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• Er zijn plannen in de maak voor 
woningbouw aan de oostkant van 
de Wüstelaan in Santpoort-Zuid 
(locatie Handgraaf ). In de zomer 
lag het zogenoemde startdocu-
ment ter inzage. Na de inspraak-
periode is het aangepast, aange-
vuld en genuanceerd. Er zijn geen 
ingrijpende veranderingen ge-

daan. Het college vraagt de raad 
om het startdocument en de reac-
ties uit de inspraakperiode vast te 
stellen.

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

Uit het college

Maandag 6 november 2017

Feest voor mantelzorgers!
Op maandag 6 november kunnen alle mantelzorgers in Velsen ’s mid-
dags of ’s avonds genieten van een vrolijke theatervoorstelling. Kom 
ook, en neem iemand mee! Aanmelding tot 1 november via Socius. 

De voorstelling heet ‘Een avondje thuis’ en wordt gespeeld door muzikaal 
theatertrio Second Opinion. Het is vrolijk theater in de sfeer van de jaren ’50 
en ’60. Een feest der herkenning! Kom ’s middags of ’s avonds naar de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 in IJmuiden. Het programma is ’s mid-
dags en ’s avonds hetzelfde.

Programma   ’s middags ’s avonds 
Inloop en ontvangst met koffi  e/thee  14.00-15.00 19.00-20.00
Voorstelling ‘Een avondje thuis’   15.00-16.00 20.00-21.00
Borrel met hapjes   16.00-17.00 21.00-22.00

Elke mantelzorger is van harte welkom en mag iemand meenemen. Ook als 
u als mantelzorger geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u zich tot 1 no-
vember 2017 aanmelden bij Socius via telefoonnummer 088-8876900 of via 
email: centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl. Zet dan uw naam, adres, 
woonplaats en telefoonnummer erbij. Centrum Mantelzorg van Socius or-
ganiseert dit jaar weer de Dag van de Mantelzorg. Vragen? Bel dan ook 088-
8876900. (foto: Second Opinion)

Oproep Zee- en Duinwijk

Gezond op weg - hoe dan?
Samen wandelen, koken, tui-
nieren of kaarten – elk ‘gezond’ 
idee van en voor inwoners van 
Zee- en Duinwijk is van har-
te welkom! Alles wat hen helpt 
om meer te bewegen, gezon-
der te eten en contact te leggen 
kunnen zij aanmelden op ge-
zondopweg@velsen.nl. De ge-
meente neemt dan contact met 
hen op.

De gemeente heeft geld om die 
ideeën mogelijk te maken – als het 
initiatief maar van wijkbewoners 
zelf komt. Uw idee aanmelden kan 
via gezondopweg@velsen.nl. De 
gemeente neemt contact met u op.

Bijeenkomst 20 november
Onder het motto ‘Gezond op weg 
in Zee- en Duinwijk’ organiseert 
de gemeente op maandag 20 no-
vember vanaf 17.30 uur in sport-
hal Zeewijk een bijeenkomst. Daar 
kunt u als bewoners uw ideeën de-
len met uw buren en andere wijk-
bewoners. Zo kunt u direct met el-

kaar afspraken maken en nieuwe 
initiatieven oppakken. Kinderen 
uit de wijk bereiden onder begelei-
ding een gezonde maaltijd voor de 
bezoekers. 

Artikelenserie
De komende weken besteden wij 
hier aandacht aan Gezond op weg 
in Zee- en Duinwijk. Daarin staan 
‘bewegen’, ’gezond eten’ en ‘een-
zaamheid’ centraal. Kijk ook op de 
Facebookpagina van de gemeente 
Velsen voor meer informatie.

Niemand in de kou
Loopt u achter met betalen van de 
rekening voor gas en elektriciteit? 
Of kent u iemand waarbij dit zo 
is? Laat het ons weten, want dan 
komt het Sociaal Wijkteam in ac-
tie!

