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• Onlangs is de bijna 50 jaar oude 
fl at aan de Orionweg gesloopt. Er 
zijn plannen om op die plek drie 
woontorens te bouwen met par-
keergelegenheid. Er is een ont-
werpbestemmingsplan voor op-
gesteld waar zienswijzen op kun-
nen worden ingediend.

• Via een collegebericht krijgt de 
raad informatie over hoe het is 
gesteld met de lichtervoorzie-
ning in het Noorderbuitenkanaal 
(lichteren is ‘lichter maken’ van 
een schip door een deel van de la-

ding over te laden). Om die infor-
matie had de raad in maart van 
dit jaar gevraagd, toen zij de Visie 
Luchtkwaliteit IJmond vaststel-
de.

• De Omgevingsdienst Noordzee-
kanaalgebied heeft antwoord ge-
geven op vragen uit de raad over 
milieumeldingen bij Tata Steel.

Informatie over collegeberich-
ten aan de raad: www.velsen.nl/ge-
meenteraad.

Uit het college

Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiede-
nis ligt vaak verrassend dichtbij. 
Onder onze voeten. In de bodem. 
Wil jij ook ontdekken welke ver-
halen er allemaal verstopt zitten 
in de Nederlandse bodem? 
De gemeente Velsen doet op za-
terdag 14 en zondag 15 oktober 
mee aan deze Nationale Archeo-
logiedagen. Hiermee wil de ge-
meente Velsen de fascinerende 
wereld van de Nederlandse ar-
cheologie voor iedereen toegan-
kelijk maken, jong en oud. 

• In de bibliotheek in IJmuiden is 
door de Archeologische Werk-
groep Velsen een tentoonstelling 
georganiseerd. Te zien zijn voor-
werpen die gevonden zijn bij de 
verbreding van het Noordzeeka-
naal, de restauratie van wonin-
gen en archeologisch onderzoek 
in en rond de eeuwenoude En-
gelmunduskerk in het dorp Oud-
Velsen.  Soms zijn deze vondsten 
nog te koppelen aan de bewoners 
van de woningen. De vondsten in 
en rond de kerk dateren van rond 
1200 tot de 20ste eeuw. Ook zijn 
er vondsten uit de periode 1800-
1600 v.Chr. Openingstijden bi-
bliotheek: vrijdag 13 oktober 10-
17 uur, zaterdag 14 oktober 10-14 
uur.

• Op zaterdag 14 oktober om 10.30 
uur zal Jan Morren, amateur ar-
cheoloog en -historicus,  in de bi-
bliotheek in IJmuiden een lezing 
houden over bovengenoemde op-
gravingen.  

• Speciaal voor de Nationale Ar-
cheologiedagen heeft de Ruï-
ne van Brederode een fotospeur-
tocht ontwikkeld, die kinderen 
gratis kunnen ophalen bij de en-
tree van de ruïne. Hiermee kun-

nen ze op zoek naar historische 
sporen en ontdekken hoe de ruï-
ne er vroeger uit heeft gezien. De 
ruïne is op vrijdag open van 12-
17 uur, op zaterdag en zondag van 
10-17 uur. De ruïne zal in verband 
met de Nationale Archeologie-
dagen op zondag 15 oktober gra-
tis toegankelijk zijn en er zullen 
rondleidingen worden verzorgd. 

• In Spaarnwoude is een geocache 
over de Romeinen in Velsen uit-
gezet. Daarmee wordt levendig 
gehouden dat ruim 2000 jaar ge-
leden de Romeinen in Velsen wa-
ren. Met deze multicache van 4,8 
km kunnen wandelaars via een 
app, gps-coördinaten en het be-
antwoorden van vragen uitein-
delijk een heuse Romeinse schat 
vinden! De start is op de parkeer-
plaats hoek Laaglandersluisweg/
Heuvelweg in Spaarnwoude. Te 
bereiken via de Amsterdamse-
weg, afslag r101.

Meer informatie over de Nationa-
le Archeologiedagen is te vinden via 
www.archeologiedagen.nl.

Regenboogloper
staat voor diversiteit
In het voorjaar is door de ge-
meenteraad een motie aangeno-
men voor de aanleg van een Re-
genboogloper. De motie was in-
gediend door D66Velsen en me-
de-ondersteund door Groen-
links, PvdA en fractie Beryl Dray-
er.

