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• Het college gaat een samenwer-
kingsovereenkomst aan voor 
Playing for Success IJmond 
2017–2022. Playing for Success 
is een programma voor kinde-
ren tussen 9 en 12 jaar om hen te 
helpen bij hun motivatie, zelfver-
trouwen en leerprestaties. Het 
werkt goed, blijkt uit onderzoek.

• Tijdens de werkzaamheden aan 
de Lange Nieuwstraat was een 
omgevingsmanager van de aan-
nemer actief voor de bereikbaar-
heid, leefb aarheid, veiligheid en 

communicatie tijdens het werk. 
De evaluatie hiervan is positief. 

• De gemeente Velsen heeft een 
model ontwikkeld om beter toe-
zicht te kunnen houden op de fi -
nanciële situatie van gesubsidi-
eerde organisaties. Dat moet hel-
pen om fi nanciële problemen bij 
instellingen zo snel mogelijk te 
signaleren en op te pakken. 

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

Uit het college

Ruurd Palstra nieuwe 
raadsgri�  er in Velsen
Op 5 oktober heeft de gemeente-
raad Ruurd Palstra benoemd tot 
nieuwe raadsgri�  er van de ge-
meente Velsen.

Ruurd Palstra was senior beleidsad-
viseur Democratie en Bestuur en se-
cretaris van de Commissie Bestuur 
en Veiligheid van de VNG (Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten). 
Ruurd Palstra begint op 1 november 
2017. Hij volgt Arjen Overbeek op die 
nu werkzaam is als adviseur Raads- 
en Statenleden bij de Metropoolre-
gio Amsterdam.

In het Noordzeekanaalgebied

Week van de Industrie-
cultuur in herfstvakantie
Van vrijdag 20 tot en met zondag 
29 oktober is het de Week van de 
Industriecultuur. Stap aan boord 
voor een haventocht, kom kijken 
hoe linoleum wordt gemaakt, ge-
niet van muziek en lekker eten – 
en nog veel meer. Je kunt terecht 
in Beverwijk, IJmuiden en Zaan-
stad (tijdens de herfstvakantie).

De start is op vrijdag 20 oktober om 
19.00 uur met een ‘Ode aan de Indu-
strie’ van Egon Kracht. Het is een 
spectaculaire, gratis toegankelijke, 
vertoning bij Een Zee van Staal, het 
beeldenpark in het duingebied van 
Wijk aan Zee onder de rook van Ta-
ta Steel Europe. Op 21 en 28 oktober 
is er een ‘running dinner’ – een drie-
gangenmenu in verschillende bij-
zondere locaties in IJmuiden. Kaar-
ten via industriecultuur.nl. Kijk op 
het overzicht, er is erg veel te doen. 

Exclusieve rondleidingen 
Je kunt binnen kijken bij TATA 
Steel, Forbo Krommenie of Mene-
ba, of zien hoe de nieuwe zeeslui-
zen in IJmuiden vorderen. Allemaal 
gratis activiteiten, wel reserveren 
via industriecultuur.nl. Daar vind je 

ook het volledige programma van de 
Week van de Industriecultuur, dat 
is ontwikkeld samen met de deelne-
mende gemeenten Beverwijk, Vel-
sen en Zaanstad.

Wist u dat?

Gemeente helpt schulden 
te voorkomen
De gemeente Velsen wil het liefst 
voorkomen dat inwoners schul-
den krijgen. Voorkomen is nu een-
maal beter dan genezen. Samen 
met andere organisaties probeert 
Velsen daar veel aan te doen.

Via voorlichting wijst de gemeen-
te haar inwoners op de gevaren van 
schulden en hoe belangrijk het is om 
verstandig met je geld om te gaan. 
Deze voorlichting richt zich op alle 
inwoners. Voor kinderen (via scho-
len) en ondernemers zijn speciale 
acties opgezet. 

