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

formeren over onze werkzaamheden. Vanaf nu treft u op de Infopagina de rubriek ‘Wist u dat?’ aan. Met
deze week aandacht voor burgerinitiatieven.

Operatie Steenbreek
Vrijdag 22 september hebben kinderen van groep 4/5 van basisschool De Boekanier in IJmuiden
stoeptegels van het schoolplein
gehaald en een nieuwe boom geplant. Zo willen zij iedereen bewust maken van de nadelige gevolgen van teveel stoeptegels op
pleinen, in tuinen en in de openbare ruimte.

Wist u dat …..
De gemeente u kan helpen bij uw
ideeën en initiatieven
Heeft u een goed idee voor uw buurt
of wijk of voor de gemeente als geheel,
dan kunt u hulp vragen van de gemeente. De gemeente kan u op allerlei manieren helpen, waardoor de kans van
slagen van uw initiatief groter wordt.
Bewonersinitiatieven
De gemeente Velsen heeft geld voor
bewonersinitiatieven en werkt graag
mee aan plannen om een wijk of
buurt leuker, mooier, veiliger of socialer te maken. U leest hier meer over
via www.velsen.nl/producten/bewoners-of-wijkinitiatief. Er is ook een
gemeentelijke Facebookpagina met
leuke voorbeelden van bewonersinitiatieven (facebook.com/bewonersinitiatieven binnen velsen/).
Aanvragen van subsidies en vergunningen

De gemeente kan u helpen door het
verlenen van een vergunning of een
subsidie. Om deze aan te vragen zijn
er verschillende formulieren beschikbaar en er is ook informatie op de
website te vinden :
• Voor een subsidieaanvraag voor
kunst en cultuur kunt u naar
www.velsen.nl/vrije-tijd/cultuur/
kunst-in-velsen.
• Maatschappelijke instellingen kunnen schriftelijk een aanvraag indienen voor verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie hierover gaat u naar www.velsen.nl/producten/maatschappelijke-instellingen-subsidie
• Als u een evenement wilt organiseren moet u soms een vergunning
aanvragen. Maar in veel gevallen is
een melding al voldoende. Meer informatie hierover leest u op www.
velsen.nl/producten/evenement-organiseren

Tijdens hoosbuien, waar we steeds
vaker mee te maken hebben, komt er
in korte tijd veel water in het riool.
Veel tuinen zijn tegenwoordig ‘versteend’, waardoor het regenwater niet
snel kan worden afgevoerd. Een groene tuin doet dat wel. Bovendien is dit
ook beter voor de leefbaarheid van de
buurt. Klimaatverandering zorgt voor
stijgende temperaturen. Groene tuinen zorgen voor meer verkoeling in de

zomer.
De gemeente en het Pieter Vermeulen Museum moedigen daarom inwoners, scholen en instellingen aan om
hun tuin, schoolplein of buitenruimte
in te richten met veel planten, struiken en bomen en minder met tegels.
‘Tegels eruit – Groen erin’! Operatie
Steenbreek
Tip
In het Pieter Vermeulenmuseum is de
tentoonstelling ‘Tuin vol geheimen’
gestart. Daarin wordt volop aandacht
besteed aan groene tuinen. Voor meer
informatie:
http://www.pietervermeulenmuseum.nl/
Op de foto (Reinder Weidijk) Richard
van Hardeveld, beleidsmedewerker
riolering en grondwater van de gemeente Velsen en de enthousiaste
leerlingen van de Boekanier.

