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Gemeenteraad behandelt
conceptbegroting 2016
De gemeenteraad bespreekt op
donderdag 8 oktober de conceptbegroting 2016 in een openbare
raadsbrede sessie van het Raadsplein, aanvang 20.45 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

College in Velsen-Noord
Het college heeft dinsdag 29 september jl. een bezoek gebracht aan VelsenNoord. Het bestuur sprak onder meer met een vijftal buurtbewoners over de
gevolgen van de leegstand van basisschool De Triangel. Ook waren de bewoners die middag van harte welkom in wijkcentrum De Stek voor een hapje en
een drankje. (foto: Gemeente Velsen)

Stop met voeren!
Meeuwen en duiven horen bij
IJmuiden met haar havens en de
zee. Veel mensen willen ze graag
verwennen met losse frietjes,
broodkruimels etc. Maar meeuwen en duiven kunnen ook een
plaag zijn. Help dat te voorkomen
en stop met voeren!

De gemeente probeert de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Niet alleen door voorlichting te geven, maar
ook door samen met de woningcorporaties in te zetten op het tegengaan
van nestvorming. Het is overigens bij
wet ( Flora-en Faunawet) verboden
om de eieren te rapen, nesten weg te

halen of te beschadigen.
Nog enkele tips
• Gooi uw afval en etensresten in de
afvalbak of breng dit naar de kinderboerderij Velserbeek in VelsenZuid. Daar staan speciale containers.
• Sluit de afvalbak goed.
• Zet de vuilniszak pas vlak voor ophaaltijd langs de weg.
• Voorkom broedplaatsen door nestwerend materiaal op uw dak te leggen, pinnen of netten op het dak te
(laten) plaatsen. Dit is vooral effectief als meerdere bewoners in
de straat dit doen.

ties en amendementen. Aan het eind
van deze raadsvergadering worden
eventuele wijzigingen en voorstellen
in stemming gebracht en stelt de gemeenteraad de begroting 2016 vast.

De gemeenteraad geeft een eerste
oordeel over de conceptbegroting
2016. Aan het begin van de sessie
kunnen inwoners van Velsen inspreken over de conceptbegroting 2016.
De insprekers dienen zich wel aan te
melden bij de griffie uiterlijk woensdag 7 oktober 16.00 uur met vermelding van onderwerp, naam, telefoon
en e-mailadres.

In de conceptbegroting 2016 staat
wat de gemeente Velsen in 2016 wil
bereiken en hoeveel dat kost. De
conceptbegroting is gebaseerd op de
perspectiefnota 2015 die in juni door
de gemeenteraad is vastgesteld. Bij
het opstellen van de perspectiefnota
en de conceptbegroting 2016 hebben
de strategische agenda 2013-2016 en
de Visie op Velsen 2025 een belangrijke rol gespeeld.

In de raadsvergadering op donderdag 5 november 2015 geven de fracties hun oordeel over de conceptbegroting en lichten zij ingediende moties en amendementen toe. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier een reactie op. Vervolgens discussiëren de raadsleden
met elkaar over de ingediende mo-

Belangrijke onderwerpen uit de conceptbegroting zijn de drie decentralisaties in het sociale domein, de verbetering dienstverlening, efficiënt
beleid, de samenwerking met inwoners, instellingen en organisaties en
de regionale samenwerking. Op raad.
velsen.nl is de begroting 2016 in te
zien.

Raad stelt profielschets
nieuwe burgemeester vast
De gemeenteraad van Velsen is
op zoek naar een nieuwe burgemeester. De Commissaris van de
Koning van de provincie NoordHolland, de heer Remkes, heeft
inmiddels aan de gemeenteraad
gevraagd een profielschets op te
stellen. Hierin wordt beschreven
aan welke eisen de burgemeester
van Velsen moet voldoen.

Door het organiseren van een bewonersavond op 23 september in de
Burgerzaal en het uitzetten van een
vragenlijst via het Burgerpanel heeft
de gemeenteraad de inwoners van
Velsen betrokken bij het opstellen
van de profielschets.
De profielschets is de basis voor de
vacature die in de gemeenteraad
op 8 oktober wordt vastgesteld en
in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Na de sluitingsdatum spreekt

de Commissaris van de Koning een
aantal kandidaten en maakt een selectie. De door de gemeenteraad ingestelde
vertrouwenscommissie
maakt een selectie.
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Vrijdag 9 oktober

Duurzamer
leven in Velsen?
Benieuwd wat er allemaal kan?