De Regenboogloper staat voor di-
versiteit, ongeacht levensovertui-
ging, kleur, geaardheid, ras en der-
gelijke. Het is belangrijk oog te heb-
ben voor elkaar. Samen praten met 
als doel om in Velsen prettig te wo-
nen, werken en recreëren. De ge-
meente Velsen is een mooie ge-
meente om te zijn en samen te le-
ven.

Op het Plein 1945 voor het gemeen-
tehuis staat het monument voor de 
gevallenen in de Tweede Wereld-

oorlog. Er staat ook een vlaggen-
mast, waar met enige regelmaat 
een vlag worden gehesen.  Met het 
hijsen van een vlag wordt uitdruk-
king gegeven aan een thema, zo-
als Koningsdag (de nationale drie-
kleur), de Dag van de Vrede (vre-
desvlag), de Coming Out Day (re-
genboogvlag) om enkele voorbeel-
den te noemen. Op het plein wordt 
nu een symbool toegevoegd: De Re-
genboogloper. Het symbool herin-
nert ons elke dag aan het belang van 
diversiteit in onze gemeente.

Op 11 oktober 2017 wordt de Re-
genboogloper om 16.15 uur fees-
telijk onthuld door burgemeester 
Frank Dales. U komt toch ook om 
daarbij aanwezig te zijn? Daarmee 
geven we samen uitdrukking aan de 
diversiteit, die onze gemeente rijk 
is en rijk maakt.

Geen jodiumtabletten voor 
inwoners Kennemerland
Sinds 1987 heeft de Nederland-
se overheid een landelijke voor-
raad met jodiumtabletten. Onlangs 
is besloten een deel van deze voor-
raad te verspreiden. Daarom ont-
vangen 1,2 miljoen huishoudens in 
de week van 9 of 16 oktober 2017 
een doosje met jodiumtabletten. 

Inwoners van Kennemerland ont-
vangen deze overigens niet. Zij wo-
nen niet binnen de afstand van een 
kerncentrale of –reactor waarbij de 
verspreiding vooraf nodig is. Meer 
informatie op www.vrk.nl en www.
ggdkennemerland.nl.



Infopagina

5 oktober 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Fraude, hacken en pesten

Cybercriminaliteit
Iedereen kent wel iemand die het 
slachto� er is geworden van cy-
ber criminaliteit – oplichting via 
de computer. In 2016 gold dat in 
ieder geval voor 2½ miljoen Ne-
derlanders, zo blijkt uit de Vei-
ligheidsmonitor van dat jaar. Een 
paar tips voor uw eigen digitale 
veiligheid.

Vooraf geldt: blijf altijd kritisch. Is 
de webwinkel te vertrouwen? Waar 
gaat de link naar toe? Wie vraagt om 
persoonlijke informatie? Moet u écht 
een kopie van uw identiteitsbewijs 
opsturen? Bij twijfel: niet doen (en 
navragen bij iemand die er verstand 
van heeft). 

- Installeer een antivirusprogramma
- Installeer steeds de software-up-

dates
- Gebruik sterke wachtwoorden
- Maak alleen verbinding met ver-

trouwde WiFi-netwerken
- Open geen verdachte berichten en 

bestanden

- Installeer alleen apps via de offi  cië-
le applicatiewinkels

- Controleer het adres van websites
- Bedenk goed wat u met wie op in-

ternet deelt

Doe aangifte
Toch slachtoff er? Doe aangifte via 
het telefoonnummer 0900-8844 of 
bij uw wijkagent. Vraag dan of bij uw 
aangifte een digitaal expert aanwezig 
kan. Laat geen digitale sporen verlo-
ren gaan: zet de computer niet uit en 
bewaar zoveel mogelijk informatie of 
breng deze mee. Van een aantal de-
licten kunt u ook aangifte doen op de 
website Politie.nl. 

20 jaar dorpsvereniging Velserbroek

Zaterdag tv-talkshow 
Plein ‘45 in Polderhuis
Aanstaande zaterdag 7 oktober 
maakt RTV Seaport vanaf 13.uur 
opnames in het café van Polder-
huis Velserbroek voor de tv-talk-
show Plein ‘45. Het publiek is van 
harte uitgenodigd om deze opna-
mes bij te wonen

In Plein ’45 komen wethouders, 
raadsleden en bedrijven en instellin-
gen uit Velsen aan het woord. Omdat 
dorpsvereniging Velserbroek zater-
dag haar twintigste verjaardag viert, 
staat in deze afl evering van de talk-
show Velserbroek centraal. Uiter-
aard kan het bij de thema’s wonen, 
werken en recreëren ook over de an-
dere dorpskernen  van Velsen gaan.