Uit het college

• Het Milieubeleidsplan van de gemeente loopt van 2015 tot 2020. Er
is nu een tussenrapportage gemaakt.
Daarin staat dat we de landelijke
doelstelling van 1,5% energiebesparing per jaar voor bewoners en bedrijven halen. Als we de doelstelling
van 20% energiebesparing in 2020
willen halen, moeten we extra maatregelen nemen.
• Het jaarverslag ‘leerplicht’ over het
schooljaar 2016-2017 is gemaakt.
De gemeente let erop dat alle kinderen die naar school moeten (leer-

plicht), dat ook echt doen. Er waren
243 meldingen van schoolverzuim
en er zijn 34 processen-verbaal opgemaakt. Dat is (naar verhouding)
net zoveel als het jaar ervoor.
• IJmond Werkt! helpt mensen in de
regio weer aan werk, al of niet betaald. IJmond Werkt! heeft een verslag gemaakt over het eerste half jaar
van 2017 met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten.
Informatie over collegeberichten aan
de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Infopagina
28 september 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Afvalinzameling
Santpoort-Zuid
Momenteel zijn er door de verbouwing bij de Dekamarkt in SantpoortZuid problemen met de inzameling
van papier, glas en plastic-afval.

Daarom heeft Velsen besloten om
voorlopig de inzameling op de Van
Dalenlaan te organiseren, en niet lan-

ger bij de Dekamarkt. De locatie wordt
zo snel mogelijk ingericht. Bewoners in
Santpoort-Zuid kunnen ook hun glas
aanbieden op de Harddraverslaan en
Louise de Colignylaan. Daarnaast kunt
uw papier, glas en plastic-afval ook
kwijt op het Van den Bergh-van Eysingaplantsoen.

Afvalinzameling
Zeewijkplein
Sinds de verbouwing van het winkelcentrum aan het Zeewijkplein is
het niet meer mogelijk om er papier, glas, textiel en plastic afval
weg te gooien. De containers zijn
weggehaald.

Bewoners kunnen zolang gebruik maken van de containers op het Canopusplein, de Doorneberglaan of de
Schiplaan. Op de oorspronkelijke plek
bij het winkelcentrum kunnen de ondergrondse containers niet meer worden teruggeplaatst.
Bellatrixstraat
Gemeente Velsen heeft nu een nieuwe plek gevonden in de Bellatrixstraat
in IJmuiden. Dat is de straat tegenover het winkelcentrum. Het gaat om
de eerste twee parkeervakken aan de
linkerzijde op de foto (met de grijze

en gele auto), naast het grasveld. Daar
hoopt de gemeente komende maand
weer nieuwe containers te realiseren.
Waarom Bellatrixstraat?
De containers voor glas, oud papier,
textiel en plastic afval worden uit
praktisch oogpunt altijd dicht bij een
supermarkt geplaatst. Dreefbeheer
(de exploitant van het winkelcentrum) ziet geen mogelijkheid meer om
deze rond het winkelcentrum te plaatsen. Gemeente Velsen heeft daarom
gezocht naar een alternatief zo dicht
mogelijk bij het winkelcentrum. Daarbij is gekeken naar de parkeerdruk en
verkeerssituatie, de kabels en leidingen ondergronds, eventueel overhangende bomen en de mogelijkheid voor
HVC om de containers te legen. De gemeente Velsen is zodoende uitgekomen op de Bellatrixtraat.

Bunkermuseum laatste
keer open, seizoen 2017
Bij de sloop van één van de drie
bunkers bij het Missiehuis is pantsermateriaal gered, dat geschonken
is aan het Bunkermuseum.

Deze vele honderden kilo’s pantserstaal zijn op 1 oktober in het bunkermuseum te bewonderen.
De openingstijden zijn van 11:00 tot
16:00 uur. U vindt het Bunkermuseum

aan de Badweg in IJmuiden, entree tegenover Camping De Duindoorn. Het
Bunkermuseum is overigens op 1 oktober as voor de laatste keer dit seizoen
open. Meer informatie: www.BunkerMuseum.nl
Op de foto ( Bunker Museum IJmuiden) het staal en de pantserdelen uit
de gesloopte bunker van het type 502

Stadslezing 2017

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van
harte uit om bij de 7e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.
Op woensdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in IJmuiden.
Architectuurhistoricus Hermen van Bergeijk en ruimtelijk
ontwerper Jacques Warmerdam geven dit jaar invulling aan
de lezing met als onderwerp:

Ontwikkeling kustdorp
IJmuiden aan Zee
De ontwikkeling van het kustdorp
IJmuiden aan Zee is weer een stap verder gekomen. Vrijdag 22 september jl.
ondertekenden de gemeente Velsen,
KondorWessels Vastgoed B.V. , Kennemerstrand N.V., Kennemermeer B.V.
en Seaport IJmuiden Onroerend Goed
B.V. de samenwerkingsovereenkomst

voor het kustdorp IJmuiden aan Zee.
Namens de gemeente ondertekende
wethouder Annette Baerveldt. Wilt u
meer lezen over de ontwikkeling van
het kustdorp kijk dan op https://www.
velsen.nl/actueel/projecten/kustvisiekust-informatie-en-innovatie-centrum (foto: Reinder Weidijk)

‘IJmuiden en de bende van Dudok’
Er wordt tijdens deze stadslezing ingegaan op de invloed van
Dudok en de link gelegd naar de moderne stedenbouw.
Ook wordt u meegenomen in de vraag hoe we in IJmuiden
omgaan met het gedachtegoed en het wederopbouwplan
van Dudok.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 2 oktober 2017 via
mail: communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.
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Van ma. 2 tot en met zo. 8 oktober

Week van de Opvoeding
Voetballen, dansen, over een lijn
lopen en oefenen met ‘rijden met
een glaasje op’ – allemaal activiteiten in de Week van de Opvoeding. De noemer is ‘buiten de lijntjes’. Er is van alles te doen in Velsen. Kom langs en doe mee!

Veilige sfeer BVO Telstar
Maandag 25 september jl. hebben
burgemeester F. Dales, algemeen directeur van Telstar P. de Waard, officier van justitie R. Mud en teamchef
regiopolitie IJmond M. Dubbeld een
overeenkomst m.b.t. betaald voetbal bij Telstar ondertekend. Zij tekenden voor een veilige sfeer tijdens

voetbalwedstrijden. De overeenkomst is voor twee jaar afgesloten.
Daarna wordt bekeken of de samenwerking in het kader van de openbare orde en veiligheid effectief is geweest. Op de foto ( Reinder Weidijk)
vlnr: burgemeester F. Dales, M. Dubbeld, P.de Waard en R. Mud)

Op woensdag 4 oktober begint om 2
uur ’s middags een voetbaltoernooi
bij het Cruyﬀ Court in IJmuiden. Op
het plein van basisschool De Pleiaden is het feest met dansworkshops
door Kunstencentrum Velsen en
een demonstratie van DanceWorks
Velsen met het team dat naar het
WK in Polen gaat! Je kunt ook geschminkt worden, er is een springkussen en een waterproeverij. Wil je

weten hoe het is om achter het stuur
te zitten met een glaasje teveel op?
De Brijder heeft daar de alcoholbril
voor. Daag je vader, moeder, oom,
tante, opa of oma uit en kijk wie met
deze bril de meeste penalty’s scoort
of nog rechts over een lijntje kan lopen. Het evenement duur tot 5 uur ’s
middags.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
doet veel op het gebied van opvoeding. Iedereen kan er terecht met
grote en kleine vragen of een gesprekje over opvoeden en opgroeien. Kijk eens op de website, die is
net vernieuwd: www.cjgijmond.nl.
Meer informatie over de week van
de opvoeding op www.weekvandeopvoeding.nl.

Zin in een actieve middag vol fun?

Sport en spel in IJmuiden

Aanpak leefbaarheid
Noordzeekanaalgebied
Het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied gaat een aantal
concrete acties ondernemen om
de ervaren overlast van sommige omwonenden te beperken. Dit
naar aanleiding van het leefbaarheidsonderzoek, dat eerder dit
jaar is afgerond.

