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• ensen die niet veel geld te besteden heb-
ben zijn vaak ook minder goed verzekerd 
tegen zorgkosten.  oor deze inwoners,  en 
vooral  voor  mensen met een chronische 
ziekte of beperking , heeft het college be-
sloten om  met ingang van 1 januari 019 
een  nanci le bijdrage te geven op de pre-

mie voor een collectieve zorgverzekering 
van Univé gemeentepakket .  Dit zorgt er-
voor dat mensen de zorg krijgen die zij no-
dig hebben en dat er minder schulden ont-
staan door onverwachte ziektekosten. Half 
november start hierover een informatie-
campagne.

  Uit het college

Tussen half oktober en half december 
2018 onderzoekt de gemeente Velsen 
hoe de parken die in het beheer zijn van 
de gemeente gebruikt worden.  En of er 
misschien aanpassingen nodig zijn zo-
dat iedereen, ook in de toekomst, van 
deze parken gebruik kan blijven maken. 
Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit 
van deze parken blijft bestaan of zelfs 
nog verbetert.

arkenpraat is vooral bedoeld om te praten 
over het gebruik van de parken door ieder-
een die weleens in de parken komt. Wande-
laars,  etsers, ruiters, hondenlie  ebbers, 
sporters, natuurlie  ebbers, kinderen, se-
nioren etc. Directe aanleiding voor ar-
kenpraat is het gebruik van deze parken 
door hondenlie  ebbers. ij gebruiken deze 
parken om hun hond en  uit te laten en ze 
de gelegenheid te geven om actief bezig te 
zijn. Dit gaat meestal goed. aar er zijn 
ook mensen, kinderen en volwassenen, die 
honden niet prettig vinden en deze liever 
mijden. s dit een probleem? n zo ja, hoe 
gaan we hiermee om?

Parken in Velsen
Het onderzoek gaat over de volgende par-
ken: elserbeek, Hoogergeest, choonen-
berg, Wijkeroogpark, ooswijk, Waterto-

renpark, het park aan de Willebrordstraat, 
Burgemeester ijkenspark en paarnberg. 

arkenpraat gaat niet over ark Beeckes-
tijn. Dit park is geliefd bij veel mensen, 
maar niet in beheer van de gemeente el-
sen.

Enquête
Tussen 1  oktober en  november wordt er 
digitaal onderzoek gedaan  via  een en u te. 

edereen kan aan dit onderzoek meedoen. 
en link naar het onderzoek staat op www.

velsen.nl en op acebook. ok de leden van 
het Burgerpanel elsen worden uitgeno-
digd om aan dit onderzoek mee te doen. 

In gesprek
Tussen  november en 1  december wor-
den er  avonden georganiseerd waarop de 
uitkomsten van het onderzoek besproken 
worden. Deze gesprekken worden georga-
niseerd in de buurt van de parken: op  no-
vember voor de parken elserbeek, Hoog-
ergeest en choonenberg, op  november 
voor het Wijkeroogpark en ooswijkpark, 
op 10 december voor het Burgemeester ij-
kenspark en paarnberg en op 1  december 
voor het park aan de Willebrordstraat en 
het Watertorenpark. U kunt zich voor deze 
gesprekken aanmelden via parkenpraat
velsen.nl. foto: gemeente elsen

Parkenpraat

Voor elk kind wens je dat het mag op-
groeien in een gezinssituatie. Het liefst 
bij de eigen vader en moeder. Maar als 
dat tijdelijk of voor langere tijd niet mo-
gelijk is zijn pleegouders van onschat-
bare waarde én heel hard nodig. Ook in 
Velsen zijn er veel kinderen die de hulp 
van een pleegouder of pleeggezin nodig 
hebben.

