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• In 2019 gaat Stichting Citymarketing Vel-
sen de citymarketing uitvoeren. In de sub-
sidieregeling Citymarketing Velsen 2018 
leggen we vast waarop de gemeente wil 
sturen en hoe getoetst zal worden of de 
gewenste resultaten (zoals het verbeteren 
van het imago van IJmuiden) uiteindelijk 
bereikt worden. De subsidieregeling is 

een nadere uitwerking van de Algemene 
Subsidieverordening Velsen 2017.

Meer informatie  https //portal.ibabs.eu en 
log in met de volgende gegevens  Site  Vel-
sen. Emailadres  burger. Wachtwoord  bur-
ger. Klik op  overzichten en collegeberich-
ten.

  Uit het college

Wethouder sport Bram Diepstraten over-
handigde maandag 24 september de eer-
ste Sportpas Velsen nieuwe stijl brochure 
aan kinderen op basisschool de Hoek-
steen in Velserbroek.

In de gemeente Velsen hebben basisschool-
leerlingen de afgelopen jaren kennis gemaakt 
met vele mooie sporten die de gemeente rijk 
is. Hiervoor werd de jeugdsportpas ingezet. 
Dit schooljaar is de jeudsportbrochure en de 
website voor de Sportpas Velsen veranderd. 
De website is nog makkelijker te gebruiken 
en de brochure heeft een nieuwe uitstraling 
gekregen.

We hebben als doel  m r Velsenaren vitaal 
in beweging brengen met een duidelijk sport- 
en beweegaanbod voor iedereen  Daarom 
gaan we het concept van de Sportpas Velsen 
breder trekken dan alleen de jeugd om zo ook 

jongeren, volwassenen en senioren kennis te 
laten maken met verschillende sporten. Het 
speci  eke aanbod voor volwassenen en seni-
oren zal dit jaar nog via een brochure n de 
website worden getoond

Hoe werkt de nieuwe sportpas Velsen?
In de nieuwe brochure staan veel leuke 
sporten. Kinderen kunnen met 2 of mis-
schien wel 5 verschillende sporten kennis 
maken als ze dat willen. In de brochure staat 
nog meer informatie over leuke buiten-
schoolse sportactiviteiten zoals de Sport-
mi  en Schoolsportkalender. De Sportmi  
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven en 
kost 1 tot 3 per keer. a naar de website 
www.sportpasvelsen.nl voor meer informa-
tie, inschrijven of voor het aanbieden van 
een sport/activiteit. We wensen alle kin-
deren veel sportplezier toe. (foto  Reinder 
Weidijk)

Eerste uitgave Sportpas 
Velsen nieuwe stijl uitgereikt

Muziekvereniging Soli uit Santpoort-
Noord werd donderdag 20 september 
verrast met een feestelijk bezoek aan 
hun vereniging. 

Burgemeester rank Dales ging als ver-
rassing samen met de organisatie Vereni-
ging van het Jaar langs bij Muziekvereni-
ging Soli. Ze kregen daarbij te horen dat 
zij de winnaar zijn van de verkiezing Ver-
eniging van het jaar in de categorie cul-
tuur. De jury gaf aan  Dit is echt een voor-

beeld vereniging. Muziekvereniging Soli is 
goed georganiseerd, er worden mooie crea-
tieve prestaties geleverd en er zijn veel be-
trokken leden en vrijwilligers. Het is geen 
feest als Soli niet is geweest. Maar k zijn 
zij voorloper op het gebied van maatschap-
pelijke impact en betrokkenheid in de ge-
meenschap. Dit zal voor verenigingen in de 
toekomst steeds belangrijker worden. Of-
tewel, een vereniging die het verdient om 
in de schijnwerpers te staan.  (foto  Rein-
der Weidijk)

Soli wint verkiezing 
Vereniging van het Jaar 2018

De gemeente heeft dit jaar van april tot 
en met oktober bij wijze van proef hon-
denuitlaters langs de westkant van het 
Kennemermeer geleid. De bedoeling 
was om de beschermde natuur aan de 
oostkant zoveel mogelijk te ontzien. Dit 
lijkt e ect te hebben en daarom wordt 
de proef verlengd tot 1 april 2019.

De aanwezigheid en de uitwerpselen van 
de honden kunnen een negatieve invloed 
hebben op de beschermde natuur in dit 
gebied. Daarom worden hondenuitlaters 

met borden verzocht om de route via de 
westkant te nemen. Dit verzoek heeft ge-
werkt, want de aanwezigheid en uitwerp-
selen van honden is aan de oostkant aan-
zienlijk lager. Nu wil de gemeente bij alle 
betrokken partijen nagaan of het gewenst 
is om deze situatie permanent te maken. 
Denk aan partijen zoals hondenuitlaat-
services en strandhuisjeseigenaren, en 
andere bezoekers van het gebied. Het is de 
bedoeling dat daar in maart 2019 duide-
lijkheid over is.

