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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 red-

den? 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 bellen met 0255-567
492.

Vernieuwde speelplek bij
Pijpbloem in Velserbroek
De speelplek bij de Pijpbloem in
Velserbroek wordt opnieuw gemaakt. De speeltoestellen zijn
verouderd en aan vervanging toe.
Ook zal de bestrating worden
aangepast. Het voorgestelde plan
is onder de omwonenden van het
pleintje verspreid.

De speelplek wordt ingericht voor
kleine kinderen in de leeftijd van 0-6
jaar. Uitgangspunt bij het nieuwe
ontwerp is een speelplek, die de kinderen uitdaagt om hun fantasie te gebruiken. Ook is bewust gekozen voor
speeltoestellen, die het samenspelen
stimuleren. Verder zal er een mandschommeltje worden geplaatst, dat

geschikt is voor de jongste kinderen.
Ook kinderen met een fysieke beperking kunnen van deze schommel gebruik maken. De glijbaan ontbreekt
niet. Onder de schommel en glijbaan
komt een veiligheidsondergrond van
groen kunstgras.
Bestrating
Het gehele pleintje wordt opnieuw
bestraat met donkergrijze betontegels. In de bestrating worden ook
gekleurde vlakken van rode en gele betontegels aangebracht. Doordat
de bestrating doorloopt tot aan de
erfgrens van de voortuinen lijkt de
speelplek groter.

Wegens wegwerkzaamheden

Word ook lid van Burgernet Biezenweg en Rijksweg
beeld aan: inbraken, overvallen, vermissingen of doorrijden na een ongeval. Bijna 5000 inwoners uit Vel- deels afgesloten
sen doen al mee aan Burgernet. Zij
Wist u dat de politie vorige week
nog een vermiste man (85) snel
heeft gevonden door een actie
van een oplettende burger? Ook
u kunt de politie helpen. Meldt u
aan bij Burgernet en help de veiligheid in onze gemeente te vergroten.

Burgernet is een unieke samenwerking tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woonen werkomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners
en medewerkers van bedrijven. Burgernet wordt ingezet bij dringende
zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Denk bijvoor-

vormen de extra ‘ogen en oren’ voor
de politie en helpen zo mee onze gemeente veilig te houden. Doet u nog
niet mee? Aanmelden kan via www.
burgernet.nl

App
Voor gebruikers van een smart Phone bestaat er ook een burgernetapp.
U krijgt dan bericht op het moment
dat er in uw omgeving een burgernetactie wordt gestart. Zo kunt u altijd en overal meehelpen bij het opsporen van verdachte of vermiste
personen.

In de periode 12 t/m 16 oktober is
de Rijksweg tussen het Hofgeestviaduct en het Spekkenwegje afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat geldt ook voor de Biezenweg tussen het Spekkenwegje en de Rijksweg. Op deze weggedeelten vinden diverse (asfalt)werkzaamheden plaats.

Tuincentra
Tuincentra Welkoop en Haan, als
ook Van Schagen, tuinbenodigdheden , aan het Spekkenwegje zijn deze periode alleen bereikbaar via de

Hagelingerweg.

Rijksweg
De volkstuincomplexen en percelen aan de Rijksweg zijn de eerste
dagen (12 t/m 14 oktober) slecht
bereikbaar. Op momenten dat er
niet op die wegen gewerkt wordt,
is het Groenelaantje en de Rijksweg alleen voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Daarbij moet rekening worden gehouden met tijdelijk
tweerichtingsverkeer en plaatselijk
gebrekkig wegdek (freesvakken).
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Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de
N203 en N246, omdat er geen
goede oost-westverbinding is
tussen de A8 en de A9. Filevorming veroorzaakt geluidhinder en
slechte luchtkwaliteit. Het project
Verbinding A8-A9 is erop gericht
om de bereikbaarheids-en leefbaarheidsproblemen op te lossen.