Wethouders aanwezig
Wethouders Floor Bal en Annette 
Baerveldt komen zaterdag langs om 
onderwerpen als welzijn en sport, 
Skaeve Huse, afvalscheiding en re-
creatiegebied Spaarnwoude te be-

spreken. De gesprekken worden za-
terdag afgewisseld met livemuziek. 
De presentatie en interviews zijn in 
handen van Gertjan Huijbens en Es-
ther van der Veur. De afl evering van 
Plein 45 waarvoor de opnames wor-
den gemaakt, is vanaf half oktober te 
zien op de zender en de website van 
RTV Seaport.

Werkzaamheden
in Velserbroek
Vanaf maandag 9 oktober 2017 
wordt er gewerkt aan de krui-
singen van het Zeilpad met de 
Spitsaak, de Zandaak en de Wie-
ringer Aak in Velserbroek. Tij-
dens de werkzaamheden kun-
nen auto’s de kruising niet over-

steken. Voor fi etsers en voetgan-
gers is dit wel mogelijk. Omwille 
van de veiligheid worden tijdelij-
ke verkeersborden geplaatst. Eni-
ge overlast is helaas niet te voor-
komen. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

Verbinding A8-A9

Rapport milieugevolgen
De bereikbaarheid en de leefbaar-
heid rondom Krommenie, Wor-
merveer en Assendelft verbete-
ren door een nieuwe wegverbin-
ding tussen de A8 en de A9 – dat 
willen de provincie Noord-Hol-
land, de vervoerregio Amsterdam 
en de gemeenten Zaanstad, Uit-
geest, Heemskerk, Beverwijk en 
Velsen. De milieu e� ecten daar-
van zijn nu onderzocht in een mi-
lieu e� ect rapport (MER).

Eerder zijn zeven alternatieven on-

derzocht. De Commissie voor de 
MER adviseerde om drie alternatie-
ven verder uit te werken, te weten 
de ‘nulplus variant’, de ‘golfb aanva-
riant’ en de ‘Heemskerkvariant’. Dat 
is in dit rapport gebeurd. De Com-
missie voor de MER vindt dat het 
rapport de milieu eff ecten goed be-
schrijft. De drie varianten scoren po-
sitief op bereikbaarheid en leefb aar-
heid. Nu moet de Provinciale Staten 
nog besluiten over het provinciaal 
inpassingsplan, dat nog moet wor-
den opgesteld.

 

Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een 
woekerende plant. Deze geeft 
niet alleen veel schade aan de na-
tuur, maar ook aan wegen en ge-
bouwen. De gemeente doet er al-
les aan om de plant in het open-
baar gebied te bestrijden. Ook 
doet Velsen een oproep om deze 
plant – voor zover deze in uw tuin 
voorkomt - te verwijderen.

De plant breidt zich snel uit. De wor-
tels groeien horizontaal en kunnen 
overal naar boven komen en er ont-
staat weer een nieuwe plant. De ge-
meente Velsen is druk bezig om op 
diverse locaties de plant kort af te 
maaien. Maaien heeft immers een 
remmende werking op de groei van 
de Japanse duizendknoop. Omdat de 
plant steeds wil overleven, raakt de-
ze uiteindelijk uitgeput. Helaas kan 

de plant met maaien niet helemaal 
worden uitgeroeid. 

Deze zomer heeft de gemeente bij 
wijze van proef de Japanse Duizend-
knoop bestreden met bijna kokend 
water. Door de hoge temperatuur 
worden de cellen in de bovengrond-
se plant vrijwel meteen vernietigd. 
Ook is er met een speciale lans heet 
water bij de wortels geïnjecteerd. Of 
hierdoor ook de wortels van de plant 
afsterven, kunnen we pas volgend 
voorjaar waarnemen.

Wat vragen we van u?
Als u deze plant ( zie afb eelding ) in 
uw tuin ontdekt, wilt u deze dan ver-
wijderen en in de groenbak gooien? 
Er is geen risico dat de plant na ver-
werking tot compost zich weer ver-
spreidt.
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Wist u dat?

Gemeente vernieuwt 
cliëntenparticipatie
Cliëntenparticipatie is de ma-
nier waarop u als gebruiker van 
zorg of ondersteuning met de ge-
meente meepraat over het beleid. 
Op dit moment gebeurt dit door 
de Wmo-adviesraad en door de 
cliëntenraad werk en inkomen. Zij 
vertegenwoordigen u en geven 
gevraagd en ongevraagd advies 
aan het gemeentebestuur. 