Kom dan op 9 oktober 2015 naar de

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

Dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 9 oktober is de jaarlijkse
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.
De actiekaarten zijn verkrijgbaar
op het gemeentehuis (leestafel publiekshal) en het afvalbrengstation.
Meer informatie over deze actie en
de voorwaarden vindt u op de website: www.indegoeiebak.nl
Beter milieu
De gemeente Velsen beseft het grote milieubelang van het scheiden
van afval. Ook werkt het kostenbesparend. Velsen ondersteunt de ac-

tie van HVC dan ook des te meer.
Meer dan 70% van het grof afval
dat het afvalbrengstation inzamelt,
wordt hergebruikt. Zo wordt van
een oude plastic tuinstoel een plastic speelgoedauto gemaakt en vind
je een oude autoband weer terug
in het kunstgrasveld op een sportpark.
Duurzame markt op Plein 1945
Van 3 tot 9 oktober is er daarom
een inleveractie op het HVC afvalbrengstation en vrijdag een Duurzame Markt op Plein 1945.
Openingstijden
Wilt u milieubewuster leven en
kosten besparen? En bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Kom dan naar de duurzame markt
op plein 1945 op vrijdag 9 oktober
van 14.00 uur-18.00 uur. De afvalbrengstations Velsen-Zuid en Beverwijk zijn open op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en
op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Mede mogelijk gemaakt door;

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) wil de
gemeente daar op tijd een overzicht
van hebben: een evenementenkalender. Evenementen die in 2016 gaan
plaatsvinden moeten vóór 18 oktober worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe u dat kunt doen; daar
is ook het aanmeldingsformulier te
downloaden. Dit kunt u mailen naar
evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.

Lege pakken aanbieden
Sinds deze maand kunt u in Velsen ook uw lege pakken van sap en zuivel
evenals het plastic huishoudelijk afval gescheiden aanbieden in de oranje/
grijze verzamelcontainers bij supermarkten of op het afvalbrengstation.

Infopagina
1 oktober 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Vergunning voor
renovatie Velsertunnel
De gemeente Velsen heeft dinsdag 29 september een omgevingsvergunning (‘bouwvergunning’) afgegeven voor de renovatie van de Velsertunnel. Met dit
besluit is er nu definitief groen
licht voor de renovatie die in april
2016 start en negen maanden
duurt. Rijkswaterstaat begint nog
deze maand met voorbereidende
werkzaamheden.

Zo maakt aannemerscombinatie Hyacint technische ruimtes geschikt voor de plaatsing van nieuwe
installaties. Ook worden de ventilatiegebouwen gerenoveerd en voert
de aannemer schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden uit. Om deze
werkzaamheden veilig uit te kunnen
voeren, is het noodzakelijk de Velsertunnel nog een aantal keer deels
af te sluiten. Dit gebeurt ’s avonds en
’s nachts om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.
Overzicht afsluitingen dit jaar
Afsluitingen van de Velsertunnel
vinden steeds plaats tussen dezelfde,
vaste tijden: op doordeweekse dagen

van 20.00 uur ’s avonds tot 05.00 uur
’s ochtends. Het is dan relatief rustig
op de weg. Verkeer richting IJmuiden kan elke keer gebruik maken van
dezelfde omleidingsroute over de calamiteitenbogen. Voor verkeer richting Beverwijk blijft steeds één tunnelbuis vrij.
Werkzaamheden Wijkertunnel
De werkzaamheden in de Velsertunnel zijn afgestemd op werkzaamheden in de Wijkertunnel. Dus als de
Velsertunnel dicht is, blijft de Wijkertunnel open en andersom. In de
Wijkertunnel vinden werkzaamheden plaats om de vluchtstrook geschikt te maken als tijdelijke extra
rijstrook. Dit is een van de maatregelen die Rijkswaterstaat neemt om de
regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 bereikbaar te houden. (foto: Rijkswaterstaat)
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
Facebook: www.facebook.com/velsertunnel
Twitter: @velsertunnelrws

Red een leven, ga
voor Hartveilig Wonen
De gemeente Velsen wil acute
hulp bij een hartstilstand verbeteren. Een ambulance kan niet altijd binnen de cruciale tijd aanwezig zijn. Als meer mensen weten
hoe ze moeten reanimeren en er
snel bij zijn, is de kans op overleven veel groter!

Hartveilig Wonen in Velsen
Vrijwilligers en AED houders die
zijn aangesloten op het landelijke
sms/app netwerk ‘Hartveilig Wonen’ kunnen deze acute hulp verlenen en dus levens redden. Een AED
is een Automatische Externe Defibrillator, een draagbaar apparaat dat
helpt bij het reanimeren. Ze hangen
her en der in de gemeente. In winkels, maar ook in de hal van het gemeentehuis bijvoorbeeld.
Velsen wil in haar gemeente dit netwerk opbouwen en daar hebben wij

uw hulp voor nodig!
Informatiebijeenkomst
Wilt u ook vrijwilliger worden bij
Hartveilig Wonen en levens redden? Meldt u dan aan als vrijwilliger
of stel uw AED beschikbaar. Hoe dat
precies werkt? Daarover vertellen
we alles tijdens de informatiebijeenkomst. We ontmoeten u graag!
Wanneer?
Donderdag 15 oktober 2015
Waar?
In het gemeentehuis in IJmuiden,
ingang Plein 1945.
Hoe laat?
Vanaf 19.30 uur
Meer weten?
Zie www.hartveiligwonen.nl. Ook
kunt u mailen naar communicatie@
velsen.nl of bel 0255-567 492.

Wmo-raad zoekt nieuwe leden
Hebt u oog voor de belangen van
de doelgroepen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (
Wmo ) en de Jeugdwet? En wilt
u in een enthousiast team werken
aan een beter Velsen voor iedereen? De gemeente nodigt haar inwoners van harte uit te solliciteren. De Wmo raad is op zoek naar
nieuwe leden.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet
hebben tot doel iedereen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en/
of te laten meedoen in de samenleving. Jong of oud, met of zonder beperking. De gemeente is verant-

woordelijk voor de uitvoering van
deze wetten. Velsen wil samen met
haar inwoners het beleid vorm geven. Dit gebeurt in de Wmo raad. Een
onafhankelijk orgaan, dat het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, gevraagd en ongevraagd,
advies geeft op dit brede terrein.
Wat vragen wij?
Het is van belang, dat u goed kunt
samenwerken en over communicatieve vaardigheden beschikt. Verder vragen wij van u een actieve rol
in het (mede) opstellen van adviezen. Gezien de huidige samenstelling van de raad genieten kandidaten met kennis en/of ervaring op het

gebied van de gehandicaptenproblematiek en van de jeugdproblematiek
de voorkeur. Tevens hebben wij behoefte aan iemand die het secretariaatswerk op zich wil nemen. Leden mogen niet bestuurlijk betrokken zijn bij een organisatie, die belang heeft bij het Velsense Wmo beleid of jeugdbeleid.
De Wmo raad vergadert circa 2 maal
per maand op de maandagmiddag.
Daarnaast nemen leden soms deel
aan externe overleggen. Ook bestaat
er overleg per mail.
Wat hebben wij te bieden?
De raad bestaat uit vrijwilligers. Wij
bieden u de gelegenheid te werken

met een inspirerend en enthousiast
team van betrokken leden. U kunt rekenen op ondersteuning, kennisverbreding op het gehele sociale domein
en een onkostenvergoeding.
Reageren?
Meer info over de vacatures: Jan
Stringer (tel. 023 5381816). Graag
reageren voor 31 oktober 2015. Uw
brief met CV kunt u richten aan de
sollicitatiecommissie. Per e-mail
wmo-raad@welzijnvelsen.nl
of
Postbus 142 1970 AC IJmuiden.
De gesprekken vinden plaats in week
47.
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Velsen de markt op
Wat houdt u bezig? Wat kan worden verbeterd? Hebt u ideeën,
maar weet u niet of deze haalbaar
zijn? Komende week staat de gemeente Velsen met een partytent
op diverse weekmarkten en legt
zij haar oor te luister. Als dank
voor de betrokkenheid ontvangt
de bezoeker een kleine attentie.