Honden uitlaten bij het Kennemermeer
Proef verlengd tot 1 april 2019

Iedereen kan wel eens een steuntje in 
de rug gebruiken van iemand dichtbij. 
Dat kan bij allerlei zaken zijn, zoals een-
zaamheid, boodschappen doen, over-
belasting, of de zorg voor een ander. 
Het Sociaal Wijkteam bespreekt graag 
met u wat mogelijk is.

Er zijn veel manieren om inwoners te hel-
pen bij hun vragen. E n daarvan is samen 
kijken naar de eigen omgeving. Wat kun-
nen familieleden doen, vrienden of buren  
Vraag het ze  Het Sociaal Wijkteam helpt 
u hierbij. 

Eerst kijken we met u naar de mogelijkhe-
den in uw eigen omgeving, het zogenaam-

de netwerk. Welke mensen zijn belangrijk 
voor u  En kunt u uw netwerk misschien 
groter maken  

Als we weten welke mensen belangrijk 
voor u zijn, maken we daar een afspraak 
mee. Dan kijken we met elkaar wat de pro-
blemen zijn en hoe u het beste geholpen 
kan worden. Iedereen kan idee n inbren-
gen. Het Sociaal Wijkteam heeft hier goe-
de ervaringen mee en inwoners zijn tevre-
den en verrast over het resultaat. 

Wilt u meer weten  Bel dan gerust met 
het Sociaal Wijkteam in uw wijk. Wij 
zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 
8876970 of 140255. (foto  Pi abay)

Wat doet het Sociaal Wijkteam?
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Bewoners van Oud-Velsen en de laagbouw 
in IJmuiden gaan dit najaar over op het 
nieuwe systeem van afval inzameling. Spe-
ciaal voor hen zijn er informatieavonden en 
gaan er  ‘afvalcoaches’ langs de deur voor 
uitleg en hulp.

In Oud-Velsen gaat het om de hele wijk ten 
noorden van de Amsterdamseweg/Stations-
weg. Zij en de bewoners van de laagbouw in 
IJmuiden krijgen deze week een brief met uit-
leg, omdat ze binnenkort een nieuwe afvalrol-
container krijgen voor plastic, blik en drink-
pakken (met oranje deksel). Het restafval dat 
zij dan nog overhouden, kunnen ze  voortaan 
naar een ondergrondse restafval container 
brengen. Die staat binnen 250 meter van hun 
huis en vaak staan er ook nog 2 of 3 andere 
in de buurt. Als een container  vol is, of er is 
een storing, dan kunnen ze dus bij een ande-
re container terecht.  Die zijn straks alleen te 
openen met een HVC afvalpas, die je ook ge-
bruikt voor het afvalbrengstation / de mili-

eustraat. De grijze rolcontainer voor restafval 
haalt HVC straks op, want die is dan niet meer 
nodig. 

Brief en uitnodiging
Er komen in IJmuiden straks 20 extra onder-
grondse containers bij, zodat er altijd 1 in de 
buurt is. Wie zijn afval goed scheidt, houdt 
maar een klein beetje restafval over. De be-
trokken bewoners van Oud-Velsen en  IJmui-
den krijgen bij de brief deze week een uitnodi-
ging voor een aantal informatieavonden in de 
bus. Mensen van HVC en de gemeente beant-
woorden dan al hun vragen.

Goede resultaten
In Velserbroek en Velsen-Noord wordt het af-
val al zo ingezameld. Daardoor groeit de hoe-
veelheid ingezameld plastic, blik en drink-
pakken, net als de hoeveelheid ingezameld 
GFT, etensresten en papier. Het doel: in 2020 
brengt elke inwoner niet meer dan 100 kilo 
restafval per jaar weg. (foto: gemeente Velsen)

Oud-Velsen en laagbouw IJmuiden
Afval scheiden ondergronds

Waar kan ik mijn afval kwijt? En als de 
container nu vol is, waar moet ik dan 
heen? Kan HVC de container niet vaker 
legen? Dit soort vragen krijgt Nathalie, 
afvalcoach bij HVC, regelmatig. Daar-
om gaat ze met een aantal collega’s in 
IJmuiden de deuren langs om bewo-
ners uitleg te geven over de nieuwe 
wijze van afvalinzameling.  Hier is ze 
aan het woord.

