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Vergunning in een fl its
De gemeente Velsen gaat bij wij-
ze van proef binnenkort starten 
met de zogeheten ‘fl itsvergun-
ning’.

Inwoners kunnen binnen twee 
werkdagen een omgevingsvergun-

ning krijgen voor het bouwen van 
een dakkapel. Voorwaarde is wel, 
dat deze voldoet aan de wettelijke 
eisen. Velsen wil het de bewoners 
zo makkelijk mogelijk maken. Kijk 
in de infopagina van donderdag 29 
oktober a.s. voor meer informatie.

Bezoek Reddingsbrigade
Dinsdag 13 oktober jl. bezocht het 
college de reddingsbrigade. Het 
bezoek betrof zowel de landelijke 
organisatie als de IJmuider Red-
dingsbrigade.

Na een informatieve bijeenkomst op 
het landelijke bureau aan de Dokweg, 
werd ook een bezoek gebracht aan de 
reddingspost op het IJmuiderstrand. 
Op de foto (Nationale Reddingsbri-

gade) staan van links naar rechts 
wethouder Robert te Beest, waar-
nemend burgemeester Amy Koop-
manschap, gemeentesecretaris Koen 
Radstake, de wethouders Annette 
Baerveldt en Floor Bal, de heren Kees 
Buis, Ron de Vlieger en Wim Hartog 
van de IJmuider Reddingsbrigade,  
directeur van de Reddingsbrigade 
Nederland Raymond van Mourik en 
wethouder Ronald Vennik. 

Informatie over
Romeinse havenforten
Vrijdag 16 oktober, op de eerste 
dag van de nationale Archeolo-
giedagen, onthulde wethouder 
Robert te Beest een informatie-
paneel over de Romeinse haven-
forten. Hij werd daarbij geholpen 
door de Romeinse legionair Paul 
Karremans.

Het bord staat bij de modelbootvij-
ver in recreatiegebied Spaarnwoude 
en geeft informatie over de twee for-
ten die zo’n 2000 jaar geleden op de-
ze locatie te vinden waren. 

Dit gebied is tevens het meest noor-
delijke punt dat de Romeinen in Ne-
derland hebben bereikt. Voorma-

lig gemeentearcheoloog Wim Bos-
man stond afgelopen vrijdag uitvoe-
rig stil bij dit stuk geschiedenis, dat 
Velsen ook veel schatten heeft opge-
leverd. 

Verder lanceerde de Stichting Ro-
meinen in Velsen de geocache ‘Ro-
meinen in Velsen’. Wandelaars kun-
nen zo via gps-coördinaten en het 
beantwoorden van vragen een heu-
se Romeinse schat vinden. Infor-
matie over deze geocache is te vin-
den op www.geocaching.com. Hier-
mee wordt de fascinerende wereld 
van de Velsense archeologie toegan-
kelijk gemaakt voor jong en oud.( fo-
to: Reinder Weidijk)

Allerzielen Velsen Verlicht op De Biezen
Op woensdag 28 oktober vindt tus-
sen 18.30 tot 21.30 uur op de ge-
meentelijke begraafplaats De Bie-
zen in Santpoort-Noord Allerzielen 
Velsen Verlicht plaats. Wethouder 
Floor Bal zal de viering om 18.30 
uur openen. Iedereen is van harte 
welkom.

Licht, klank en kunst
De begraafplaats wordt voor de viering 
aangekleed met veel licht, vuur, klank 
en kunst. Het doel van de avond is de 
doden te herdenken om wie ze waren,  
samen op de begraafplaats te zijn en 
herinneringen te delen.  De openba-
re begraafplaats als plek van ontmoe-

ting. Kunst en rituelen zijn belangrij-
ke onderdelen van de viering. Natuur-
lijk is er ook ruimte voor eigen invul-
ling. Omdat de begraafplaats over on-
voldoende parkeerplaatsen beschikt, 
worden bezoekers geadviseerd zoveel 
mogelijk op de fi ets te komen. 

Iedereen welkom
Met Allerzielen Velsen Verlicht krijgt 
een oude traditie weer nieuw leven. 
Iedereen is welkom ongeacht waar ie-
mand ligt begraven of is gecremeerd.  
Vrije entree.  Een eigen bijdrage is 
welkom. Meer info: Stichting Aller-
zielen Velsen Verlicht, telefoon 0255-
523086
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Word lid van Burgernet!
Wist u dat de politie onlangs 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 samenwer-
king tussen burgers, gemeenten en 
politie om de veiligheid in de woon- 
en werkomgeving te vergroten. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners 

en medewerkers van bedrijven. Bur-
gernet wordt ingezet bij dringende 
zaken waarbij een duidelijk signale-
ment beschikbaar is. Denk bijvoor-
beeld aan: inbraken, overvallen, ver-
missingen of doorrijden na een on-
geval. Bijna 5000 inwoners uit Vel-
sen doen al mee aan Burgernet. Zij 
vormen de extra ‘ogen en oren’ voor 
de politie en helpen zo mee onze ge-
meente veilig te houden. Doet u nog 
niet mee? Aanmelden kan via ht-
tps://www.burgernet.nl/

Burgernetapp
Voor gebruikers van een smart 
Phone bestaat er ook een bur-
gernetapp. U krijgt dan bericht 
op het moment dat er in uw 
omgeving een burgernetac-
tie wordt gestart. Zo kunt u al-
tijd en overal meehelpen bij 
het opsporen van verdachte of 
vermiste personen.