Welke markten?
Marktbezoekers en ondernemers
zijn van harte uitgenodigd om ideeen en vragen aan te melden. Deze
dienen betrekking te heb ben op verbetering van de dienstverlening van
de gemeente aan haar inwoners, bezoekers en ondernemers. Een team
medewerkers staat klaar om de vragen/kwesties in ontvangst te nemen. En wel op de volgende weekmarkten:
• Donderdag 1 oktober op het Velserduinplein in IJmuiden
• Vrijdag 2 oktober op de Hagelin-

gerweg in Santpoort-Noord
• Dinsdag 6 oktober op het Aurora
Bastion in Velserbroek en op
• Woensdag 7 oktober bij de DeKaMarkt aan de Wijkerstraatweg 133
in Velsen-Noord.
‘Breek Velsen open’
De vragen/ideeën/kwesties worden
op vrijdag 20 november a.s. voorgelegd aan studenten, die met behulp
van vrij beschikbare overheidsinformatie naar antwoorden en oplossingen zoeken. Dat gebeurt in het
TaTa Steel Stadion, Minister van
Houtenlaan 123, 1981 EK VelsenZuid. U kunt dan de studenten met
de vraagstellingen aan de slag zien,
maar ook zelf kennis maken met deze zogeheten open data.
Info
Meer informatie over de Open Data
Challenge ‘Breek Velsen Open’ vindt
u op de website www.velsen.nl.

Van 5 t/m 11 oktober vindt voor de
5e keer de Week van de Opvoeding plaats. Dit jaar is het thema
‘Geef me de vijf!’. Allereerst omdat
het de 5e editie is, maar ook omdat ouders het vaak al heel goed
doen. Nederlandse kinderen zijn
niet voor niets het gelukkigst. Toch
kan opvoeden nog best lastig zijn!
Samen met verschillende organisaties organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin allerlei activiteiten.

Positief Opvoeden
Op woensdag 7 oktober in IJmuiden
kunt u tips en trucs krijgen voor po-

sitief
opvoeden. Elke ouder wil dat zijn
of haar kind sociaal vaardig en
vol zelfvertrouwen opgroeit.
Maar hoe doe
je dat, zelfvertrouwen stimuleren van je kinderen? Dat kunt u horen tussen 19.30 uur en 21.30 uur in
de bibliotheek op het Dudokplein in
IJmuiden.
Gratis Tipkrant
Tijdens de week van de opvoeding
kunnen ouders de ‘speciale editie’ van
de Tipkrant gratis meenemen bij o.a.
peuterspeelzalen, kinderopvang en
basisscholen. De 5 basisprincipes van
Positief Opvoeden staan centraal die
kunnen helpen om de ontwikkeling
van kinderen positief te stimuleren.
Kijk op www.weekvandeopvoeding.nl
voor het aanbod bij u in de buurt.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak
extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor een
compensatie krijgen via de Wet
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en
de regeling Compensatie eigen risico (CER).

Voorheen
De tegemoetkomingen werden uitgekeerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het kabinet
heeft op 3 juni 2014 besloten om de
Wtcg en CER af te schaffen. Vanaf 1
januari 2016 kunnen mensen bij de
gemeente terecht voor een vervangende regeling.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling is inkomensafhankelijk. De inkomensgrens wordt eind
november bepaald door de gemeenteraad. Begin januari kunt u meer informatie over de nieuwe regeling verwachten.
Waarom afschaffing?
De overheid heeft de Wtcg en CER afgeschaft, omdat met deze regelingen
niet altijd de mensen bereikt werden
die bereikt moesten worden. Zo waren
er mensen die een tegemoetkoming
kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er
ook chronisch zieken en gehandicapten met extra zorgkosten die hiervoor
geen tegemoetkoming kregen.

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.

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.