In de planstudie worden zeven alternatieven onderzocht voor het verbeteren van de verbinding. Maar wat
de één een prima oplossing vindt, is
voor de ander helemaal niet wenselijk. In deze artikelenserie vertellen
voor- en tegenstanders per alternatief waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

Leefbaarheidsmonitor

Alternatief 2: geen extra asfalt
Dit alternatief probeert zonder extra asfalt de problemen op te lossen. Kunnen bestaande wegen dusdanig aangepast en aangepakt worden dat dit een goede verbinding
oplevert? Tijdens de planstudie
is de invulling van het zogeheten
Nul-plusalternatief een keer gewijzigd. De Vereniging Open Polders
Assendelft wil geen nieuwe bouwwerken in de polder en is voorstander. Ondernemersvereniging EVO
is tegen, omdat zij denkt dat het
Nul-plusalternatief er niet voor zal
zorgen dat vertragingen bij levering en bevoorrading worden opgelost. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u hun argumenten lezen en bekijken via een korte
animatie.

Militaire controle bij
ferry DFDS Seaways
Vanaf maandag 5 oktober geven
vier militairen van de Koninklijke Landmacht extra ondersteuning in IJmuiden bij de bestaande grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee.

Ze helpen mee bij het onderzoek
aan en in vrachtwagens, personenen goederenbusjes, die een ferry
overtocht naar Newcastle maken.
Dit om te voorkomen, dat illegale
vluchtelingen naar Groot Brittannië reizen. Deze extra ondersteuning zal naar verwachting twee
maanden duren. (foto: DFDS Seaways)

twitter.com/gemvelsen

Woont u in een prettige, veilige
wijk? Wat gaat er goed en wat
kan beter? De gemeente Velsen
Velsen heeft deze vragen aan
5300 Velsenaren voorgelegd. De
resultaten daarvan zijn vastgelegd in de Leefbaarheidsmonitor 2015.

Geen ‘harde cijfers’, maar ervaringen die waardevol zijn voor de gemeente. Zo is het onveiligheidsgevoel bij inwoners van VelsenNoord en Zee-en Duinwijk groter
geworden, maar is gemeentebreed
het vertrouwen in de (wijk) politie toegenomen. Door de uitkomsten te vergelijken met de uitkomsten van 2013 wordt per wijk inzichtelijk wat de belangrijkste ver-

anderingen zijn. Ruim 1600 mensen hebben tussen 11 april en 23
mei 2015 antwoord gegeven op vragen over onderwerpen zoals overlast, gevoel van onveiligheid en het
functioneren van gemeente en politie.
De resultaten worden nog vergeleken met die van andere onderzoeken en metingen op het gebied van
wonen, veiligheid en gezondheid.
Bijvoorbeeld het aantal aangiften
bij de politie of het woningmarktonderzoek. Samen met maatschappelijke partners zal worden beoordeeld of er aanleiding is (gemeentelijk) beleid of uitvoering bij te stellen. De volledige resultaten zijn te
vinden op www.velsen.incijfers.nl.

Wmo-raad zoekt 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 Velsenaren van harte uit te
solliciteren. De Wmo-raad is op
zoek naar nieuwe leden en iemand, die het secretariaatswerk
op zich wil nemen.

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
verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. Velsen wil sa-

men met haar inwoners het beleid
vormgeven. Dit gebeurt in de Wmoraad. Een onafhankelijk orgaan, dat
het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, gevraagd
en ongevraagd, advies geeft op dit
brede terrein. De raad bestaat uit
vrijwilligers, maar u kunt rekenen
op een onkostenvergoeding.
Reageren?
Meer info over de vacatures: Jan
Stringer (tel. 023-5381816). Op
www.velsen.nl kunt u de vereisten
nalezen. Graag reageren voor 31 oktober 2015. Uw brief met CV graag
richten aan de sollicitatiecommissie. Per e-mail: wmo-raad@welzijnvelsen.nl of per post: postbus 142 1970 AC IJmuiden. De gesprekken vinden plaats in week 47.