De burgernetapp is verkrijgbaar 
in de App-store en de Play-Sto-
re . Deze is gratis te downloa-

den, voor zowel deelnemers als 
niet-deelnemers van Burgernet. 
Informatie naar aanleiding van 
een Burgernetmelding kan di-
rect vanuit de app worden door-
gegeven aan de meldkamer via 
het telefoonnummer 112. De app 
maakt gebruik van GPS om Bur-
gernetacties te ontvangen op de 
locatie van de smartphone. De 
locatie van de gebruiker van de 
Burgernetapp wordt niet opge-
slagen.

Gevaar voor drijfzand
In de week van maandag 19 oktober 
2015 t/m vrijdag 23 oktober 2015 
voert de fi rma Schoorl graafwerk-
zaamheden uit bij de strandopgang 
Reyndersweg in Velsen-Noord. Er 
wordt circa 3 meter diep gegraven. 
Hierdoor kan er gevaar voor drijf-
zand ontstaan. Het is verboden de 
werkplekken te betreden. Daarom 
zijn deze duidelijk gemarkeerd en 
afgezet. Zolang er gevaar voor drijf-
zand bestaat, zal de afzetting in 
stand blijven.

Bijeenkomst over zeesluis
Afgelopen woensdag 14 oktober 
konden de bewoners van Velsen 
in het Tata Steel Stadion kennis 
maken met Open Y. Het betreft  
de aannemerscombinatie, die in 
opdracht van Rijkswaterstaat de 
nieuwe zeesluis gaat bouwen. 

Rijkswaterstaat en de aannemer 
gaven presentaties over het doel, 
de aanpak en de fasering van de 

aanleg van de nieuwe zeesluis. De 
bijeenkomst werd druk bezocht. 
Na afl oop was er gelegenheid om 
vragen te stellen bij de verschillen-
de thematafels op de informatie-
markt.

Wilt u meer informatie? Meldt u 
dan aan voor de digitale nieuws-
brief op www.rijkswaterstaat.nl 
(foto: Pearl Hartgers)

Afsluitingen Velsertunnel 
en Wijkertunnel
De Velsertunnel is tot en met vrij-
dag 23 oktober elke nacht deels 
afgesloten. Dat geldt ook voor 
dinsdagavond 27 tot woensdag-
ochtend 28 oktober 2015. De tun-
nel is naar verwachting dicht tus-
sen 20.00 uur en 05.00 uur. Eén 
tunnelbuis blijft open; verkeer 
richting Beverwijk kan door de 
tunnel blijven rijden.

Verkeer richting IJmuiden rijdt via 
de calamiteitenbogen en de Wijker-

tunnel. Rijkswaterstaat voert voor-
bereidende werkzaamheden uit voor 
de renovatie in april 2016. Sluitingen 
in de Velsertunnel kunnen schuiven 
of niet doorgaan vanwege een sto-
ring of vanwege onverwachte werk-
zaamheden in de Wijkertunnel.

Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/vel-
sertunnel, Facebook (www.face-
book.com/velsertunnel) of Twitter 
(@velsertunnelrws)

Eerste stap gezet

Hartveilig Wonen in Velsen
Ruim vijftig geïnteresseerden 
kwamen afgelopen donderdag 15 
oktober naar het gemeentehuis 
voor de  informatiebijeenkomst 
over Hartveilig Wonen in Velsen. 
De gemeente wil het landelijke 
netwerk Hartveilig Wonen ook in 
Velsen gestalte geven. En daar-
voor zijn vrijwilligers en/of  hou-
ders van een externe defi brillator 
nodig.

Vrijwilligers en houders van een 
AED ( Automatische Externe Defi -
brillator), die zijn aangesloten op het 
landelijke sms/app netwerk ‘Hart-
veilig Wonen’ kunnen acute hulp 
bij een hartstilstand verlenen. Door 
te helpen bij het reanimeren wor-
den levens gered. Wethouder An-
nette Baerveldt was blij met de op-
komst. “Daarmee is de eerste stap 
naar Hartveilig Wonen in Velsen ge-
zet”, aldus de wethouder. 

Wilt u ook vrijwilliger worden of uw 
AED beschikbaar stellen? Meldt u 
aan via de website www.hartveilig-
wonen.nl . Ook voor meer informatie 
kunt u op deze site terecht.

U kunt ook contact opnemen via 
Communicatie@velsen.nl of 0255-
567 492.
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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.