Verder is het de bedoeling dat hulp-
verleners en andere organisaties 
signalen van mogelijke schulden 
zo vroeg mogelijk oppikken. Soms 
merken woningbouwcorporaties of 
energiebedrijven als eerste dat er 

iets aan de hand is in een gezin. Als 
zij deze signalen doorgeven, kunnen 
hulpverleners de situatie oppakken. 

Wat als u toch schulden heeft?
Wie toch schulden heeft, kan in aan-
merking komen voor sanering. Dit 
houdt in dat mensen met hele strak-
ke afspraken in drie jaar uit de schul-
den komen. Hulp nodig om de fi nan-
ciën op orde te krijgen? Kijk dan eens 
op het online-instrument van het 
Nibud op https://velsen.startpunt-
geldzaken.nl. Velsen heeft hier ook 
aan meegewerkt. De visie van Velsen 
op schuldhulpverlening en de bijbe-
horende aanpak staat in het Beleids-
plan Schuldhulpverlening 2017-
2020: http://decentrale.regelgeving.
overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/His-
torie/Velsen/467297/467297_1.ht-
ml.



Infopagina

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

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 Arche-
ologiedagen. 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 bibliotheek: 
vrijdag 13 oktober 10-17 uur, zater-
dag 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 Arche-
ologiedagen heeft de Ruïne van 
Brederode een fotospeurtocht ont-
wikkeld, die kinderen gratis kun-

nen ophalen bij de entree van de 
ruïne. Hiermee kunnen ze op zoek 
naar historische sporen en ont-
dekken hoe de ruïne 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 Ar-
cheologiedagen op zondag 15 ok-
tober gratis toegankelijk zijn en er 
zullen rondleidingen worden ver-
zorgd. 

• In Spaarnwoude is een geocache 
over de Romeinen in Velsen uit-
gezet. Daarmee wordt levendig ge-
houden dat ruim 2000 jaar geleden 
de Romeinen in Velsen waren. Met 
deze multicache van 4,8 km kun-
nen wandelaars via een app, gps-
coördinaten en het beantwoorden 
van vragen uiteindelijk een heuse 
Romeinse schat vinden! De start 
is op de parkeerplaats hoek Laag-
landersluisweg/Heuvelweg in 
Spaarnwoude. Te bereiken via de 
Amsterdamseweg, afslag r101.

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

Nu ook in Velserbroek actief

Vijfde Sociaal Wijkteam
Sinds september  2017 heeft ook 
Velserbroek een eigen Sociaal 
Wijkteam. Een mooie aanvulling 
op de vier andere Sociale Wijk-
teams die al enige jaren actief 
zijn in Velsen.

Hebt u een probleem en komt u er 
even niet uit? Kunt u een steuntje in 
de rug gebruiken? Heeft u hulp no-
dig bij praktische zaken? Het Soci-
aal Wijkteam komt naar u toe. Wij 
zijn deskundig en denken met u mee 
over uw vragen en zorgen. Samen 
met u kijken we naar de mogelijke 
oplossingen. Wij kunnen u de weg 
wijzen. We schakelen, indien nodig, 

andere hulpverleners in om tot een 
beter advies te komen.

In een Sociaal Wijkteam werken 
verschillende organisaties samen 
zoals het maatschappelijk werk, 
welzijnswerk en wijkverpleging. 
Daarnaast werkt het Sociaal Wijk-
team samen met de gemeente Vel-
sen en het Centrum voor Jeugd en 
Gezin. Wij zijn voor u het contact 
in de wijk, voor alle leeftijden, on-
ze dienstverlening is vrijblijvend 
en gratis. U kunt het Sociaal Wijk-
team telefonisch bereiken op 088-
8876970 en per email: contact@
swtvelsen.nl.

Dag van de Duurzaamheid: gezellig en leerzaam!
Het was gezellig én leerzaam op 
de duurzame markt op Plein 1945 
in IJmuiden, op zaterdag 7 okto-
ber. Diverse Velsense initiatieven 
zorgden voor een informatieve 
markt, die ging over minder ener-
gieverbruik en meer zorg voor het 
milieu.