Eén loket en wijkgesprekken
Uit het leefbaarheidsonderzoek
bleek dat niet altijd duidelijk is waar
iemand voor welke klacht moet zijn.
Daarom gaat het Bestuursplatform
onderzoeken of het mogelijk is om
voor de overlast van Haven en Industrie één klachtenloket te ontwikkelen. In gesprekken met inwoners zal

beter inzicht worden verkregen welke overlast van haven en industrie
wordt ervaren.
Het Bestuursplatform
Het Bestuursplatform bestaat uit:
de gemeenten Amsterdam, Velsen, Beverwijk, Haarlemmerliede
& Spaarnwoude, Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam NV, Zeehaven
IJmuiden N.V., Tata Steel IJmuiden
B.V., de provincie Noord-Holland,
het Ministerie van IenM en Rijkswaterstaat. ( foto: Jaap Bakker)
Meer info: www.noordzeekanaalgebied.nl

Voetballen doe je op een Cruyff Court maar
vandaag is er naast het voetbaltoernooi nog
veel meer te beleven! Heb je wel eens een
penalty gescoord met een alcoholbril op? Daag
je vader of moeder uit om ook te schieten.
Dans mee met een workshop, bewonder het
WK team van DanceWorks Velsen, geniet van
een waterproeverij en nog veel meer!
Jij komt toch ook?
Datum en tijd: 4 oktober van 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Cruyff Court Velsen en schoolplein obs
De Pleiaden, Pleiadenplantsoen IJmuiden

Gratis evenement
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Duurzame Helden Festival

afval
scheiden

Meer informatie
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

energie
& water

duurzaam
eten

Meer comfort voor minder geld
De Omgevingsdienst IJmond en de
gemeente Velsen organiseren het
festival, waar ook het Duurzaam
Bouwloket is vertegenwoordigd.
Hier kunt u een subsidiecheck laten
uitvoeren. Ook geven zij onafhankelijk advies over uw woonsituatie.
Energiek Velsen vertelt u graag hoe
u groen en dus doelmatig kunt investeren. Rendement en duurzaamheid
gaan heel goed samen. Verder staan
er aanbieders van isolatie en zonnepanelen. Wilt u meer weten over ﬁnanciering? Dat kan ook, de Rabobank IJmond heeft ook een kraam en
zij helpen u graag verder.

Koken zonder gas en nog veel meer
Nederland wordt in de toekomst
meer en meer aardgasloos. Kun je dan
nog wel lekker koken en wokken? Dat
wordt tijdens het festival getoond. Er
zijn kookdemo’s om 12:00 uur en om
14:00 uur. Behalve kijken, mag u natuurlijk ook proeven.
Het water kan steeds moeilijker weg.
Tegels en verharding houden het water tegen dat anders direct de grond
in loopt. Verruil daarom uw tegels
voor planten. Dat is ook beter voor
de dieren. Op het festival wordt gedemonstreerd wat precies de effecten zijn van verharding. Verder vertelt HVC graag over recycling en het
scheiden van afval. Ook is De Beestenbende aanwezig. Deze kinderen
ruimen zwerfvuil op en maken onze
gemeente schoner. Uiteraard laten
ook ondernemers zien hoe zij zich
extra inzetten voor mens en milieu.

kinder
activiteiten

Zaterdag 7 oktober vindt het
Duurzame Helden Festival plaats
op Plein 1945 in IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur kunt alles te
weten komen over energiebesparende maatregelen in huis. Kinderen kunnen zich ook prima vermaken, er zijn knutselactiviteiten en
kookworkshops.
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PROGRAMMA
Opening door wethouder Floor Bal

Doorlopend: - SALE bij Du-Dock
- KOOKDEMO’ s (12.00 & 14.00 uur)
- Kinderen Koken en Knutselen
16.00

Sluiting

GRATIS
ENTREE
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

artwork > ernestine de bruijn, art-plus.nl

- GRATIS subsidie & bespaaradvies

Vignet Gezonde School
Dit schooljaar heeft de Jan Campertschool uit Driehuis het vignet
Gezonde School behaald (themacertificaat Welbevinden).