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 26
september 2015 tot en met 2 oktober 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
Westerduinweg 4, oprichten tijdelijke kantoorruimte (30/09/2015)
15687-2015;
Maxwellstraat 3, vergroten bedrijfshal met kantine/kantoorruimte
(30/09/2015) 15698-2015;

Groeneweg 82 en 84, vervangen kozijnen (01/10/2015) 15744-2015;
Zeeweg 251, legaliseren balkon
(27/09/2015) 15540-2015.

anderen kleur kozijnen (28/09/2015)
15572-2015;
Parkweg 2, kappen 3 bomen
(30/09/2015) 15665-2015.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140 en 142,
vervangen kozijnen (01/10/2015)
15745-2015;
Nicolaas Beetslaan 4, kappen 9 bomen (28/09/2015) 15575-2015.

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 8, kappen boom
(01/10/2015) 15858-2015.

Santpoort-Noord
Terrasweg 73, vergroten 1ste verdieping (02/10/2015) 15796-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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:

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (02/10/2015) 13171-2015.

J.T. Cremerlaan 4, plaatsen dakkapel
(05/10/2015) 13549-2015;
Middenduinerweg 32, kappen boom
(01/10/2015) 13980-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 1, kappen
boom (01/10/2015) 14970-2015;
Van Dalenlaan 51, kappen boom
(01/10/2015) 15103-2015;
Louise de Colignylaan 8, kappen 2
bomen (01/10/2015) 15036-2015;
Wüstelaan 19, kappen boom
(01/10/2015) 13050-2015.

Velsen-Zuid
Torenstraat 4 (rijksmonument), ver-

Velserbroek
Geen mededelingen.

trekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
J.P. Coenstraat 137, plaatsen dakkapel (05/10/2015) 15032-2015;
Zeeweg
282,
kappen
boom
(01/10/2015) 13903-2015;
Tiberiusplein ong , plaatsen geluidsscherm HOV (29/09/2015) 117482015
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015;
HOV deeltracé 5. aanleggen perron
(29/09/2015) 11940-2015.
Driehuis
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015.
Santpoort-Noord
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen HOV
(29/09/2015) 11917-2015;
Kerkweg 93, vervangen gevelpanelen
(05/10/2015) 15023-2015;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, renoveren Velsertunnel (30/09/2015) 10699-2015;
HOV deeltracé 5, plaatsen schuttingen ter afscheiding HOV
(29/09/2015) 11946-2015;
HOV deeltracé 5, aanleggen
HOV(29/09/2015) 11917-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 30, kappen
boom (01/1/02015) 14781-2015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Dag van de duurzaamheid, Plein
1945 te IJmuiden, op 9 oktober 2015
van 14.00-18.00 uur (5/10/2015)
u15.007170;
AGU Egmond-Pier-Egmond op
strand tussen Egmond aan Zee en
Velsen-Noord, op 9 januari 2016
(5/10/2015) u15.006959;
Engelse Dag winkelcentrum Velserbroek, 10 oktober 2015 (30/09/2015)
u15.007197.
APV artikel 2:12 Filmen
opnamen Zilveren Kruis / Holy Fools
op 11 oktober van 8.00-18.00 uur aan
Heerenduinweg, Halkade, Frogerstraat en Breesaapstraat te IJmuiden
(06/10/2015) u15.007492.

veren voor omgeving.

2 Iepen aan de Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.2 en 6. Bomen worden te
groot en staan te dicht op de erfgrens, grote overlast van de bomen in de tuinen en huizen van de bewoners.

Geslaagde golfdag tegen kindermishandeling
Velsen - Het schitterende
weer van vorige week vrijdag was voor circa 600 golfers voldoende reden om te
komen golfen op Golfbaan
Spaarnwoude.
Doelstelling van de inmiddels vierde editie van het
Grootste Golftoernooi ter
Wereld was geld inzamelen
voor het nieuwe Centrum
voor
kindermishandeling
(MDCK) wat eind oktober
haar deuren opent in het
Spaarne Gasthuis te Hoofddorp. De organisatie had
flink uitgepakt om er een
bijzonder evenement van te
maken. Livemuziek, een DJ
op het terras, een golf-trickshow van voormalig tourspeler Mark Reynolds en
aanbod van golfalternatieven zoals FootGolf en Discgolf waren onder meer de
ingrediënten van een succesvolle dag. Bekend Nederland, zoals ex-profvoetballers Martijn Reuser en
Ben Wijnstekers, DJ Ferry Maat, politicus Frank de
Grave en oud politievoorlichter Klaas Wilting, wist de
weg te vinden naar de golfbaan om te komen spelen
voor het nieuwe centrum

in het Spaarne Gasthuis te
Hoofddorp.
Frank Vogel, voorzitter van
medeorganisator de MF
Foundation: ,,Van tevoren
werd ons al snel duidelijk
dat een regionaal doel minder golfers op de been zou
brengen dan wij gewend
waren bij de voorgaande
edities. Desondanks hebben
wij in overleg met de golfbaan toch besloten dit belangrijke doel in onze regio
te ondersteunen. Belangrijk,
want wekelijks worden er in
dit centrum gemiddeld 20
kinderen opgevangen die te
maken hebben met mishandeling of misbruik. Hoewel
het exacte bedrag nog niet
bekend is, kunnen wij terugkijken op een geslaagde
dag en mogen we namens
alle deelnemers een mooi
bedrag overmaken aan het
MDCK.’’
Wanneer een kind te maken heeft met een traumatische ervaring als mishandeling of misbruik, gaat het
een langdurig en vervelend
traject in. Nare onderzoeken
en behandeling in het ziekenhuis, gesprekken en onderzoek bij politie, justitie,

psychiaters en jeugdzorg
waarbij iedere keer opnieuw
het toch al moeilijke verhaal
verteld moet worden. In het
nieuwe MDCK in het Spaarne Gasthuis verzamelen alle hulpverleners zich on-

der één dak. Hierdoor hoeft
het kind slechts eenmaal
het verhaal te doen en kan
noodzakelijk onderzoek en
een eventuele behandeling
direct van start.
Stichting Sporters in Actie

en de MF Foundation organiseren sportieve evenementen ten bate van het
goede doel. Sinds 2012 hebben beide organisaties diverse succesvolle evenementen georganiseerd.

Velsen-Noord
6 wilgen aan de Duinvlietstraat tegenover nr. 30 in Velsen-Noord. De 6 wilgen zijn door de storm beschadigd en gescheurd en kunnen een gevaar opleveren voor omgeving.
Aan de parkeerplaats in het grasveld ter hoogte van sportpark SVIJ Ijmuiden
wordt 1 abeel gekapt, omdat deze boom in de kroon is ingescheurd en daardoor gevaar oplevert.
IJmuiden
In het Duinpark te Ijmuiden ter hoogte van Hazenvlak 39-43 wordt van de
winter 1 meerstammige esdoorn gekapt om de eiken, die er omheen staan
meer ruimte te geven om verder uit te groeien.

2 Iepen aan de Kerkenmaaijerskamp tegenover nr.2 en 6. Bomen worden te
groot en staan te dicht op de erfgrens, grote overlast van de bomen in de tuinen en huizen van de bewoners.
Velserbroek
21 elzen Westbroekerweg / Vlietweg in de Velserbroek. De bomenrij is te
hoog en te groot geworden voor de huizen aan de Grote Zonnedauw.
19 bomen op de fietscrossbaan in het Wijkeroogpark in Velsen-Noord. 15 eiken , 2 elzen en 2 essen worden gekapt om ruimte te maken voor het verleggen van de baan en de nieuwe startopstelling.
3 populieren aan het Nachtegaallaantje / Beecksanghlaan in Velsen-noord
naast nr. 16. Deze bomen staan te dicht op de huizen en worden te hoog en
te groot.

Kappen van bomen - Openbare Werken
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 29 september 2015 heeft besloten:

Inwerkingtreding
Deze wijziging treedt in werking op
- de wijziging van de Instructie voor
de leerplichtambtenaar gemeente
Velsen 2014 vast te stellen;

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is als bijlage in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Tevens
9 oktober 2015.

ligt de verordening 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op
de website van de gemeente Velsen:
www.Velsen.nl
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