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Dag van de Mantelzorg
Centrum Mantelzorg van Socius organiseert dit jaar op 10 november 2015 de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers zijn van
12.00 tot 14.30 uur van harte welkom voor een heerlijke lunch en
gezellige muziek in café- brasserie De Wildeman in SantpoortNoord. De zaal aan de Hoofdstraat is vanaf 11.45 uur geopend.

Mantelzorgers in het zonnetje zetten, maar de bijeenkomst is ook
bedoeld om elkaar te ontmoeten. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd. Bent u mantelzorger, maar
heeft u geen uitnodiging ontvan-

gen? Meldt u dan vóór 3 november aan bij Socius op telefoonnummer: 088 - 88 76 900 of via email:
centrummantelzorgvelsen@socius-md.nl (naam, adres, woonplaats
en telefoonnummer vermelden).
Kent u een mantelzorger?
Kent u een mantelzorger in de gemeente Velsen, die geen uitnodiging heeft ontvangen? Laat diegene
dan bovenstaand nummer bellen.
Voor vragen en meer informatie
kunt u natuurlijk ook altijd terecht
bij de mantelzorgconsulenten op
bovenstaand telefoonnummer.

Omgevingsvergunning
in een flits
Dakkapel plaatsen? Vanaf maandag 2 november heeft u de omgevingsvergunning daarvoor in twee
werkdagen binnen! Het is een
proef van de gemeente Velsen en
het heet een flitsvergunning.

werkproces nu zo ingericht dat er
binnen twee werkdagen een besluit
wordt genomen. Deze korte proceduretijd is niet van toepassing voor
dakkapellen op beschermde monumenten.

Vanaf 2 november 2015 wordt gestart met een proef “flitsvergunningen” voor de duur van 6 maanden
voor aanvragen om omgevingsvergunning voor het oprichten van dakkapellen die voldoen aan de wettelijke eisen. Dit betekent voor positief beoordeelde aanvragen dat deze
binnen twee werkdagen na binnenkomst worden vergund, mits de aanvraag voor 10.00 uur digitaal wordt
ingediend.
Op grond van de wet mag de gemeente acht weken doen over een omgevingsvergunningaanvraag voor een
dakkapel. Voor deze eenvoudige
bouwwerken heeft de gemeente haar

Wat zijn de voorwaarden voor
een flitsvergunning?
De aanvraag moet vóór 10.00 uur ’s
ochtends digitaal worden ingediend
via https://dloket.velsen.nl/loket/
producten-en-diensten/flitsvergunning-dakkapel.
Het mag niet een beschermd monument betreffen, de dakkapel moet
voldoen aan het bestemmingsplan,
aan de criteria uit de welstandsnota
en de eisen van het Bouwbesluit. Als
dat allemaal in orde is, wordt binnen twee werkdagen de vergunning
verleend. Hoe u een flitsvergunning
kunt aanvragen, staat op www.velsen.nl

Ontwerp Structuurvisie 2025

Waar wonen, werken en
ontspannen we in Velsen in
2025?
Hoe ziet de omgeving in Velsen er
in de toekomst uit? Wat blijft zoals het nu is en waar komt er bijvoorbeeld meer ruimte voor woningbouw of juist meer recreatie?
Met andere woorden: waar wonen, werken en ontspannen we
in Velsen in 2025? Al deze vragen en meer worden beantwoord
in de nieuwe structuurvisie Velsen
2025.

Met ingang van vrijdag 23 oktober tot
en met donderdag 3 december 2015
ligt de ontwerp structuurvisie ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en in de centrale bibliotheek.
Het plan is ook in te zien op www.velsen.nl. De openingstijden van het gemeentehuis zijn op werkdagen van
09.00 uur tot 16.00 uur en op donder-

dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Wilt u inspreken?
Dit doet u door een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder
vermelding van ‘inspraak ontwerp
structuurvisie Velsen’ of door uw
zienswijze te mailen naar structuurvisie@velsen.nl. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer Kloosterman of de
heer Warmerdam (telefoon 0255567200).
Meer informatie:
Meer informatie vindt u op www.
velsen.nl via: actueel, projecten, gemeentelijke projecten, structuurvisie.

Raadsvergadering donderdag 5 november 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden, aanvang 19.30
uur. Meer informatie op pagina 4.
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Afsluitingen toe-en
afritten A22 bij Beverwijk
In verband met de werkzaamheden rond de Velsertraverse bij Beverwijk zijn van
vrijdag van vrijdag 6 november (20.00 uur) tot maandag
9 november (06.00 uur) de
afritten van de A22 vanuit de
Velsertunnel richting Beverwijk/Tata Steel afgesloten.
Ook is dan de toerit naar Alkmaar
afgesloten. Van 6 tot 9 november
kan het verkeer evenmin gebruik
maken van de afrit richting industrieterrein De Pijp. De werkzaamheden leiden tot verkeershinder en
het verkeer moet rekening houden
met vertragingen en alternatieve
routes.
Omleiding via A9
Verkeer vanuit de richting Haarlem voor Beverwijk/Tata wordt
met borden omgeleid via de A9, afslag Beverwijk Bazaar. Verkeer op
de A22 en verkeer komend vanaf de N208 kan doorrijden over de
A22 en via de calamiteitenboog de
A9 bereiken om vervolgens de afslag Beverwijkse Bazaar te nemen.
Verkeer richting Alkmaar wordt
met borden omgeleid via de Paral-