Nathalie: “Als we afval gaan inzamelen 
met ondergrondse containers is de eerste 
vraag: ‘Moet ik dan met zware afvalzak-
ken over straat?’. Mijn antwoord: Dat 
hoeft niet als u goed uw afval scheidt. 
Doe het plastic, blik en de drinkpakken 
in de nieuwe bak met het oranje deksel. 
En houd glas, oud papier, textiel en GFT 
apart. Doe je dat consequent, dan blijft er 
nog maar weinig restafval over om weg te 
brengen.

‘Waar kan ik mijn restafval kwijt?’ – dat 
willen inwoners ook vaak weten. Er staat 
een container binnen 250 meter en vaak 
ook nog 2 of 3 andere in de buurt. Zodat 
je bij een storing bij een andere container 
terecht kunt. Dat voorkomt dumpingen. 
De praktijk leert – omdat mensen toch 
moeten wennen – dat er in het begin toch 
afval naast de container gedumpt wordt. 
Daarom doet de gemeente meer aan 
handhaving. 

HVC moet ook een beetje ‘ontdekken’ hoe 
vaak zij de containers straks moet legen. 
De ene container is sneller vol dan de 
andere, maar HVC kan dat op afstand uit-
lezen. Na zo’n 3 weken heeft HVC al een 
goed beeld en komt er een goed ritme in 
het legen van de containers. En is de con-
tainer toch sneller vol dan verwacht? Bel 
dan de klantenservice van HVC op num-
mer 0800-0700 of mail via klantenser-
vice@hvcgroep.nl.”

Afvalcoach Nathalie helpt
Afval scheiden? Het went!

Op woensdag 3 oktober praat wethou-
der Jeroen Verwoort met MKB onder-
nemers uit Velsen. Het gaat vooral over 
hoe de gemeentelijke dienstverlening, 
mobiliteit en bereikbaarheid verbeterd 
kunnen worden. De bijeenkomst is van 
19.00-21.30 uur in Apollo Hotel IJmuiden 
Seaport Beach.

Deze bijeenkomst is een opvolging uit het 
voorlopig collegeprogramma 2018-2022: 
‘Velsen komt naar je toe!’ De informatie die 
de wethouder ophaalt, kan e¡ ect hebben op 
het defi nitieve collegeprogramma. Hij wil 
graag met de MKB ondernemers in gesprek 
over de uitkomsten van de Ondernemers-
peiling Velsen 2017 (gedaan door I&O Re-
search), die tijdens deze bijeenkomst wor-
den gepresenteerd. In het bijzonder gaat 
het dan om de vraag hoe de gemeentelijke 
dienstverlening, mobiliteit en bereikbaar-

heid verbeterd kunnen worden.

Heeft u daar als MKB-ondernemer binnen 
de gemeente Velsen ideeën over? Meld u dan 
aan via gbergem@velsen.nl.  Vragen kunt u 
sturen naar mmooibroek@velsen.nl.

‘Velsen komt naar je toe!’
Wethouder praat met MKB-ers

Je kent het wel: onderweg naar je werk 
zie je een losliggende stoeptegel, een 
gat in de weg, of een lantaarnpaal die het 
niet doet. Je denkt: “Hier zou de gemeen-
te iets aan moeten doen!” En natuurlijk 
wil je die best informeren, maar dat kost 
tijd die je net even niet hebt. Dat kan van-
af nu veel makkelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor 

meldingen over de openbare ruimte. Een-
voudig en snel. Open de app op je mobiel, 
maak een foto, en stuur de melding door. Je 
kunt zelfs zien of iemand anders de melding 
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te 
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app 
nu in de App Store en de Play Store.

Samen zorgen we voor een veilige en schone 
omgeving. Doe je mee?

Download nu de 
Slim melden Velsen app 

Zaterdag 22 september was het weer Burendag. Bewoners van de Havenkade, Huijgens-
straat en Fultonstraat maakten kennis met elkaar onder het genot van een kopje ko©  e. Zij 
wisselden ideeën uit over de verkeersveiligheid, groen en de energietransitie. Wethouder 
Floor Bal (bewoner van één van deze straten) was hier ook bij en nam alle ideeën die werden 
gegeven mee. Hij kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met afspraken voor een vervolg. 
#velsenkomtnaarjetoe. (foto: gemeente Velsen)

#velsenkomtnaarjetoe lift mee
Burendag 2018
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De Japanse duizendknoop is een ijzer-
sterke uitheemse plant die in Nederland 
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daar-
door hard groeit (wel 10 centimeter per 
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is 
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in 
de zon en in de schaduw) en kan dwars 
door asfalt en funderingen heen groei-
en. Help mee met de bestrijding op 17 
november!