Er waren allerlei activiteiten voor 
kinderen, bezoekers konden infor-
matie krijgen over subsidieregelin-
gen, er waren kookdemonstraties 
om te koken zonder aardgas, er was 
informatie over afval scheiden en 
recyclen en nog veel meer duurza-
me tips. Milieuwethouder Floor Bal 
opende de duurzame markt door of-
fi cieel het startsein te geven voor 
operatie Steenbreek. 

Operatie Steenbreek
Het klimaat verandert. Dit betekent 
dat wij meer te maken krijgen met 
hittestress en harde regenbuien, zo-
als we de laatste tijd gemerkt heb-
ben. Op de markt was een geavan-
ceerde, interactieve waterbak, die 
duidelijk liet zien wat er gebeurt 
als er veel regen valt op een onder-
grond die verhard is of juist groen. 
Een groene stad helpt om zware re-
genbuien op te vangen. De gemeente 
past zich daarop aan (groene daken 
bijvoorbeeld), maar kan het niet al-
leen. Ook particulieren en bedrijven 
worden van harte uitgenodigd om te 
helpen. Hoe? Tegels eruit, groen er-
in. Of tegels slimmer neerleggen. 
Operatie Steenbreek daagt bewo-
ners en bedrijven uit om een tegel in 

de tuin te vervangen door groen. Wie 
doet er mee? Kijk op www.operatie-

steenbreek.nl (foto: Reinder Wei-
dijk)
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Het beste idee voor buiten sporten
Hoe stimuleer je ‘buiten sporten’? Kijk naar deze vijf ideeën en maak 
een keuze! U kunt stemmen via Facebook of e-mail tussen 14 en 25 ok-
tober. 

Op 3 juli konden inwoners van Velsen  hun ideeën presenteren over hoe je 
‘buiten sporten’ kunt stimuleren.  De gemeente Velsen heeft 50.000 euro om 
een of twee plannen uit te voeren. Er zijn 9 projecten ingediend waarvan een 
jury 5 projecten koos die uit te voeren zijn.  De laatste stem is aan de inwo-
ners van Velsen.  Vanaf zaterdag 14 oktober kan er via Facebook  gestemd 
worden op 1 van de 5 onderstaande ideeën. Stemmen  kan tot woensdag  25 
oktober. Daarna wordt de winnaar bekend gemaakt. Geen Facebook? Stuur 
dan voor 25 oktober  een mailtje aan sportzaken@velsen.nl  t.a.v. Christa 
Hoek. Zet erbij: Sporten in de wijk en de naam van het idee van uw keuze.

1. Fitplein voor volwassenen - Idee van Jeroen Meinders en Dave 
Kolkman
In elke sportieve stad in Nederland staan er meerdere, maar helaas nog niet 
in de gemeente Velsen. We hebben het over een outdoor training area, fi tness 
zone, calisthenics park of fi tplein. Eén of meerdere back2basic ‘speeltuinen’ 
voor volwassenen, om inwoners van Velsen fi tter, gezonder en sterker te ma-
ken. Wij willen mensen op een functionele manier in beweging brengen en 
houden. Zie ook www.sport-je-fi t.nl.

2. Freerunpark Velsen - Idee van Jouke en Bente Hoek
Freerunning is een vrij nieuwe en populaire sport in Nederland. Er zijn be-
oefenaars op alle niveaus en in de leeftijd van 6 tot 60 jaar. Om  te oefenen 
zou een  volledig  vrij toegankelijk park  ingericht kunnen worden.  Hier-
in staan obstakels en rekken die het mogelijk  maken om deze  buitensport 
in de wijk te doen wanneer je dit wilt. Ook geschikt voor schoolgym. Dit 
freerunpark zou  bij voorkeur in Santpoort-Noord gemaakt moeten worden. 
Het zou fantastisch zijn als dit er kan komen, omdat de mogelijkheden in de 
bestaande woonwijken in Velsen er simpelweg niet zijn.  Breng de mensen 
naar buiten en bij elkaar bij het freerunpark Velsen en stem voor ons alsje-
blieft.

