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

De gemeenteraad geeft een eerste 
oordeel over de conceptbegroting 
2016. Aan het begin van de sessie 
kunnen inwoners van Velsen inspre-
ken over de conceptbegroting 2016. 
De insprekers dienen zich wel aan te 
melden bij de gri�  e uiterlijk woens-
dag 7 oktober 16.00 uur met vermel-
ding van onderwerp, naam, telefoon 
en e-mailadres.

In de raadsvergadering op donder-
dag 5 november 2015 geven de frac-
ties hun oordeel over de conceptbe-
groting en lichten zij ingediende mo-
ties en amendementen toe. Het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders geeft hier een reactie op. Ver-
volgens discussiëren de raadsleden 
met elkaar over de ingediende mo-

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

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 belang-
rijke rol gespeeld.

Belangrijke onderwerpen uit de con-
ceptbegroting zijn de drie decentra-
lisaties in het sociale domein, de ver-
betering dienstverlening, e�  ciënt 
beleid, de samenwerking met inwo-
ners, instellingen en organisaties en 
de regionale samenwerking. Op raad.
velsen.nl is de begroting 2016  in te 
zien.

Raad stelt profi elschets 
nieuwe burgemeester vast
De gemeenteraad van Velsen is 
op zoek naar een nieuwe burge-
meester. De Commissaris van de 
Koning van de provincie Noord-
Holland, de heer Remkes, heeft 
inmiddels aan de gemeenteraad 
gevraagd een profi elschets op te 
stellen. Hierin wordt beschreven 
aan welke eisen de burgemeester 
van Velsen moet voldoen.

Door het organiseren van een be-
wonersavond 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 profi elschets.

De profi elschets is de basis voor de 
vacature die in de gemeenteraad 
op 8 oktober wordt vastgesteld en 
in de Staatscourant wordt gepubli-
ceerd. Na de sluitingsdatum spreekt 

de Commissaris van de Koning een 
aantal kandidaten en maakt een se-
lectie. De door de gemeenteraad in-
gestelde vertrouwenscommissie 
maakt een selectie.

College in Velsen-Noord
Het college heeft dinsdag 29 september jl. een bezoek gebracht aan Velsen-
Noord. Het bestuur sprak onder meer met een vijftal buurtbewoners over de 
gevolgen van de leegstand van basisschool De Triangel. Ook waren de bewo-
ners 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 meeu-
wen en duiven kunnen ook een 
plaag zijn. Help dat te voorkomen 
en stop met voeren! 

De gemeente probeert de overlast zo-
veel mogelijk te voorkomen. Niet al-
leen door voorlichting te geven, maar 
ook door samen met de woningcor-
poraties 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 kin-
derboerderij Velserbeek in Velsen-
Zuid. Daar staan speciale contai-
ners. 

• Sluit de afvalbak goed.
• Zet de vuilniszak pas vlak voor op-

haaltijd langs de weg.
• Voorkom broedplaatsen door nest-

werend materiaal op uw dak te leg-
gen, pinnen of netten op het dak te 
(laten) plaatsen. Dit is vooral ef-
fectief als meerdere bewoners in 
de straat dit doen.
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Duurzamer 
leven in Velsen? 
Benieuwd wat er allemaal kan?

Kom dan op 9 oktober 2015 naar de 

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

DUURZAME MARKT VELSEN

Mede mogelijk gemaakt door;

Vrijdag 9 oktober

Dag van de Duurzaamheid
Vrijdag 9 oktober is de jaarlijkse 
Dag van de Duurzaamheid. Ook 
het scheiden van afval is duur-
zaam. Want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. 

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

De actiekaarten zijn verkrijgbaar 
op het gemeentehuis (leestafel pu-
bliekshal) en het afvalbrengstation. 
Meer informatie over deze actie en 
de voorwaarden vindt u op de web-
site: www.indegoeiebak.nl

Beter milieu 
De gemeente Velsen beseft het gro-
te milieubelang van het scheiden 
van afval. Ook werkt het kostenbe-
sparend.  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 plas-
tic speelgoedauto gemaakt en vind 
je een oude autoband weer terug 
in het kunstgrasveld op een sport-
park. 

Duurzame markt op Plein 1945
Van 3 tot 9 oktober is er daarom 
een inleveractie op het HVC afval-
brengstation en vrijdag een Duur-
zame Markt op Plein 1945. 