De school heeft zich ingezet voor sociale veiligheid. Een sfeer waarin de
kinderen goed voor elkaar zijn, niet

elkaar pesten en de ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen. Afgelopen vrijdag onthulde wethouder Baerveldt
het bord ‘Gezonde School’. Het vignet
geldt tot 2019. Eerder is het vignet al
behaald door De Molenweid uit Velserbroek en De Zeﬁer uit IJmuiden.
(foto: Reinder Weidijk)

Hondencontrole is gestart
De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente
Velsen binnenkort met een hondencontrole. Aan de hand van de belastingadministratie van de gemeente
gaat een aantal hondencontroleurs
de aanwezigheid van honden controleren.

ket./producten en diensten/ hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet
downloaden.
Wanneer u geen aangifte doet en de
hondencontroleur treft toch een hond
aan, bent u niet alleen hondenbelasting schuldig, maar zal ook een wettelijke geldboete worden opgelegd.

Waarom controle?
Als u een hond heeft, vereist de wet dat
u uw dier meldt bij de gemeente. Er zal
dan hondenbelasting worden geheven. De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. Om dat goed te kunnen
doen, controleert de gemeente regelmatig hoe het met het hondenbezit in
Velsen is gesteld. 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 legitimatiebewijs.

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond
• Voor de tweede hond
• Voor iedere hond boven
het aantal van twee
• Voor kennels

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) aanmelden bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen
bij de werkeenheid Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon
0255-567200. Of afhalen bij het Klant
Contact Centrum op het gemeentehuis, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden
of downloaden van de gemeentelijke
website, www.velsen.nl./ digitaal lo-

€ 83,33
€ 105,52
€ 118,53
€ 584,04

Wat doen we met de hondenbelasting?
Met het geld van de hondenbelasting
neemt de gemeente maatregelen om
hondenpoepoverlast te bestrijden en
te voorkomen. Denk aan uitlaatplaatsen, opruimzakjes voor de poep en de
poepzuiger die een keer per week de
paden schoonmaakt. Op de uitlaatplekken is er geen opruimplicht. Hier
kan uw hond zich heerlijk uitleven en
vaak vrij rondrennen. Op alle andere
plekken loopt uw hond aangelijnd en
geldt een opruimplicht voor de hondenpoep.
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op www.velsen.nl.
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Inspraakreacties
verbinding A8-A9
Uw mening telt als het gaat over
het verbeteren van de verbinding
van de A8 met de A9. Door een inspraakreactie, ook wel een zienswijze genoemd, in te dienen op
de resultaten van de planstudie
geeft u aan met welke punten u
het wel of niet eens bent en waarom. De inspraakperiode loopt tot
en met zondag 1 oktober.

Hoe kunt u inspreken?
U kunt uw zienswijze op de resultaten van de planstudie Verbinding
A8-A9 bij voorkeur indienen via het
speciale webformulier op de website www.verbindingA8-A9.nl. In uw
zienswijze geeft u in uw eigen woorden aan waar u het wel of niet mee
eens bent. Graag voorzien van uw
naam, adres en woonplaats.
Ook kunt u uw zienswijze mailen
naar A8-A9@noord-holland.nl of

per post opsturen naar:
Provincie Noord-Holland
t.a.v. de heer T. van Eijk
o.v.v. zienswijze planstudie Verbinding
A8-A9/referentienummer: 969948
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Wat gebeurt er met uw inspraakreactie?
Als u uw reactie digitaal heeft ingediend, ontvangt u een ontvangstbevestiging. Op alle zienswijzen wordt
ingegaan in de Nota van Beantwoording. In deze nota wordt toegelicht
in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot aanpassingen. Rond de jaarwisseling besluit
Gedeputeerde Staten over een deﬁnitief voorkeursalternatief. Daarna
wordt het in februari 2018 voorgelegd aan Provinciale Staten.

Onthulling vredespaal
Noordzeekanaalgebied
21 september was het de Internationale Dag van de Vrede. Burgemeester Dales van Velsen onthulde samen met Desney Hoogeland een vredespaal aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.

