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Pieter Vermeulen Museum 
bij uitstek ‘Kidsproof ’
Het Pieter Vermeulen Museum is 
14 oktober jl. verkozen tot ‘het 
kidsproof museum 2016’. Een bij-
behorende award en o�  ciële cer-
tifi catie viel het museum ten deel.

Maar liefst 11.000 inspecties zijn 
uitgevoerd door kinderen tot en 
met 12 jaar. Van de 58 Nederland-
se musea heeft het Pieter Vermeu-
len Museum het hoogste gescoord. 
Het is niet alleen kindvriendelijk, 
maar ook hèt centrum voor natuur- 
en milieueducatie in de gemeente 
Velsen. Met mogelijk straks lande-
lijk bekendheid. Het museum is tij-

delijk gehuisvest aan de Driehuizer-
kerkweg in Driehuis. Hier worden 
wisselende tentoonstellingen geor-
ganiseerd, die altijd een echt ‘doe-en 
ontdek’ karakter hebben. Het muse-
um staat bovendien bekend vanwe-
ge de gezellige activiteitenmidda-
gen met o.a. de knutselwerkshops. 
Het Pieter Vermeulen Museum be-
staat sinds 1952. In dat jaar schonk 
Frits Vermeulen een natuurhisto-
rische verzameling aan de inwo-
ners van Velsen. Op de foto (Reinder 
Weidijk) wethouder Robert te Beest 
vol trots tussen de enthousiaste vrij-
willigers. 

Denktank BRAK!IJmuiden
Op 11 oktober jl. was oud-minis-
ter Jacqueline Cramer in Velsen 
om de start te verzorgen van de 
denktank BRAK!IJmuiden. On-
der meer Kondor Wessels, het 
KIMO (die de belangen behar-
tigt van gemeenten aan de kust) 
en het Pieter Vermeulen Museum 
discussieerden mee hoe het nieu-
we kust- en informatiecentrum 
(BRAK!IJmuiden) er uit zou kun-
nen zien.

De discussie heeft de gemeente meer 
inzicht gegeven over de richtingen 
waarin gedacht moet worden. Duur-
zaamheid  is daarbij aan de orde ge-
komen, maar ook de thema’s zee, in-
dustrie en natuur worden benoemd 
als centrale thema’s.

Deze thema’s  komen terug zowel in 
het gebouw dat moet verrijzen,  als in 

de presentaties die bezoekers straks 
kunnen ervaren in het informatie-
centrum. De verantwoordelijk wet-
houder Robert te Beest was blij met 
de suggesties van de aanwezigen 
evenals wethouder Annette Baer-
veldt die de ‘Kustvisie’ in haar porte-
feuille heeft.

Wethouder Te Beest: ,,Steeds meer 
partijen krijgen nu gevoel en en-
thousiasme voor BRAK!IJmuiden. 
Een unieke kans om onze identiteit 
‘IJmuiden Rauw aan Zee’ verder te 
verstevigen als Centrum van Zee, In-
dustrie en Natuur in de Metropool-
regio Amsterdam.’’

Op de foto (Reinder Weidijk) wet-
houders Robert te Beest en Annette 
Baerveldt met links van hen Jacque-
line Cramer tussen afgevaardigden 
van diverse meedenkende partijen.

Begroting 2017 ook digitaal
Wist u dat u in 2017 minder af-
valsto� enhe�  ng gaat betalen? 
Of bent u benieuwd hoeveel hon-
denbelasting u volgend jaar gaat 
betalen? Waar geeft de gemeen-
te eigenlijk haar geld aan uit en 
hoe komt zij aan haar inkomsten? 
Veel vragen, die een duidelijk ant-
woord verdienen. Vanaf vandaag 
kunt u thuis digitaal de gemeen-
tebegroting 2017 bekijken.

velsen.begroting-2017.nl
Alles is te vinden op de website: vel-
sen.begroting-2017.nl. Het is een 
heldere, overzichtelijke site met fo-
to’s en grafi eken. Op de site zijn af-
zonderlijke hoofdstukken opgeno-
men over veiligheid, openbare orde, 
onderwijs, belastingen etc. Een be-
groting is een raming van baten en 
lasten. 

