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Website vernieuwd
Vanaf dinsdagmiddag 15 november 2016 is de website van de gemeente vernieuwd. De site is gebruiksvriendelijker gemaakt. Velsen.nl is helder en overzichtelijk.
Verder is de zoekfunctie verbeterd en maakt het digitaal loket
een belangrijk onderdeel uit van
de site. Wij horen graag uw mening!

Toptaken
Wie nu naar de site gaat, ziet zogenoemde toptaken. Dit zijn de meest
gevraagde producten en diensten op
velsen.nl zoals paspoorten en vergunningen. Eigenlijk bepaalt de bezoeker dus wat er op de startpagina staat. Van daaruit vindt hij of zij
snel meer informatie over dat onderwerp.

Wat vindt u van de website?
Een aantal inwoners heeft meegeholpen met het testen van de nieuwe website. We horen ook graag uw
mening. Dus stuur gerust uw vragen
of opmerkingen aan info@velsen.nl
De komende tijd zijn we nog voortdurend bezig met verdere verbeteringen. Daar kunnen we uw ervaring
goed bij gebruiken.

Ontbijt met burgemeester
22 leerlingen van basisschool De
Vuurtoren uit IJmuiden brachten burgemeester Frank Dales
woensdag 9 november een ontbijtje op het gemeentehuis. De
kinderen zelf bleven ook eten.
Met dit gebaar werd invulling gegeven aan het Nationaal Schoolontbijt, waarbij ruim 520.000 kinderen op zo’n 2.720 basisscholen
ontbeten voor het goede doel.

Burgemeester Dales onderstreepte,
net als zijn 255 collega burgemeesters in het land, het belang van een
gezond ontbijt. Aan de ontbijttafel
maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en wisselden ze van gedachten.
Aan het eind van het ontbijt ‘betaalde’ de burgemeester voor zijn ont-

bijtje door te doneren aan Jantje Beton; het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt. Samen met kinderen zorgt Jantje Beton voor avontuurlijke speelbuurten, gezonde
schoolpleinen en uitdagende speelplekken.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het
Nationaal
Schoolontbijt
schenkt voor het 14e jaar een week
lang aandacht aan het belang van
een gezond ontbijt. Veel kinderen
ontbijten niet of niet gezond. Het
Nationaal Schoolontbijt heeft de
steun van het Voedingscentrum,
Jongeren Op Gezond Gewicht, de
Hartstichting, de Maag Lever Darm
Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. (foto: Reinder Weidijk)

Groen dak gemeentehuis
Woensdag 9 november jl. heeft
Beemster Daktuinen een groendak aangelegd op het kantoor van
de afdeling Publiekszaken aan de
Raadhuisstraat in IJmuiden. Hiermee wordt niet alleen de levensduur van het dak verdrievoudigd.
Het biedt ook vele voordelen voor
het milieu. Zo trekt het fleurige dak
bijen en vlinders aan, maar zorgt
het ook voor goede isolatie.

Er hoeft minder gestookt te worden.
“Energiezuinig betekent minder milieubelasting en is bovendien goed
voor de portemonnee”, aldus milieuwethouder Floor Bal, die met dit dak
een voorbeeld wil zijn voor alle gebouwen in de gemeente. “Een ander
belangrijk voordeel van een groendak is dat het in de zomer verkoeling
brengt. Bovendien zorgt het voor vertraging van de afvoer van regenwater. De riolering wordt hierdoor in de
zomer tot wel 95% minder belast en
daarmee eventuele schade door hevige regenval voorkomen”.
Aanleiding
Het klimaat verandert en dat heeft
ook effect voor de stedelijke omgeving. Naast zeespiegelstijging verwacht het KNMI hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en kans op drogere zomers.