lelweg, de Wijkermeerweg (N197)
en de aansluiting met de A9.
Openstelling nieuwe toe- en afritten
Vanaf 9 november is de nieuwe afrit naar industrieterrein De Pijp
opengesteld voor verkeer. Deze
nieuwe en permanente verkeersituatie wordt al voor de Velsertunnel met bebording aangegeven.
Vanaf 30 november zijn zowel de
nieuwe toerit naar de A22 vanuit
Beverwijk als de nieuwe toerit naar
de A22 vanuit de Parallelweg in gebruik.
Meer informatie
De werkzaamheden zijn weersgevoelig en bij slecht weer kan de
planning wijzigen. Actuele informatie over de werkzaamheden en
informatie over komende werkzaamheden is te vinden op: www.
infoN197velsertraverse.nl. Voor
vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met het
provinciaal servicepunt Wegen
en Vaarwegen van de provincie
Noord-Holland via telefoonnummer: 0800 0200 600 (gratis) of email infobu@noord-holland.nl.

Extra afvalbakken voor
plastic afval en lege
zuivelpakken
Het wordt steeds makkelijker om
plastic afval en lege zuivelpakken
apart weg te gooien. Er komen
steeds meer plastic inzamelcontainers in de gemeente. Plastic afval kan goed hergebruikt worden.
Dat is goed voor het milieu en bespaart geld en energie. Bovendien
houdt u op deze manier bijna geen
huishoudelijk afval meer over.

Milieu, duurzaamheid en afval zijn
belangrijke thema’s. Ook de gemeente Velsen heeft daar veel aandacht
voor en wil graag de afvalscheiding
van haar bewoners verbeteren
De verzamelcontainers staan in de

wijk en bij supermarkten. Daar mogen sinds kort ook de lege pakken
van zuivel en sappen bij. In het kader van een afvalproject worden bij
een aantal basisscholen (Jan Campertschool, De Klipper, Het Anker,
Rozenbeek) tijdelijk extra plastic inzamelcontainers geplaatst, die ook
door bewoners gebruikt mogen worden. Vanwege het gegroeide plastic
aanbod staan nu ook in Santpoort
op het Burgemeester Weertsplantsoen ter hoogte van de Kerkweg extra containers. Het plan is dat de gemeente met HVC dit jaar ook in andere wijken een aantal extra containers plaatsen.

Nieuwe regeling chronisch
zieken en gehandicapten
Enquête over het Sociaal
Wijkteam Velsen
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak
extra zorgkosten door hun aandoening. Zij konden daarvoor
een financiële bijdrage krijgen,
die door het Centraal Administratie Kantoor ( CAK) werd uitgekeerd. Vanaf 1 januari 2016
kunnen mensen bij de gemeente terecht voor een vervangende
regeling.

Nieuwe regeling
De overheid heeft de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en
gehandicapten ( Wtcg) en de regeling Compensatie eigen risico
(Cer) afgeschaft. De nieuwe regeling is inkomensafhankelijk. De inkomensgrens wordt eind november
bepaald door de gemeenteraad. Begin januari kunt u meer informatie
over de nieuwe regeling verwachten. Vanaf dat moment kan dan ook

een aanvraag worden ingediend. Indien van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
Waarom afschaffing?
De overheid heeft de Wtcg en Cer
afgeschaft, omdat deze regelingen
niet altijd doeltreffend zijn. Zo waren er mensen die een tegemoetkoming kregen terwijl zij geen extra zorgkosten hadden. Maar omgekeerd waren er ook chronisch zieken en gehandicapten met extra
zorgkosten, die hiervoor geen tegemoetkoming kregen.

Wat zijn uw ervaringen met de sociale wijkteams? Zijn ze makkelijk
bereikbaar, doen ze goed werk?
Inwoners, die dit jaar een beroep
hebben gedaan op het Sociaal
Wijkteam Velsen, ontvangen deze
week een vragenlijst. In de brievenbus of per mail. Vul deze enquête in! Want aan de hand van de
uitkomsten kan de dienstverlening
verbeterd worden.

Sinds 1 januari 2015 regelt de gemeente zorg en ondersteuning aan
haar inwoners. Wie er zelf niet uitkomt met een vraag over wonen, inkomen, zorg voor zichzelf of een ander, kan contact opnemen met het
Sociaal Wijkteam Velsen. In de gemeente Velsen werken vier buurtteams met professionele hulp- en

zorgverleners. De sociale wijkteams
werken nauw samen met onder andere vrijwilligers, (sport)verenigingen, jongerenwerkers, leerkrachten, huisartsen en diverse religieuze en maatschappelijke instellingen
in de wijk. Om deze aanpak en werkwijze zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, monitoren en evalueren de
gemeente en de Sociale Wijkteams
voortdurend de ervaringen en resultaten.
Uitslag
Naar verwachting zijn de uitkomsten
van het onderzoek bekend in december. Ook buurgemeenten Beverwijk
en Heemskerk zetten deze enquête
uit. In opdracht van de drie gemeenten voert extern onderzoeksbureau
DSP-groep het onderzoek uit.
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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.

