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Voor lage inkomens

Eenmalig extraatje in 2014
De laagste inkomensgroepen in
Velsen krijgen een extraatje op
hun rekening. Een echtpaar krijgt
eenmalig € 100, een alleenstaande
ouder € 90 en een alleenstaande
€ 70. Deze regeling is bedoeld als
tegemoetkoming in de koopkracht
voor minima. De gemeente krijgt
hiervoor geld van het kabinet.

Bepaalde groepen krijgen het extratje automatisch op hun rekening. Anderen moeten het aanvragen. Hieronder staat om welke groepen het gaat.
De gemeente heeft de gegevens van
inwoners van Velsen die in september een bijstandsuitkering, IOAW- of
IOAZ-uitkering hebben, of een voorziening hebben ontvangen uit het minimabeleid. Zij krijgen de tegemoetkoming automatisch op hun rekening.
Laag inkomen
Wie 18 jaar is of ouder en een inkomen krijgt uit werk, WW, WAO of een
andere uitkering van maximaal 110%
van het sociaal minimum, kan het ex-

traatje aanvragen. Dat kan tot 31 december 2014 bij de gemeente. Het
aanvraagformulier ligt bij de gemeente. U kunt op www.laaginkomen.nl
controleren of u in aanmerking komt
voor dit extraatje. Wie per 1 september 2014 een ‘aanvullende inkomensvoorziening ouderen’ (AIO) ontvangt,
krijgt de tegemoetkoming via de Sociale Verzekeringsbank.
Uitzonderingen
Een aantal groepen krijgt de tegemoetkoming niet. Dat zijn gedetineerden , personen jonger dan 27 jaar
die door het Rijk bekostigd onderwijs kunnen volgen (en die in verband
hiermee al dan niet aanspraak hebben op studiefinanciering ) en personen van 18, 19 of 20 jaar die in een inrichting verblijven: een opvang waar
men slaapt en minimaal 12 uur per
dag verblijft.
Vragen
Wie vragen heeft over de tegemoetkoming kan contact opnemen met de gemeente: tel. 140255.

Begrotingsspecial 2015
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat
wat er het komende jaar gaat
gebeuren en hoe dat wordt bekostigd.

In de editie van 13 november van
de Infopagina wordt de ‘Begro-

tingsspecial 2015’ opgenomen.
Daarin aandacht voor thema’s
als de overheveling van rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk
en inkomen, maar ook informatie
over sport, cultuur, milieu en veiligheid.

Regiogemeenten
en zorgaanbieders
klaar voor jeugdhulp
De
regiogemeenten
IJmond,
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer tekenden afgelopen vrijdag 31 oktober contracten met circa 40 aanbieders van
jeugdhulp. Daarin zijn afspraken
vastgelegd over de jeugdzorg in
het kader van de nieuwe Jeugdwet. Dat betekent dat goede zorg
en ondersteuning voor jeugdigen
en hun ouders/verzorgers ook na
1 januari a.s. is gegarandeerd.

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het totale aanbod van Jeugdhulp. Deze taken nu nog in handen van de Rijks-

overheid, de provincie, het zorgkantoor en de zorgverzekeraars. Om er
voor te zorgen dat de overdracht van
de zorg en ondersteuning zorgvuldig
en vlotjes verloopt, zijn nu afspraken gemaakt.
Op de foto is te zien dat wethouder
Annette Baerveldt namens de gemeente Velsen het contract ondertekent. De regio’s IJmond, ZuidKennemerland en Haarlemmermeer zijn met deze ondertekening
één van de eerste regio’s, die de
overdracht van de jeugdhulp succesvol hebben afgerond. (foto: Ronald
Goedheer)

Romeinse postzegel
Afgelopen woensdag heeft de
Stichting Romeinen in Velsen een
wel heel bijzondere postzegel uitgereikt aan cultuurwethouder Robert te Beest van Velsen. Het betreft een ‘Romeins zegel’, dat de
opmaat is voor het Jaar van de
Romeinen.

In 2015 is het namelijk 2000 jaar geleden dat de Romeinen in hun expansiedrang werden gestuit door de
Friezen in het gebied waar nu de Velsertunnel en Wijkertunnel ligt. De
postzegel is ontworpen door Frits

van der Veldt op basis van een afbeelding uit het stripboek Malorix
van tekenaar Bert Bus. Deze toont
twee Romeinse soldaten op wacht
in het castellum aan de rivier Flevum (het Oer-IJ). Een Romeins zegel is niet alleen bruikbaar als postzegel, maar is ook een leuk collectors-item of cadeautje met de feestdagen. De postzegel is verkrijgbaar op een vel van 10 stuks tegen het normale tarief (€ 6,40).
Overigens uitsluitend te bestellen
via:www.2000jrromeineninvelsen.
nl.(foto: Reinder Weidijk)
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Nieuwe speelplekken

Lagersstraat en Piet
Heinstraat/Zoutmanstraat
De speeltoestellen aan de Lagersstraat en Piet Heinstraat
worden vervangen. Verder zullen
de speelterreinen worden opgeknapt. De toestellen zijn verouderd. Een ervan is zelfs al weggehaald omdat de veiligheid niet
meer gegarandeerd kon worden.
De opknapbeurt staat begin volgend jaar gepland.