Nieuwe samenwerkingsvormen
Er is de afgelopen jaren veel veran-
derd  op het gebied van zorg, wel-
zijn, onderwijs, gezondheidszorg en 
opvoeding. De verantwoordelijkhe-
den zijn veranderd in de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo), 
Participatiewet en de Jeugdwet. De 
gemeente Velsen is op zoek naar een 
andere manier van cliëntenpartici-
patie. 

Een gezamenlijke aanpak is van 
groot belang. De gemeente Velsen 
wil met de leden van de bestaan-
de adviesraden en de gemeenten 
Heemskerk en Beverwijk meer in-
woners betrekken bij het beleid. 
Maar ook meer jeugd! 

Wensen of ideeën?
Samen met inwoners, belangheb-

benden, belangstellenden, oud en 
jong, rijk en arm, werken aan nieu-
we plannen en de uitvoering ervan. 
Wij zijn benieuwd naar uw mening 
en ideeën over de samenwerking 
tussen inwoners en de gemeente op 
het gebied van zorg en ondersteu-
ning. In december wordt door amb-
tenaren en leden van de bestaande 
adviesraden een advies uitgebracht 
aan de gemeenteraad. Voor meer in-
formatie en ideeën: programmama-
nager sociaal domein: Els Weijers 
eweijers@velsen.nl.

Algemene plaatselijke verordening

Herziening na inspraak
De gemeente Velsen krijgt een 
nieuwe Algemene Plaatselij-
ke Verordening. Het gaat om de 
verordening, waarin regels staan 
voor het netjes en leefbaar hou-
den van de gemeente voor ieder-
een. Daarin wordt de burger cen-
traal gesteld. Bovendien zullen 
er onnodige regels worden ge-
schrapt. De herziene APV zal in 
het voorjaar aan de gemeente-
raad worden voorgelegd. 

Inspraak
Om de APV aan te laten sluiten bij de 
wensen en ideeën van onze inwoners 
en ondernemers, was onderzoek no-
dig. Wat vinden de inwoners van de 
thema’s die in de APV worden gere-
geld? Wie zou er verantwoordelijk 
moeten zijn voor bijvoorbeeld het 
ijsvrij maken van de stoep? Voor het 

tegengaan van overlast? Of voor het 
mooier maken van de buurt? Naast 
het raadplegen van het burgerpa-
nel,  zijn we ook in gesprek gegaan 
met inwoners op de weekmarkten 
van Velsen. Vervolgens hebben we 
hier een aantal concrete thema’s uit-
gehaald, die we ter verdieping voor-
legden aan de wijkplatforms, onder-
nemers en andere externe betrokke-
nen. Gebleken is dat het probleem 
niet zozeer zit in de regels, als wel in 
de naleving ervan. Regels blijken in 
de praktijk lastig te handhaven. 

Keuzes maken 
Met de kennis van nu gaan we ko-
mende tijd keuzes maken. Vanzelf-
sprekend zijn er ook gesprekken ge-
voerd met de politie, de Omgevings-
dienst IJmond (ODIJ) en de ge-
meentelijke handhavers (BOA’s).

Wethouder bedankt vrijwilligers

Velsen is Hartveilig
De vrijwilligers van de werkgroep 
Hartveilig Wonen worden tijden 
een borrelmoment bedankt door 
wethouder Annette Baerveldt. 
Reden hiervoor is dat zij zich de 
afgelopen jaren hebben inge-
zet voor alle Velsenaren. Dankzij 
hun inspanningen beschikt de ge-
meente Velsen nu over een volle-
dig dekkend netwerk van 26 AED-
apparaten die 24/7 bereikbaar 
zijn. En daarnaast zijn er bijna 
600 (!) getrainde burgerhulpver-
leners die een AED-apparaat kun-
nen bedienen.

Als er via de meldkamer van 112 een 
melding komt, wordt er natuurlijk 
een ambulance gestuurd. Maar nu 
gaat er daarnaast ook een signaal 
naar een aantal burgerhulpverle-
ners, die vaak nog sneller dan de am-
bulance ter plekke zijn. Dankzij de 
werkgroep is de kans dus veel gro-
ter, dat er binnen de eerste zes mi-
nuten na een hartstilstand een hulp-

verlener ter plaatse is. De overle-
vingskans van de slachtoff ers neemt 
daardoor toe met 50%-70%. Wet-
houder Baerveldt benadrukt in haar 
toespraak aan de werkgroep: ‘uw in-
zet is daardoor zowel letterlijk als fi -
guurlijk onbetaalbaar!’