Dit zijn problemen waar iedereen in
Velsen mee te maken kan krijgen en
waarbij de verantwoordelijkheid vaak
verder reikt dan die van de gemeente alleen. Om de effecten van klimaatverandering in beeld te brengen werkt
de gemeente Velsen aan een zogeheten Klimaatatlas. Dit document biedt
een basis voor gemeente, woningcorporaties, inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen om
te bespreken welke problemen verwacht worden en wie daarmee aan de
slag kan. Een belangrijke maatregel
is de aanleg van groene daken. De gemeente Velsen heeft dit zowel in het
Milieubeleidsplan 2015-2020 als in
de Structuurvisie aangegeven.
Sociale voordelen
Groendaken bieden ook sociale voordelen. Zo zijn op het dak van het lage gedeelte van het gemeentehuis diverse zaden zoals kruiptijm, sedum
en mantelanjer aangebracht. Dat leidt
tot een fleurig geheel. Groendaken
hebben een natuurlijke uitstraling en
bieden een aangename afwisseling
tussen de betonnen constructies in
stedelijke gebieden. Denkbaar is ook
dat toegankelijke daken worden ontworpen als gemeenschappelijke tuinen met recreatieve en/of commerciële doeleinden.(foto: Reinder Weidijk)

Begrotingsspecial 2017
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een begroting, waarin staat wat er het
komend jaar gaat gebeuren en hoe dat wordt bekostigd. In deze editie van
de Infopagina treft u de ‘begrotingsspecial 2017’ aan. Met daarin aandacht
voor een aantal onderwerpen uit het gemeentelijk beleid.
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Bewonersbijeenkomst
zeesluis druk bezocht
Vorige week maandag bezochten
ruim honderd Velsenaren de bewonersbijeenkomst in het Rabobank IJmond (Telstar) Stadion in
Velsen-Zuid over de aanleg van
de nieuwe zeesluis.

Rijkswaterstaat verzorgde samen
met aannemersconsortium OpenIJ een presentatie over de bouwwerkzaamheden. Projectleider Jan
Rienstra van Rijkswaterstaat bracht
het ‘waarom’ en de randvoorwaarden van de nieuwe zeesluis voor het
voetlicht. Het aannemersconsortium OpenIJ tekende voor een uitgebreide terug- en vooruitblik op de
bouw.Na afloop was er gelegenheid
tot het stellen van vragen. Daaruit
bleek, dat de omwonenden zeer be-

trokken zijn bij de bouw. Op de foto
(Ko van Leeuwen ) projectleider Jan
Rienstra, die zijn gehoor uitleg geeft.
Officiële startsein
Op 7 september gaf minister Schultz
van Haegen (Infrastructuur en Milieu) samen met de provincie NoordHolland, gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en burgemeester Frank Dales van de gemeente Velsen het officiële startsein voor
de bouw van de nieuwe zeesluis in
IJmuiden.
De nieuwe sluis in IJmuiden wordt
500 meter lang, 70 meter breed en
18 meter diep en kan straks de grootste zeesluis van de wereld genoemd
worden.

Wie bespaart de meeste
energie?
Velsen doet mee aan de landelijke
Energy Battle van het Klimaatverbond. Het is een wedstrijd, waarbij gemeenten samen met inwoners en medewerkers de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk
energie te besparen. Gemiddeld
wordt 15% bespaard op stroom
en gas. Tijdens de ‘Battle’ ontdekken deelnemers hoe ze dit kunnen
doen.

Vervanging twee
ondergrondse containers
De twee ondergrondse containers
voor restafval op het parkeerpleintje nabij de Bik- en Arnoldkade en de Neptunusstraat zijn toe
aan vervanging.

De oude containers worden binnenkort geleegd en meteen verwijderd.
Nog dezelfde dag wordt er een nieuwe container geplaatst. Bewoners
kunnen tijdelijk gebruik maken van
de container in de Duinstraat (naast
het Thalia Theater). HVC probeert
zoveel mogelijk de hinder voor omwonenden te beperken. Het is onderdeel van een grootschalige vervanging van ruim 100 containers in
Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

De gemeente die met drie teams gemiddeld het meeste weet te besparen
wint de Energy Battle. Velsen heeft
haar eerste team gevormd. Deze bestaat uit milieuwethouder Floor en
medewerkers van de gemeente Velsen. Dit team is vanaf 10 oktober fanatiek bezig met het besparen van
energie. Na drie weken bezig te zijn,
blijkt dat dit Velsense team al 28 %
heeft bespaard op stroom en 38 % op
gas.
Twintig gemeenten doen mee: Lisse, Heemstede, Hellendoorn, Katwijk, Haarlem, Den Haag, Delft, Leiden, Hillegom, Velsen, Heemskerk,

Vanaf 14 november start HVC met
die werkzaamheden. De exacte planning voor de containers aan de Biken Arnoldkade is nog niet bekend.