Op donderdag 3 november 19.00 uur 

spreekt de gemeenteraad van Velsen 
over de begroting 2017. Iedereen is 
van harte welkom om bij de begro-
tingsbehandeling te zijn. Lukt dit 
niet? Geen ramp. Van de hoofdpun-
ten daaruit komt een samenvatting 
in de editie van de Infopagina van 10 
november. (foto:PBN Forteiland)

Wijkmobiel in IJmuiden
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Wilt u meer weten over de HOV, 
afwikkeling van het verkeer? Er-
vaart u de buurt als onveilig? 
Woont u er prettig of kan er iets 
worden verbeterd? Dat wil het 
wijkteam graag weten en daar-
om komen ze met een wijkmobiel 
naar u toe.

Wanneer en waar?
Op donderdag 27 oktober van 13.00 
tot 15.00 uur staat het wijkteam 
klaar aan de Heerenduinweg/Zee-
weg in IJmuiden. In een wijkteam 
zitten politie, stichting Welzijn, jon-
gerenwerkers, wijkplatforms, wo-
ningcorporaties en de gemeente. Zij 
zetten zich in om alle wijken van Vel-

sen lee£ aar te houden en horen uw 
suggesties graag. Met al uw opmer-
kingen, vragen en ideeën over de 
lee£ aarheid in de wijk kunt u bij hen 
terecht. U krijgt er een kopje ko¦  e of 
thee bij. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen:0255-567369. 
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Sportcongres Velsen
De gemeente Velsen, afdeling 
Sportzaken, nodigt u van harte uit 
voor het bijwonen van het twee-
de sportcongres op donderdag 17 
november 2016 in het Rabobank 
IJmond Stadion in Velsen-Zuid. 
Op deze avond willen wij u inspi-
reren met een boeiend verhaal 
van een bekende Nederlander uit 
de sport. Daarna kunt u kiezen uit 
een gevarieerd aanbod van work-
shops om uw vereniging op weg 
te helpen naar een (nog) sterkere 
sportvereniging.

Programma
19.00 uur Inloop met ko�  e/thee
19.25 uur Welkom door avond-

voorzitter
19.30 uur  Openingswoord wet-

houder sport Annette 
Baerveldt

19.40 uur Inspiratiesessie door 
bekende Nederlander 
uit de sport

20.30 uur Buurtsportcoaches
20.35 uur Pitch van alle work-

shops 
20.50 uur Workshopronde 1
21.25 uur Pauze
21.40 uur Workshopronde 2
22.15 uur Netwerkborrel 
22.30 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden
Aanmelden uiterlijk: Graag voor 10 
november via sportcongres@velsen.
nl. (maximaal 4 personen inschrij-
ven per vereniging). Aan dit sport-
congres zijn geen kosten verbonden.

Werken aan de weg
De afsluiting van de Velsertunnel 
brengt ook voordelen met zich 
mee. Zo kunnen noodzakelijke 
(asfalt)werkzaamheden zonder al 
teveel hinder worden uitgevoerd. 
Als het weer het toelaat worden in 
de week van 24 t/m 28 oktober de 
volgende locaties aangepakt:

Velsertraverse in Velsen-noord
Op de Velsertraverse in de bocht ko-
mend vanaf de Parallelweg richting 
de Velsertunnel is  sprake van schade 
aan het wegdek. Herstelwerkzaam-
heden staan gepland voor vrijdag 28 
oktober, buiten de spitstijd.

Lijndenweg in Velsen-noord
Het eerste deel Lijndenweg, vanaf de 
Velsertraverse t/m aansluiting Riet-
landen verkeert in slechte staat. Ook 
de putranden moeten hier worden 
vernieuwd. Tevens wordt de fi ets-
oversteek verplaatst. Voor de uit te 
voeren werkzaamheden wordt het 
wegvak van maandag 26 t/m uiterlijk 
vrijdagavond/nacht 28 oktober afge-
sloten. 

Verkeer van en naar het bedrijven-
gebied Noordwijkermeer moet ge-
durende de afsluiting gebruik maken 
van de Zuiderkade en Cruquiusweg 
of de Basisweg. Op drukke momen-
ten worden verkeersregelaars inge-
zet op de aansluiting Zuiderkade-Pa-
rallelweg.