Openingstijden
Wilt u milieubewuster leven en 
kosten besparen? En bent u be-
nieuwd naar de mogelijkheden? 
Kom dan naar de duurzame markt 
op plein 1945 op vrijdag 9 oktober 
van 14.00 uur-18.00 uur. De afval-
brengstations Velsen-Zuid en Be-
verwijk zijn open op maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

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.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen en 
in de regio Kennemerland.

Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambu-
lances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht 
van hebben: een evenementenkalen-
der. Evenementen die in 2016 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 18 okto-
ber worden aangemeld. 

Op www.velsen.nl onder Velsen Ac-
tueel 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 for-
mulier opvragen bij het Klant Con-
tact Centrum van de gemeente Vel-
sen via telefoonnummer 0255-
567200.
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Vergunning voor
renovatie Velsertunnel
De gemeente Velsen heeft dins-
dag 29 september een omge-
vingsvergunning (‘bouwvergun-
ning’) afgegeven voor de reno-
vatie van de Velsertunnel. Met dit 
besluit is er nu defi nitief groen 
licht voor de renovatie die in april 
2016 start en negen maanden 
duurt. Rijkswaterstaat begint nog 
deze maand met voorbereidende 
werkzaamheden.

Zo maakt aannemerscombina-
tie Hyacint technische ruimtes ge-
schikt voor de plaatsing van nieuwe 
installaties. Ook worden de ventila-
tiegebouwen gerenoveerd en voert 
de aannemer schoonmaak- en repa-
ratiewerkzaamheden uit. Om deze 
werkzaamheden veilig uit te kunnen 
voeren, is het noodzakelijk de Vel-
sertunnel nog een aantal keer deels 
af te sluiten. Dit gebeurt ’s avonds en 
’s nachts om het verkeer zo min mo-
gelijk 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 IJmui-
den kan elke keer gebruik maken van 
dezelfde omleidingsroute over de ca-
lamiteitenbogen. Voor verkeer rich-
ting Beverwijk blijft steeds één tun-
nelbuis vrij.

Werkzaamheden Wijkertunnel
De werkzaamheden in de Velsertun-
nel zijn afgestemd op werkzaamhe-
den in de Wijkertunnel. Dus als de 
Velsertunnel dicht is, blijft de Wij-
kertunnel open en andersom. In de 
Wijkertunnel vinden werkzaamhe-
den plaats om de vluchtstrook ge-
schikt te maken als tijdelijke extra 
rijstrook. Dit is een van de maatrege-
len die Rijkswaterstaat neemt om de 
regio tijdens de renovatie van de Vel-
sertunnel in 2016 bereikbaar te hou-
den. (foto: Rijkswaterstaat)

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel
Facebook: www.facebook.com/vel-
sertunnel
Twitter: @velsertunnelrws

Red een leven, ga
voor Hartveilig Wonen
De gemeente Velsen wil acute 
hulp bij een hartstilstand verbe-
teren. Een ambulance kan niet al-
tijd binnen de cruciale tijd aanwe-
zig zijn. Als meer mensen weten 
hoe ze moeten reanimeren en er 
snel bij zijn, is de kans op overle-
ven veel groter!

Hartveilig Wonen in Velsen
Vrijwilligers en AED houders die 
zijn aangesloten op het landelijke 
sms/app netwerk ‘Hartveilig Wo-
nen’ kunnen deze acute hulp verle-
nen en dus levens redden. Een AED 
is een Automatische Externe Defi -
brillator, een draagbaar apparaat dat 
helpt bij het reanimeren. Ze hangen 
her en der in de gemeente. In win-
kels, maar ook in de hal van het ge-
meentehuis bijvoorbeeld. 
Velsen wil in haar gemeente dit net-
werk opbouwen en daar hebben wij 

uw hulp voor nodig! 

Informatiebijeenkomst
Wilt u ook vrijwilliger worden bij 
Hartveilig Wonen en levens red-
den? Meldt u dan aan als vrijwilliger 
of stel uw AED beschikbaar. Hoe dat 
precies werkt? Daarover vertellen 
we alles tijdens de informatiebijeen-
komst. 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 Maat-
schappelijke Ondersteuning ( 
Wmo ) en de Jeugdwet? En wilt 
u in een enthousiast team werken 
aan een beter Velsen voor  ieder-
een? De gemeente nodigt haar in-
woners van harte uit te sollicite-
ren. De Wmo  raad is op zoek naar 
nieuwe leden.