Tussen 31 oktober en  november is de lan-
delijke week van de pleegzorg . n Bever-
wijk, Heemskerk en elsen krijgen daar-
om alle pleegouders een kleine waardering 
van de gemeenten. n elsen werd deze op 
woensdag door wethouder ebastian Din-
jens persoonlijk gebracht bij de familie l-
singa- ozenberg in elserbroek. ij zor-

gen in hun gezin voor twee pleegkinderen. 
Deze week krijgen ook alle andere pleegou-
ders een -bon als waardering. 

r is nog steeds behoefte aan mensen die 
kinderen voor korte of langere tijd willen 
opnemen in hun gezin. Heeft u hier ook 
belangstelling voor? p www.supergewo-
nemensengezocht.nl. staan ervaringsver-
halen van zowel pleegouders als pleegkin-
deren. en eerlijke kijk op de realiteit, met 
mooie verhalen. Wilt u meer informatie 
over pleegouder worden, of een informa-
tiebijeenkomst bijwonen in de buurt? om 
dan op 19 november en 10 december naar 
het Centraal Bureau van enter te ant-
poort-Noord www.kenterjeugdhulp.nl . 

foto: einder Weidijk

Waardering voor pleegouders

Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 novem-
ber voor alweer de zesde keer de Duurza-
me Huizen Route gehouden. In heel Ne-
derland delen honderden huiseigenaren 
hun duurzame verhaal met anderen. Ieder-
een die geïnteresseerd is in duurzaam wo-
nen kan een bezoek brengen aan één van 
de opengestelde woningen. Ook in Velsen 
ben je van harte welkom.

De Duurzame Huizen oute biedt een unieke 
kans om op een ongedwongen manier kennis 
uit de eerste hand op te doen. Door de huizen-
route krijgen bezoekers op een objectieve ma-
nier eerlijke informatie. Dit levert vaak nieu-
we bruikbare inzichten op om zelf mee aan de 
slag te gaan. rvaringen van anderen zorgen 
voor een betere visie en een goed doordacht 
stappenplan. Niet alleen de succesverhalen 
worden verteld, ook wat beter of anders had 
gekund komt aan bod.

Meer antwoorden dan vragen
Bezoekers gaan vaak op pad met een bepaalde 
vraag zoals: Hoeveel geluid maakt een warm-
tepomp eigenlijk? erst je dak of toch eerst je 
vloer isoleren?  Tijdens een bezoek ontstaan 

er interessante gesprekken, niet alleen met 
de huiseigenaar maar ook met de andere be-
zoekers. Naast huizen met populaire maat-
regelen zoals warmtepomp en isolatie wor-
den elk jaar ook woningen aangemeld met de 
nieuwste innovaties zoals woningen zonder 
nutsaansluitingen, inzet van accu s, water-
stof als warmtebron, etc.

Groeispurt aan duurzame verhalen
n zes jaar tijd heeft de Duurzame Huizen 
oute een enorme groeispurt doorgemaakt. 

Niet alleen de woningen op de website zijn 
toegenomen, ook het bezoekersaantal is in de 
afgelopen jaren gegroeid. oor een bezoek aan 
een woning moeten bezoekers zich inschrij-
ven bij de woning van hun keuze op www.
duurzamehuizenroute.nl.  n 01  waren veel 
woningen volgeboekt. oor mensen die vorig 
jaar daardoor de woning van hun keuze niet 
hebben bezocht, is het een aanrader om er dit 
jaar snel bij te zijn. ls advies geeft va etra 

imon van de organisatie mee: a op bezoek 
bij een woning die vergelijkbaar is met je ei-
gen huis. Dit geeft een goed beeld van duurza-
me maatregelen die je in je eigen woning kunt 
toepassen . foto: mgevingsdienst mond

Laat je inspireren
Bezoek een duurzaam huis!
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Vrijdag 19 oktober  kreeg meneer Freijer 
uit IJmuiden, uit handen van loco-burge-
meester Diepstraten een Koninklijke On-
derscheiding. De uitreiking vond plaats op 
de St Franciscusschool te IJmuiden in het 
bijzijn van zijn familie en  de leerlingen.

Meneer Freijer heeft zich vanaf 1980 tot be-
gin dit jaar vol overgave ingezet voor de Fran-
ciscusschool. De school was zo ongeveer zijn 
tweede huis. Hij verrichtte hier een breed 
scala aan klussen, zoals loodgieterswerk, 
timmeren, metselen, elektra en tuinonder-
houd. Daarnaast was hij ook actief bij de tus-
senschoolse opvang. Hielp hij de kinderen 

met het eten en drinken, las de kinderen voor 
en ging met ze buitenspelen. Ondanks te-
genslagen met zijn gezondheid bleef meneer 
Freijer zich tot maart dit jaar inzetten voor 
de Franciscusschool. Helaas liet zijn gezond-
heid dit daarna niet meer toe en moest me-
neer stoppen. 