Beverwijk, Noordwijkerhout, Venray, Best, Noordwijk, Teylingen,
Oostzaan, Buren en Krimpen aan
den IJssel. Zij leveren elk drie teams,
waarbij zowel ambtenaren, raadsleden, bedrijven als bewoners zoveel mogelijk energie gaan besparen rondom de eigen woning. De gemeente met de grootste behaalde besparing na drie maanden is de winnaar en wordt op 10 februari 2015
bekend gemaakt. De Energybattle
wordt jaarlijks door het Klimaatverbond georganiseerd.
Meer informatie
Voor meer informatie over de Energybattle kunt u terecht bij Eddy Satoer, email: esatoer@velsen.nl en
via de landelijke wedstrijdwebsite www.klimaatverbondenergybattle.nl . Op de foto (gemeente Velsen)
team 1 voor het nieuwe duurzaamheidscentrum Du-dock. V.l.n.r.: Dirk
van Zonderen, Anna Ankoné, Marcus Sloog en Peter Blom. Ontbrekende leden: Wethouder Floor Bal, Michiel Pijpers, Richard van Hardeveld
en Heleen de Mul.
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Begroting Velsen 2017 goedgekeurd door gemeenteraad
De Begroting 2017 van Velsen is goedgekeurd door de raad. De rode lijn is: doorgaan op de ingeslagen weg, met nadruk op een paar
speciale punten. De lokale lasten voor inwoners dalen, voor eenpersoonshuishoudens iets meer dan voor meerpersoonshuishoudens.

Wat gaat er in 2017 gebeuren? Daar noemen we in deze begrotingsspecial een aantal voorbeelden van. Leidraad daarvoor is de Visie op

Velsen 2025 en de Strategische Agenda die daarbij hoort. De plannen
moeten Velsen versterken als gemeente waar het goed wonen, werken
en recreëren is.
Wie alle plannen voor 2017 precies wil nalezen, kan terecht op de digitale begroting op www.velsen.nl. Daar vindt u ook de Begroting in Vogelvlucht in 8 pagina’s.

Winkels, woonlasten
en werken in de techniek
Woonlasten inwoners
Onder woonlasten vallen de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de afvalstoffenheffing (voor het ophalen en
verwerken van huisvuil) en de rioolheffing. De OZB blijft praktisch gelijk (1 euro hoger) en de afvalstoffenheffing gaat omlaag: voor alleenstaanden met 64
en voor meer‘‘Velsen is een leuke en euro
persoons huishouuitdagende plek om te dens met 32 euro. De rioolhefwerken door de haven- fing wordt 10 euro
voor eeneconomie en de maak- duurder,
persoons- en meerpersoons huishouindustrie. Dat laten
dens gelijk.

De winkels in Velsen kunnen wel
een steuntje in de rug gebruiken.
Velsen helpt hen met een gevelfonds en een verhuisfonds. De
lokale lasten voor inwoners dalen, voor eenpersoonshuishoudens iets meer dan voor meerpersoonshuishoudens. Tot slot in dit
stuk aandacht
voor werk en
techniek.

Goede,
fraaie winkels
Na jaren van
terugval
gaan
mensen
weer
meer
winkelen, al kopen ze we straks zien in het
SHIP en
steeds meer di- SHIP.’’
Technolab
gitaal. Dat heeft
In 2017 gaat het
natuurlijk ge- Arjen Verkaik
Sluis Haven Inforvolgen voor de
matie Punt open
winkels. Om de
detailhandel te helpen, stelt Velsen in Velsen, het SHIP. Daar vinden
twee fondsen in: een gevelfonds en bezoekers, tijdens de bouw van de
een verhuisfonds. Het gevelfonds Grote Zeesluis, informatie over de
stimuleert winkeleigenaren om ge- bouw zelf en over (werken in) de havels op te knappen en de uitstraling vens aan het Noordzeekanaal. In het
van de winkelstraten en -gebieden te SHIP komt ook het Technolab, waar
verbeteren. Het verhuisfonds helpt leerlingen van de basisschool wetenom winkels in kansrijke gebieden te schap- en techniekonderwijs krijgen. (foto: Rijkswaterstraat)
concentreren.

Wonen en werken, en
het openbaar vervoer
Velsen wil ruimte maken voor goede bouwplannen, op korte en langere termijn. Ook wordt gekeken
naar de combinatie van wonen en
bedrijvigheid. De bereikbaarheid
met het openbaar vervoer verbetert.

daar nieuwe woningen te bouwen en
ruimte te maken voor bijvoorbeeld
kleinschalige en startende bedrijven,
of onderzoeksinstituten op het gebied van wind- en waterenergie?

Onderzoek Pontplein
In 2017 onderzoekt Velsen hoe het
Pontplein moet worden ingericht,
Meer bouwinitiatieven
Nu de economie weer aantrekt, wor- zodat het verkeer beter kan doorden er meer bouwinitiatieven geno- stromen en het plein er beter uitmen. Dat sluit goed aan op onze wens ziet. Daar wordt het ‘entreegebied’
om meer woningen te bouwen en de van IJmuiden ook bij betrokken. Er
‘gaten in IJmuiden’ te dichten. Vel- wordt ook onderzocht of er ruimte
is voor een camsen spant zich in
perplaats.
Af2017 in om zo snel
‘‘Het wordt steeds
hankelijk van de
mogelijk bouwvergunningen af te ge- leuker om in IJmuiden uitkomsten van
de onderzoeken
ven en het makwordt het Pontkelijker te ma- te wonen.”
plein aangepast.
ken om te bouwen. Ronald Vennik
Bijvoorbeeld via
‘kleinschalig opdrachtgeverschap’: de verkoop van Oplevering deel R-net (HOV)
zelfbouwkavels, waar particulieren Begin 2017 wordt de R-net verbineen eigen woning kunnen bouwen. In ding IJmuiden-Haarlem opgeleverd.
2017 onderzoekt Velsen hoe dit een Het R-net (Randstadnet) omvat het
openbaar vervoer per bus, tram, mevervolg kan krijgen.
tro en trein in de regio. De vrijliggende HOV-busbaan in Velsen is daar
Ampère- en Kromhoutstraat
Velsen begint in 2017 met een on- onderdeel van en draagt bij aan een
derzoek naar de ontwikkelingsmo- goede bereikbaarheid per openbaar
gelijkheden in de Ampèrestraat / vervoer.
Kromhoutstraat. Is het mogelijk om
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Werk, jeugdhulp en zorg
Samenwerking in de zorg, huishoudelijke hulp, doelgroepenvervoer, garantiebanen en ‘social return’ – het zijn allemaal maatregelen om inwoners te helpen zo lang
mogelijk zelfstandig mee te blijven
doen in de samenleving. Alle onderwerpen uit het sociaal domein staan
nu in één hoofdstuk in de begroting
en ook het geld is samengevoegd.
Dat maakt passende ondersteuning
makkelijker.

Huishoudelijke hulp
Velsen sluit op 1 januari 2017 nieuwe
overeenkomsten af met zes aanbieders van huishoudelijke hulp. Dat doen
we samen met Beverwijk en Heemskerk. De drie IJmondgemeenten en
de zorgaanbieders kunnen zo beter samenwerken aan goede huishoudelijke
hulp, voor een redelijk tarief.

Doelgroepenvervoer
In 2017 start het doelgroepenvervoer; een nieuw
vervoerssysteem
Samenwerking
‘‘Samen verder bouwen voor mensen met
in de zorg
een fysieke en/of
Mensen
hebben
aan Velsen: dat doen
verstandelijke bevaak meerdere properking in de reblemen tegelijk. De we ook in het sociaal
gio. Stapsgewijs
aanpak
daarvan
sluiten verschilheeft meer kans van domein! Zo maken we
lende doelgroeslagen als er goed de zorg nog toegankepen aan; zoals het
wordt
samengeWmo-vervoer, het
werkt. Dat ziet u ook lijker en beter!’’
leerlingenvervoer
terug in de BegroAnnette Baerveldt
en mogelijk jeugd
ting 2017. De onderG G Z - v e r v o e r.
werpen Werk & inkomen, Maatschappelijk zorg en Jeugd Connexxion neemt de planning van de
& educatie zijn samengevoegd, even- ritten voor zijn rekening (‘regiecenals het geld wat daarbij hoort. Zo kan trale’). De ritten zelf worden door verVelsen daar flexibeler mee omgaan en schillende vervoerders gedaan.
sneller inspelen op belangrijke ontwikGarantiebanen en ‘social return’
kelingen
De Participatiewet eist dat er banen
moeten komen voor mensen met een
Jeugdhulp
Velsen werkt aan het tijdig bieden van arbeidsbeperking, de garantiebanen:
de juiste hulp op maat. Dit doen we 125.000 tussen 2013 en 2023. Velsen
bijvoorbeeld door het Centrum voor heeft hier een voorbeeldrol in. Net als
in 2016 zal VelJeugd en Gezin
sen het komend
(CJG) te versterken
jaar een aantal gamet de inzet van de “Huishoudelijke hulp
rantiebanen rejongerencoaches. en doelgroepenvervoer
aliseren. Velsen
Zij begeleiden jonpast Social return
geren rondom 18 zijn in Velsen ook in
bij aanbestejaar met meerdede toekomst goed gere- toe
dingen. Dit houdt
re problemen. Ook
in dat wij als opbreiden we de GGZ- geld.”
drachtnemer verexpertise (psychoplicht zijn om vijf
loog) uit binnen het Robert te Beest
procent van de
CJG. En we werken
steeds meer samen met huisartsen opdrachtsom te besteden aan het in
door inzet van de praktijkondersteu- dienst nemen van (langdurig) werkner jeugd GGZ (geestelijke gezond- zoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. Zo spant
heidszorg).
Velsen zich in om mensen mee te laten
doen in de samenleving.

Groen, klimaat en energie
Velsen wil een gezond leefmilieu voor iedereen in de gemeente. Voorbeelden van maatregelen
zijn het groenbeleid, terugdringen van wateroverlast ten gevolge van de klimaatverandering en
zo zuinig mogelijk met energie
omgaan.
Groenbeleidsplan
In 2017 komt er een nieuw groenbeleidsplan. Eén van de aandachtspunten
daarin is het feit dat particuliere tuinen steeds vaker niet groen zijn, maar
‘versteend’. Daardoor kunnen ze slechter regenwater verwerken, wat weer tot
wateroverlast kan
leiden. Bovendien
zijn groene tuinen van groot belang voor bijen,
vlinders en kleine zoogdieren. De
gemeente levert
hierin al jaren een
bijdrage door ecologisch maaibeheer,
door bij de bestrijding van onkruid geen
chemische bestrijdingsmiddelen toe te
passen en in de keuze van de planten.

mogelijkheden om ‘hemelwater te bufferen’. Dat houdt in: niet direct lozen op
het riool, maar het riool afkoppelen en
waar nodig drainage aanleggen. Daardoor wordt de kans op wateroverlast
kleiner. In 2017 wordt dit toegepast bij
de vervanging van het riool in onder andere de Bosboom Toussaintlaan en de
P.C. Hooftlaan te Driehuis.
‘Er zit energie in Velsen’
Eén van de thema’s in de Strategische
Agenda is ‘Er zit energie in Velsen’. Dit
thema draagt ook bij aan de doelstellingen van Velsen op het gebied van milieu. Denk dan aan het accent op innovatie bij Techport
IJmond, aan de milieu- en natuureducatie bij het Kustinformatiecentrum
(Brak! IJmuiden) en
de impuls in de offshore windenergie.

“Samen leren het klimaat te accepteren en
daarop te anticiperen.”
Floor Bal

Klimaatverandering
Het klimaat verandert; het gaat vaker
en harder regenen. Bij rioolwerkzaamheden kijkt Velsen ook in 2017 naar

Afval is grondstof
Nog zo’n voorbeeld is de manier van
afvalscheiding in Velsen; die ontwikkelt zich steeds verder. Daardoor is afval geen ‘laatste kostenpost’ meer, maar
vaak grondstof voor hergebruik. En wat
overblijft is ook nog bron van energie.
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Integrale veiligheid
Een fijne gemeente is ook een
veilige gemeente. Gemeenten
krijgen steeds meer taken op
dat vlak. Samen met inwoners
en andere partners werkt Velsen
aan veiligheid. Nederland wordt
steeds veiliger, maar dat gevoel
zien we bij onze inwoners niet terug.

Meedoen door sport & cultuur
Meedoen in de samenleving – dat
betekent ook kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Velsen
biedt cultuureducatie en ondersteunt projecten die cultuur en
welzijn verbinden. Het sportaanbod is breed en de sportaccommodaties worden waar nodig vernieuwd.

Cultuurcoaches en
laaggeletterdheid
In 2017 gaan twee cultuurcoaches
kinderen kennis laten maken met
allerlei soorten kunst en cultuur.
Het Kunstencentrum verzorgt ook
de cultuureducatie op scholen. Velsen ondersteunt projecten die cultuur en welzijn verbinden, waardoor cultuur een bijdrage levert aan
‘meedoen in de samenleving’. Voorbeeld: in de bibliotheek kunnen bijstandscliënten die niet goed kunnen lezen en/of schrijven daar hulp
bij krijgen, en een voordelig abonnement afsluiten.
Sportaanbod en -voorzieningen
Sport kan mensen helpen om actief mee te doen in de samenleving.

Sporten is goed voor de gezondheid
en de sociale contacten. Velsen wil
graag dat zoveel mogelijk Velsenaren vitaal in beweging zijn en stimuleert dat op allerlei manieren,
bijvoorbeeld via meer schoolsporttoernooien in het voortgezet onderwijs, de inzet van buurtsportcoaches in de wijken en door goed onderhoud van de sportaccommodaties. In 2017 wordt bijvoorbeeld de
Dolfijn gymzaal vervangen.
Duurzame sportaccommodaties
Samen met de Omgevingsdienst
IJmond spant Velsen zich in om gemeentelijke gebouwen duurzamer
te maken. Voor Sporthal het Polderhuis is een verbeterplan in de
maak met duurzame actiepunten.
Dit wordt in2017 uitgevoerd. De gemeente Velsen doet in 2017 mee met
de landelijke duurzaamheidstour
‘Energie besparen in de sport’ van
de Vereniging Sport en Gemeenten
(VSG). Aan de hand van een energiecheck adviseert de VSG gemeenten over vervolgstappen om sportaccommodaties te verduurzamen
en energie te besparen.

houden elkaar op de hoogte van verdachte situaties op straat. Burgernet
is nog zo’n instrument. Als deze middelen goed werken, wordt een buurt
veiliger en gaan inwoners zich ook
veiliger voelen.

Velsen werkt samen met politie en
het Openbaar Ministerie om overlast en criminaliteit aan te pakWat helpt is als
ken. Er komt een
inwoners
over- “Veiligheid maken we
havenlast en criminalisamen: gemeente, poli- ‘integraal
team’ in 2017: een
teit melden door
structureel vermee te doen aan tie, OM en zeker ook de
volg op de samenhet project Horen
werking van alZien en Melden. burger.”
lerlei
partners
De
WhatsApp- Frank Dales
voor de veiligheid
groepen buurtprein de haven van
ventie, waar Velsen er vele van kent, zijn ook een po- IJmuiden.
sitieve ontwikkeling. Buurtgenoten

Sterker in MRA en Europa
Velsen werkt al een paar jaar aan de
versteviging van haar positie in de
regio. Dat helpt ons vooruit, omdat
we veel taken beter kunnen doen met
anderen samen – in de economie, het
sociaal domein, toerisme, veiligheid
en het milieu. Dankzij onze inspanningen is Velsen en de IJmond een

betrouwbare en zelfbewuste partner in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). We komen steeds beter ‘op de kaart te staan’, ook in Europa. Dat is niet vrijblijvend; in 2017
gaat Velsen jaarlijks contributie betalen voor de MRA-samenwerking,
om daar nog beter van te profiteren.
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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.
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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 29
oktober 2016 tot en met 4 november 2016 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willebrordstraat 13,vervangen carport met schutting door houten

schuur (29/10/2016) 21731-2016;
Linnaeusstraat 20, plaatsen dakopbouw (02/11/2016) 22078-2016;
Meeuwenlaan 11, plaatsen dakopbouw (03/11/2016) 22163-2016.