3. Interactieve geluidsboog - Idee van  Bea Verhoeven
Dansen, bewegen, plezier maken – de speelboog met een bewegingssensor 
bovenin registreert wat kinderen op de vloer doen. Met een druk op de knop 
kun je kiezen voor een spel waarin kinderen een code moeten onthouden of 
supersnel een parcours moeten afl eggen. Twee kinderen die samen met hun 
moeder en oma dansende bewegingen maken of in het Chinees tellen? Dat is 
een heel normaal verschijnsel bij dit spannende toestel voor de hele familie. 
Er is ook een speciale versie voor senioren. 

4. Sport en moestuintjes - Idee van Carrie Nupoort
Stimuleer ontmoeting, en plaats een aantal fi tnesstoestellen, bankjes en een 
paar mobiele moestuintjes bij een veldje bij buurtcentrum De Dwarsligger in 
Zeewijk. En vervang dan gelijk de huidige doelpalen en een hang een nieuw 
net op voor balsporten. De moestuintjes staan in verplaatsbare  plantenbak-
ken op  ongeveer een meter hoogte, zodat  ouderen zelf hun groenten kun-
nen  verbouwen zonder dat ze hoeven te bukken. Daarbij denken wij aan ou-
deren van de Zeestroom, Dienstencentrum, en zelfstandige ouderen uit Zee- 
en Duinwijk. Lekker bezig zijn in de buitenlucht en elkaar ontmoeten in  een 
ontspannen sfeer.  Samenbinden, elkaar leren kennen en helpen waar nodig, 
een nobel streven, we hebben elkaar nodig.

5. De mobiele SportContrainer - Idee van Mark Altenburg
De SportContrainer is hét mobiele sporttoestel voor verenigingen, (sport)
scholen en inwoners die onder begeleiding of zelfstandig op ieder gewenst 
tijdstip op elke locatie in Velsen willen sporten en/of trainen. Via de social 
media  kun je kiezen uit diverse trainingsprogramma’s. Met de SportContrai-
ner kun je duizend en één sporten doen, zoals Bootcamp, Crossfi t, Outdoor 
Fitness, Obstacle Runs of Survival. De inzet van de mobiele SportContrai-
ner maakt de openbare ruimte van de gemeente Velsen beweegvriendelijker 
en kunnen alle inwoners van de gemeente Velsen laagdrempelig dichtbij huis 
(meer) gaan bewegen.
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Geslaagde Veteranendag
Op zaterdag 7 oktober 2017 vond 
op het landgoed Duin en Kruidberg 
in Santpoort de zevende Velsense 
Veteranendag plaats. Bijna 100 ve-
teranen waren op de uitnodiging 
ingegaan.

Namens het college sprak burge-
meester Frank Dales zijn waardering 
uit voor de inzet van veteranen. Velen 
maakten van de gelegenheid gebruik 
om ervaringen uit te wisselen en emo-

ties te delen. De aanwezigen keken ge-
zamenlijk naar een aangrijpende do-
cumentaire over de Slag om Arnhem.

Burgemeester Dales reikte aan tien 
veteranen het Draaginsigne Nobel-
prijs VN-militairen uit. Eén ervan 
werd postuum uitgereikt aan de echt-
genote van een overleden veteraan. 
Het was een gezellige ontmoeting met 
jonge en oude veteranen. (foto: Rein-
der Weidijk)

Griezelen op vrijdag 27 oktober

Halloween in Zwembad 
De Heerenduinen
Op vrijdag 27 oktober viert 
zwembad De Heerenduinen voor 
de 12e keer Halloween. Van 18.30 
tot 21.30 uur zijn kinderen t/m 14 
jaar van harte welkom om te ko-
men griezelen. Het zwembad en 
de medewerkers zijn compleet in 
Halloweensfeer omgetoverd.

De kaartverkoop gaat 15 oktober 
van start en de kaarten kosten € 10,- 
per stuk.  Doe ook mee aan de kleur-
wedstrijd en win een te gekke  prijs. 