De gemeente moet deze plant bestrijden en 
gaat daarvoor op zoek naar methoden die 
voldoende werken en zo min mogelijk scha-
delijk zijn voor het milieu. Daarnaast ho-
pen we dat er Velsenaren zijn die zich vrij-
willig willen inzetten om de duizendknoop 
met de hand te lijf te gaan. Dat kan door de 
plant er met zoveel mogelijk wortels uit te 

trekken of door hem met een schop uit te 
steken.

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 no-
vember van 13.00 – 17.30 eenmalig een mid-
dag waarop de wethouder samen met vrij-
willigers op een aantal plekken in Velsen de 
duizendknoop gaat uitsteken. De gemeente 
stelt handschoenen en schoppen beschik-
baar en zorgt voor de afvoer van het afval.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Voorafgaand aan de middag organi-
seert de gemeente bij de wijkpost in Sant-
poort-Zuid een informatieavond waarin u 
meer hoort over hoe en waar de plant groeit 
en hoe de bestrijding in zijn werk gaat. Die 
datum volgt nog. Hopelijk tot in november! 
(foto: gemeente Velsen)

Bestrijding Japanse duizendknoop
Wie helpt mee op 17 november? 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 15 september tot en met 
21 september 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Peperkers 43, plaatsen balkonbeglazing 
(17/09/2018) 13060-2018
Kennermerlaan 52, wijzigen winkelruimte 
naar kinderdagverblijf (17/09/2018) 13080-
2018
Marktplein 42, plaatsen dubbele deur in 
voorgevel (18/09/2018) 13128-2018
Stolstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2018) 13290-2018
Van Wassenaerstraat 55, plaatsen dakop-
bouw (20/09/2018) 13350-2018
Loggerstraat/Haringkade ong.(L 

5306), plaatsen hek rondom het perceel 
(21/09/2018) 13401-2018

Velsen-Zuid
Genieweg 44, aanleg en opruimen tijdelijke 
ontvangstlocatie voor bagger (17/09/2018) 
13038-2018
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping, 
wijzigen constructie (21/09/2018) 13417-
2018

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, versterken binnenvaart 
kade (18/09/2018) 13179-2018

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 8, kappen boom 
(18/09/2018) 13153-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen boom 
(19/09/2018) 13253-2018
Papenburghlaan 4, kappen boom 
(19/09/2018) 13260-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, legaliseren hekwerk 
met poort (17/09/2018) 13050-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

Santoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (19/09/2018) 
10458-2018
Anna van Burenlaan 8, kappen 12 bomen 
(24/09/2018) 10704-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunning APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Pinkenweekend op 13 oktober 2018 van 
09.00 tot 15.00 uur; locatie: Naaldkerk, 
Frans Netscherlaan 12 (18/09/2018) 13130-
2018

Velsen-Noord
Subaru beach battle Wijk aan Zee op 25 no-
vember 2018 van 10.00 tot 17. 00 uur, loca-
tie: strand Wijk aan Zee en noordpier Velsen 
(20/09/2018) 13318-2018

Ingekomen aanvraag standplaatsver-
gunning APV artikel 5:18

Velsen-Zuid
Sanquin Bloedvoorziening, op dinsdagen 
op 8 januari, 5 maart, 30 april, 25 juni, 20 
augustus en 15 oktober 2019, Minister van 
Houtenlaan (eigen terrein sportclub Tel-
star) (18/09/2018) 13199-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 

van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Dirk Hartoghstraat 64, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2018) 10679-2018

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, legaliseren gevel-

wijziging, terrasscherm en binnentrap 
(19/09/2018) 10076-2018           
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, uitbreiden 
chalet met aanbouw en plaatsen zonnepa-
nelen (17/09/2018) 8784-2018

Velsen-Noord
Van Diepenstraat 44, kappen 4 bomen 
(19/09/2018) 11138-2018

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 12, plaatsen dakkapel 
(18/09/2018) 11070-2018           
Wüstelaan 32, vernieuwen dak (19/09/2018) 
10816-2018  (gemeentelijk monument)       
nabij Schoterkerkpad en Van Dalenlaan, 
aanpassen overweg Santpoort-Zuid en 
aanleg waterhuishoudkundige voorzienin-

gen ten behoeve van bergingscapaciteit 
(18/09/2018) 8146-2018
Bloemendaalsestraatweg 38, vervangen 
dakkapel voorzijde woning (20/09/2018) 
11024-2018

Santpoort-Noord
Vlietweg 16, vervangen reclameobject 
(zuidwestzijde) (21/09/2018) 10802-
2018 