De wethouder wilde deze mijlpaal 
graag vieren met de werkgroeple-
den. Om terug te kijken op de stap-
pen waardoor zij deze doelen bereikt 
hebben. En om in gesprek te gaan 
over de toekomst. Want voor de ko-
mende jaren is het de uitdaging om 
het netwerk dekkend te houden. En 
suggesties hoe we dat in Velsen kun-
nen doen, zijn van harte welkom!

Overigens zijn er in 2017, tot sep-
tember, alleen in de gemeente Vel-
sen, 32 meldingen geweest van hart-
falen. Naar verwachting zijn er in 
zo’n 25 van deze gevallen burger-
hulpverleners ter plaatse geweest. 
(foto: gemeente Velsen)

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evene-
menten in de gemeente Velsen 
en in de regio Kennemerland. 
Voor goede coördinatie en vol-
doende inzet van de hulpdien-
sten (ambulances, brandweer en 
politie) wil de gemeente daar op 
tijd een overzicht van hebben: 
een evenementenkalender.

Evenementen die in 2018 gaan 
plaatsvinden moeten vóór 15 ok-

tober 2017 worden aangemeld. Op 
www.velsen.nl onder Velsen Actu-
eel 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 0255-
567200.
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Duurzame Helden Festival
Zaterdag 7 oktober vindt het 
Duurzame Helden Festival plaats 
op Plein 1945 in IJmuiden. Van 
11.00 tot 16.00 uur kunt alles te 
weten komen over energiebespa-
rende maatregelen in huis.  Kinde-
ren kunnen zich ook prima verma-
ken, er zijn knutselactiviteiten en 
kookworkshops.

Meer comfort voor minder geld
De Omgevingsdienst IJmond en de 
gemeente Velsen organiseren het 
festival, waar ook het Duurzaam 
Bouwloket is vertegenwoordigd. 
Hier kunt u een subsidiecheck laten 
uitvoeren. Ook geven zij onafh an-
kelijk advies over uw woonsituatie. 
Energiek Velsen vertelt u graag hoe 
u groen en dus doelmatig kunt inves-
teren. Rendement en duurzaamheid 
gaan heel goed samen. Verder staan 
er aanbieders van isolatie en zonne-
panelen. Wilt u meer weten over fi -
nanciering? Dat kan ook, de Rabo-
bank IJmond heeft ook een kraam en 
zij helpen u graag verder. 

Koken zonder gas en nog veel meer
Nederland wordt in de toekomst 
meer en meer aardgasloos. Kun je 
dan nog wel lekker koken en wok-
ken? Dat wordt tijdens het festi-
val getoond. Er zijn kookdemo’s om 
12:00 uur en om 14:00 uur. Behalve 
kijken, mag u natuurlijk ook proe-
ven. Het water kan steeds moeilij-
ker weg. Tegels en verharding hou-
den het water tegen dat anders di-
rect de grond in loopt. Verruil daar-
om uw tegels voor planten. Dat is 
ook beter voor de dieren. Op het fes-
tival wordt gedemonstreerd wat pre-
cies de eff ecten zijn van verharding. 
Verder vertelt HVC graag over recy-
cling en het scheiden van afval. Ook 
is De Beestenbende aanwezig. De-
ze kinderen ruimen zwerfvuil op en 
maken onze gemeente schoner. Ui-
teraard laten ook ondernemers zien 
hoe zij zich extra inzetten voor mens 
en milieu.  

Zie ook www.odijmond.nl/duurza-
meheldenvelsen.
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Festival

ZATERDAG 7 oktober 2017

11.00 - 16.00 uur

Plein 1945 - IJmuiden

- - - - - Bedrijven & initiatieven uit de regio - - - - -

PROGRAMMA
11.00        Opening door wethouder Floor Bal
Doorlopend:  - SALE bij Du-Dock

     - GRATIS subsidie & bespaaradvies

- KOOKDEMO’ s (12.00 & 14.00 uur)

     - Kinderen Koken en Knutselen

16.00       Sluiting

Groene strijd op 3 oktober gestart

Velsen zet drie teams in 
tijdens Energy Battle
Wie bespaart de meeste ener-
gie? Drie teams in de gemeen-
te Velsen gaan vanaf 10 okto-
ber de strijd aan in de lande-
lijke Energy Battle van het Kli-
maatverbond. Ze strijden te-
gen andere gemeenten en te-
gen elkaar. Op dinsdag 3 ok-
tober, om 16.30 uur, verrichte 
wethouder Floor Bal de o�  cië-
le aftrap in het Duurzaamheids-
centrum Du-Dock op Plein 45.