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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
oktober 2015 tot en met 16 oktober 2015 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 17 oktober
2015 tot en met 23 oktober 2015 de
volgende aanvragen voor een omge-

vingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 11 bomen (20/10/2015) 16581-2015;
St. Martinstraat 2, vergroten dakkapel (19/10/2015) 16531-2015.

IJmuiden
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdieping bedrijfshal (23/10/2015) 167832015;
Plein 1945 105, veranderen noordgevel (begane grond)(18/10/2015)
16496-2015.

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping
(21/10/2015) 16662-2015;
Buitenhuizerweg ong., aanleggen
passeerhaven (21/10/2015) 166742015.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, kappen
2 bomen (20/10/2015) 16590-2015.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Linie 34 9000, vervangen schuur/

berging (23/10/2015) 16779-2015;
Hannie Schaftstraat 22, vergroten woning met dakopbouw
(20/10/2015) 16584-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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

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) 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 geval-

len 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 een

omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
Van Lenneplaan 16, wijzigen zijgevel van kozijn naar metselwerk
(21/10/2015) 14929-2015.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren tijdelijke parkeervoorziening
(26/10/2015) 15613-2015.
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 51, plaatsen dakkapel
(21/10/2015) 14967-2015;
Wüstelaan 32, kappen boom

(21/10/2015) 15143-2015;
Wüstelaan 99 B, kappen boom
(21/10/2015) 15155-2015.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, plaatsen slibsilo (21/10/2015) 13171-2015;
Parkweg 2, kappen 3 bomen
(21/10/2015) 15665-2015;
Amsterdamseweg 12 H, plaatsen 2
leslokalen op bestaande leslokalen
(26/12/2015) 11636-2015.
Velsen-Noord
Olieweg 1 C, vergroten vrieshuis
(21/10/2015) 12128-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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Mandaatbesluit Beschermd Wonen en Opvang
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij op
16 december 2014 hebben ingestemd met het Mandaatbesluit
Beschermd Wonen en Opvang.

-‘Beschermd Wonen’ en ‘Opvang’
betreft woon- en zorgvoorzieningen
voor mensen met een psychiatrische
achtergrond (zoals autisme of verslaving) en mensen die dakloos zijn

geworden. Volgens artikel 1.2.1. van
de WMO is een gemeente verplicht
om, overeenkomstig de bepalingen
in de WMO, maatwerkvoorzieningen te leveren aan inwoners die zich
hiervoor melden.
De organisatie van deze maatwerkvoorzieningen wordt uitgevoerd via
een centrumgemeenteconstructie.
In deze regio betekent dit dat de ge-

meente Haarlem deze voorzieningen, mede namens de gemeente Velsen in stand houdt. Het besluit verleent mandaat aan het college van
de gemeente Haarlem om –ook voor
burgers van Velsen- te besluiten of
en wanneer zij al dan niet gebruik
mogen maken van deze voorzieningen..
Door dit mandaat te verlenen aan

de gemeente Haarlem, zorgt de gemeente Velsen ervoor dat zij de voorzieningen voor Beschermd Wonen
en Opvang (inclusief de indicering
daarvoor) niet zelf hoeft te organiseren en financieren. Gezien het specialistische karakter van deze voorzieningen is dit ook van belang voor
burgers die aanspraak maken op deze voorzieningen.

Raadsvergadering donderdag 5 november 2015
Hamerstuk; besluitvorming
Sluiting

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te
IJmuiden

4

aanvang 19.30 uur
1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Begroting 2016 gemeente Velsen
Debat gevolgd door besluitvorming
3 Belastingverordeningen 2016 gemeente
Velsen

De agenda en onderliggende stukken staan op de
website van de gemeenteraad: 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 hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de
publiekshal van het gemeentehuis, 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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen
ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4,
zoals bedoeld in bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden
met de tekst ‘alleen om elektrische
voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 3 loca-

ties:

volgende percelen:

• Groot Helmduin te IJmuiden,
ter hoogte van huisnummer 18;
• D. Marotstraat te Velserbroek,
ter hoogte van de kruising met de
L. Roodbaardstraat;
• Da Costalaan te Driehuis,
ter hoogte van de kruising met de
Van den Vondellaan.

• Rietkamp 45, 1991 BM
VELSERBROEK
• Hoofdstraat 232, 2071 EP
SANTPOORT-NOORD

mulier 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.

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 for-

Nadere informatie:
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

een voorrangskruispunt in te stellen tussen de Nachtegaallaan en de
fietsdoorsteek vanaf de Zeeweg te
IJmuiden, waarbij het verkeer vanaf de fietsdoorsteek voorrang moet
verlenen aan bestuurders op de
Nachtegaallaan, door middel van

het aanbrengen van haaientanden
zoals bedoeld in artikel 80 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen
van bord B6 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht

binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de
digitale Staatscourant, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden)
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