Velsen wil voorkomen dat mensen 
worden afgesloten en daardoor in 
de kou zitten. Daarom is het Sociaal 
Wijkteam Velsen vorig jaar bij inwo-
ners langsgegaan om hulp aan te bie-
den. Dat werd erg gewaardeerd. Men-

sen vonden het fi jn dat er samen met 
hen naar een oplossing werd gezocht.

Hulp
Ook dit jaar bieden we deze hulp. Al-
le vijf de Sociaal Wijkteams in Velsen 
doen mee. Zij gaan bij mensen langs, 
en bieden hulp aan. Sommige men-
sen vinden het nu eenmaal moeilijk 
om daar om te vragen. U kunt ook nu 
al mailen met contact@swtvelsen.nl 
of bellen met 14 0255 (zonder net-
nummer).
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Wist u dat …. 

Velsen mensen helpt die 
moeilijk aan werk komen?
Als mensen niet genoeg geld 
hebben om rond te komen, kun-
nen ze een bijstandsuitkering 
aanvragen. In ruil daarvoor moe-
ten ze er alles aan doen om werk 
te vinden, zodat ze weer zonder 
uitkering verder kunnen. IJmond 
Werkt! helpt hen daarbij.

Toch kunnen sommigen geen be-
taalde baan vinden, bijvoorbeeld  
omdat ze psychische problemen 
hebben of lichamelijke beperkin-
gen. De gemeente helpt hen dan bij 
het vinden van vrijwilligerswerk of 
een stage.
 
Creatieve projecten 
De gemeente wil dat iedereen zo-
veel mogelijk meedoet, zich ver-
der ontwikkelt en een stap zet naar 
de arbeidsmarkt. Daarom worden 
mensen op allerlei creatieve ma-

nieren aan het werk gezet, bijvoor-
beeld bij voetbalclub Telstar. Tel-
star@Work biedt werkstages aan 
voor mensen met een arbeidsbe-
perking en probeert hen vervol-
gens bij sponsoren van Telstar 
aan het werk te helpen. Ook in de 
gemeentelijke groenvoorziening 
worden werkstages aangeboden 
die moeten leiden tot een arbeids-
contract. Door deze projecten krij-
gen de deelnemers meer zelfver-
trouwen, en sommige hebben nu 
een betaalde baan.
 
Als vrijwilliger actief
Gelukkig zijn er veel mensen met 
een bijstandsuitkering al actief als 
vrijwilliger. Met hen kijkt de ge-
meente of zij klaar zijn voor een be-
taalde baan. Zo ja, dan volgen zij 
een traject naar werk bij IJmond 
Werkt!

Bijzondere objecten
blijven tot januari verlicht
De Week van de Industriecultuur is 
afgelopen vrijdag van start gegaan.

Tijdens deze week is een aantal spe-
ciale gebouwen en objecten verlicht. 
Een bijzonder schouwspel dat zeker 
de moeite waard is. Het gaat om de 
watertoren aan de Dokweg, het Zee- 
en Havenmuseum en het vuurtoren-
koepeltje langs het Noordzeekanaal. 
Ook de luifel bij de Halkade is verlicht. 
Voor enkele van deze objecten geldt 
dat ze zeker tot januari volgende jaar 
in de schijnwerpers staan. De onder-
nemers, eigenaars van deze bijzonde-
re voorbeelden van industriecultuur 
en de gemeente Velsen hebben voor 
dit initiatief de handen ineen gesla-
gen.

Tips voor de herfstvakantie:
• 27 oktober 13.00-17.00 uur gratis 

toegang Zee en Haven museum met 
fi lmvoorstelling

• 28 oktober vanaf 15:00 uur Voorstel-
lingen STAAL. Alles speelt zich af in 
een 5 meter grote stalen constructie, 
midden in de oude Vishal van IJmui-
den.

• 28 oktober Running Dinner 18:00-
22:00 uur, (nog enkele kaarten over!)  
de tocht voert je langs drie bijzonde-
re locaties in IJmuiden met een rijke 
link naar de industriecultuur.