De Wet Maatschappelijke Onder-
steuning (Wmo) en de Jeugdwet 
hebben tot doel iedereen zo lang mo-
gelijk zelfstandig te laten wonen en/
of te laten meedoen in de samenle-
ving. Jong of oud, met of zonder be-
perking. De gemeente is verant-

woordelijk voor de uitvoering van 
deze wetten. Velsen wil samen met 
haar inwoners het beleid vorm ge-
ven. Dit gebeurt in de Wmo raad. Een 
ona¡ ankelijk orgaan, dat het colle-
ge 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 communica-
tieve vaardigheden beschikt. Ver-
der vragen wij van u een actieve rol 
in het (mede) opstellen van advie-
zen. Gezien de huidige samenstel-
ling van de raad genieten kandida-
ten met kennis en/of ervaring op het 

gebied van de gehandicaptenproble-
matiek en van de jeugdproblematiek 
de voorkeur. Tevens hebben wij be-
hoefte aan iemand die het secreta-
riaatswerk op zich wil nemen. Le-
den mogen niet bestuurlijk betrok-
ken zijn bij een organisatie, die be-
lang heeft bij het Velsense Wmo be-
leid 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 re-
kenen op ondersteuning, kennisver-
breding 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 wor-
den verbeterd? Hebt u ideeën, 
maar weet u niet of deze haalbaar 
zijn? Komende week staat de ge-
meente 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 idee-
en en vragen aan te melden. Deze 
dienen betrekking te heb ben op ver-
betering van de dienstverlening van 
de gemeente aan haar inwoners, be-
zoekers en ondernemers. Een team 
medewerkers staat klaar om de vra-
gen/kwesties in ontvangst te ne-
men. En wel op de volgende week-
markten:
• Donderdag 1 oktober op het Vel-

serduinplein 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 DeKa-

Markt aan de Wijkerstraatweg 133 
in Velsen-Noord.

‘Breek Velsen open’
De vragen/ideeën/kwesties worden 
op vrijdag 20 november a.s. voorge-
legd aan studenten, die met behulp 
van vrij beschikbare overheidsin-
formatie naar antwoorden en op-
lossingen zoeken. Dat gebeurt in het 
TaTa Steel Stadion,  Minister van 
Houtenlaan 123, 1981 EK Velsen-
Zuid. U kunt dan de studenten met 
de vraagstellingen aan de slag zien, 
maar ook zelf kennis maken met de-
ze 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 Opvoe-
ding plaats. Dit jaar is het thema 
‘Geef me de vijf!’. Allereerst omdat 
het de 5e editie is, maar ook om-
dat 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 organisa-
ties organiseert het Centrum voor 
Jeugd en Gezin allerlei activitei-
ten.

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

sitief opvoe-
den. Elke ou-
der wil dat zijn 
of haar kind so-
ciaal vaardig en 
vol zelfvertrou-
wen opgroeit. 
Maar hoe doe 
je dat, zelfver-
trouwen stimu-

leren van je kinderen? Dat kunt u ho-
ren 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.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

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

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

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

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

Bekendmakingen algemeen

Mensen met een chronische ziek-
te of een handicap hebben vaak 
extra zorgkosten door hun aan-
doening. Zij konden daarvoor een 
compensatie krijgen via de Wet 
tegemoetkoming chronisch zie-
ken en gehandicapten (Wtcg) en 
de regeling Compensatie eigen ri-
sico (CER). 

Voorheen
De tegemoetkomingen werden uit-
gekeerd door het Centraal Admini-
stratie Kantoor (CAK). Het kabinet 
heeft op 3 juni 2014 besloten om de 
Wtcg en CER af te scha� en. Vanaf 1 
januari 2016 kunnen mensen bij de 
gemeente terecht voor een vervan-
gende regeling.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling is inkomensa¢ an-
kelijk. De inkomensgrens wordt eind 
november bepaald door de gemeen-
teraad. Begin januari kunt u meer in-
formatie over de nieuwe regeling ver-
wachten.

Waarom afscha�  ng?
De overheid heeft de Wtcg en CER af-
geschaft, 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 zorgkos-
ten hadden. Maar omgekeerd waren er 
ook chronisch zieken en gehandicap-
ten met extra zorgkosten die hiervoor 
geen tegemoetkoming kregen.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
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Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-

sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Zeeweg 5, revitaliseren benzine-
station van Q8 naar OK benzine 
(28/092015) 11950-2015;
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen 
van een kantoorpand tot shortstay 
hotelkamers en het wijzigen van ko-
zijnen (28/09/2015)
1108-2015;
Middenhavenstraat 92, legaliseren 
tussenvloer (28/09/2015) 12086-
2015.