De kleurplaten liggen vanaf 15 ok-
tober bij de receptie van het zwem-
bad. Zwemmen in kostuum is toege-
staan. Kinderen zonder zwemdiplo-
ma en kinderen  tot 8 jaar hebben al-
leen toegang onder begeleiding van 
een volwassene.
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 
29 oktober ligt een avonturenbaan in 
het wedstrijdbad van De Heerendui-
nen. Kijk voor de openingstijden op 
www.zwembadvelsen.nl. (foto: ge-
meente Velsen)

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 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de Infopagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De Hofgeest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Baby- en peuterzwemmen
Iedere donderdag of vrijdag kun-
nen (groot)ouders leuk en ont-
spannen samen met hun (klein)
kind baby- en peuterzwemmen.

Met vrolijke liedjes leren de klein-
tjes zich op hun gemak te voelen 
in het water. Bovendien heeft het 
zwemmen een positieve invloed op 

de ontwikkeling van de baby en prik-
kelt het volop de zintuigen. Het ba-
by- en peuterzwemmen is voor kin-
deren vanaf 3 maanden. De groepen 
zijn ingedeeld per geboortejaar. U 
mag altijd twee proefl essen mee ko-
men doen. Kijk voor meer informa-
tie op onze website www.zwemba-
dvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)



Infopagina

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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 30 
september 2017 tot en met 6 ok-
tober 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Stephensonstraat 74, legaliseren bo-
venwoning (30/09/2017) 25908-
2017; 
Industriestraat 20, realiseren kan-
toorruimte (03/10/2017) 26193-
2017;  
Cypressenstraat 31, oprichten twee-
de verdieping (04/10/2017) 26360-
2017;
Wijk aan Zeeërweg 7, wijzigen gevel-
afwerking (wijzigen verleende ver-
gunning W.14.000412) (05/10/2017) 
26370-2017;  
Halkade 4, afwijken bestemmings-
plan voor tijdelijke voorstelling 
industrie festival (05/10/2017) 

26440-2017.  

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 6, kappen 2 bo-
men (05/10/2017) 26455-2017;  
Tolsduinerlaan 1, vervangen hek 
(06/10/2017) 26488-2017.  

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 2, plaatsen dakop-
bouw (03/10/2017) 26192-2017.  

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, afwijken bestem-
mingsplan, oprichten berging en 
carport (30/09/2017) 25907-2017;  
Wüstelaan 78, kappen  boom 
(05/10/2017) 26446-2017 (Nood-
kap)

Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen 
dakkapel (nr. 26) en veranderen 
kozijnindeling  dakkapel (nr. 28) 
(06/10/2017) 26368-2017;  
Driehuizerkerkweg 93 en 95, ver-
nieuwen  luifel (05/10/2017) 26454-
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:

IJmuiden
Slingerduinlaan 6, onderhouds-
werkzaamheden (03/10/2017) 
19521-2017 (Rijksmonument).

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, plaatsen er-
fafscheiding (04/10/2017) 19942-
2017.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, verbou-
wen woning en kappen 8 bomen 
(03/10/2017) 21819-2017.   

Velserbroek
Galle Promenade 66, realiseren 
2 appartementen op verdieping  
(05/10/2017) 19329-2017. 

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong. plaatsen 
telecommast (06/10/2017) 19739-
2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18 te Velsen-Zuid, 
het maken van een grondkering 
(03/10/2017) 19347-2017

Rectifi catie:

Driehuis
Valeriuslaan 16, uitbreiden woning 
(29/09/2017) 25836-201719521-
2017  

Aanvragen

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Sessie Begroting 2018 donderdag 19 oktober 2017
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaats-
nemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel 
live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeen-
teraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. 
Ook kunt u de vergadering volgen via www.rtvseaport.nl

Inspreken kan tijdens de sessie over de Begroting 2018
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan nog contact met u op.