Nieuwsgierig? Kijk op www.indu-
striecultuur.nl voor alle activiteiten 
in de week van industriecultuur. (foto: 
Reinder Weidijk)

Pleegouders bedankt!
Van 1 tot en met 8 november 2017 
is het de week van de Pleegzorg. 
Het doel van deze week is extra 
aandacht schenken aan pleeg-
zorg en aan het tekort aan pleeg-
ouders in Nederland. Het werven 
van nieuwe pleegouders is name-
lijk hard nodig. 

Pleegouders gezocht
Pleegouders zijn van onschatba-
re waarde en heel hard nodig. Op 
dit moment zijn er in Nederland 
19.000 pleegkinderen. Deze kin-
deren zijn tussen de 0-18 jaar oud. 
Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis 
wonen, soms is dat voor langere tijd. 
Als kinderen niet thuis kunnen op-
groeien dan gaat de voorkeur uit 
naar een pleeggezin. Maar het aan-
tal pleegouders dat zich aanmeldt 
is gedaald en daardoor staan er in 
onze regio kinderen op een wacht-

lijst voor een passend pleeggezin. 
Je hoeft als pleegouder niet heel bij-
zonder te zijn, gewoon zijn is al bij-
zonder genoeg. Het belangrijkste is 
dat een kind structuur, warmte en 
veiligheid wordt geboden. Je moet 
in staat zijn om de zorg te bieden 
die een kind nodig heeft. Ook pleeg-
ouder worden? Ga voor meer infor-
matie naar www.supergewonemen-
sengezocht.nl.

Bedankt!
De IJmondgemeenten bedanken 
deze week de huidige pleegouders 
voor hun inzet. In Velsen bieden wij 
pleegouders dan ook een bloeme-
tje aan om onze waardering ‘kleur’ 
te geven. Daarnaast worden er in de 
Week van de Pleegzorg overal in Ne-
derland activiteiten georganiseerd, 
ook in onze regio. Kijk hiervoor op 
www.weekvandepleegzorg.nl. 

Een must, vooral nu

Goede fi etsverlichting
De winter komt eraan, eind deze 
week gaat de wintertijd weer in. 
Nu is het belangrijker dan ooit dat 
je op de fi ets goed te zien bent. 
Daar kun je ongelukken mee voor-
komen. En fl inke boetes.

Wanneer ben je goed te zien? Let op 
de tips hieronder. Voor een paar eu-
ro heb je al een paar felle fi etslampjes 
waar je lang mee doet.

Verlichting
• Een fi ets heeft wit of geel licht aan 

de voorkant en rood licht aan de 
achterkant.

• De lampen zitten vast aan de fi ets. 
Losse lampjes mogen alleen op je 
bovenlichaam aan je kleren of je tas zitten. Dus niet op je hoofd, armen of be-
nen.

• Lampen zijn goed te zien, de koplamp schijnt recht voor je op de grond (niet 
recht vooruit of omhoog). Als je dat niet goed op orde hebt, kun je bij contro-
le een boete krijgen van €55,- (plus €9 administratiekosten).

Refl ectoren
• Achterop de fi ets heb je een rode refl ector onder het zadel of aan het spat-

bord.
• Je pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele refl ectoren.
• Je banden of velgen hebben een witte of gele refl ecterende band.

Als je dat niet zo is, loop je bij controle kans op een boete van €35,- (plus €9 ad-
ministratiekosten). (bron en illustratie: ANWB)
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Stroomverbinding van 
windpark naar station
Stroom die op zee wordt opge-
wekt in een windpark komt in de 
toekomst ergens bij Noord-Hol-
land aan land. De kabels kunnen 
langs verschillende routes lopen. 
Eerst waren er zeven alternatie-
ven, nu nog vier. Een paar ervan 
lopen deels door Velsen.