Meneer Freijer heeft erg veel voor de school 
betekend en hij is voor veel kinderen heel erg 
belangrijk geweest. Deze decennia belange-
loze inzet voor de school verdient grote waar-
dering. Meneer Freijer is dan ook benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. (foto: 
Reinder Weidijk)

Koninklijke onderscheiding

Je kent het wel: onderweg naar je werk 
zie je een losliggende stoeptegel, een 
gat in de weg, of een lantaarnpaal die 
het niet doet. Je denkt: “Hier zou de ge-
meente iets aan moeten doen!” En na-
tuurlijk wil je die best informeren, maar 
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel mak-
kelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor 
meldingen over de openbare ruimte. Een-
voudig en snel. Open de app op je mobiel, 
maak een foto, en stuur de melding door. Je 
kunt zelfs zien of iemand anders de melding 
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te 
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app 
nu in de App Store en de Play Store of scan 
de QR code hiernaast. 
 
Samen zorgen we voor een veilige en schone 
omgeving. Doe je mee?

Andoid              iOs/iPhone

Download hem nu!
Slim melden Velsen app 

Het Sociaal wijkteam en het Centrum 
voor Jeugd en Gezin IJmond (CJG) 
spelen een belangrijke rol in het onder-
steunen van inwoners van de gemeente 
Velsen. Bijvoorbeeld bij vragen of pro-
blemen op het gebied van eenzaam-
heid, opvoeden, boodschappen doen, 
overbelasting of de zorg voor een an-
der.

Onderzoek naar ervaringen
De gemeente wil graag weten wat inwo-
ners vinden van de ondersteuning die zij 
hebben ontvangen. Dit najaar wordt er 
daarom een ervaringsonderzoek uitge-
voerd door een ona� ankelijk onderzoeks-
bureau.

Anoniem
Inwoners die tussen 1 juli 2017 en 1 juli 
2018 een beroep hebben gedaan op het 
Sociaal wijkteam of het CJG ontvangen 
een uitnodiging om schriftelijk of digitaal 
een anonieme vragenlijst in te vullen. De 
vragen gaan onder andere over de bereik-
baarheid, de werkwijze, het contact en de 
behaalde resultaten. Ook de buurgemeen-
ten Beverwijk en Heemskerk doen dit on-
derzoek.

Dienstverlening
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, 
maar wordt zeer op prijs gesteld. De uit-
komsten van het onderzoek zijn belang-

rijk om de dienstverlening te evalueren en 
waar nodig verbeteren. Naar verwachting 
zijn de uitkomsten begin 2019 bekend. We 
maken de uitkomsten bekend via de web-
site van de gemeente. 

Voor meer informatie over het Sociaal 
wijkteam en het CJG kunt u kijken op 
www.velsenwijzer.nl.

Onderzoek Sociaal wijkteam en CJG
We zijn benieuwd naar uw mening

Vanaf 27 november 2018 bieden Woning-
bedrijf Velsen, Velison Wonen en Breder-
ode Wonen, samen met de andere cor-
poraties, hun woningen aan op www.
mijnwoonservice.nl. Met één inschrijving 
krijgen woningzoekenden daardoor toe-
gang tot de huurwoningen in de regio 
IJmond/Zuid-Kennemerland.

Staat u ingeschreven als woningzoeken-
de bij WonenInVelsen? Dan heeft u in sep-
tember twee keer een mail ontvangen. Deze 
mail is belangrijk! WonenInVelsen houdt 
namelijk op te bestaan. De woningcorpora-
ties hebben door de invoering van de nieu-

we privacywet uw toestemming nodig om 
uw inschrijving over te mogen zetten naar 
Woonservice. Reageert u niet, dan vervalt 
uw inschrijving!

Check uw mail en spambox
Heeft u nog geen mail ontvangen? Neem dan 
contact op met een van de corporaties.

Bent u ingeschreven bij Wonen-
InVelsen? Check uw mail!

Samen met u heb ik, als wethouder Open-
bare Werken, de eer om mij de komende 
bestuursperiode in te zetten voor de ver-
betering van het Pontplein. Als de poort 
van IJmuiden is het Pontplein een van de 
belangrijkste verkeerskundige kruispunten 
in onze gemeente. Velsen  verdient het een 
mooie entree. 