Rijksweg-toe/afrit A208 in Vel-
sen-zuid
Het asfalt op deze aansluiting is ern-
stig aangetast en moet worden ver-
nieuwd. Tegelijkertijd worden en-
kele maatregelen getro� en om het 
aantal (zware) aanrijdingen terug te 
dringen. Daartoe zal de maximum 
snelheid worden teruggebracht naar 
50 km ter plaatse van de kruisingen 
en het Hofgeestviaduct en wordt een 
50 km-drempel aangelegd in de route 
vanuit Velserbroek. De werkzaamhe-
den zijn gepland op maandag 24 t/m 
woensdag 26 oktober tussen 9.00 uur 
en 17.00 uur. Verkeer vanuit IJmui-
den richting Velserbroek/Santpoort 
wordt dan over de beschikbare rij-
ruimte geleid. Hierdoor blijft de-
ze richting ook als uitrukroute voor 
hulpdiensten beschikbaar. De toerit 
A208 is niet voortdurend beschik-
baar. Er zal dan doorgereden moeten 
worden naar de Dree¡ rug om van-
daar de N208 op te kunnen rijden. 
Verkeer vanuit Velserbroek of Sant-
poort richting IJmuiden kan tijdens 
het werk geen gebruik maken van de 
Rijksweg langs Beeckestijn of de toe-
rit A208 en wordt omgeleid naar de 
Dree¡ rug. Vandaar kan gebruik wor-
den gemaakt van de N208 of de route 
via Driehuis. Tijdens de spits, avond 
en nacht is de Rijksweg wel voor alle 
verkeer opengesteld, maar ontbreekt 
belijning en moet voorzichtig wor-
den gereden.

Vier de industriecultuur!
De vissersboten in de haven, de 
hoogovens aan de horizon en het 
water dat zich overal laat gel-
den. Beleef de industriecultuur 
van IJmuiden tijdens drie week-
enden in oktober! Er zijn speciale 
rondleidingen bij bedrijven, thea-
tervoorstellingen, tentoonstellin-
gen en industriële gebouwen zijn 
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiedenis 
van Velsen kreeg al 2 weekenden vol-
op aandacht. In het laatste weekend, 
op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober, 
zijn er speciale rondleidingen bij TA-
TA Steel en cementfabriek ENCI. 

Tussen 7 en 23 oktober worden ook 
twee IJmuidense iconen uitgelicht: 
de watertoren aan de Dokweg en de 
toren van het Zee- en Havenmuse-
um. Zij laten hun licht schijnen over 
de oude haven. Zie voor meer infor-

matie: www.industriecultuurijmui-
den.nl en reserveer uw gratis kaart-
jes voor de activiteiten. 

Informatiezuil onthuld
U heeft ze vast al eens ge-
zien, de stalen zuilen met his-
torische informatie. In navol-
ging van de informatiezuilen in 
Oud IJmuiden en langs de ou-
de spoorlijn, zijn nu ook de an-
dere 15 informatieborden ge-
bruiksklaar.

14 oktober jl. onthulde  wethou-
der Annette Baerveldt  o�  cieel de 
zuil nabij Villa Beeckzangh in de 
Beecksanglaan in Velsen-Noord. 
De 15 informatiezuilen zijn ver-
deeld over de woonkernen van 
de gemeente Velsen en opgeno-
men in het wandelnetwerk (www.
wandelnetwerknoordholland.nl).

Blijven bewegen 
Sportwethouder Baerveldt bena-
drukte in haar openingstoespraak 
hoe belangrijk het is dat mensen 
blijven bewegen. Het wandelnet-
werk is een mooi hulpmiddel. Tij-
dens het wandelen kom je langs 
mooie plekken van de gemeente. 
Als er over deze plek iets bijzon-
ders te vertellen is, is dit terug te 
vinden op de informatiezuil. Op de 
foto (gemeente Velsen) staan van 
links naar rechts Annette Baer-
veldt, Agnes de Boer (St. Verha-
len Verbinden), Corine van Luij-
ken (bureau Corine Ontwerpt!) en  
Marlenne Schrijver (St. Verhalen 
Verbinden).
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Sloop schoolgebouwen Triangel Velsen-Noord
De twee voormalige schoolge-
bouwen (Triangel) aan het Stra-
tingsplantsoen en de Van Diepen-
straat in Velsen-Noord gaan on-
der de slopershamer. Bouwhek-
ken worden vrijdag 21 oktober 
geplaatst. Beelen Sloopwerken 
nodigt omwonenden uit voor een 
informatieavond over de sloop-
werkzaamheden. Deze wordt ge-
houden op woensdag 26 oktober 
in buurtcentrum ‘De Stek’ aan de 
Heirweg 2 in Velsen-Noord. Aan-
vang 19.00 uur.