Bekendmakingen algemeen

Eerste exemplaar Afscheidswijzer Haarlem-Velsen
Afgelopen woensdag heeft wet-
houder Floor Bal het eerste 
exemplaar van de Afscheidswij-
zer Haarlem-Velsen ontvangen. 
Het betreft een handzaam boek-
je met praktische informatie over 
de begraafplaatsen ,crematoria 
in Velsen en Haarlem, maar ook 
over zaken als zorg in de laatste 
levensfase, de uitvaart en rouw-
verwerking.

Kosteloos  
Denken en praten over het eigen af-
scheid of dat van een naaste, is voor 
velen nog een taboe. Met dit na-
slagwerk wordt op neutrale wijze 

inzicht gegeven in de mogelijkhe-
den rondom het laatste afscheid en 
rouwverwerking. Het boekje is  gra-
tis te verkrijgen op het gemeente-
huis, de bibliotheek Velsen e.d. De 
Afscheidswijzer wordt uitgegeven 
met medewerking van de gemeente 
Velsen en Haarlem. Meer info: af-
scheidswijzer.nl/afscheidswijzer/
edities/haarlem-velsen.

Op de foto (Agnes de Boer) staan 
van links naar rechts de heren Ben 
Groeneveld van de gemeente Haar-
lem, Ben Wiggelo, directeur Wijzer 
Communicatie en Floor Bal, wet-
houder gemeente Velsen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 10 
oktober 2015 tot en met 16 okto-
ber  2015 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
Halkade 33, verlengen instand-
houdingstermijn snackkiosk 
(14/10/2015) 16369-2015;
Dokweg 27 A, veranderen indeling 
(15/10/2015) 16396-2015;

Strandweg 6, renoveren gevels 
(16/10/2015) 16470-2015;
Burgemeester Rambonnetlaan 2, 
brandveilig gebruik (16/10/2015).

Driehuis 
Driehuizerkerkweg ong., kappen 2 
bomen (16/10/2015) 16449-2015;
Da Costalaan 6, vergroten balkon 
(14/10/2015) 16371-2015.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 5 bo-
men (14/10/2015) 16358-2015;
Santpoortse Dreef ong. (HOV tra-
cé), kappen 34 bomen (14/10/2015) 
16357-2015.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 15, oprichten berging 
(15/10/2015) 16406-2015;
Amsterdamseweg 25, aanbrengen 
gevelreclame en logo (15/10/2015) 
16402-2015.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 2 bo-
men (14/10/2015) 16360-2015.

Velserbroek
Zadelmakerstraat 68, tijdelijk ge-
bruik als kerstmarkt en plaatsen 
aanbouw (tijdelijk)(15/10/2015) 
16423-2015;
Zadelmakerstraat 68, melding 

brandveilig gebruik (15/10/2015) 
16422-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-

leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Willemsbeekweg 80, verplaatsen 
schuur (15/10/2015) 14581-2015;
Marconistraat 8 en 10, plaatsen dak-
opbouw (15/10/2015) 14170-2015;
Radarstraat 159, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2015) 14507-2015;
Velserduinweg 170, plaatsen dakop-
bouw (14/10/2015) 11061-2015;
Ampèrestraat 27, wijzigen gevel en 
splitsen bedrijfspand (14/10/2015) 
13914-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Molenstraat 11, restaureren ge-
meentelijk monument (19/10/2015) 
14350-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen zonneboi-
lers op dak bijgebouw 4 (14/10/2015) 
13993-2015.

Velserbroek
Vromaadweg 107, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2015) 14646-2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Visseringstraat 10, veranderen kan-
toren op 1ste verdieping naar 3 ap-
partementen (14/10/2015) 14915-
2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
2Generations winteredition, 31 ok-
tober 2015, Snowplanet Heuvel-
weg 6-8 Velsen-Zuid (15/10/2015) 
u15.007575;
Strong Viking Brother Edition, 24 
en 25 oktober 2015, Spaarnwoude 
(15/10/2015) u15.007342.

APV artikel 4:5 lid 2 Werken bui-
ten reguliere werktijden
aansluiting HOV en Hoofdstraat op 
30 oktober t/m 1 november 2015 en 
kruising HOV Broekbergenlaan op 6 
t/m 8 november 2015. 

Vergadering gemeenteraad Velsen 29 oktober 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te 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 1 en 8 oktober 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2015
7 Strategische IJmond Agenda
8 Aanbevelingen n.a.v. monitoring van de IJmondcommissie tot en met 1e 

kwartaal 2015
9 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u zich 
voor woensdag 28 oktober 2015 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: 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 en het TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Regeling briefadres gemeente Velsen 2015
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de zij in de  van 13 okto-
ber 2015 heeft besloten:

- Regeling briefadres gemeente Vel-
sen 2015 vast te  stellen;

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt  in werking na 
bekend making.

Ter inzage
De integrale tekst van deze beleids-
regels worden gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente Velsen. Tevens liggen de-
ze beleidsregels 12 weken ter inza-

ge bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze be-
leidsregels worden ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.Velsen.nl  