Ons doel is de doorstroming voor alle weg-
gebruikers zo goed  mogelijk te maken.  En 
de wachttijd zo krot mogelijk. Daarbij is 
ook een randvoorwaarde om de omgeving 
tot een prettig verblijfsgebied te maken; te 
kijken naar de soms imposante boten en 
de bijzondere industrie.  Juist op deze plek 
hebben wij met veel verschillende belangen 
van een groot aantal stakeholders,  zoals het 
bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, direct om-
wonenden en het openbaar vervoer, te ma-
ken.  Daarom gaan we met elkaar in gesprek. 
Maar ook u als weggebruiker (automobilist, 
fi etser en/of voetganger) bent voor ons een 
belangrijke stakeholder. Ook met u delen 
wij graag kennis en maken we gebruik van 
uw expertise. De stakeholders hebben direc-
te invloed op de afweging van de gemeente..

Binnenkort verschijnt de eerste nieuws-
brief over het Pontplein. Hierin vindt u, 
behalve informatie over het project, ook de 
mogelijkheid om u op te geven om mee te 
praten over de meest optimale verkeerskun-
dige inrichting van het plein. U kunt bij de 
inschrijving aangeven of u kans wilt maken 
om ingeloot te worden. Met deze groep gaan 
wij in gesprek. U vertegenwoordigt hierbij 
natuurlijk wel het algemeen belang  van de 
gebruikers van het Pontplein. U kunt zich 
opgeven door een mail te sturen naar: Com-
municatie@velsen.nl. Ik kijk echt uit naar 
uw aanmelding!

Bram Diepstraten, wethouder

Met het verstrekken van uw naam en email-
adres geeft u de gemeente Velsen toestem-
ming (ex artikel 6, lid 1, sub a AVG) om uw 
persoonsgegevens  te gebruiken voor het 
toesturen van een nieuwsbrief over de her-
inrichting van het Pontplein in IJmuiden. 
Na afl oop van dit project wordt het versturen 
van de nieuwsbrieven gestaakt en verwij-
deren wij uw emailadres weer. (foto: Mark 
Sassen)

Herprofi lering Pontplein
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De gemeente nodigt inwoners uit om op 
zaterdag 17 november samen een mid-
dag de duizendknoop te lijf te gaan. Wet-
houder Sebastian Dinjens wil samen met 
zoveel mogelijk vrijwilligers op een aan-
tal plekken in Velsen aan de slag. De ge-
meente stelt handschoenen en schoppen 
beschikbaar en zorgt voor de afvoer van 
het afval.

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke 
uitheemse plant die in Nederland geen na-
tuurlijke ‘vijanden’ kent. De duizendknoop 
groeit hard, wel 10 centimeter per dag, en 
verspreidt zich snel. De plant is supersterk 
en kan dwars door asfalt en funderingen 
heen groeien. 

De gemeente moet deze plant daarom be-
strijden en gaat daarvoor op zoek naar me-
thoden die voldoende werken en zo min 
mogelijk schade opleveren voor het mili-
eu. Daarnaast hopen we dat er Velsenaren 
zijn die zich vrijwillig willen inzetten om de 
duizendknoop te bestrijden. Dat kan door 
de plant met zoveel mogelijk wortels uit de 
grond te trekken of door hem met een schop 
uit te steken.

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@vel-
sen.nl. Geef aan in welke wijk u woont, zodat 
we kunnen kijken of we in uw buurt aan de 
slag kunnen. 

Op dinsdag 13 november geven we informa-

tie over de duizendknoop en hoe de bestrij-
ding in zijn werk gaat. De bijeenkomst vindt 
plaats in de wijkpost in Santpoort-Zuid en 
begint om 19.30 uur. 

Op zaterdag 17 november gaan we vervol-
gens op verschillende plekken aan de slag 
van 13.00 tot 17.30 uur. (foto: gemeente Vel-
sen)

Wie helpt op 17 november mee de Japanse duizendknoop te bestrijden?

De gemeente Velsen heeft veel te lijden 
gehad onder oorlogsgeweld in de periode 
1940-1945. Mogelijk zijn er explosieven uit 
de Tweede Wereldoorlog achtergebleven. 
De gemeente laat daarom een vooronder-
zoek uitvoeren naar een aantal locaties. 
Ook inwoners vragen we om informatie: 
we horen graag van inwoners die op de 
hoogte zijn van achtergebleven munitie, 
vliegtuigbommen en vliegtuigrestanten.