Voor de kust van Noord-Holland 
wordt een nieuw windpark ge-
bouwd, dat in 2023 wordt aange-
sloten op het landelijke hoogspan-
ningsnet. De ministeries van Econo-
mische Zaken en van Infrastructuur 
en Milieu en TenneT zijn volop bezig 
met de voorbereidingen. De stroom 
die op zee wordt gewonnen, wordt 
met ondergrondse kabels verbon-
den met een hoogspanningsstation 
in Noord-Holland. Hoe die kabels 
moeten gaan lopen, staat nog niet 
vast. Daar zijn 7 verschillende tra-
cé’s voor beschreven. Daarvan zijn er 
nu 4 uitgekozen om nader te onder-

zoeken. Een paar van die alternatie-
ven lopen deels door Velsen. Het de-
fi nitieve tracé wordt in het voorjaar 
van 2018 gekozen. 

Keuze van de alternatieven
De alternatieven zijn bekeken op ef-
fecten op milieu en omgeving, op 
techniek en op kosten. En er is ge-
keken naar toekomstbestendigheid. 
Dat betekent dat het Rijk en TenneT 
ook kijken of de route gebruikt kan 
worden om meer windparken met 
het landelijke hoogspanningsnet te 
verbinden. De betrokken overheden 
en andere belanghebbenden van de 
tracé’s worden op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen. 

Het project heet Net op zee Holland-
se Kust (noord). U vindt er meer in-
formatie over op de website van Ten-
net: www.netopzee.eu/hollandse-
kustnoord. (foto: Maritiem Neder-
land)

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.

Andere afvalinzameling 
in delen van Velsen
In 2018 gaat de manier van af-
val inzamelen veranderen. Eerst 
in Velsen-Noord, Velserbroek en 
Oud-Velsen. Daarna is IJmuiden 
aan de beurt.

Wat gaat er gebeuren?
Inwoners van deze wijken ruilen 
straks hun grijze rolcontainer in 
voor een oranje. In de oranje con-
tainer gaan plastic, blik en drank-
pakken. Daarnaast komen er in 
deze wijken ruim 40 extra onder-
grondse containers voor restafval 
bij.  Hier brengen inwoners straks 
hun restafval heen.

Eerste stap: bepalen plek 
ondergrondse containers
Een aantal inwoners van Velsen- 
Noord, Velserbroek en Oud-Velsen 
is uitgenodigd voor een informa-
tieavond. Dit gaat over de plekken 
van de ondergrondse containers. 
Hiervoor zijn alleen inwoners uit-
genodigd die vlakbij zo’n contai-
ner wonen. De exacte plek wordt 
in overleg met direct omwonenden 
bepaald. Als de plekken voor de 
containers samen met direct om-
wonenden defi nitief zijn vastge-
steld, zet de gemeente de volgen-
de stap.

IJmuiden
De inwoners van IJmuiden volgen 
daarna. Ook voor hen geldt dat di-
rect omwonenden worden uitge-
nodigd voor een avond over de lo-
catie van de ondergrondse contai-
ners. 

Inloopbijeenkomsten
Alle bewoners van Velsen-Noord, 
Velserbroek, Oud-Velsen en 
IJmuiden die van de ondergrond-
se containers gebruik gaan maken 
krijgen in het eerste kwartaal 2018 
een uitnodiging voor een inloopbij-
eenkomst. Daar ontvangen ze in-
formatie over welke ondergrondse 
containers voor hen bestemd zijn, 
wanneer de grijze containers voor 
oranje rolcontainers ingewisseld 
worden en wanneer er ingezameld 
wordt. Dat geldt ook voor een aan-
tal huishoudens in Driehuis, Sant-
poort-Noord en Santpoort-Zuid en 
Velsen-Zuid die nu nog geen oran-
je container hebben. Ook zij wor-
den uitgenodigd voor een inloop-
bijeenkomst. 

Oranje containers en gebruik 
ondergrondse containers
De grijze containers worden inge-
ruild voor oranje containers. In de 
oranje containers gaan plastic, blik 
en drankpakken. Het restafval gaat 
in ondergrondse containers.