In juni van dit jaar is er een bewonersbijeenkomst geweest. De bewoners hebben hun wensen en
ideeën naar voren kunnen brengen. Deze zijn vervolgens vertaald
in een nieuw ontwerp, dat enthousiast ontvangen is. Afhankelijk van
levertijden en weersomstandigheden zal begin 2015 tot uitvoering
worden overgegaan.

Geïnteresseerden kunnen het ontwerp inzien op www.velsen.nl >
Bestuur en organisatie > Projecten/Speelplekken Velsen > Speelplekken–IJmuiden > Speelplekken
Lagersstraat en Piet Heinstraat/
Zoutmanstraat.
Vragen en/of opmerkingen? Stuur
een mail naar: info@velsen.nl, t.a.v.
mevrouw J. Spruyt.

Onthulling kunstwerk
Woensdag jl. onthulde wethouder Robert te Beest het kunstwerk van Rein
Jelle Terpstra in de publiekshal van het gemeentehuis. Na de toespraken van
beide heren werd het werk vol in het licht gezet en daarmee officieel onthuld. Ruim vijftig genodigden waren hier getuige van. Het kunstwerk telt ongeveer 3400 glazen druppels, die met dunne staaldraden gestoken zijn in de
plafondplaten. Lichtval en kleur bepalen het effect op de witte muur, wat een
beeld oproept van opspattend zeewater. Met de onthulling van het kunstwerk is de renovatie van de ontvangstruimte in het gemeentehuis afgerond.
( foto: Reinder Weidijk)

Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken 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 09.00 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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
oktober 2014 tot en met 31 oktober 2014 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

IJmuiden
Strandweg ong., oprichten vrieshuis
(30/10/2014) w14.000533;
Rembrandtlaan 32, wijzigen zolder
naar verblijfsruimte (31/10/2014)
w14.000536;
Zandvoortstraat
56,
veranderen zolder en aanbrengen reclame
(29/10/2014) w14.000527;
Ahornstraat 29, plaatsen balustrade
(30/10/2014) w14.000535;
Monnickendamkade ong., plaatsen
tijdelijke bouwkeet (29/10/2014)

w14.000528.
Driehuis
Wolff en dekenlaan 9, kappen boom
(26/10/2014) w14.000522.
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., kappen 4 bomen (30/10/2014) w14.000534;
J.T. Cremerlaan 30, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(29/10/2014)
w14.000531;
Spekkenwegje 14 B, wijzigen

voor- en zijgevel (29/10/2014)
w14.000530;
Hoofstraat
160,
realiseren
woon- winkelpand (27/10/2014)
w14.000523.
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 77, plaatsen dakkapel
(achtergevel)(28/10/2014)
w14.000525;
Van Tuyllweg 23, kappen boom
(27/10/2014) w14.000524.
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Aanvragen (vervolg)
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 82, plaatsen
solatube
daklichtsysteem
(28/10/2014) w14.000526.

ren inrit (29/10/2014) w14.000529.

Velserbroek
Broekerdreef
134-140,
vestigen
showroom
(30/10/2014)
w14.000532;
Elisabeth Vijlbriefstraat 27, realise-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)

g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kromhoutstraat 54 0024, legaliseren verdiepingsvloer (11/09/2014)
w14.000417;
Kromhoutstraat 54 0028, legaliseren verdiepingsvloer (11/09/2014)
w14.000419.

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 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 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
Kennemerlaan 63, wijzigen verleende
omgevingsvergunning
(w14.000078 het wijzigen voor- en
zijgevel)(03/11/2014)
w14.000438.
Driehuis
Waterlandweg ong., kappen 2 bomen
(04/11/2014) w14.000516.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., aanplanten lindenlaan en kappen 39 bomen
(29/10/2014) w14.000455;
Bloemendaalsestraatweg
152
A, wijzigen woon- winkelpand
(29/10/2014) w14.000392.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, in
gebruik nemen ruimte voor horeca tijdens evenement (31/10/2014)
w14.000453;
Kerkesingel ong., kappen boom
(04/11/2014) w14.000511;

Dr. Kuyperlaan 22, plaatsen raam in
voorgevel (31/10/2014) w14.000411.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Velserbroekse Dreef 5, veranderen
voorgevel (04/11/2014) w14.000413.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 november 2014
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens zijn de besluiten in te zien op
www.velsen.nl via het menu: direct
naar/ meer nieuws/ besluiten en
vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0021WIJKERSTRAA1-R001
en onder
NL.IMRO.0453.OM0022LEEGHWATERW1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunningen en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daartoe redelijkerwijs niet in

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor de volgende percelen:

Acaciastraat 23, 1971 ZX IJMUIDEN
Celsiusstraat 34, 1973 RP IJMUIDEN

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 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten binnen een termijn van
6 weken met ingang van de dag na
die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Het betreft:
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 132a, het legaliseren van een woonstudio
(04/11/2014) w13.000296;
Leeghwaterweg 1a, het wijzigen van
het gebruik van kantoordoeleinden
naar maatschappelijke doeleinden
(04/11/2014) w13.000496.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Nacht van 24 op 25 december 2014,
kerstsamenzang, Broekbergenplein
Santpoort Noord, (02/11/2014)
u14.010249.