De paal is een initiatief van de Vrouwen van Vrede IJmond. De vredespaal
met de vredesboodschap is bedoeld
om stil te staan bij een kernwapen-

vrije wereld, een rechtvaardige wereld, maar óók vrede in de eigen buurt.
Geschiedenis
Het plaatsen van vredespalen begon
ooit in Japan als reactie op de vernietiging door de atoombommen. Inmiddels staan er vele paaltjes verspreid
over de wereld en vanaf 21 september ook in Velsen-Noord. (foto: Dennis Gouda)

Bekendmakingen algemeen
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.

tehuis. . Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdag van 08.00 uur tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met
één van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor
geen netnummer te draaien. Uiteraard
kunt u ook gewoon langskomen bij het
Klant Contact Centrum in het gemeen-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze website www.velsen.nl
kunt u 24 uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werk-

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij
het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid en verordeningen te
publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente
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: www.raad.velsen.nl.

vel
plaatsen
erfafscheiding
(22/09/2017) 25273-2017.

Biallosterskilaan 55, vergroten woonhuis (18/09/2017) 24813-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen van
een bedrijfspand tot een woning
(21/09/2017) 25098-2017.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 6, kappen boom
(19/09/2017) 24932-2017.

dag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met
het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
september 2017 tot en met 22
september 2017 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
Herculesstraat 63, vervangen dakkapel achterzijde, plaatsen dakkapel
voorzijde (18/09/2017) 24762-2017;
Grahamstraat 297, vergroten terras
(19/09/2017) 24954-2017;
Grahamstraat 299, vergroten terras
(19/09/2017) 24951-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, wijzigen brandcompartimentering, wijzigen gevel (20/09/2017) 249712017;
Boerhaavestraat 6, wijzigen ge-

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57 A, tijdelijk
plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting
Plaats) (21/09/2017) 25158-2017.
Santpoort-Noord

Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen bedrijfspand (19/09/2017) 24822-2017;
Zwanebloembocht 92, plaatsen afdak
(22/09/2017).
25267-2017
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Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking 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

gemeentevelsen |

zij op de volgende aanvragen dienen
te beslissen, verlengd met zes weken:
Santpoort-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren
bouwen in afwijking vergunning
(20/09/2017) 16061-2017;

gemvelsen

nabij Broekbergenlaan 3, grond in gebruik nemen als parkeerplaats / handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening (20/09/2017) 17769-2017;
Duin- en Kruidbergerweg ong., reinigen hekpijlers, terugplaatsen pompoenen (22/09/2017) 20906-2017.

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.

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35b, aanbrengen stalen
constructie (intern) (22/09/2017)
20905-2017;
Velserenderlaan 7, kappen boom
(spoed) (22/09/2017) 24263-2017.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, starten sport BSO
(19/09/2017) 4285-2017;
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen dakopbouw, uitbouw achterzijde
(25/09/2017) 10829-2017.

IJmuiden
Zeewijkplein 127, vervangen reclame (21/09/2017) 16434-2017;
Velserduinplein 1A en 2A, verbouwen eerste verdieping (22/09/2017)
19489-2017.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 19, uitbreiden
woning (25/09/2017) 21122-2017.

Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (21/09/2017) 20658-

2017;
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel
(21/09/2017) 19522-2017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, vergroten
bovenwoning (21/09/2017) 190132017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
IJmuiden Kust Trail 2017 op 30 november 2017 van 09:00 uur tot 17:00
uur (25/09/2017) 24843-2017;
Open NK blokarten op 25 en 26 november 2017 van 10:00 tot 17:00
uur locatie; strand van IJmuiden22946-2017.