Het plan is om volgende week te 
starten met het saneren van asbest-
houdend materiaal in de gebouwen. 
Deze werkzaamheden worden uit-
gevoerd door een gecertifi ceerd be-
drijf, dat conform de toepasselij-
ke wet- en regelgeving te werk gaat. 
Na deze sanering gaat Beelen starten 
met de sloop. Sproei-installaties zul-
len worden ingezet om verspreiding 
van stof tijdens het slopen en breken 
tegen te gaan. Verder zal het afval zo-
veel mogelijk buiten de spitsuren 
worden afgevoerd. Na de sloop zaait 
de gemeente de grond in met gras. 
Voor meer informatie kijk op  www.
sloop-triangel.nl.

Bouwkundig onderzoek
Een bouwkundig onderzoeksbureau neemt van tevoren contact op met de direct omwonenden voor een inspectie 
van hun woning. Zowel buiten als inpandig. In het inspectierapport wordt de huidige staat van de woning uitvoe-
rig opgenomen, het zogeheten nul situatie onderzoek. Door vergelijking van de begin- en eindsituatie kan moge-
lijke schade als gevolg van de sloopwerkzaamheden beter aangetoond worden.

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.

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

Klant Contact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over 
discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u 
een formulier krijgen waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
oktober 2016 tot en met 14 okto-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Eksterlaan 26, aanbouw aan zijkant 
gebouw en diverse constructieve 
aanpassingen (14/10/2016) 20745-
2016;
Diezestraat ong., herstraten open-
bare ruimte t.b.v. laden en lossen 
(10/10//2016) 20340-2016;  
Herculesstraat 59, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (12/10/2016) 20553-

2016;
Oosterduinweg 43, plaatsen dakop-
bouw (14/10/2016) 20706-2016;
Eksterlaan 8, plaatsen  tussenvloer 
en trap (10/10/2016) 20377-2016.

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 1, plaatsen tij-
delijk schoolgebouw (12/10/2016) 
20524-2016.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 2b, kappen boom 
(09/10/2016) 20251-2016;
Meervlietstraat 71, reinigen en im-
pregneren zijgevel (11/10/2016) 
20441-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47 (mo-
nument), vergroten woning 
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Aanvragen (vervolg)
(11/10/2016) 20404-2016;
Louise de Colignylaan 7, verbou-
wen woning en kappen 2 bomen 
(14/10/2016) 20719-2016;
Harddraverslaan 54, vergroten wo-
ning met  uitbouw (13/10/2016) 
20620-2016.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 126 
(monument), plaatsen pelletkachel, 
schilderen buitenhoutwerk en reno-
veren  dakbedekking/goten/gevels 
(12/10/2016) 20586-2016   

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

IJmuiden
Koningin Emmastraat 7, vergroten 
garage (06/10/2016) 14610-2016.

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

zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, con-
structieve doorbraak tussenmuur 
(17/10/2016) 18751-2016.

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 10, plaatsen erker 
voorgevel (17/10/2016) 18317-2016.

Velserbroek
Fregat 42, vervangen bestaande ber-
ging (17/10/2016) 17770-2016. 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strand-
paviljoen (14/10/2016) 13496-2016.

Verleende omgevingsvergun-
ning -  uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 

verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 21 oktober 2016 ge-
durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien op 
www.velsen.nl via het menu:  Actu-
eel/ inzage (ontwerp) besluiten Be-
langhebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij dat daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage zijn ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te tre� en indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld. 

U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (Di-
giD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
Het betreft: 

Velserbroek
Rijksweg 287, het wijzigen van de 
bestemming (uitoefenen dierenarts-
praktijk)(18/10/2016) 12571-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
2Generations Winter Edition op 
5-11-2016 van 21:00 tot 2:30 uur, 
Snowplanet Heuvelweg 6-8 Velsen-
Zuid (11/10/2016) 17705-2016;
Festival Leven op het Donkerst Fort 
Noord op 22 en 23 oktober 2016 in 
en rond Fort Benoorden Spaarn-
dam Linie 35 9000 Velserbroek 
(17/10/2016) 16073-2016.

Kapmelding
In het park Velserbroek worden 8 
populieren gekapt. De bomen wor-

den te groot en staan te dicht op de 
fl at, geven veel schaduw en verdruk-

ken de bestaande bomen.

Overkoepelend beleid Privacy & gegevensbescherming
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 11 oktober  
2016 hebben besloten:

- het Overkoepelend beleid Privacy 

& gegevensbescherming Gemeen-
te Velsen 2016 vast te stellen;

- het Overkoepelend beleid Privacy 
& gegevensbescherming Gemeen-
te Velsen 2016  in werking te laten 
treden op 12 oktober 2016. 