Inwoners die op de hoogte zijn van vlieg-
tuigwrakken, achtergebleven oorlogstuig en 
dumpplaatsen daarvan, verzoeken we om 
contact op te nemen met de onderzoekers 
van AVG Explosieven Opsporing Nederland. 
De afdeling explosievenopsporing is bereik-
baar op 0416-700220 of via oce@avg.eu. Ui-
teraard kunt u ook met de gemeente Velsen 
contact opnemen via 0255-567200 of via 

info@velsen.nl.

Resultaten vooronderzoek
De resultaten van het onderzoek zullen met 
name worden gebruikt op het moment dat er 
uitbreidingsplannen zijn in de gemeente. Per 
plangebied gaan we kijken of het nodig is om, 
voorafgaand aan graafwerkzaamheden, het 
gebied nader te onderzoeken. Met dit voor-
onderzoek kunnen we mede door uw hulp zo-
veel mogelijk historische gegevens verzame-
len en ervoor zorgen dat de omgeving van de 
plangebieden veilig is. 

Wat moet u doen als u een explosief aan-
treft? Laat het object liggen en raak het niet 
aan, meld de situatie bij de politie. Zij geven 
de melding door aan de EODD en probeer er-
voor te zorgen dat er geen mensen in de buurt 
kunnen komen.

Historisch onderzoek naar 
explosieven in gemeente Velsen

Uw woning klaar maken voor de ener-
gietransitie, zorgen voor een beter mi-
lieu en dat terwijl u uw energierekening 
naar beneden ziet gaan. Dat is mogelijk 
met de collectieve inkoopactie voor zon-
nepanelen die door gemeente Velsen en 
Energiek Velsen wordt ondersteund. In-
middels is er zoveel interesse dat de in-
formatieavonden vol zijn, maar u kunt 
zich nog steeds aanmelden!

Schrijf u vrijblijvend in
Met de zonnepanelenactie krijgt u de kans 
om panelen in te kopen en te laten instal-
leren tegen een zeer gunstige prijs. U kunt 
zich tot 6 januari 2019 inschrijven via www.

duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Er 
komt dan vrijblijvend een specialist op be-
zoek. U heeft dan de gelegenheid al uw vra-
gen te stellen. 

Installateurs
De deelnemende installateurs bieden u een 
lage prijs voor installatie van de panelen. 
Bij aanmelding wordt er een afspraak met u 
gemaakt voor een husbezoek, waarna u een 
aanbod p maat van de betre� ende specialist 
ontvangt.

Doet u mee?
Schrijf u vrijblijvend in via www.duurzaam-
bouwloket.nl/actievelsen. (foto: ...)

Groot succes voor zonnepane-
lenactie in gemeente Velsen

Op woensdag 28 november wordt voor de 
3e keer het Sportcongres Velsen georga-
niseerd in sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Het congres bestaat uit een afwisselend 
programma en is gericht op sportvereni-
gingen.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen 
kunnen op 28 november kiezen uit een ge-
varieerd aanbod van workshops om hen op 
weg te helpen naar een (nog) sterkere sport-
vereniging. 

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de gevolgen 

voor sportverenigingen
• Creatief denken; werken en behoud van 

leden
• Welkom op de club: gastvrijheid

• De maatschappelijke waarde van sport

Programma
Het programma start om 19.30 uur en is 
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee 
workshoprondes, geeft Hans van Breuke-
len een inspiratiesessie over zijn ervarin-
gen als sporter, bestuurder en adviseur en 
er is ruimschoots gelegenheid om de ande-
re sportclubs te spreken. Kortom: een avond 
om niet te missen!

Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoor-
diger van een sportvereniging, maar wel 
een sport- of beweegaanbieder en wilt u 
het congres bijwonen? Stuur dan een mail 
naar: sportzaken@velsen.nl. De organisatie 
neemt contact met u op over mogelijke deel-
name. Deelname aan het congres is gratis.