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 dakop-
bouw en dakkapel (24/09/2015) 
12513-2015;
Van Dalenlaan ong., plaatsen twee 
fi etsenkluizen (25/09/2015) 11046-
2015.
Vinkenbaan 48, (gedeelte-
lijk verleend) kappen 2 bomen 
(24/09/2015) 14043-2015;

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 7, plaatsen berging 
(28/09/2015) 11237-2015;
Amsterdamseweg 12 H, vervan-
gen brandweer oefencontainers 
(28/09/2015) 10432-2015;
Heuvelweg 6, gebruik parkeerter-
rein voor evenement (28/09/2015) 
14857-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 

wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1,  wijzigen be-
stemming naar onzelfstandige 
woonruimte (28/09/2015) 11359-
2015.

Santpoort-Noord
Wüstelaan 103, legaliseren erfaf-
scheiding (28/09/2015) 13051-2015;
Eyndenhoe�  aan 15, kappen boom 
(24/09/2015) 13187-2015.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, (gedeeltelijk gewei-
gerd) kappen 2 bomen (24/09/2015) 
14043-2015;
Middenduinerweg 71, plaatsen car-
port (25/09/2015) 9684-2015;
Bruno Klauwersstraat 4, kappen 
boom (28/09/2015) 13256-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Mountainbike Strandrace Hoek van 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 19 
september 2015 tot en met 25 
september 2015 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Loggerstraat 100, bouwen tijdelijke 
opslagruimte (25/09/2015) 15504-
2015;
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-
bouw (22/09/2015) 15399-2015;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren uit-
breiding dakterras (23/09/2015) 
15400-2015;
Haringkade 10, renoveren en ver-
hogen 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, reali-
seren 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 af-
gegraven grond (24/09/2015) 15460-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, uitvoeren grond-
onderzoek en leggen kabels 
(22/09/2015) 12507-2015;
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2 
leslokalen op bestaande leslokalen 
(23/09/2015) 11636-2015.

Ontwerpbesluit-
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-

vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 2 oktober 2015 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Santpoort-Noord 
Burgemeester Enschedelaan 66, 
brandveilig gebruik basisschool Bos-
beek (28/09/2015) 14352-2015. 
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Ontwikkeling evenementen in Spaarnwoude

Vergadering gemeenteraad Velsen 7 oktober 2015

Het Recreatieschap Spaarnwou-
de heeft de ambitie om het aan-
tal evenementen en het aantal eve-
nemententerreinen in Spaarnwou-
de (voor zover gelegen binnen de 
gemeente Velsen) uit te breiden. 
De gemeente heeft de visie dat 
Spaarnwoude zich mag ontwikke-
len als evenementenlocatie (Visie 
op Velsen, Structuurvisie en Eco-
nomische Agenda) en staat hier 
dus in principe positief tegenover.

Het recreatieschap heeft deze wens 
concreet gemaakt en heeft daarvoor 
een plan ingediend bij de gemeen-
te. 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 ‘bestem-
mingsplannen’) kunt u alle overwe-
gingen lezen die tot dit besluit heb-
ben geleid. 

Het college heeft op 22 september 
2015 besloten om, buiten de moge-
lijkheden die het vigerende bestem-
mingsplan biedt, ‘gebiedseigen’ eve-
nementen die passen binnen het re-
creatieve karakter van Spaarnwoude 
toe te staan, om Beyond te laten uit-
breiden van één dag en 5.000 perso-
nen naar twee dagen van 15.000 per-

sonen en om twee popconcerten toe 
te staan (mits er goede permanen-
te maatregelen worden getro� en). 
Er worden niet langer evenementen 
aan de Peddelpoel toegestaan. Het 
toestaan van dancefestivals bij Bui-
tenhuizen acht het college niet wen-
selijk.

Tegen de uitbreiding van het aan-
tal evenementen bestaat weerstand 
vanuit bewoners, bedrijven en recre-
anten. 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 defi nitief besluit over te 
nemen. Daarna zal gestart worden 
met het opstellen van een bestem-
mingsplan. 

Via de internetpagina (zie velsen.nl 
onder het kopje ‘bestemmingsplan-
nen’) kunt u een reactie indienen. 
Dit kan tot en met zondag 18 oktober. 
Daarna zal de gemeenteraad alle re-
acties beoordelen en een besluit ne-
men. Uw reactie mag u uiteraard ook 
per e-mail (ro@velsen.nl) of post in-
dienen.

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessies
1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Tijdelijke opvang vluchtelingen
2. Raadzaal  Evaluatie startersleningen 
21.15-22.45 uur

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 
raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onder-
werpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden ge-
geven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@vel-
sen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden door-
gestuurd. 