Meer informatie of vragen? 
Voor meer informatie kunt u te-
recht op onze website www.velsen.
nl/actueel/projecten/gemeente-
lijke-projecten/meer-waarde-uit-
afval. Uw vragen kunt u stellen via 
afval@velsen.nl. 
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Aanvragen

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
oktober 2017 tot en met 20 okto-
ber 2017 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.

Ingediende aanvragen om omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Leeuweriklaan 49, plaatsen erker en dak-
kapel (17/10/2017) 27419-2017;
Cepheusstraat 2, vervangen groen door 
moestuin (17/10/2017) 27435-2017;  
Planetenweg 269-9000, tijdelijk plaat-
sen JOP (Jongeren Ontmoeting Plaats) 

(19/10/2017) 27636-2017;    
Willem Barendszstraat 2, plaatsen dakop-
bouw (20/10/2017) 27707-2017.   
James Wattstraat 3b, verhogen dak, split-
sen in 2 opslagunits (20/10/2017) 27761-
2017

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakkapel 
(17/10/2017) 27458-2017. 

Santpoort-Noord
Wüstelaan 90, kappen boom (17/10/2017) 
27438-2017;
Kruidbergerweg 22, plaatsen dakopbouw 
(18/10/2017) 27582-2017;  
J.T. Cremerlaan 77, uitbreiden woning 
(20/10/2017) 27779-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 62, vergroten 2e 

verdieping (20/10/2017) 27716-2017. 

Velserbroek
Tarweland 23, kappen boom (18/10/2017) 
27489-2017.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht de termijn waarbinnen zij op de vol-
gende aanvragen dienen te beslissen, ver-
lengd met zes weken:

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren erfaf-
scheiding (16/10/2017) 20975-2017.  

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning

IJmuiden
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen 
showroom tot twee woningen met be-
drijfsruimte (17/10/2017) 17395-2017.

Velesen-Noord
Gildenlaan 10, vergroten aanbouw 
(17/10/2017) 25775-2017.  

Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen be-
stemming t.b.v. vrijstaande woning 
(17/10/2017) 3989-2016. 

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 

ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Badweg 35, vervangen bestaande 
toegangspoort (18/10/2017) 24816-
2017;  
De Zandkuil 8, legaliseren schuur 
(19-10-2017) 22387-2017.  

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., plaat-
sen telecommast met hekwerk 
(17/10/2017) 19739-2017;   
Laaglandersluisweg ong., Heu-
velweg ong. en Buitenhuizerweg 
ong., plaatsen 3 vlaggenmasten 
(19/10/2017) 24481-2017  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 191, uitbreiden boven-
woning (18/10/2017) 23223-2017;   
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen 
(18/10/2017)22933-2017;

Santpoortse Dreef 170, plaatsen 
erfafscheiding en vlaggenmast 
(20/10/2017) 19942-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom 
(20/10/2017) 26872-2017 (monu-
mentale boom);   
Wüstelaan 90, kappen boom 
(20/10/2017) 27438-2017.  

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 157, 
plaatsen dakopbouw (17/10/2017) 
22450-2017.  

Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 1, kappen 2 bomen 
(18/10/2017) 22933-2017.      

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Beachmarathon Hoek van Holland- 
Den Helder,  op 5 november 2017 van 
9:30 tot 11:00 uur, passage via haven-

gebied(20/10/2017) 9419-2017.
   
Santpoort-Noord
Intocht van Sinterklaas, op 25 no-
vember 2017 van 12:00 uur tot 17:00 
uur (18/10/2017) 24220-2017. 

Verleende standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van num-
mer 76A, verkoop  vis op maandag en 
dinsdag (19/10/2017) 22126-2017;

Planetenweg ter hoogte van num-
mer 76A, verkoop van vis op woens-
dag (19/10/2017) 19302-2017. 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, mo-
biele bloedinzamelingsbank op 9 ja-
nuari, 6 maart, 1 mei, 26 juni, 21 au-
gustus, 16 oktober 2018 (17/10/2017) 
25121-2017.