Save te date
Sportcongres Velsen 2018

Op woensdag 31 oktober heeft burge-
meester Frank Dales het startschot ge-
geven voor het project ‘Safe Streets’. 
Door het ondertekenen van een inten-
tieverklaring spreekt hij uit dat de vei-
ligheid van vrouwen in de openbare 
ruimte in Velsen zo veel mogelijk ge-
waarborgd moet zijn. Ook is op 31 okto-
ber een online enquête over dit onder-
werp gestart. Alle vrouwen uit Velsen 
worden opgeroepen om deze in te vul-
len via Facebook(gemeente Velsen) of 
www.velsen.nl

Vrouwen moeten zich altijd en overal veilig 
voelen op straat. Wat zij ook dragen, hoe zij 
zich ook gedragen, waar zij ook heen gaan, 
op welke tijd van de dag dan ook. Maar het 
is niet altijd vanzelfsprekend. Vooral jonge 
vrouwen kunnen zich onveilig voelen. Sek-
suele intimidatie, aanranding en verkrach-
ting op straat is een serieus probleem. 
UN Women Nationaal Comité Nederland 
onderneemt actie tegen onveiligheid op 
straat met het project Safe Streets. In Vel-
sen is dit opgepikt door de gemeenteraad, 

en eerder dit jaar heeft de raad een motie 
aangenomen om ook in Velsen met dit on-
derwerp aan de slag te gaan.

Inzicht noodzakelijk 
Het is bekend als er bij de politie aangif-
te gedaan wordt van seksuele misdrijven. 
Maar daarbuiten is eigenlijk niet bekend 
of en in welke mate seksuele intimidatie in 
Velsen voorkomt. Dit omdat vrouwen hier-
over vaak niet willen of durven praten. Met 
deze enquête wil de gemeente het gesprek 
starten. Doe je mee? De enquête is ano-
niem.

Samenwerking met inwoners is nodig 
In de enquête wordt ook gevraagd of je sa-
men met andere vrouwen over dit thema 
wilt praten. Je wordt dan uitgenodigd om 
plaats te nemen in een (tijdelijke) werk-
groep. Met elkaar gaan we dan op zoek naar 
oplossingen voor de knelpunten, die onder 
andere uit de enquête naar voren komen. 
De link naar de enquête staat op www.vel-
sen.nl  en via de Facebookpagina van de ge-
meente Velsen.

Hoe veilig is Velsen voor vrouwen?
Onderzoek Safe Streets Velsen
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Vierentwintig beeldend kunstenaars die 
wonen en/of werken in de gemeente Vel-
sen laten hun werk zien van 26 oktober 
tot en met 18 november in het Raadhuis 
voor de Kunst in Oud Velsen. Met deze 
expositie willen zij de bewoners, bestuur-
ders en bezoekers van de gemeente ken-
nis laten maken met lokale kunstenaars. 
De expositie laat de diversiteit van het 
werk van de Velsense kunstenaars zien.

De organisatie van de expositie ligt in de 
handen van drie enthousiaste kunstenaars, 
Norbert Wille, A� e Spaargaren en Marie-
ke Adrichem. Zij exposeren zelf ook mee. 
Het is dé manier om te ontdekken van wel-
ke Velsenaar je meer werk wilt zien in het 
Kunstlijnweekend van 3 en 4 november. 

Kunstlijnweekend 3 en 4 november
Dit jaar zijn er tijdens het kunstlijnweek-
end 3 en 4 november op meerdere locaties 
exposities. In het Dorp Velsen zijn naast 
de centrale expositie ook de ateliers van 
de kunstenaars open, net als de vrijmetse-
laarsloge en de Engelmunduskerk. De Bur-
gerzaal in het Stadhuis is ter beschikking 
gesteld aan vijf kunstenaars die hier divers 

werk tonen. Zeer de moeite waard om even 
langs te komen!

Programma
Kunstlijn Velsen, za 27 okt t/m zo 11 nov 
(vr/za/zo middag open): Raadhuis voor de 
Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid 

Kunstlijnweekend 3 en 4 november 11.00 
tot 17.00 uur: Burgerzaal Stadhuis, Plein 
1945, IJmuiden, Kerkplein 1, Velsen-zuid, 
Torenstraat 2, 4 en 7 Velsen-Zuid, Dorps-
kerk Santpoort-Noord, Genieweg 14a 
Velsen-Zuid, Zonbastion 5, Velserbroek, 
Zeehavenatelier, Middenhavenstraat 4, 
IJmuiden.