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 profi elschets voor de nieuwe burgemeester 
Sluiting

Na afl oop 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 gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen. RTV Seaport zendt van de raadsver-
gadering 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 raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl 
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar 
gri�  e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden 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

Besluiten (vervolg)
Holland - Den Helder (passage ha-
vengebied 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 Wes-
tend, Westbroekplas Velserbroek, op 
5 t/m 11 oktober 2015 (29/09/2015) 

u15.006887.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij 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, ECW-
GO/U201501380 en ECWGO/
U201501192) en hebben betrekking 
op:
- de tegemoetkoming verhuisplich-

tige ambtenaren;
- de gebruikte terminologie en ver-

duidelijking van een aantal toe-
lichtingen ten opzichte van de eer-
der vastgestelde wijzigingen van-

uit het cao-akkoord 2013-2015;
- de bepalingen over bijzonder ver-

lof 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 pensioenpre-
mie in het Pensioenakkoord van 
november 2014.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis. De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling

Aanmelding evenementen 2016  
In verband met planning en af-
stemming is het van belang om in 
een vroeg stadium inzicht te heb-
ben in het aantal en soort evene-
menten waarvoor in het jaar 2016 
een vergunning wordt aange-
vraagd.

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

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

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

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onder-
zoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig 
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de ge-
meente Velsen staan ingeschreven. 

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

Beilen van,I.S. Geb.19-10-1979 Morillo de Jesus,A. Geb.20-07-
1990
Bellis,J. Geb.13-06-1973 Phupram,T. Geb.11-02-1989
Boer,D. Geb.28-09-1979 Putte van der,M. Geb.04-01-1978
Buddenberg,J. Geb.20-03-1975 Rutgers,E.G. Geb.01-01-1964
Eslah Arabani,P. Geb.02-12-1984 Slager,D.  Geb.05-07-1984
Hoevelaken,R. Geb.20-10-1991 Ştefan,I. Geb.04-08-1978

Huijboom,S. Geb.08-09-1990 Szabała,Ł.J. Geb.18-12-1988
Ibrahimi,D. Geb.18-08-1990 Wywioł,R. Geb.12-11-1991
Kaptein,D. Geb.01-01-1988 Yahyaoui El,M. Geb.25-06-1992
Minea,N.A. Geb.26-05-1993 
Yonas Yohannes Gebremedhin Geb.24-05-1987

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

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen 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.
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‘Intensievere samenwerking IJmond’
IJmond - In de IJmondcom-
missie is gesproken over een 
intensievere samenwerking 
tussen de gemeenten Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. 
In het gemeentehuis van 
Heemskerk ging het over in-
tensiever samenwerken op 
basis van een strategische 
IJmondagenda. Een agenda 
die bestaat uit elf onderwerpen 
die zowel inwoners, onderne-
mers als maatschappelijke or-
ganisaties raken. Deze onder-
werpen zijn de IJmondiale ar-
beidsmarkt, de woonvisie, de 

omgevingsvisie, e-dienstverle-
ning, de veiligheidsagenda, de 
samenwerking op het gebied 
van de jeugdzorg, werk en in-
komen, zorg aan langdurig zie-
ken en ouderen, de detailhan-
delsvisie, toerisme en recreatie, 
Techport IJmond, de beleidsvi-
sie op kunst en cultuur en het 
milieubeleidsprogramma.
Als eerst was het woord aan 
een inspreker, de heer Winke-
laar namens Schuldhulpmaatje 
IJmond. Hij gaf aan voorstan-
der te zijn van een intensie-
vere samenwerking. ‘Zo kun-

nen grote onderwerpen opge-
pakt worden, die één gemeen-
te 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 infor-
meren en te betrekken bij het 
werk van de IJmondcommis-
sie en de strategische agen-
da. Hierna lieten alle fracties 
uit de IJmond hun licht schij-
nen over het voorstel om inten-
sief samen te gaan werken op 

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

der de raadsleden. Uiteindelijk 
werd er afgestemd dat er zo-
wel een evaluatie moet komen, 
als een bijeenkomst waarin 
de doelstellingen worden af-
gestemd van de intensievere 
samenwerking op de elf be-
leidsonderwerpen. Omdat de 
IJmondcommissie een advies-
commissie is waarin alle partij-
en uit de drie gemeenteraden 
vertegenwoordigd zijn, werd er 
geen besluit genomen. Dit zal 
gebeuren in de eigen gemeen-
teraad op de eerstvolgende 
gemeenteraadsvergadering.