Driehuis
Da Costalaan 22, plaatsen dakkapel voorzij-
de woning (20/09/2018) 12611-2018

Velserbroek
Floraronde 293, uitbreiden basisschool 
(20/09/2018) 7384-2018
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Besluiten (vervolg)
Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden in zone 2 strand 
IJmuiden op 6 en 27 oktober, 10 en 
24 november, 8 en 22 december 2018 

(21/09/2018) 7809-2018

Velsen-Zuid
Het houden van voetbalwedstrijden in het 

speelseizoen 2018-2019, locatie:  Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 
123b (21/09/2018) 9408-2018

Bekendmaking route gevaarlijke sto� en Gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben op 4 september 
2018 een wijziging van de gemeentelij-
ke route voor het vervoer van gevaarlij-
ke sto� en defi nitief vastgesteld. De wij-
zigingen betre� en:

a. verwijdering van de rijkswegen A22 en A9 
uit de route.

b. uitbreiding van de route met de volgende 
wegen in de IJmond-haven:

• Zeehavenweg tot aan de Volendamkade
• Volendamkade en Monnickendamkade 

(uitgezonderd de Monnickendamkade 
tussen de Breskensstraat en Vlissingen-
straat).

c. Het vaststellen van drie alternatieve rou-
tes:

1.  Voor de bestaande route Velsertraver-
se/Rijk de Waalweg/Wenckebachstraat/ 
Staalhavenweg/Noordersluisweg/ Pont-
weg

het alternatief:
Velsetraverse/Lijndenweg/Basisweg/Wij-

kermeerweg/Concordiastraat/Pontweg. 
2. Voor de bestaande (deel)route Amster-

damseweg/Parkweg/Stationsweg/Pont-
plein het alternatief:

Amsterdamseweg/Rijksweg/A208/Sant-
poortse Dreef/Hagelingerweg/Van den

Vondellaan/Waterloolaan/Minister van 
Houtenlaan/Pontplein. 

3. Voor de bestaande (deel)route Pont-
plein/Kanaaldijk/Geul/Dokweg/ bedrij-
venterrein Zeehaven 

het alternatief:
Minister van Houtenlaan/Zeeweg/ Heeren-

duinweg/Kruisberglaan/Zeewijkplein/
Planetenweg /Pleiadenplantsoen /Raaf-

straat/Dokweg/ bedrijventerrein Zeeha-
ven.

Het ontwerp-besluit en bijbehorende route-
kaart zijn voor inspraak vrijgegeven. Geen 
zienswijzen zijn ontvangen en de defi nitie-
ve routebesluit en routekaart zijn ongewij-
zigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
De bevoegdheid dit besluit te nemen is door 

de Raad aan burgemeester en wethouders 
gedelegeerd.

Beroep
Binnen zes weken na deze bekendmaking is 
het mogelijk schriftelijk beroep aan te teke-
nen bij de Rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem, of digitaal via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. In spoedeisende gevallen 
kan daarnaast een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Noord-Holland.

U kunt de stukken inzien op de website 
www.velsen.nl en via Overheid.nl.

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

• Sportvisserij Midwest Nederland, te 
Uitgeest, voor het rijden op de Noordpier in 
Velsen-Noord op 27 september 2018 in ver-
band met een opruimactie. 
 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-

den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Schapenland 34, 1991 CV  VELSERBROEK 

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Subsidieregeling Citymarketing Velsen 2018
Vanaf 2017 is de uitvoering van citymar-
keting gestart vanuit de gemeente. Daar-
bij is vooral ingezet op het verbeteren 
van het imago en de bekendheid van 
IJmuiden.

Het college vindt het belangrijk dat city-

marketing ook in de komende jaren wordt 
uitgevoerd en dat er vanuit de samenleving 
draagvlak en betrokkenheid is. Daarom wor-
den de activiteiten die betrekking hebben op 
citymarketing vanaf 2019 uitgevoerd door 
de Stichting Citymarketing Velsen. Subsi-
diering van de stichting is daarbij het uit-

gangspunt. 

Op 25 september heeft het college de  sub-
sidieregeling  Citymarketing Velsen 2018 
vastgesteld. In de Subsidieregeling City-
marketing Velsen 2018 staat omschreven 
waarop de gemeente wil sturen en hoe ge-

toetst zal worden of de gewenste resulta-
ten (zoals het verbeteren van het imago van 
IJmuiden)  uiteindelijk bereikt zal worden. 
De subsidieregeling is een nadere uitwer-
king van de Algemene Subsidieverordening 
Velsen 2017.  De regeling treedt een dag na 
publicatie in werking.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Mercuriusstraat 230, 1973 WZ  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