De Kunstlijn Velsen is op 26 oktober en-
thousiaste wijze geopend door de wethou-
der van Kunst, Jeroen Verwoort. Middels 
het doorknippen van het Kunstlijnlint kon 
via de trap de oude raadszaal van het Raad-
huis van de Kunst in Velsen-Zuid worden 
betreden. Op de foto staan de drie organisa-
toren van de expositie, Norbert Wille, A� e 
Spaargaren en Marieke Adrichem samen 
met wethouder Jeroen Verwoort. (foto: 

Nieuw dit jaar: Kunstlijn Velsen

Ruim 45 kinderen hebben deze week 
hun zwemexamen met succes afgelegd 
in zwembad De Heerenduinen. Hoewel 
de spanning te snijden was, lukte het alle 
deelnemertjes om de opdrachten goed 
uit te voeren en daarmee een diploma te 
halen. Er werd afgezwommen in de cate-
gorieën A, B en C. Het zwembadperso-
neel feliciteert iedereen met zijn of haar 
diploma.

A-diploma
Caila Bakker, Kasia Karczyk, Mohamed 
Rezek, Mohamed Najib Nasri, Djuke Diroé, 
Philou Rieke van Schagen, Suus Wilhel-
mina de Weers, Kate Maria de Weers, Isa-
bella Felicia Melanie van Schaik, Fabian 
Jumelet, Christopher Fransico Otten, Beya 
Eden, Daivey de Vries, Sander Xavier Moes, 
Jeylana Florencia, Hannah Schrurrman, 

Valentijn Dante Koster (certifi caat A).

B-diploma
Jackson Henny Baan, Dex Andreas Groe-
nendaal, Mark Jayden Brouwers, Pepijn 
Jonathan Engbers, Jason Schong, Jamie 
Anthonie Marie van der Heuvel, Liam Tie-
mens, Lucas Raspoort, Timon Christi-
aan de Vries, Mees van der Plas, Fabienne 
Mooij, Sam Bos, Isa Nijssen, Dylano Schal-
broeck, Sem Benjamin Willemse, Samier 
Mohammad, Tijn Dirk-Jan Wijker, Azra 
Göcek.

C-diploma
Jens Simon Geert de Zwijger, Tobias Anton 
van der Molen, Igor ron Czerniawski, Jip 
Julius Bolwidt, Jade Wiegman, Sem Dijk-
stra, Kick van der Plas, Indy Jeanette van 
der Meij. (foto’s: gemeente velsen)

Geslaagden voor het zwem ABC

De gemeente Velsen vindt het belang-
rijk dat zoveel mogelijk inwoners spor-
ten en bewegen. Begin september 
lanceerden we de SportpasVelsen-bro-
chure voor de jeugd. In december komt 
er nu ook een brochure voor de volwas-
senen en senioren.

Het doel van deze brochure is om de inwo-
ners dichtbij huis op een snelle en gemak-
kelijke manier kennis te laten maken met 

sport- en beweegactiviteiten. Door deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten 
kunnen inwoners ontdekken welke sport 
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel 
sportverenigingen uit Velsen doen al mee. 
Wilt u ook met uw aanbod een pagina in de 
brochure vullen? Stuur dan vóór 8 novem-
ber een mail met uw contactgegevens naar 
sportloket@velsen.nl, we nemen z.s.m. 
contact met u op! Op naar een nóg vitaler 
Velsen! (foto: gemeente Velsen)

Meld uw vereniging/club aan!
Sportpas voor volwassenen
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De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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, omgevingsver-
gunningen 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 afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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.

Bekendmakingen algemeen Vergaderingen Gemeenteraad

Raadsvergadering Begroting 2019 
Datum: donderdag 8 november 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

x U bent van harte welkom de vergadering over de Begroting 2019 bij te wonen. U kunt hier-
voor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live 
als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik op 
de datum van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad 
Velsen live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTV-
Seaport.
De Agenda

Begroting 2019 gemeente Velsen
De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Er staat in waar de gemeente het ko-

mend 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 be-
langrijke thema’s hebben benoemd voor de komende periode.

Tijdens de sessies op 13 september en 18 oktober zijn de eerste concrete voorstellen van de 
uitwerking van het raadsakkoord besproken en gaf de raad een oordeel over de Begroting 
2019. Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties hun standpunten over de begroting 
toe. Daarna worden mogelijke wijzigingen of voorstellen toegelicht. Het college van bur-
gemeester en wethouders geven hun reactie. Vervolgens debatteren de raadsleden over de 
mogelijke wijzigingen en voorstellen en stelt de raad de Begroting 2019 vast.