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen
van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad
is te vinden op www.velsen.nl. Informatie over de
gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
september 2015 tot en met 25
september 2015 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
Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke
opslagruimte (25/09/2015) 155042015;
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakopbouw (22/09/2015) 15399-2015;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren uitbreiding dakterras (23/09/2015)
15400-2015;
Haringkade 10, renoveren en verhogen 1ste etage bedrijfspand
(20/09/2015) 15440-2015;
Tiberiusplein 6, plaatsen hekwerk
(24/09/2015) 15437-2015;
Dokweg 37, renoveren bedrijfspand
(22/09/2015) 15325-2015.
Driehuis

Bosboom Toussaintlaan 21, kappen
boom (23/09/2015) 15412-2015.
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, realiseren tijdelijke parkeervoorziening
(24/09/2015) 15613-2015;
Westerhoevelaan 35, kappen boom
(24/09/2015) 15458-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel,
balkon en aanbouw begane grond
(24/09/2015) 15459-2015;
Roos en Beeklaan 25, verplaatsen
trapgat (22/09/2015) 16314-2015.
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, plaatsen schuur
(23/09/2015) 15417-2015.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., herstellen afgegraven grond (24/09/2015) 154602015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek
en
leggen
kabels
(22/09/2015) 12507-2015;
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2
leslokalen op bestaande leslokalen
(23/09/2015) 11636-2015.
Ontwerpbesluituitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevings-

vergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik basisschool Bosbeek (28/09/2015) 14352-2015.

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)
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 tus-

sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Zeeweg 5, revitaliseren benzinestation van Q8 naar OK benzine
(28/092015) 11950-2015;
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen
van een kantoorpand tot shortstay
hotelkamers en het wijzigen van kozijnen (28/09/2015)
1108-2015;
Middenhavenstraat 92, legaliseren
tussenvloer (28/09/2015) 120862015.
Driehuis
HOV tracé deelgebied 5, kappen 217
bomen (28/09/2015) 12011-2015.
Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 6, plaatsen dakkapel
(28/09/2015) 13550-2015.

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 19, plaatsen dakopbouw en dakkapel (24/09/2015)
12513-2015;
Van Dalenlaan ong., plaatsen twee
fietsenkluizen (25/09/2015) 110462015.
Vinkenbaan
48,
(gedeeltelijk verleend) kappen 2 bomen
(24/09/2015) 14043-2015;
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 7, plaatsen berging
(28/09/2015) 11237-2015;
Amsterdamseweg 12 H, vervangen brandweer oefencontainers
(28/09/2015) 10432-2015;
Heuvelweg 6, gebruik parkeerterrein voor evenement (28/09/2015)
14857-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen bestemming naar onzelfstandige
woonruimte (28/09/2015) 113592015.
Santpoort-Noord
Wüstelaan 103, legaliseren erfafscheiding (28/09/2015) 13051-2015;
Eyndenhoefflaan 15, kappen boom
(24/09/2015) 13187-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, (gedeeltelijk geweigerd) kappen 2 bomen (24/09/2015)
14043-2015;
Middenduinerweg 71, plaatsen carport (25/09/2015) 9684-2015;
Bruno Klauwersstraat 4, kappen
boom (28/09/2015) 13256-2015.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Strandrace Hoek van
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Besluiten (vervolg)
Holland - Den Helder (passage havengebied IJmuiden naar Wijk aan
Zee) op 1 november 2015 tussen

10:30 en 12:00 uur (23/09/2015)
u15.006716;
Villa’s Taste of Lapland - A winter

experience, strand van Villa Westend, Westbroekplas Velserbroek, op
5 t/m 11 oktober 2015 (29/09/2015)

u15.006887.