Velsen-Noord
Nabij
Kitesurfpad,
bouwen
strandpaviljoen en strandhuisjes
(03/11/2016) 22149-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan 15, vergroten
1ste verdieping plaatsen dakkapel
(31/10/2016) 21882-2016;
De Genestetlaan 9, legaliseren toegangshek (4/11/2016) 22342-2016.

(03/11/2016) 22243-2016.
Oude Pontweg, renovatie Velsertunnel (wijziging verleende omgevingsvergunning) (31/10/2016) 217892016.

isoleren

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.

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. Het college
van Burgemeester en wethouders
van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

jaar) kamergewijs verhuren woning
(4/11/2016) 19473-2016;
Schiplaan 474, (tijdelijk, 5 jaar)
kamergewijs verhuren woning
(7/11/2016)19866-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg, tijdelijk plaatsen koelcel en keuken (02/11/2016)152952016.

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15A,plaatsen
dakkapel zijgevel (1/11/2016)254742016;
Kromhoutstraat
54
0031,legaliseren
verdiepingsvloer
(01/11/2016)19510-2016;
Saturnusstraat 71, plaatsen erfafscheiding (02/11/2016) 15484-2016;
Koningin Emmastraat 7, vergroten
garage (04/11/2016)14610-2016;
Herculesstraat 59, plaatsen dakkapel (voorgevel) (04/11/2016) 205532016;
Moerbergplantsoen 69,(tijdelijk, 5

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, plaatsen dakkapel voorgevel (01/11/2016)218462016;
Irissenstraat 8,constuctieve aanpassing woonhuis (7/11/2016)201502016;
Santpoortse Dreef 1, realiseren
brouwerij, proeflokaal en kantoorruimte(31/10/2016) 17757-2016.

Santpoort-Noord
Kerkweg 95, plaatsen dakkapel woning (31/10/2016) 21854-2016;
Kweekerslaan 21, wijzigen functie werkplaats naar aula t.b.v. uitvaartdiensten (02/11/2016) 220622016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat

1,

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen
boom (03/11/2016)19475-2016.

Velserbroek
Grote Buitendijk 26, plaatsen dakkapel (voorgevel) (1/11/2016)188432016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 74, kappen
boom (02/11/2016)19912-2016.
Burgemeester Enschedélaan 34,
kappen boom (03/11/2016) 197602016.
Rectificatie
Verleende
omgevingsvergunning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
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Besluiten (vervolg)
Velsen maken bekend dat zij een
omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van
een dierenartspraktijk in Tuincentrum Ranzijn Tuin & Dier.
De omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met ingang van
21 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens is het besluit in
te zien op www.velsen.nl via het menu Actueel / Inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0029RIJKSWEG1-R001.

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet
toe in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn
van zes weken met ingang van de dag
na die waarop het besluit ter inzage
is 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 Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te

treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en
verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor
de precieze voorwaarden.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strandzeilwedstrijden,14 en 28 januari, 11 februari 2017 van 09:00 tot
16:00 uur, 25 februari en 11 maart
2017 van 08:00 tot 15:00 uur, strand
IJmuiden zone 2, (01/11/2016)
19884-2016;
Santa Run,17-12-2016 van 15:00 uur
t/m 17:30 uur, Lange Nieuwstraat
Plein 1945, (3/11/2016) 19882-2016;
Kerstsamenzang, 24 en 25 december
2016, Broekbergenplein SantpoortNoord op (2/11/2016) 19457-2016;
Intocht Sinterklaas IJmuiden,12 november 2016 van 12:00 tot 17:00 uur
(3/11/2016) 18162-2016.

Sessies gemeenteraad Velsen op 10 november 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a en 1b: Raadszaal
19:30 – 23:00 uur:

1a. Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid
1b. Startdocument IJmuiden-Oost

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:
Revitalisering havengebied IJmuiden: project Fabricius
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur
Vangnetuitkering 2016

Sessie 4: Schoonenbergzaal
21.30 – 23:00 uur:
2e Bestuursrapportage 2016
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk donderdag 10 november 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Kapmelding
Eén eik in het Wijkeroogpark in verband met uitbreiding fietscrossbaan Velsen-noord.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Doorneberglaan 116, 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 gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