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 
Teven ligt de regeling 6 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 

Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze re-
geling wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.
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Raadsvergadering 27 oktober 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 29 september 

2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Regionaal beleidskader opvang, wonen en herstel 2017-2020
8 Deelname steunfractieleden aan IJmondcommissie 
9 Vaststellen Erfgoedverordening Velsen 2016
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*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 26 oktober 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het on-
derwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri�  e 
contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten 
worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 

Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet ie-
dereen, die één of meerdere hon-
den houdt, hondenbelasting beta-
len. De houder van één of meer-
dere honden is wettelijk verplicht 
daarvan zelf aangifte te doen. Om 
tot een goede uitvoering van de 
hondenbelasting te komen is het 
noodzakelijk dat met regelmaat 
een hondencontrole wordt ge-
houden.

De gemeente heeft aan fi rma Legi-
tiem B.V. te Velp opdracht gegeven 
om binnenkort de hondencontrole 
namens de gemeente te houden. Aan 
de hand van de belastingadministra-

tie van de gemeente zal een aantal 
hondencontroleurs de aanwezigheid 
van honden controleren. 

De hondencontroleur kan dus bij u 
aanbellen en u enkele vragen stel-
len over het al dan niet hebben van 
een hond. Als u niet thuis bent, zal 
de hondencontroleur ter plaatse een 
beoordeling maken over het wel of 
niet aanwezig zijn van één of meer 
honden. Als de hondencontroleur 
vermoed dat u een hond houdt, dan 
zal de hondencontroleur bij u een in-
formatiebrief met een aangiftebiljet 
hondenbelasting achterlaten. 
Vanzelfsprekend kunnen de honden-

controleurs zich legitimeren door 
het tonen van een legitimatiebewijs.  
Volgens de Verordening Hondenbe-
lasting 2016 bedraagt het tarief  voor 
de eerste hond € 84,51  voor de twee-
de hond € 107,03 en voor iedere hond 
boven het aantal van twee € 120,22, 
het kenneltarief bedraagt € 592,38.
 
Het kan zijn dat u sinds kort een 
hond heeft en u nog niet in de gele-
genheid bent geweest daarvan aan-
gifte te doen. De gemeente adviseert 
u niet te lang te wachten met het 
doen van aangifte. Wanneer u geen 
aangifte doet, en de hondencontro-
leur treft wel een hond aan, dan ris-

keert u een ambtshalve aanslag hon-
denbelasting verhoogd met een wet-
telijke geldboete. 

U kunt een aangiftebiljet hondenbe-
lasting:
a. telefonisch aanvragen bij de afde-
ling Belastingen en Invordering van 
de gemeente, telefoon 0255-567322;
b. a¥ alen bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c. downloaden van de gemeentelijke 
website, www.velsen.nl > digitaal lo-
ket.> producten en diensten > hon-
denbelasting > aanvragen > aangifte-
biljet downloaden.
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Meekijken door ogen van de kanaalgravers
IJmuiden - Hoe moet het 
geweest zijn voor die jon-
ge mannen die van heinde 
en verre kwamen met niet 
meer dan een een knap-
zak en een puthaak? Ze 
werden door weer en wind 
door de putbaas de woes-
tenij in gestuurd om te 
graven en te sjouwen aan 
een kanaal. Het Noordzee-
kanaal.

Deze jongens leefden in 
barakken of hutjes in een 
verlaten gebied. Zij hadden 
toch nooit kunnen bevroe-
den hoe deze verlatenheid 
zou veranderen in een ge-
bied met economische be-
drijvigheid, met honderd-
duizend mensen die er 
wonen? Kijk  mee door de 
ogen van de vreemdeling 
naar dit gebied dat lang-

zaam maar zeker haar dy-
namische vorm heeft ge-
kregen. Haar grootscha-
ligheid, met schepen die 
alle wereldzeeën bevaren, 
maar tegelijkertijd een ge-
bied met mensen met stre-
ken, warmte  en mense-
lijkheid. Laat je mee varen 
door dit gebied en tegelij-
kertijd ook door de tijd en 
kom kijken naar ‘Zicht op 

water’. De voorstelling is 
op 6 november te zien in 
het Thalia Theater en op 
7 en 19 november in het 
Witte Theater, duurt een 
uur en kost 6,50 euro. 
De film is een initiatief van 
Pauline van Vliet en be-
hoord bij het project ‘Gra-
ven naar het verleden van 
het Noordzeekanaal’ van 
Stichting Kist.
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