Aanmelding Openbare werken
Aan de Rietkamp 14 in Velserbroek wordt een haagbeuk gekapt. Hij is te groot en te breed geworden voor de plek waar hij staat.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

het zebrapad in de Heerenduinweg
ter hoogte van de Iepenstraat op te
heffen door middel van het verwijderen van de zebramarkering en het
verwijderen van de borden L2 van

Bijlage 1 van het RVV 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-

bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van
verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

Zeewijkplein 266, 1974 PL IJMUI-

DEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

de ﬁets/bromﬁetspaden behorende
bij de Heerenduinweg en de aansluitende wegvakken van Kruisberglaan
en de Spaarnestraat op te heffen
door middel van het verwijderen van
de borden G12a en aan te wijzen als
verplichte ﬁetspaden door middel
van plaatsing van de borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens 1990;
het ten noordwestelijke gelegen
ﬁetspad nabij het kruispunt Gijzenveltplantsoen als éénrichtingsﬁetspad aan te wijzen door het verwijderen van borden G12b en plaatsing
van bord C2 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
het ﬁets/bromﬁetspad Kamperfoeliepad op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden G12a
en aan te wijzen als verplicht ﬁetspad door middel van plaatsing van de

borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van
verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
oktober 2017

donderdag

5

Locatie: het gemeentehuis, ingang
Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune
van de raadzaal. De raadsvergadering
is zowel live als achteraf te volgen
via www.velsen.nl/gemeenteraad en
is daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot 12.00 uur bij de griffie
via telefoonnummer 0255 - 567502 of
via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam,
e-mailadres en telefoonnummer. De
griffie neemt dan contact met u op.
Bestemmingsplan Motorhuislocatie
Op de locatie Motorhuis aan de
Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord
wil de gemeente tien 2-onder-1-kapwoningen realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeslui-

ten omgevingsvergunning en onthefﬁng Hogere grenswaarden hebben ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad stelt
de bestemmingsplan Motorhuislocatie vast.
Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen
te Velserbroek
Vanuit de omgeving van het L. Zocherplantsoen te Velserbroek is het
verzoek gekomen voor meer parkeergelegenheid, met name bij de entree
van de woonwijk. In de omgeving is
geen ruimte om extra parkeergelegenheid aan te leggen zonder hiervoor een groenvoorziening deels op
te geven. Het groen wordt gecompenseerd in oppervlak en waarde van het
groen. De gemeenteraad besluit om de
bestemming van het groen aan te passen.
Benoeming lid Raad van Toezicht
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond
Binnen de raad van toezicht van de
Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond is een vacature ontstaan.
Op voordracht van de oudergeleding
van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de openbare
scholen in Beverwijk, Heemskerk en

Velsen benoemen de gemeenteraden
van deze gemeenten de heer R. Zaal
uit Heerhugowaard.
Rekenkamerrapport Burger- en
overheidsparticipatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek
laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het
contact met de inwoners verder te
verbeteren. Uit het onderzoek komt
een aantal aanbevelingen voor raad en
college, zoals de benadering van verschillende doelgroepen in een wijk, de
keuze van de communicatiemiddelen
die worden ingezet, de transparantie
in het participatieproces en de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
Beleidsnota Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021
beschrijft wat we in Velsen en de
IJmond doen voor onze jeugd: van
vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische
jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan
laten vaststellen door de gemeenteraden.

Debat: Zienswijze planstudie Verbinding A8 – A9
De gemeente Velsen wil een zienswijze indienen op de resultaten van
de planstudie Verbinding A8-A9 bij
Gedeputeerde Staten van NoordHolland. De gemeente Velsen neemt
nu een besluit over een aangepaste
zienswijze om te komen tot een volgende stap die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9.
Debat: Onderzoek naar effecten
van niet-realiseren fusie in de
IJmond
De gemeenten Beverwijk en Velsen
willen een extra onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten
van het niet plaatsvinden van een gemeentelijke herindeling/fusie in de
IJmond. Aan de gemeenteraden van
Beverwijk en Velsen wordt gevraagd
hiervoor een budget van totaal €
20.000,00 beschikbaar te stellen. De
gemeenteraad Velsen neemt hier nu
een besluit over.
Benoeming raadsgriffier
De heer R.B. Palstra wordt voorgedragen als nieuwe raadsgriffier. De raad
benoemt hem tijdens deze raadsvergadering. Per 1 november 2017 begint
de heer R.B. Palstra bij de gemeente
Velsen.