We verspillen met zijn allen ge-
middeld 14% elektriciteit per 
huishouden. En we krijgen steeds 
meer apparaten en hebbedinge-
tjes in huis die allemaal elektri-

citeit verbruiken – een stuk of 
68 per huis! Met de Energy Bat-
tle wil het Klimaatverbond la-
ten zien dat je – gemiddeld -  zo’n 
10 tot 20% op je elektriciteits-
verbruik kunt besparen. Als een 
gemiddeld gezin 15% bespaart, 
scheelt dat zo’n 120 euro per jaar. 
Goed voor de portemonnee én het 
milieu!

Velsen doet voor de tweede keer 
mee. Vorig jaar bespaarden de 
teams gemiddeld 16,1% energie. 
De gemeente die na drie maan-
den de meeste energie heeft be-
spaard, is de winnaar. Die wordt 
in februari 2018 bekendgemaakt.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. . Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen 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 af-
spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een afspraak 
maken. U kunt natuurlijk ook elke 

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 al-
le vergunningen, beleid en verorde-
ningen te publiceren in het elektro-
nisch gemeenteblad. Daarnaast wordt 
er ook gepubliceerd op de Infopagina 
van de gemeente in de huis-aan-huis-
bladen De Jutter en De Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vin-
den op www.velsen.nl. Informatie 
over de gemeenteraad van Velsen en 
de vergaderingen van het Raadsplein 
is te vinden op: www.raad.velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
september 2017 tot en met 29 
september 2017 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
Dennenstraat 12, plaatsen dakop-
bouw (23/09/2017) 25286-2017;  
Havenkade 55, vervangen beglazing 
toren (25/09/2017) 25423-2017;
Plein 1945 1, vervangen gevelrecla-
me (25/09/2017) 25411-2017; 
Pruimenboomplein 41, plaatsen bal-
konbeglazing (27/09/2017) 25639-

2017;  
Kanaalstraat 31 RD, verbouwen van 
een bovenwoning in 2 appartemen-
ten (28/09/2017) 25703-2017;  
Zwaanstraat 18, wijzigen gevel 
(19/09/2017) 25837-2017. 

Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafschei-
ding (26/09/2017) 25556-2017; 
Gildenlaan 10, vergroten aanbouw 
(28/09/2017) 25775-2017.  

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6, 0019 legaliseren 
kas (26/09/2017) 25571-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen twee bomen (28/09/2017) 
25708-2017; 
Groenelaantje 6 0034, legaliseren 
en gedeeltelijk vervangen berging 

(29/09/2017) 25853-2017;   
Groenelaantje 6 0044, legalise-
ren en gedeeltelijk vervangen silo 
(29/09/2017) 25854-2017.

Driehuis
Kriemhildestraat 2, legaliseren car-
port en berging (27/09/017) 25610-
2017;   
Valeriuslaan 18, uitbreiden woning 
(29/09/2017) 25836-2017. 

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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Rectifi catie:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren 
bouwen in afwijking vergunning 
(20/09/2017) 16061-2017; 

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Lijsterlaan 7, plaatsen dakkapel 
(26/09/2017) 18594-2017.

Aanvragen

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 

alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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 omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Zwaanstraat 18, plaatsen erker 
(28/09/2017) 17644-2017;    
Heerenduinweg 45, brandvei-
lig gebruik  BSO in basisschool 
(28/09/2017).

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen van 7 entree-
hekwerken  (26/09/2017) 11097-
2017 Rijksmonument;
Rijksweg 136, legaliseren bijenstal 
(29/09/2017).

Velsen-Noord
Basisweg 50, uitbreiden bedrijfshal 
(26-09-2017) 21496-201716292-
2017.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakop-
bouw (26/09/2017) 19339-2017 
22852-2017; 
Kruidbergerweg 56, plaatsen dak-
opbouw (27/09/2017) 22395-
2017;  
Hoofdstraat 73, optrekken ach-
tergevel en plaatsen dakopbouw 
(28/09/2017) 23723-2017;  
Kerkerinklaan 4, plaatsen dakkapel 
(28/09/2017) 23724-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 12, verbouwen woning 
(27/09/2017) 21159-2017.  
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Kapmelding
Velserbroek: 1 haagbeuk aan de Rietkamp 14
Velsen-Noord: 1 lijsterbes aan Ir. Krijgerstraat en 1 plataan en 1 kastanje bij 
de speelplek aan de Ladderbeekstraat 

Velsen-Zuid: 1 populier aan de Oude Pontweg/Concordiaweg 
Genoemde bomen vormen een gevaar vanwege stormschade of slechte con-
ditie.

Wijziging Afvalsto� enverordening Velsen 2009
De raad van Velsen heeft  in haar vergadering van 1 juni 2017 besloten:

- de Afvalstoff enverordening gemeente Velsen 2009 te wijzigen
- de wijziging treedt 1 dag na publicatie in werking.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 6 oktober 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl.

Velserbroek
De Zeiler 102, wijzigen gevel 
(28/09/2017) 15932-2017.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, legaliseren overkap-
ping (29/09/2017) 19122-2017.

Besluiten (vervolg)
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Velsen - Deze week was de 
eerste repetitie van het grootste 
kerstkoor ooit in Velsen. Maar 
liefst 71 Velsenaren verzamel-
den zich in Velserbroek, pope-
lend om eindelijk te beginnen 
aan de voorbereidingen op De 
Grote Kerstshow. 
Onder leiding van Robbert van 
Unnik en ondersteund door pi-
aniste Marina Grigorowicz klon-
ken er geweldige meerstemmi-
ge kerstsongs door de gangen 
van de Rozenbeekschool waar 
Koel zicht heeft gevestigd. Koel 
is het net gestarte bedrijf van 
Velsenaren Koen van der Wel 
en Eline Schmidt. Voor de der-
de keer produceert het tweetal 
De Grote Kerstshow in Stads-
schouwburg Velsen met dit jaar 
dus een enorm koor. Schmidt: 
,,Het is waanzinnig om te zien 
hoeveel blije gezichten hier 

rondlopen, onze jongste leden 
zijn tieners en het oudste lid is 
72. Het koor klinkt na één re-
petitie al echt goed. We gaan er 
ook dit jaar weer een heel gave 
show van maken!!”
Dit theatrale kerstspektakel trok 
de afgelopen twee jaar al meer 
dan 4000 bezoekers! Vier kerst 
dit jaar in Stadsschouwburg 
Velsen. Zing klassieke kerst-
songs mee met lokale sterren 
en geniet van aangrijpende op-
tredens van aanstormende ta-
lenten omlijst door het Rex-Or-
kest. Ook blikken ze terug op 
het afgelopen jaar en nemen 
een kijkje in de keuken van vrij-
willigers. Velsen zijn we samen! 
Optreden op 16 en 17 decem-
ber in Stadsschouwburg Velsen. 
Tickets: www.stadsschouw-
burgvelsen.nl of telefoonnum-
mer 0255-515789.

Dagtocht 
en vakantie 

voor Velsense 
senioren

Velsen - Senioren  Vereni-
ging Velsen heeft weer leu-
ke activiteiten op het pro-
gramma staan. De befaam-
de klaverjasreis gaat dit 
keer naar hotel ‘t Trefpunt in 
het Brabantse Made.
Van 30 oktober tot en met 
3 november wordt u volop 
in de watten gelegd op ba-
sis van all-in. ‘s Avonds zijn 
alle  drankjes gratis. Kosten 
bedragen 395 euro per per-
soon.
Info en aanmelden bij Minke 
Uijtendaal via 023-7522153 
en Tiny Groot, 0255-755461.
De dagtocht gaat op 12 de-
cember naar de Kerstmarkt 
in de orchideeënhoeve in 
Luttelgeest en aansluitend 
een diner in een restaurant 
in Tollebeek.
Prijs van deze dagtocht is 
slechts 49 euro per per-
soon. De inschrijving is op 
dinsdag 14 november van 
10 tot 11 uur in het Terras 
bij Carmen-Lo-A-Njoe en in 
de Hofstede bij Carien Tim-
mers.
Voor informatie: Carmen-
Lo-A-Njo via 023-5378586 
of Carine Timmers 023-
5382051.

