instroom van vluchtelingen 
in Europa. Ook Nederland neemt 
hierin zijn verantwoordelijkheid. 
Het college kijkt naar de rol die 
de gemeente Velsen zou kunnen 
spelen. 

Het college richt zich in eerste 
instantie op vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. Het college voelt 
verantwoordelijkheid ten aanzien 
van de opvang van deze kwetsbare 
groep. Daarom wil het college met de 
gemeenteraad in gesprek.

Verkenning locaties
Momenteel verkent het college de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor plaatsing in Velsen. Het college 
kijkt hierbij zowel naar bestaande 
als nieuwe locaties. In de omliggende 
gemeenten in de Veiligheidsregio 
Kennemerland (VRK) zijn inmiddels 
diverse locaties en panden in 
onderzoek voor zowel noodopvang 
als tijdelijke opvang. Het college 

zoekt met die gemeenten afstemming 
om het aanbod te optimaliseren en 
daar waar nodig gebruik te maken van 
elkaars expertise en mogelijkheden.

Coördinatie van 
particuliere initiatieven
Het college is er zich van bewust 
dat er momenteel veel particuliere 
initiatieven worden getoond om het 
toenemende aantal vluchtelingen 
daar waar mogelijk, zowel materieel 
als immaterieel, te helpen en te 
ondersteunen. Het college juicht 
dit toe en is van mening dat die 
initiatieven alleen het benodigde 
e¦ ect sorteren, wanneer deze goed 
gecoördineerd worden. Daartoe 
verkent het college de mogelijkheden 
bij de hiertoe geëigende organisaties.

Het college is zich bewust van het 
feit dat de stroom vluchtelingen 
die in ons land wordt opgevangen 
kan fl uctueren. In dit kader is het 
nu ongewis wat de uitkomsten 
zullen zijn voor Nederland van de 
eerstkomende top in Brussel. 
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Duurzamer 
leven in Velsen? 
Benieuwd wat er allemaal kan?

Kom dan op 9 oktober 2015 naar de 

Plein 1945 - 14.00 – 18.00 uur
Met diverse duurzame kramen,  
informatie, live kunst en  
muziek, workshops voor  
kinderen en volwassenen.

DUURZAME MARKT VELSEN

Mede mogelijk gemaakt door;

Vrijdag 9 oktober is dit jaar de Dag 
van de Duurzaamheid. Ook het 
scheiden van afval is duurzaam. 
Want uw afval vormt de basis voor 
nieuwe producten.

Lever daarom uw (grof ) afval in 
op het HVC afvalbrengstation in 
Velsen Zuid (Amsterdamseweg) 
of Beverwijk (bij Buko 
bedrijventerrein). Als u dat doet 
tussen zaterdag 3 en vrijdag 9 
oktober 2015 maakt u kans op een 
Jamie Oliver keukenmachine of een 
Kobo e-reader.

Prijsuitreiking
Wanneer u uw afval samen met 
de actiekaart gescheiden komt 
inleveren op het afvalbrengstation 
tussen zaterdag 3 en vrijdag 9 
oktober, maakt u kans op een Jamie 

Oliver keukenmachine of een Kobo 
e-reader. De actiekaarten zijn vanaf 
volgende week verkrijgbaar op het 
gemeentehuis (leestafel publiekshal) 
en het afvalbrengstation. Vrijdag 
9 oktober op de ‘Dag van de 
Duurzaamheid’, worden aan het einde 
van de dag de twee prijswinnaars 
getrokken. Op zaterdag 10 oktober 
is de prijsuitreiking eveneens op het 
afvalbrengstation. Meer informatie 
over deze actie en de voorwaarden 
vindt u op de website: www.
indegoeiebak.nl.

Samen halen we eruit wat erin 
zit 
Meer dan 70% van het grof afval 
dat het afvalbrengstation inzamelt, 
wordt hergebruikt. Zo wordt van 
een oude plastic tuinstoel weer een 
plastic speelgoedauto gemaakt en 

vind je een oude autoband weer terug 
in het kunstgrasveld op een sportpark. 
Sinds deze maand kunt u in Velsen 
ook uw lege drankpakken van sap 
en zuivel samen met het plasticafval 
als gescheiden afval aanbieden in de 
oranje/grijze verzamelcontainers 
bij supermarkten of op het 

afvalbrengstation.

Openingstijden 
afvalbrengstations Velsen-Zuid 
en Beverwijk 
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 
15.00 uur

Gescheiden inleveren van uw afval

Maak kans op een keukenmachine of e-reader

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

indegoeiebak.nl

ons PLASTIC heefT wAarde.

houdt u heT ook apArT?
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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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

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. Informatie over de 
gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Resultaten onderzoek

Dienstverlening Velsen
Bezoekers, bellers en e-mailers 
zijn over het algemeen tevreden 
over de manier waarop ze door de 
gemeente worden geholpen. Dat 
blijkt uit recent onderzoek.

Tussen 1 oktober 2014 en 1 januari 
2015 is er onderzoek gedaan naar 
de dienstverlening van de gemeente 
Velsen. Bezoekers aan de balie, bellers 
en e-mailers naar de gemeente, maar 
ook bezoekers van de website (www.
velsen.nl) kregen een verzoek om 
het enquêteformulier in te vullen. 
Leden van het (digitale) Burgerpanel 
werden eveneens benaderd. De 
gemeente hoopt zo een goed beeld 
te krijgen van haar dienstverlening, 
zodat zij nog beter kan inspelen op de 
behoeften, wensen en verwachtingen 
van burgers en ondernemers.
De resultaten van dit onderzoek zijn 

intussen bekend. Deze laten zien dat 
een overgrote meerderheid van de 
klanten tevreden is over de kwaliteit 
van de aangeboden dienstverlening, 
deze krijgt een 7,2 als cijfer. De 
dienstverlening aan de balie en 
telefoon scoren hoog, gemiddeld een 
9,4. 

De kwaliteit van de website scoort 
een 7,1. De gemeente Velsen is 
tevreden over de behaalde scores, 
maar ziet dat er nog ruimte is voor 
verbetering op een paar punten. Daar 
wordt al aan gewerkt; zo wordt de 
opzet en structuur van de website 
aangepast en wordt meer gebruik 
gemaakt van social media zoals 
Facebook, Twitter en Whatsapp.

De resultaten van het onderzoek 
staan op www.velsen.nl.

Sporthal Zeewijk, basis-
school De Zefi er en peuter-
speelzaal Zoe� ! zijn open
Sporthal Zeewijk, basisschool De 
Zefi er en peuterspeelzaal Zoe� ! 
werden vrijdag 18 september door 
wethouder Baerveldt geopend.

Verschillende sportdisciplines 
deden mee aan een sportparade 
en overhandigde de sleutel van het 
gebouw aan wethouder Annette 
Baerveldt, Leo Wijker, voorzitter van 
College van bestuur van de Stichting 
Bijzonder Basisonderwijs Velsen en 
Allart van Deventer, directeur van de 
Stichting Welzijn Velsen.

De feestelijkheden begonnen met 
een vliegshow op muziek verzorgd 
door de Nederlands kampioen 
modelvliegen, Derk van der Vecht. Na 
deze ‘vliegende start’ presenteerde 
de verschillende gebruikers zich. Zo 
deden de leerlingen van De Zefi er een 
dans op Grease Lightning om te laten 
zien dat bewegen goed is, vertoonde 
de peuterspeelzaal een fi lmpje om te 
laten zien hoe er gewerkt wordt op 
de peuterspeelzalen in Velsen en liet 
de afdeling sportzaken een fi lm zien 
over de kracht van sport in Velsen. 

Pellikaan Bouwbedrijf gaf een korte 
presentatie over de duurzaamheid 
van het gebouw. 

Voordat de sportparade begon kreeg 
Fré van Geldorp, afdelingshoofd 
Sportzaken, het certifi caat Veilig 
Heel en Schoon van de Vereniging 
Sport & Gemeenten (VSG) 
overhandigd. Dit certifi caat is pas 
uitgereikt aan 20 sporthallen van 
de 1000 in Nederland en geeft aan 
dat de sporthal voldoet aan alle 
wettelijke eisen en daarnaast aan 
diverse aanvullende eisen op het 
gebied van organisatie en beheer, 
onder andere energiebeheer. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Werkzaamheden
Lange Nieuwstraat
Sinds maandag 14 september 
is de Lange Nieuwstraat dicht 
tussen de rotonde Planetenweg 
en de Vechtstraat.

Samen met de politie en brandweer 
is gekeken of de omleidingen goed 
werken. En dat gaat goed. Er is 
ook veel overleg met winkeliers 
in het gebied. Net na de rotonde 
is een tijdelijk bushalte gemaakt. 
Voor een bewoner is een tijdelijke 
invalideparkeerplaats gemaakt op de 
hoek Lekstraat/Lange Nieuwstraat. 
Deze wordt helaas ook gebruikt door 
andere automobilisten.

Er is vooral een probleem met fi etsers 
die weigeren om de omleidingsroute 
te volgen en daarom op het voetpad 
rijden. Deze omleidingsroute levert 
nauwelijks tijdverlies op. Het fi etsen 
op het voetpad zorgt voor gevaarlijke 
situaties omdat mensen die uit 
woningen of winkels komen dan een 
fi etser tegenkomen. 

Er zijn al extra aanpassingen 
gedaan zoals het versmallen van de 
toegang naar de voetpaden, extra 
verkeersborden en de inzet van 
handhaving. Maar het probleem 
blijft hardnekkig.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
12 september 2015 tot en met 
18 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
Van Broekhuijsenstraat 20, plaat-
sen dakkapel (14/09/2015) 14917-
2015
Van Galenstraat 20, kappen boom 
(13/09/2015) 14870-2015
J.P. Coenstraat 137, plaatsen dakka-
pel (16/09/2015) 15032-2015
Tuindersstraat 94, plaatsen dakka-
pel (18/09/2015) 15179-2015

Driehuis 
Van Lenneplaan 16, wijzigen zijge-
vel (14/09/2015) 14929-2015

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen 2 bomen (11/09/2015) 14817-
2015
Kweekerslaan 21, wijzigen verleen-
de vergunning, verhogen nokhoogte 
(14/09/2015) 14891-2015
Rijksweg 412, kappen boom 
(13/09/2015) 14866-2015
Hoofdstraat ong. tracé HOV, op-
richten brug voor langzaam verkeer 
(15/09/2015) 14990-2015
Kerkweg 93, wijzigen gevelpanelen 
(15/09/2015) 15023-2015
Kerkweg 52, verbreden dakkapel 
(17/09/2015) 15123-2015
Wüstelaan 99b, kappen boom 
(17/09/2015) 15155-2015

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 9, wijzigen ge-
bruik bedrijfswoning naar burger-
woning en wijzigen gebruik gron-
den voor tuin (14/09/2015) 14933-
2015

Santpoort-Zuid

Van Dalenlaan 51, plaatsen dakka-
pel (15/09/2015) 14967-2015
Van Dalenlaan 51, kappen boom 
(14/09/2015) 15103-2015
Harddraverslaan 60, kappen boom 
(15/09/2015) 15010-2015
Louise de Colignylaan 8, kappen 2 
bomen (16/09/2015) 15036-2015
Wüstelaan 32, kappen boom 
(17/09/2015) 15143-2015

Velserbroek
L. Springerstraat 168, plaatsen bal-
konbeglazing (15/09/2015) 14980-
2015
De Vliet  9, plaatsen dakkapel 
(15/09/2015) 14996-2015

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvraag 
dienen te beslissen, verlengd met 
zes weken:

Velserbroek
Rijksweg 287, wijzigen bestemming 
(16/09/2015) 12571-2015

IJmuiden
De Ruyterstraat 150, verande-
ren 1e verdieping in 2 woningen 
(17/09/2015) 12176-2015

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong. tracé HOV, 
realiseren spooronderdoorgang 
(21/09/2015) 12627-2015.

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 Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

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

IJmuiden
Pruimenboomplein 61, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14459-
2015
Pruimenboomplein 66, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14449-
2015
Pruimenboomplein 81, plaatsen bal-
konbeglazing (17/09/2015)14448-
2015

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Olga van Götslaan 5, plaatsen dakka-
pel (21/09/2015) 13644-2015
 
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 88, plaatsen dakop-
bouw (17/09/2015) 11191-2015 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Middenhavenstraat 20-22, gebruik 
pand in strijd met bestemmingsplan 
Havengebied IJmuiden (21/09/2015) 
10451-2015

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Flymasters op 24 en 25 oktober 2015, 
strand IJmuiderslag te IJmuiden 
(16/09/2015) u15.006751

APV artikel 5:18 Standplaatsen
GeenAPV artikel 2:12 Filmen
Geen.

APV artikel 2:12 Filmen
Filmopnames 16 september 2015, 
Kennemerboulevard 300 te IJmuiden 
(14/09/2015) u15.007074
Filmopnames 16 september 2015, To-
renstraat en omgeving + park te Vel-
sen-Zuid (14/09/2015) u15.007070
Filmopnames 24 september 2015, To-
renstraat en omgeving + park te Vel-
sen-Zuid (14/09/2015) u15.007071
Filmopnames 8 oktober 2015, Toren-
straat en omgeving + park te Velsen-
Zuid (14/09/2015) u15.007072.
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Bekendmaking

Vergadering gemeenteraad Velsen 1 oktober 2015

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 15 september 2015 beslo-
ten om de naam Herman Harsveld-
pad vast te stellen voor het fi ets-
pad in het Wijkeroogpark in Vel-
sen-Noord, dat loopt tussen de 
Wijkermeerweg en de Leeghwater-
weg, conform de bij het besluit be-

horende kaart.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 10 september 

2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Verklaring van geen bedenkingen voor project; oprichten 23 apparte-

menten op het perceel Reptonstraat ongenummerd, Velserbroek
7 Vaststelling bestemmingsplan Havengebied Eerste Partiële Herziening
8 Strategische IJmond Agenda
9 Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot en met 1e 

kwartaal 2015
10 Vaststelling verordening vertrouwenscommissie
11 Afscheid van raadslid J.P. van Ikelen
12 Toelating van raadslid M.T.G. Bok
13 Benoeming van een tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter 
14 Benoeming van een eerste waarnemer ambt burgemeester bij afwezig-

heid van het hele college

15 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 30 september 2015 16.00 uur aan te melden bij de raadsgrif-
fi e: 0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet en het TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Straat  Plaats Aantal   Soort    Reden
Antillenstraat/Hagelingerweg   Santpoort-noord  Meerstammig  Esdoorn   Kans op uitbreken
Broekberglaan / binnentuin   Santpoort-noord  1    Populier   Vitaliteit slecht
Santpoortse dreef Bij LP 102 en 109  Santpoort-noord  2    Wilg   Bomen zijn dood

Rooien bomen openbare ruimte
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Openingsfeest voor 
peuters van Zoeff!

IJmuiden - De kinderen van 
Zoeff! spelen al een aantal we-
ken met veel plezier in hun 
nieuwe ruimte in De Ring in 
Zeewijk. Maar op woensdag 16 
september vierden ze met zijn 
allen de opening van de nieu-
we zaal. Om kwart voor negen 
was het al een drukte van be-
lang voor de deur van Zoeff! 
De peuters hadden er duidelijk 
zin in. Het feest begon met de 

voorstelling ‘Kleine muis zoekt 
een huis’ van poppentheater 
Peterselie. De peuters zaten he-
lemaal in het verhaal en keken 
hun ogen uit. Na deze voorstel-
ling werden de peuters getrak-
teerd op poffertjes en drinken. 
Dit lekkers werd ze aange-
boden door het Smashca-
fé, dat ook gevestigd is in de 
Ring. Daarna konden de kin-
deren zich heerlijk uitleven op 

een springkussen, zich laten 
schminken en lekker kliederen 
met lijm, verf en kosteloos ma-
teriaal. 
De peuters hebben met el-
kaar twee prachtige kunstwer-
ken gemaakt, die natuurlijk een 
mooi plekje krijgen op Zoeff! 
Als herinnering aan dit fantas-
tische feest kregen de kinderen 
een mooi, zelf versierd tegeltje 
mee naar huis.
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Bekendmaking

Vergadering gemeenteraad Velsen 1 oktober 2015

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 15 september 2015 beslo-
ten om de naam Herman Harsveld-
pad vast te stellen voor het fi ets-
pad in het Wijkeroogpark in Vel-
sen-Noord, dat loopt tussen de 
Wijkermeerweg en de Leeghwater-
weg, conform de bij het besluit be-

horende kaart.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
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2015
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15 Sluiting
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