Agenda
De Begroting 2018
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2018 in een sessie waarbij alle ge-
meenteraadsleden aanwezig zijn. De begroting is het huishoudboekje van de 
gemeente. Er staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitge-
ven en waar de inkomsten vandaan komen. Heeft u ook een mening over de 
begroting, dan kunt u zich aanmelden bij de griffi  e om aan het begin van de 

sessie te komen inspreken: 0255 567502 of via griffi  e@velsen.nl. Het debat 
over de begroting is in de raadsvergadering op donderdag 9 november 2017. 
Daarna stelt de gemeenteraad de Begroting 2018 vast. De Begroting 2018 
is gebaseerd op de perspectiefnota 2017 die in juli door de gemeenteraad is 
vastgesteld. 
Het motto van deze begroting is: ‘Verder bouwen aan Velsen’. Belangrijke on-
derwerpen uit de Begroting 2018 zijn de drie decentralisaties in het socia-
le domein, de verbetering dienstverlening, effi  ciënt beleid, de samenwerking 
met inwoners, instellingen en organisaties en de regionale samenwerking. 
Meer informatie over de Begroting 2018 kunt u vinden op begroting.velsen.nl 
en in de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.

Besluitenlijst raadsvergadering 5 oktober 2017
Over de volgende onderwerpen heeft de gemeenteraad een besluit genomen:
• Bestemmingsplan Motorhuislocatie
• Groencompensatie voor parkeergelegenheid L. Zocherplantsoen, Velser-

broek
• Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

IJmond
• Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen
• Beleidsnota Jeugd 2018-2021
• Zienswijze planstudie Verbinding A8-A9
• Onderzoek naar eff ecten van niet realiseren fusie in de IJmond
• Benoeming raadsgriffi  er R. B. Palstra per 1 november 2017.
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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.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben beslo-
ten:

- om 2 parkeerplaatsen in de Molenstraat, ter hoogte van de kruising met 
de Wüstelaan in Santpoort-Noord, vrij te geven voor het parkeren van al-
le typen voertuigen door middel van het verwijderen van borden E4, zoals 
bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op 
te laden’ en onderbord OB504; 

- om 2 parkeerplaatsen in de Velserhooftlaan, ter hoogte van de kruising met 
de Wüstelaan, aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met 
onderborden met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en 
onderbord OB504.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch 
is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Cen-
trum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt 
formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscou-
rant.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 3 oktober 2017 beslo-
ten om de naam ’t Princenbosch-
pad - dat begint bij Kennemer-
gaarde in Santpoort-Noord – door 
te trekken tot waar het fi etspad 
de busbaan kruist (ter hoogte van 
crematorium Westerveld in Drie-
huis) en aan het gedeelte na de 

busbaan tot de Zeeweg de naam 
Spoorpad toe te kennen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 

1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij het KCC, of via telefoonnummer 
0255 567352.

Kapmeldingen
In de gemeente Velsen wordt binnenkort een aantal bomen gekapt.

Locatie: Basisweg 50a ( laura Metaal Velsen-noord ), een populier. De boom 
is al meerdere keren aangereden door vrachtwagens, staat daar in de weg en 
kan een gevaar gaan worden voor de openbare ruimte. 
Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, 1ste complex aan 

het fi etspad Wijkeroogpark in de singel rondom het complex: drie essen, 
twee esdoorns, een iep, een eik en een linde. De bomen worden te groot en 
staan te dicht op de volkstuinen.

Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, langs het fi etspad 
tussen de complexen in naar boogbrug: acht essen en een eik. De bomen wor-
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Kapmeldingen (vervolg)
den te groot en maken plaats om andere te laten groeien in de breedte en in 
een laan. Ook staan er een paar te scheef en te dicht op de sloot, deze kunnen 
bij harde storm omvallen op het complex er achter.

Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, hoek van de par-
keerplaats / pad gasstation: een es. Deze boom is in een zeer slechte staat en 

kan gevaarlijk worden voor openbare ruimte.

Locatie Volkstuinencomplex Velsen-Noord, in de singel achter de  speel-
tuin: vijf essen, twee elzen en twee esdoorns. Deze bomen worden te groot en 
staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.
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Kapmeldingen (vervolg)
den te groot en maken plaats om andere te laten groeien in de breedte en in 
een laan. Ook staan er een paar te scheef en te dicht op de sloot, deze kunnen 
bij harde storm omvallen op het complex er achter.

Locatie: Volkstuinencomplex Wijkeroog Velsen-Noord, hoek van de par-
keerplaats / pad gasstation: een es. Deze boom is in een zeer slechte staat en 

kan gevaarlijk worden voor openbare ruimte.

Locatie Volkstuinencomplex Velsen-Noord, in de singel achter de  speel-
tuin: vijf essen, twee elzen en twee esdoorns. Deze bomen worden te groot en 
staan te dicht op de volkstuinen en huisjes.
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Basisschool de Zefier 
zet zich in voor Kika
IJmuiden – Vrijdag 20 ok-
tober houden alle leerlingen 
van basisschool de Zefier een 
sponsorloop voor Kika, Kin-
deren Kankervrij. De gehe-
le opbrengst komt ten goede 
aan Kika. 
Alle kids zijn druk bezig om 
zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor dit goede doel. 
Ze zoeken nog sponsoren 
voor deze loop. Ook worden 
lege statiegeldflessen inge-

zameld. Aan het eind van de 
gezellige en sportieve mid-
dag wordt er nog een loterij-
tje gehouden met leuke prij-
zen die gesponsord zijn door 
onder andere Intertoys de 
Ballon, de Dolfijn, Friet van 
Piet, Phota-art, Henk van t 
Veld, Sportcafé Nol, Knus en 
co, Sport 2000 en nog veel 
meer. De Zefier hoopt op een 
goede opbrengst een een ge-
zellige, sportieve middag.

Brons voor C-team TVIJ op 
eerste plaatsingswedstrijd

IJmuiden - Zaterdag 7 ok-
tober was de eerste regiona-
le plaatsingswedstrijd voor het 
NK teams trampolinesprin-
gen welke gehouden zal wor-
den op zaterdag 9 december 
in Oss. Het was voor vele weer 
de eerste wedstrijd na de zo-
mer en de spanning zat in de 
benen, bij de een wat meer 
dan bij de ander. Deze wed-
strijd was voor de C, D en E 
teams, in alle klassen was TVIJ 
vertegenwoordigd met 1 team. 
In de ochtend was het de 
beurt aan het E en het D team, 
de wedstrijd werd gehou-
den in Heerhugowaard. Het 
E team had een puntentotaal 
van 218,450 en kwam daarbij 
net 3,3 punten te kort voor een 
podiumplaats. Melanie Terp-
stra, Noëlle Kuipers, Faith van 
den Brande en Lieke van Vier-
zen behaalden een hele knap-
pe 4e plaats. 
Het D team, bestaande uit 
Connor Smith, Danique Strij-
ker, Ruben Walkeuter en Vale-
rie Woestenburg had een iets 

grotere tegenstand en zijn met 
een punten totaal van 220,600 
5e geworden.
In de middag kwam het C 
team in actie.  Met een pun-
tentotaal van 242,800 hebben 
zij een mooie derde plek be-
haald. Van harte gefeliciteerd 
Anouska Plas, Bridget Thijs-
sen, Dewi Soddemann en Joy 
van Keijzerswaard!
Op dezelfde dag was er ook 
World Cup Trampolinesprin-
gen in Valladolid, Spanje, waar 
Romana Schuring van TVIJ in 
actie is gekomen, haar twee-
de oefening verliep niet zoals 
gepland, zij heeft hem volledig 
moeten aanpassen maar wel 
uitgesprongen en is daarmee
38e geworden. 
De volgende regionale plaat-
singswedstrijd voor teams is 
zaterdag 14 oktober in Am-
sterdam, hierbij komen alleen
het D en E team in actie. Een
deel van het C team zal name-
lijk deelnemen op de internati-
onale Friendship cup in Jablo-
nec nad Nisou, Tsjechië. 

Hospice De Heiderberg 
houdt open huis

Santpoort-Noord - Zeker 
in de laatste levensfase ver-
dient ieder mens goede zorg 
en aandacht. Palliatieve zorg 
is de zorg voor mensen waar-
bij genezing niet meer moge-
lijk is en waarbij kwaliteit van 
leven op de voorgrond staat.
Zaterdag 14 oktober is de In-
ternationale Dag van de Pal-
liatieve Zorg. Overal in het 
land besteden diverse zorg-
organisaties, hospices en Bij-
na Thuis Huizen dan aan-
dacht aan palliatieve zorg. Op 
deze dag zullen zij onder an-
dere hun deuren openstellen 
voor bezoekers. 
De doelstelling en missie 
van Hospice De Heideberg 
zijn: Het geven van liefde-
volle aandacht en kwalitatief 
hoogstaande zorg in de laat-
ste levensfase. ‘Er zijn’ voor 
uen uw naasten, zowel in

het hospice als bij de men-
sen thuis. De vrijwilligers van 
Hospice De Heideberg aan 
de Wulverderlaan 1 te Sant-
poort-Noord ontvangen u 
deze dag graag als belang-
stellende. Zij leiden u rond 
door het hospice en geven 
informatie. Daarnaast zal er 
een lezing gegeven worden 
over ‘Wat is palliatieve zorg?’, 
‘Wat als je niet meer beter 
wordt?’, ‘Bij wie kan ik als fa-
milielid of vriend terecht met 
mijn vragen of emoties?’.
U bent van 10.30 tot 14.00 
uur tijdens een open huis van 
harte welkom om antwoord 
te krijgen op deze of ande-
re vragen en de prettige sfeer 
zelf te ervaren. De vrijwilli-
gers schenken u graag een 
vers kopje koffie in en aan 
iets lekker daarbij ontbreekt 
het natuurlijk niet.

Regio – Dinsdag 17 oktober 
om 19.30 uur spreekt vak-
bondshistoricus Dr. Sjaak 
van der Velden over de ont-
wikkelingen tussen de eer-
ste en tweede  wereldoorlog, 
met aandacht voor de onrust 
in de visserij en de industrie 
bij de Hoogovens en de pa-
pierfabriek. Het gaat dan met 
name om de ontwikkelingen 
in de arbeidsverhoudingen. 
Deze lezing is onderdeel van 
een cyclus van zes. Vanwege 
de grote belangstelling wordt 
uitgeweken naar een grote-
re zaal: in het Zee- en Ha-
ven Museum, aan Havenka-
de 55 in IJmuiden, dus niet in 
de Brulboei. Zaal open 19.00 
uur, toegang en kopje kof-
fie gratis. Voor aanmeldingen 
06-29601920. Zie ook http://
lokaalfnv.nl/regio/ijmond.

FNV lezing 
geschiedenis 

IJmond

Volleybalclub 
Lets Play start 

stroef
Velserbroek - Na het kam-
pioenschap van vorig jaar 
gingen de spelers van Lets 
Play vol goede moed het 
nieuwe seizoen in. Door 
blessures en leden die ge-
stopt zijn blijken de weg-
gevallen gaten niet zomaar 
in te vullen te zijn. De eer-
ste wedstrijd tegen Set m Up 
begon goed maar was het 
de hoogmoed van de spe-
lers dat de grote voorsprong 
te niet werd gedaan. Na een 
8 punten voorsprong werd 
de wedstrijd verloren met 
32-24. De twee opvolgen-
de wedstrijden tegen Cra-
mer en Recredo  werden met
hard werken nipt gewonnen.
Helaas werd de laatste wed-
strijd tegen Spaarnestad
verloren waardoor Letse Play
als derde eindigde. Zie ook
www.wilwilwel.nl.
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MET ELKE MAAND 

EEN NIEUWE PUZZEL
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Kijk voor het actuele nieuws op
WWW.BEVERWIJKER.NL
WWW.HEEMSKERKSECOURANT.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!zie onze sites: beverwijker.nl oF heemskerksecourant.nl

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
zie onze sites: beverwijker.nl

oF heemskerksecourant.nl