Kunstlijn open ateliers 
en expositie Raadhuis

Velsen-Zuid - Kunstenaars 
Collectief Velsen maakt zich 
weer ‘zichtbaar’ en te bewon-
deren in Raadhuis voor de 
Kunst. De opening is zondag 
8 oktober om 16.00 uur. 
Diverse kunstenaars  die wer-
ken met verschillende  disci-
plines in uiteenlopende stij-
len, van magisch realistisch 
tot abstract, van minimalis-
tisch tot expressief, bieden de 
bezoekers een keur aan per-
spectieven. Schilderijen, ke-
ramiek, grafiek, textiele wer-
kenvormen, geschept papier-
werken, composities, fotogra-
fie en objecten.  Naast de ge-
zamenlijke expositie die tot 12 
oktober te bezoeken is, is er 
in het Kunstlijnweekend toe-
gang tot de open ateliers van 
de verschillende deelnemers 

aan de Kunstlijn. 
Beide Kunstlijndagen zater-
dag 4 en zondag 5 novem-
ber is iedereen welkom van 
11.00 tot 17.00 uur. De exposi-
tie vindt u in de galeriehal en 
de voormalige Raadzaal. De 
exposanten zijn: Annelies van 
Nieuwmegen, Annet Verplan-
ke, Afke Spaargaren,  Net-
tie Veen, Petra C.M. Meskers, 
Henk Zwanenburg,  Winnie 
Meijer Rob, Dianne Robinson, 
Renske de Jong, John van 
den Goorbergh, Maaike van 
den Bosch, Bettine Heslinga, 
Miriam van der Linden. Zie 
www.raadhuisvoordekunst.nl. 
Raadhuis voor de Kunst, To-
renstraat 7, Velsen Zuid. Open 
elke vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Gratis toegang. 
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Evenementenkalender

Glow in the Dark Mega 
Sportmix
Maandag 23 oktober vindt in sporthal Zeewijk de eer-
ste Glow in the Dark Mega Sportmix plaats. De gehele 
zaal is verlicht in blacklight, waarbij je allerlei leuke 
gymonderdelen kunt doen. Kinderen van de groepen 
1 t/m 4 zijn welkom van 10:00 tot 12:00 uur, kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00-15:00 
uur. Kosten € 2,- en inschrijven via www.jeugdsport-
pasvelsen.nl. 

Het nieuwe JeugdSportPas-seizoen 2017 - 2018 is van start 
gegaan!  In oktober kunnen kinderen weer kennismaken 
met o.a. Volleybal bij Smashing Velsen, Scouting bij Scou-
ting St. Radboud, Breakdance bij DanceWorks Velsen en 
Gymnastiek bij Turn Vereniging Santpoort.
Kijk op www.sportpas.nl voor het hele sportaanbod en 
meer informatie.

JeugdSportPas 

Op vrijdag 27 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 12e keer Halloween. Vanaf 18:30-21:30 uur zijn 
kinderen t/m 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. Het zwembad en de medewerkerkers zijn compleet in 
Halloweensfeer omgetoverd. De kaartverkoop gaat 15 oktober van start € 10,- per stuk.  Doe ook mee aan de kleur-
wedstrijd en win een te gekke prijs. De kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad.

Zwemmen in kostuum is toegestaan. 

Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen  tot 8 jaar hebben alleen toegang  onder begeleiding van volwassenen.

6 oktober Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

13 oktober Finale Street League
 Telstar stadion
 
14 en Strong Vinking Obstacle Run
15 oktober Spaarnwoude nabij Snowplanet
 
21 oktober Spartan Race
 www.spartan.com

23 oktober Mega SportMix Sporthal Zeewijk
                                   www.sportpas.nl

25 oktober  Schoolvolleybaltoernooi
 Sporthal IJmuiden-Oost
 
27 oktober Halloween
 www.zwembadvelsen.nl
 
28 oktober Schoolkorfbaltoernooi 
 Sporthal Zeewijk

IJsbeer in het water
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 29 oktober ligt 
deze spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad 
van zwembad De Heerenduinen. Kijk voor de ope-
ningstijden op www.zwembadvelsen.nl

Halloween in zwembad De Heerenduinen

Reserveer nu in de maand oktober 
online een sportaccommodatie en 
maak kans op 1 uur gratis sporten 
in één van onze sporthallen t.w.v. € 
51,- .Surf nu naar www.sportloket-
velsen.nl, bekijk  de beschikbaar-
heid, reserveer en betaal direct 
per iDEAL.  Op 1 november wordt 
de winnaar bekend gemaakt. 

Win 1 uur   

gratis 

sporten!