Vergadering gemeenteraad Velsen 7 oktober 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessies
1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur
2. Raadzaal
21.15-22.45 uur

Tijdelijke opvang vluchtelingen
Evaluatie startersleningen

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over beide agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt
u zich tot uiterlijk dinsdag 6 oktober 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Vergadering gemeenteraad Velsen 8 oktober 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang raadsvergadering 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Vaststellen van de agenda
3 Vaststellen profielschets voor de nieuwe burgemeester
Sluiting
Na afloop van de raadsvergadering start een raadsbrede sessie:
1. Raadzaal
20.45 - 22.15 uur
Begroting 2016 Velsen
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen. RTV Seaport zendt van de raadsvergadering een rechtstreeks verslag uit via internet en het TV kanaal.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over dit agendapunt kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich
tot uiterlijk woensdag 7 oktober 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar
griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 10 september 2015 een
besluit genomen over één onderwerp:
• Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
• Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW).
• Wijziging Reglement van orde raad en raadsplein Velsen

Ontwikkeling evenementen in Spaarnwoude
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft de ambitie om het aantal evenementen en het aantal evenemententerreinen in Spaarnwoude (voor zover gelegen binnen de
gemeente Velsen) uit te breiden.
De gemeente heeft de visie dat
Spaarnwoude zich mag ontwikkelen als evenementenlocatie (Visie
op Velsen, Structuurvisie en Economische Agenda) en staat hier
dus in principe positief tegenover.

Het recreatieschap heeft deze wens
concreet gemaakt en heeft daarvoor
een plan ingediend bij de gemeente. Het college heeft dit verzoek be-

keken en heeft hier een standpunt
over ingenomen. In Discussienotitie
Evenementen in Spaarnwoude (zie
velsen.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’) kunt u alle overwegingen lezen die tot dit besluit hebben geleid.
Het college heeft op 22 september
2015 besloten om, buiten de mogelijkheden die het vigerende bestemmingsplan biedt, ‘gebiedseigen’ evenementen die passen binnen het recreatieve karakter van Spaarnwoude
toe te staan, om Beyond te laten uitbreiden van één dag en 5.000 personen naar twee dagen van 15.000 per-

sonen en om twee popconcerten toe
te staan (mits er goede permanente maatregelen worden getroffen).
Er worden niet langer evenementen
aan de Peddelpoel toegestaan. Het
toestaan van dancefestivals bij Buitenhuizen acht het college niet wenselijk.
Tegen de uitbreiding van het aantal evenementen bestaat weerstand
vanuit bewoners, bedrijven en recreanten. Om hier goed mee om te gaan
heeft het college besloten om het
voornemen voor het toestaan van
het aantal evenementen ter inzage te
leggen en om dit vervolgens consul-

terend aan de gemeenteraad voor te
leggen. Het is aan de gemeenteraad
om hier een definitief besluit over te
nemen. Daarna zal gestart worden
met het opstellen van een bestemmingsplan.
Via de internetpagina (zie velsen.nl
onder het kopje ‘bestemmingsplannen’) kunt u een reactie indienen.
Dit kan tot en met zondag 18 oktober.
Daarna zal de gemeenteraad alle reacties beoordelen en een besluit nemen. Uw reactie mag u uiteraard ook
per e-mail (ro@velsen.nl) of post indienen.
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2015,
1 maart 2015, per 1 juli 2015 en per
1 september 2015, de collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling van
de gemeente Velsen (CAR/VAR)
is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de
LOGA-circulaires
(ECWGO/

U20142159, ECWGO/U201500231,
ECWGO/U201501087,
ECWGO/U201501380 en ECWGO/
U201501192) en hebben betrekking
op:
- de tegemoetkoming verhuisplichtige ambtenaren;
- de gebruikte terminologie en verduidelijking van een aantal toelichtingen ten opzichte van de eerder vastgestelde wijzigingen van-

uit het cao-akkoord 2013-2015;
- de bepalingen over bijzonder verlof als gevolg van wijzigingen in de
Wet Arbeid en Zorg;
- de bepalingen over aanstellingen
op grond van de banenafspraak;
- salarismaatregelen voortvloeiend
uit de afspraken die gemaakt zijn
over de vrijval van pensioenpremie in het Pensioenakkoord van
november 2014.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien bij de balie
van het stadhuis. De wijzigingen in
de verordening worden ook gepubliceerd op www.overheid.nl. Het besluit tot wijziging treedt in werking
op de dag na bekendmaking.

Aanmelding evenementen 2016
In verband met planning en afstemming is het van belang om in
een vroeg stadium inzicht te hebben in het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 2016
een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 18 oktober a.s. hun
evenement(en) aan te melden bij de
Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen.

Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden van de website van de
gemeente www.velsen.nl. Het formulier is te vinden op de startpagina
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP

Morillo de Jesus,A.

Geb.20-07-

Phupram,T.
Geb.11-02-1989
Putte van der,M. Geb.04-01-1978
Rutgers,E.G.
Geb.01-01-1964
Slager,D.
Geb.05-07-1984
Ştefan,I. Geb.04-08-1978

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
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.

nen grote onderwerpen opgepakt worden, die één gemeente niet zelfstandig voor elkaar
kan krijgen’.
Dat dit de enige inspreker was
bij zo’n belangrijk onderwerp
was voor veel commissieleden
aanleiding om de wens uit te
spreken om inwoners te informeren en te betrekken bij het
werk van de IJmondcommissie en de strategische agenda. Hierna lieten alle fracties
uit de IJmond hun licht schijnen over het voorstel om intensief samen te gaan werken op

Beilen van,I.S. Geb.19-10-1979
1990
Bellis,J.
Geb.13-06-1973
Boer,D.
Geb.28-09-1979
Buddenberg,J. Geb.20-03-1975
Eslah Arabani,P. Geb.02-12-1984
Hoevelaken,R. Geb.20-10-1991

Geb.18-12-1988
Geb.12-11-1991
Geb.25-06-1992

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

omgevingsvisie, e-dienstverlening, de veiligheidsagenda, de
samenwerking op het gebied
van de jeugdzorg, werk en inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen, de detailhandelsvisie, toerisme en recreatie,
Techport IJmond, de beleidsvisie op kunst en cultuur en het
milieubeleidsprogramma.
Als eerst was het woord aan
een inspreker, de heer Winkelaar namens Schuldhulpmaatje
IJmond. Hij gaf aan voorstander te zijn van een intensievere samenwerking. ‘Zo kun-

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn. Het betreft de volgende personen:

Huijboom,S.
Geb.08-09-1990 Szabała,Ł.J.
Ibrahimi,D.
Geb.18-08-1990 Wywioł,R.
Kaptein,D.
Geb.01-01-1988 Yahyaoui El,M.
Minea,N.A.
Geb.26-05-1993
Yonas Yohannes GebremedhinGeb.24-05-1987

IJmond - In de IJmondcommissie is gesproken over een
intensievere
samenwerking
tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
In het gemeentehuis van
Heemskerk ging het over intensiever samenwerken op
basis van een strategische
IJmondagenda. Een agenda
die bestaat uit elf onderwerpen
die zowel inwoners, ondernemers als maatschappelijke organisaties raken. Deze onderwerpen zijn de IJmondiale arbeidsmarkt, de woonvisie, de

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven.

de elf onderwerpen. Tijdens de
commissievergadering bleek
dat de partijen voorstander om
de bestaande samenwerking
te evalueren. Hiermee was gestart in 2013 en dit bestond uit
vijf beleidsonderwerpen. Ook
wilde de raadsleden uit de drie
gemeenten een werkconferentie organiseren om de samenwerking uit te breiden naar
elf onderwerpen. ‘We moeten
vooral al werkende gaan bekijken hoe de samenwerking
zich verder ontwikkelt’ was
een veelgehoord argument on-

der de raadsleden. Uiteindelijk
werd er afgestemd dat er zowel een evaluatie moet komen,
als een bijeenkomst waarin
de doelstellingen worden afgestemd van de intensievere
samenwerking op de elf beleidsonderwerpen. Omdat de
IJmondcommissie een adviescommissie is waarin alle partijen uit de drie gemeenteraden
vertegenwoordigd zijn, werd er
geen besluit genomen. Dit zal
gebeuren in de eigen gemeenteraad op de eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering.

‘Intensievere samenwerking IJmond’
Buddenberg,J. Geb.20-03-1975
Eslah Arabani,P. Geb.02-12-1984
Hoevelaken,R. Geb.20-10-1991

Rutgers,E.G.
Geb.01-01-1964
Slager,D.
Geb.05-07-1984
Ştefan,I. Geb.04-08-1978

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.