Belastingverordeningen 2019 gemeente Velsen
In de Begroting 2019 staan de belastingtarieven. Daarbij is aangegeven wat de afwijkingen 
zijn ten opzichte van 2018. De gemeenteraad moet naast het vaststellen van de Begroting 
2019 de belastingverordeningen voor 2019 en daarmee de tarieven apart vaststellen.

Sessies 
Datum: dinsdag 6 november 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke 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 vervol-
gens op de datum van deze sessies. De lokale omroep RTVSeaport zendt de sessies vanuit de 
raadzaal live uit via de lokale TV en via www.raadsplein.tv. Samenvattingen van de sessies 
zijn op een later tijdstip terug te zien.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de grif-
fi e: 0255 567251 of via de mail: gri�  e@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met u op. 

Agenda

Stand van zaken Stadsschouwburg Velsen, Kunstform en Stichting Welzijn Velsen
De afgelopen jaren is er in de raad meerdere keren gesproken over lokale organisaties die 
in fi nanciële problemen zijn geraakt, zoals de Stadsschouwburg Velsen, het voormalig Kun-
stencentrum en de Stichting Welzijn Velsen. In enkele gevallen is door de raad extra geld 
beschikbaar gesteld. Bij deze instellingen zijn inmiddels grote en kleine stappen genomen 
om de fi nanciële positie en bedrijfsvoering te verbeteren. In de sessie kunnen de raadsleden 
de directeuren van de drie organisaties vragen hoe het er nu voor staat.
Raadzaal: 19.30-21.30 uur

Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Verschillende organisaties die activiteiten organiseren op het gebied van welzijn, kunst en 
cultuur willen e�  ciënter omgaan met hun gebouwen en het onderhoud daarvan. Het gaat 
hier om het voormalig Witte Theater, Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg Velsen, 
voormalig Kunstencentrum Velsen en Bibliotheek Velsen. Hiervoor moeten plannen wor-
den gemaakt die geld kosten. In de Perspectiefnota 2017 heeft de raad 1 miljoen euro ge-
reserveerd onder de noemer ‘Fonds Sociaal- culturele Basisinfrastructuur’. De aanvraag is 
eerder besproken in een sessie op 13 september. De raadsleden gaven aan dat zij meer in-
formatie wilden hebben voordat de raad tijdens een raadsvergadering het bedrag vrijgeeft.
Raadzaal 21.30-23.00 uur 

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 20 oktober tot en met 
26 oktober 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Zeewijkplein 31, vernieuwen bestaande ko-

zijnen (24/10/2018) 16318-2018

Santpoort-Noord
Antillenstraat 19, gedeeltelijk kappen boom 
(22/10/2018) 16026-2018
Schipbroekenweg 6, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/10/2018) 16213-2018
Kweekerslaan 8, plaatsen bouwplaatsin-
richting (26/10/2018) 16400-2018

Driehuis
Valeriuslaan 40, vergroten woonhuis 

(23/10/2018) 16057-2018
P.C. Hooftlaan 1 en Driehuizerkerkweg 105, 
splitsing woning en winkelpand naar twee 
woningen (23/10/2018) 16112-2018

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, kappen boom 
(22/10/2018) 16137-2018 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur  
(24/10/2018) 12041-20183

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 

van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-

vraagd, 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 wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Loggerstraat 17g, legaliseren tussenvloer in 
een bedrijfsunit (23/10/2018) 12202-2018
Willemsbeekweg 48, plaatsen dakopbouw 
(24/10/2018) 12683-2018
Pruimenboomplein 73, plaatsen balkonbe-
glazing (25/10/2018) 15474-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 170, legaliseren poort en 
erfafscheiding (24/10/2018) 13050-2018
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Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, uitbreiden 
balkon (25/10/2018) 14964-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, verplaatsen terrasscherm 
(25/10/2018) 11886-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor evenement Oktoberfest op 3 november 
2018 (29/10/2018) 15225-2018

Geweigerde omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 8, kappen boom 
(23/10/2018) 13153-2018

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 2 novem-
ber 2018 van 18.00 tot 20.00 uur, Duin- en 
Kruidbergerweg 6 te Driehuis (29/10/2018) 
10156-2018

Besluiten (vervolg)

12 1 november 2018

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !




