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Tentoonstelling in Pieter Vermeulen Museum

‘De Afvalexperience’ geopend
Woensdagochtend 10 oktober heeft
wethouder Bram Diepstraten de tentoonstelling de Zwerfafval Experience
geopend in het Pieter Vermeulen Museum, Dit deed hij samen met leerlingen
van groep 6 van de Franciscusschool
uit IJmuiden. De afvalexperience is een
leerzame tentoonstelling over afval,
zwerfafval en staal recyclen.

De wethouder gaf aan dat hij het ﬁjn vindt
dat er al veel kinderen in de gemeente Velsen bezig zijn met het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Daarom kregen de

leerkrachten van de groepen 6 een afvalgrijper, zodat de leerlingen van de Franciscusschool straks de omgeving van hun
school zwerfvuil vrij kunnen houden. Alle
schoolgroepen uit Velsen die deze tentoonstelling bezoeken krijgen afvalgrijpers.
Vanwege 100 jaar staal in de IJmond gingen de kinderen daarna samen met Tata
Steel en afvalinzamelaar HVC blikje recyclen en in groepjes andere afvalproefjes
doen, de blikcontainer op knappen en een
stoel voor de toekomst maken. (foto: Reinder Weidijk)

Geslaagde Veteranendag Velsen
Op zaterdag 6 oktober vond in de Stadsschouwburg in IJmuiden de achtste Velsense Veteranendag plaats.

Op uitnodiging van de gemeente Velsen kregen de veteranen uit Velsen een mooi programma aangeboden. Een onderdeel hiervan was het Anjerconcert van de Fanfare
“Bereden Wapens”.
Met de Anjerconcerten zet het Ministerie
van Defensie het werk van veteranen (militairen die op missie zijn geweest) in de
schijnwerpers. Veteranen vertellen in deze

voorstelling over hun uitzendingen en de
Fanfare ‘Bereden Wapens’, één van de Nederlandse topgezelschappen op het gebied
van militaire muziek, verzorgt de muziek
die bij deze verhalen hoort.
Namens het college sprak burgemeester
Frank Dales de genodigden toe. Hij sprak
zijn waardering uit voor de inzet van alle veteranen. Voor sommige veteranen is dat een
tijd geleden. Anderen hebben meer recent
deelgenomen aan vredesmissies. Tijdens de
Veteranendag staan hun belevenissen en ervaringen centraal. (foto’s: Reinder Weidijk)

Wethouder bedankt vrijwilligers
In de tuin van de gemeentelijke wijkpost
aan de Wijnoldy Daniëlslaan in Santpoort-Zuid werden op vrijdag 5 oktober
ongeveer 50 vrijwilligers bedankt. Zij
zijn actief in hun buurt door die schoon
te houden en zwerfafval op te ruimen.

De tuin was vrolijk versierd, er was koﬃe

met gebak en er hingen ‘Velsen Geen Bende’-posters waar ideeën en suggesties op
geschreven konden worden. Wethouder
Bram Diepstraten bedankte alle aanwezigen voor hun goede werk en signaleert dat
er gelukkig steeds meer van dit soort goede
initiatieven ontstaan. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college
App voor meldingen over uw straat of buurt
Steeds meer inwoners zetten zich in voor een schone buurt en er zijn steeds meer
mooie initiatieven in Velsen. De vrijwilligers die hierbij betrokken zijn, zien vaak als
eersten waar vuil ligt of waar iets kapot is. In vervolg op hun meldingen kan de gemeente actie ondernemen. Sinds kort is er een app die het makkelijk maakt om bijvoorbeeld
een afvaldumping of een kapot bankje te melden. Download de Slim Melden Velsen app
nu in de App Store en de Play Store

• De gemeente ondertekent de verklaring
Brede Regeling Combinatiefuncties 20192022. De verklaring is onderdeel van het
landelijk Programma Sport en Bewegen
in de Buurt. Door het ondertekenen van de
verklaring krijgt de gemeente ook de komende jaren geld van het rijk voor buurtsportcoaches en cultuurcoaches.
• Het college stelde op 9 oktober het jaarverslag leerplicht Velsen schooljaar 2017-

2018 vast. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de
naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaren zien erop toe dat alle
leerplichtigen in de gemeente, ook daadwerkelijk aan het onderwijs deelnemen.
Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en
log in met de volgende gegevens: Site: Velsen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger.
Klik op overzichten en collegeberichten.
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Programma Week van de
Industriecultuur is bekend
De herfstvakantie staat ook dit jaar
weer in het teken van de Week van de
Industriecultuur. Van 20 tot en met 28
oktober zijn er tal van bijzondere activiteiten in IJmuiden en omgeving!

Theatraal mysterie
De vissershaven is dit jaar de thuisbasis voor locatietheatergezelschap Prins
te Paard. Zij hebben zich verdiept in het
IJmuiden van de jaren ’30 en stuitten op
het onvertelde mysterie van mevrouw
D.: ‘Als de politie in de roerige jaren ’30
het zeeschip de Calypso aanhoudt in de
Noordersluis, blijkt de passagier aan wie
ze graag wat vragen over haar echtgenoot
willen stellen, spoorloos verdwenen. Men
vraagt zich af wat het smeesie* van haar
man met het mysterie van de Calypso te
maken heeft? Diamantroof...? Smokkel...?’.
Prins te Paard speelt dit indringende verhaal tijdens een radiotour door het industriële havengebied. Reserveer je gratis kaartje en ga mee op deze mysterieuze
tocht!
Creatief en actief
Creatieve activiteiten zijn er in de vorm
van Masterclasses fotografie en schilderen. Zo nemen fotografen Pieter Heine en
Machiel Kraaij je in het duister mee in hun
workshops Industriële fotografie en Lightpainting. Schilderen doe je bij SHIP samen
met schilderdocente Marcella van Zanten.
Haven ontdekken
De haven van IJmuiden kun je zowel per
boot of te voet ontdekken: er is een gezellige havenrun voor sportievelingen en
een ribboottocht voor het uitwaaien. Het
IJmuidense baken van de Week van de
Industriecultuur is uiteraard de Watertoren en daarom wordt hij ook weer prachtig
verlicht!

Cadeau voor mantelzorgers
Verschillende bedrijven en instellingen zetten in de herfstvakantie de deuren open, zoals Tata Steel (extra bijzonder door de viering van 100 jaar staal in
de IJmond), ENCI, SHIP IJmuiden waar
je alles leert over de sluizen, het Zee- en
Havenmuseum met onder andere een speciale filmvertoning, het Hoogovensmuseum waar kinderen in een laboratorium
alles kunnen leren over staal en ook staat
de Hoogovenbus op verschillende plekken
om historische verhalen te delen.
Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma op
de website www.industriecultuur.nl. Hier
kun je je ook aanmelden. (foto: Ko van
Leeuwen)
* Een Smeesie is een visje en daarvoor kun
je natuurlijk terecht bij De Dolfijn aan de
Halkade of bij visrestaurant Gerard van
Es aan, hoe kan het ook anders, de Industriestraat.

Zorgt u voor een familielid, voor buren
of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger en ligt er een cadeautje voor u
klaar.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat
kan een familielid zijn, maar ook een buurvrouw of een vriend. Deze zorg lijkt vanzelfsprekend, maar gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg
is onmisbaar naast professionele zorg. Voor
iemand met een beperking is het heel waardevol als een ander even een boodschap kan
doen, wil oppassen, vervoer regelt naar de
dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u meer dan vier uur per week en
langer dan drie maanden voor een ander zonder dat u daar voor wordt betaald? En woont
degene voor wie u zorgt in Velsen? Dan kunt
u een VVV-cadeaukaart van € 25 aanvragen.
Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die in huis wonen met een ziek
familielid. Dit kan een ouder, broer of zus

zijn, maar ook een oma of opa. Jonge mantelzorgers kunnen ook de cadeaukaart aanvragen.
Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 december 2018 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen
bij de balie van het gemeentehuis of bij Socius Centrum Mantelzorg op het adres Plein
1945 in IJmuiden. De voorwaarden staan op
de website en op de aanvraagkaart.
Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag
helpen met informatie, ondersteuning en advies. Daarvoor kunt u contact opnemen met
de consulenten van Socius Centrum Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten
van Socius kunnen u informatie geven over
praktische zaken, zoals vergoedingen en
toeslagen. Ook weten zij de weg naar ondersteuning als de zorg te zwaar wordt. (foto: gemeente Velsen)

Dependance Burgerzaken in
Velsen-Noord op andere dag open
Inwoners van Velsen-Noord kunnen voor
het ophalen van documenten voor Burgerzaken ook terecht in Wijkcentrum de
Stek aan de Heirweg 21 in Velsen-Noord.

Vanaf 22 oktober a.s. is de dependance van
Burgerzaken niet meer open op maandag
maar op woensdag. Het tijdstip (van 16.00
tot 16.30 uur) blijft hetzelfde.

Film kijken in de ‘Drijf Inn’
in zwembad de Heerenduinen
Vrijdag 12 oktober kun je samen met je
vrienden en vriendinnen dobberend op
een luchtbed kijken naar een leuke film.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd tot een bioscoop. Je hoeft zelf
geen luchtbed mee te nemen het zwembad heeft er voldoende, maar het mag
natuurlijk ook.

Tulpenbollen voor
100 jaar staal in de IJmond
Vrijdag 5 oktober overhandigde burgemeester Frank Dales samen met de
burgemeesters van Heemskerk en Beverwijk kistjes met tulpenbollen aan de
directie van Tata Steel. Het cadeau van
de inwoners van de IJmondgemeenten
ter gelegenheid van 100 jaar staal in de
IJmond.

De nieuwe tulp is op 14 mei jl. officieel is

gedoopt tot Staalmeester. Het heeft 12 jaar
geduurd om een nieuwe tulp te kweken. De
drie burgemeesters hebben deze tulp uitgekozen, omdat de kleur van de tulp het
beste bij het bedrijf past. Het cadeau verwijst naar een product dat vroeger op het
grondgebied van Tata Steel werd gekweekt
en nu nog in de IJmond; een product met
landelijke en internationale allure. Net als
staal in de IJmond. (foto: Reinder Weidijk)

Kom en beleef deze onvergetelijke avond
met ons mee. De ‘Drijf Inn’ is van 18.00 tot
21.00 uur en wordt georganiseerd voor kinderen 6 tot en met 14 jaar. Ook leuk voor je
verjaardagspartijtje. De toegang bedraagt
€ 6,10. Kijk voor meer informatie op www.
zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiedenis ligt
vaak verrassend dichtbij. Onder onze
voeten. In de bodem. Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt
zitten in de Nederlandse bodem? De gemeente Velsen doet op zaterdag 13 en
zondag 14 oktober mee aan deze Nationale Archeologiedagen. Hiermee wil de
gemeente Velsen de fascinerende wereld
van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk maken, jong en oud.

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is de
Archeologische Werkgroep Velsen van
11.00 tot 17.00 uur aanwezig op de Ruïne
van Brederode. Kinderen kunnen een archeologische vondst opgraven en een kannetje of ander gebruiksvoorwerp uit het
verleden in elkaar plakken. Heb je een voorwerp uit oude tijden? Neem het mee en kom
erachter wat en hoe oud het is.
In de kapeltoren van de Ruïne kan de archeologische tentoonstelling ‘Wat de bewoners van Brederode achterlieten’ bezocht
worden. Hier worden voorwerpen getoond
die de bewoners van Brederode achterlieten in de gracht rond het kasteel en de omringende sloten. Sommige vondsten dateren uit de tijd dat de heren van Brederode
woonden in het kasteel, vanaf de 13e eeuw.
Ook zijn er voorwerpen bij uit latere tijden.
Deze kunnen verloren zijn of weggegooid
door bezoekers van de Ruïne. Maar ze kun-

nen ook door bemesting hier terecht zijn
gekomen. Vroeger werd een beerput ook gebruikt als afvalput. De beer werd gebruikt
voor bemesting van de akker of het weiland,
zo kwam het afval op het land terecht. De
Ruïne is geopend van 11 tot 17 uur. Zondag
14 oktober zal de Ruïne in verband met de
Nationale Archeologiedagen gratis toegankelijk zijn.
Op zondagmiddag 14 oktober is van 14.00
tot 17.00 uur een stand van PAN in de Ruïne
aanwezig. PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands.Het doel van PAN is
om oudheidkundige vondsten, zoals munten, scherven en glas in privé-bezit te documenteren en de informatie beschikbaar te
maken. Heeft u een archeologische vondst?
Laat het documenteren door PAN.
In Spaarnwoude is een geocache over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt
levendig gehouden dat ruim 2000 jaar geleden de Romeinen in Velsen waren. Met deze
multicache van 4,8 km kunnen wandelaars
via een app, gps-coördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een heuse
Romeinse schat vinden! De start is op de
parkeerplaats hoek Laaglandersluisweg /
Heuvelweg in Spaarnwoude. Te bereiken
via de Amsterdamseweg, afslag r101.
Kijk voor meer activiteiten op www.archeologiedagen.nl. (foto: gemeente Velsen)

SportContrainer vanaf 15
oktober bij Sporthal Zeewijk
Maandag 15 oktober wordt de SportContrainer verplaatst van VelsenNoord naar het grasveld voor Sporthal
Zeewijk.

Het sporttoestel zal daar vier maanden
blijven staan om sportief te kunnen worden gebruikt. Onlangs zijn er twee trainingen opgesteld en op de SportContrai-

ner geplaatst! Genoeg inspiratie voor
een intensieve training. Verenigingen en
(bootcamp)clubs kunnen zich bij Sportloket Velsen aanmelden om gebruik te
mogen maken van het (fitness) materiaal
in de SportContrainer via sportloket@
velsen.nl of 0255-567666. Dus kom in beweging en leef je uit! (foto: gemeente Velsen)

Wie helpt mee met bestrijding
van de Japanse duizendknoop?

(Bijna) 18 jaar? Raadpleeg
het online geldplan ‘Bijna 18’
Als je meerderjarig wordt, verandert er
veel op het gebied van geld. Als achttienjarige ben je zelf financieel verantwoordelijk, óók voor eventuele schulden. De gemeente stelt het geldplan
‘bijna 18’ beschikbaar, dit kan je helpen om niets te vergeten en je financiën
goed te regelen.

Haal meer uit je geld!
Het geldplan’ bijna 18’ is ontwikkeld door
Startpunt Geldzaken en online gratis beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Velsen. Startpunt Geldzaken is
een initiatief van een aantal onafhankelijke financiële organisatie, waaronder het
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het geldplan ‘bijna 18’ geeft
tips over wat je moet regelen en op welke
manier dit het beste kan.
Welke geldplannen zijn er nog meer?
Er zijn geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Welk geldplan van toepassing is, is afhankelijk van de financiële vraag:

-

Heeft u financiële zorgen of problemen?
Wilt u (meer) geld overhouden?
Heeft u geld over?
Wil u ondersteuning voor uw kind?
Wilt u sparen voor studie (klein)kind?

Anoniem in te vullen
De geldplannen kunnen anoniem worden
gebruikt zodat uw privacy is verzekerd.
Waar beschikbaar?
Via www.startpuntgeldzaken.nl/velsen
Meer informatie
Voor meer informatie over Startpuntgeldzaken kunt u terecht bij afdeling Sociaal Domein van de gemeente Velsen.

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke uitheemse plant die in Nederland
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor hard groeit (wel 10 centimeter per
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in
de zon en in de schaduw) en kan dwars
door asfalt en funderingen heen groeien. Help mee met de bestrijding op 17 november!

wortels uit te trekken of door hem met een
schop uit te steken.

De gemeente moet deze plant daarom bestrijden en gaat daarvoor op zoek naar methoden die voldoende werken en zo min
mogelijk schadelijk zijn voor het milieu.
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn
die zich vrijwillig willen inzetten om de duizendknoop met de hand te lijf te gaan. Dat
kan door de plant er met zoveel mogelijk

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl. Op dinsdagavond 13 november om
19.30 organiseert de gemeente bij de wijkpost in Santpoort-Zuid een informatieavond waarin u meer hoort over hoe en waar
de plant groeit en hoe de bestrijding in zijn
werk gaat. Hopelijk tot in november! (foto:
gemeente Velsen)

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 november van 13.00 tot 17.30 eenmalig een middag
waarop de wethouder samen met vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen de duizendknoop gaat uitsteken. De gemeente stelt
handschoenen en schoppen beschikbaar en
zorgt voor de afvoer van het afval.
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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 vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur 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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
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 bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies woensdag 17 oktober 2018

Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd
19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens
op de datum van deze sessie.
Inspreken kan tijdens de sessie
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, emailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Bestemmingsplan Orionweg
In plaats van de gesloopte hoge flat aan de Orionweg van 12 verdiepingen hoog worden drie
flatgebouwen van 6,8 en 10 verdiepingen gebouwd. De nieuwbouw past niet binnen het huidige bestemmingsplan, daarom is een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Er zijn
28 zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen gaan over vermindering van zonlicht en schaduwwerking op de woningen. Tijdens de sessie van 13 september besloten de raadsleden
dat er nog een onafhankelijk onderzoek moest komen over de schaduwwerking. Het onderwerp stond op de agenda van de raadsvergadering van 27 september. De raadsleden hebben
toen aangegeven dat met de nieuwe informatie het bestemmingsplan eerst nog moet worden besproken in een sessie. Raadzaal: 19.30-20.15 uur.
Bestemmingsplan Velserbroek
Het bestemmingsplan voor Velserbroek uit 2008 wordt geactualiseerd. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn 18 zienswijzen ingediend. De meeste

Sessie donderdag 18 oktober 2018

Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens
op de datum van deze sessie.
Inspreken kan tijdens de sessie
Heeft u ook een mening over de begroting, dan kunt u zich tot op de dag van de sessie tot
12.00 uur aanmelden bij de griffie om aan het begin van de sessie te komen inspreken: 0255
567251 of via griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog contact met u op.
Agenda

zienswijzen gaan over het perceel Westlaan 35, waar de eigenaar een urban villa wil bouwen. Omdat de gemeente nog in gesprek is met de eigenaar is dit plan nog niet opgenomen
in het ontwerpbestemmingsplan. De overige zienswijzen gaan over individuele percelen
zoals de realisatie van een carport, het oprichten van een garage en het innemen van een
vaste standplaats op het Vestingplein. Hieraan kan deels tegemoet worden gekomen.
Raadzaal: 20.15*-21.15 uur.
Presentaties veiligheidsbeeld, politiewerk en ondermijning
Burgemeester Dales is verantwoordelijk voor het de openbare orde en veiligheid. Op verzoek van de burgemeester zijn er twee presentaties om de nieuwe raad in een betere positie
te brengen om de komende jaren mee te denken over de maatschappelijke opgaven rondom
leefbaarheid en veiligheid. De teamchef van het basisteam IJmond informeert de raad over
het veiligheidsbeelden de werkwijze van de politie. Daarna bespreekt een adviseur van het
Regionaal Informatie en Expertise Centrum in het onderwerp ondermijnende criminaliteit. Hierbij gaat het om productie en smokkel van drugs, en alles dat daarmee samenhangt,
zoals witwassen via (lokale) bedrijven en vastgoed, afpersing, infiltratie, uitbuiting en bedreiging. Schoonenbergzaal: 19.30-21.15 uur.
Herziening Algemene Plaatselijke Verordening
In het najaar stelt de raad de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 vast.
De APV regelt alles om de gemeente leefbaar en veilig te houden, voor zover dit nog niet in
andere wet- en regelgeving is geregeld. Voor de nieuwe APV is onderzocht of er regels kunnen worden weggelaten zonder de openbare orde of veiligheid aan te tasten. Bij dit onderzoeksproces zijn ook inwoners en belanghebbenden betrokken. De raad krijgt een presentatie over het proces van de totstandkoming van de nieuwe APV 2019. Tijdens een volgende
sessie bespreekt de raad de inhoud die de raad vaststelt tijdens een raadsvergadering.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur.
*Deze tijd is indicatief, de sessie kan eerder of later beginnen

Raadsbrede sessie over de Begroting 2019
De gemeenteraad bespreekt de Begroting 2019 in een raadsbrede sessie waarbij alle gemeenteraadsleden aanwezig zijn. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er
staat in waar de gemeente het komend jaar geld aan wil uitgeven en waar de inkomsten vandaan komen. De Begroting 2019 is gebaseerd op de perspectiefnota 2018 die in juli door de
gemeenteraad is vastgesteld. De in maart gekozen raadsleden hebben een raadsakkoord
vastgesteld waarin zij een aantal belangrijke thema’s hebben benoemd voor de komende
periode. Tijdens de sessie op 13 september zijn de eerste concrete voorstellen van de uitwerking van het raadsakkoord besproken. De raad oordeelt in deze raadsbrede sessie van
18 oktober of ook deze voorstellen van het college in de Begroting 2019 worden opgenomen.
De behandeling in deze sessie is niet bedoeld om technische vragen te stellen aan de collegeleden, maar om politieke vragen te stellen. Daarnaast geven de fracties een eerste oordeel waardoor de politieke verschilpunten boven water komen. Dit kan ook het benadrukken van politieke speerpunten betekenen. Het raadsdebat over de Begroting 2019 is in de
raadsvergadering op donderdag 8 november 2018. Aan het eind van het raadsdebat stelt de
gemeenteraad de Begroting 2019 vast. Meer informatie over de Begroting 2019 kunt u vinden in de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Raadzaal: 19.30-21.30 uur.

Aanvragen (vervolg)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 29 september tot en met
5 oktober 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(5-10-2018) 14639-2018
3e Havenstraat 3D, plaatsen dakopbouw op bedrijfspand (5/10/2018) 146412018

IJmuiden
De Rijpstraat 16, plaatsen dakopbouw
(01/10/2018) 14293-2018
Dokweg 35, restauratie en realiseren stalen trap in watertoren (03/10/2018) 144432018
(Rijksmonument)
Park project Binnenhaven, kappen 6 bomen

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 183, splitsen bovenwoning naar drie appartementen (01/10/2018)
14306-2018
Rooswijkerlaan 2, afwijken gebruik buitenschoolse opvang (02/10/2018) 14707-2018

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw
met kelder en isoleren bestaande woning
(02/10/2018) 14368-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41, oprichten van een woning (5/10/2018) 14722-2018
Brederoodseweg 41, oprichten van een kas
(5-10-2018) 14723-2018
Brederoodseweg 41, oprichten van een bedrijfshal (5/10/2018) 14724-2018
Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderverdieping
(02/10/2018) 14415-2018
Driehuis
Van den Vondellaan 34, realiseren uitbouw
begane grond met daarop een dakopbouw
(01/10/2018) 14332-2018

Velserbroek
De Zeiler 128, plaatsen terrasoverkapping
op bestaand dakterras (02/10/2018) 144162018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 3 dakkapellen
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Aanvragen (vervolg)
(01/10/2018) 11033-2018
Ingekomen aanvraag evenementenvergunning APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 2 december 2018 van
10:45 tot 12:30 uur, locatie Sportpark Groeneveen (01/10/2018)
14300-2018

Kerstloop 2018, op 9 december 2018 van
09:.00 tot 17:30 uur, locatie SantpoortNoord (5/10/2018) 14709-2018
Kerstmarkt Santpoort, op 9 december 2018
van 12:00 tot 18:00 uur, locatie Hoofdstraat
/ Broekbergerlaan (5/1/2018) 14712-2018

van 18:00 tot 20:00 uur, locatie: Duin &
Kruidberg (01/10/2018) 14382-2018

Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:12

Velserbroek
2e Velsener Oldtimerdag, op 19 mei 2019
van 10:00 uur tot 18:00 uur, locatie: Vestingplein (2/10/2018) 14366-2018

IJmuiden
Opname Postcodeloterij Eindejaar Kanjer, op 29 oktober 2018 van 08:00 uur tot
02:00 uur, locatie: M.K. Hofstedestaat 43,
Edisonstraat, Edisonplein, Napierstraat
(2/10/2018) 14466-2018.

2 appartementen op 1e en 2e verdieping
i.p.v. 1 appartement (01/10/2018) 87762018
Moerbergplantsoen 169, kappen 2 bomen
(2/10/2018) 11966-2018
Betelgeuzestraat 2, vergroten winkelpand
(4/10/2018) 8288-2018
Oosterduinplein 26, veranderen 1e verdieping in 4 woningen, het plaatsen van ramen,
het veranderen van de entree (4/10/2018)
9526-2018
Dirk Hartoghstraat 66, plaatsen dakopbouw
(05/10/2018) 12140-2018

ment Rabobank IJmond Live! op 5 oktober
2018 (03/10/2018) 12965-2018

Santpoort-Zuid
Bos & Duin Avond4daagse, op 20 juni 2019

Bekendmakingen algemeen
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 omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, handelen in
strijd met bestemmingsplan t.b.v. evene-

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6, kappen 2 bomen (2/10/2018)
11911-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen boom
(2/10/2018) 13253-2018
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47,
wijzigen toegang
(trappenhuis) en splitsen bestaande bovenwoning in 2 zelfstandige appartementen
(05/10/2018) 7731-2018

Kapmelding
Aan de Kanaalstraat 150 in IJmuiden wordt een boom gekapt. Het gaat om een Den. Deze boom is in slechte staat.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Zeewijkplein 454, 1974 PR IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier 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.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op:

Kijk voor het actuele nieuws op:

