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Sportcongres Velsen 2018
Op woensdag 28 november wordt voor de
3e keer het Sportcongres Velsen georganiseerd in sporthal Zeewijk in IJmuiden.
Het congres bestaat uit een afwisselend
programma en is gericht op sportverenigingen.

• Welkom op de club: gastvrijheid
• De maatschappelijke waarde van sport

Vertegenwoordigers van sportverenigingen
kunnen op 28 november kiezen uit een gevarieerd aanbod van workshops om hen op
weg te helpen naar een (nog) sterkere sportvereniging.

Programma
et programma start om 19.30 uur en is
om ongeveer 22. 5 uur klaar. Er zijn twee
workshoprondes, geeft ans van Breukelen een inspiratiesessie over zijn ervaringen als sporter, bestuurder en adviseur en
er is ruimschoots gelegenheid om de andere sportclubs te spreken. Kortom: een avond
om niet te missen!

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• oe verduurzaam je je sportvereniging
• De rookvrije sportomgeving
• et nieuwe BTW-besluit en de gevolgen
voor sportverenigingen
• Creatief denken werken en behoud van
leden

Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoordiger 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 deelname. Deelname aan het congres is gratis.

Staatssecretaris bezoekt project

Werk voor mensen
met psychische problemen
Op maandag 5 november bezocht
staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) het
Haarlemse bedrijf Lost Lemon. Dit bedrijf werkt mee aan een project in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond om
werk te vinden voor mensen met psychische problemen.

Werk voor mensen met een arbeidsbeperking. et onderwerp heeft al enige tijd de
nodige aandacht, en met succes. Steeds
meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vinden werk. E n
groep lijkt echter meer moeite te hebben
om werk te vinden en te behouden en dat
zijn mensen met ps chische problemen.
Terwijl ook zij, net als ieder ander, talenten hebben en waardevolle medewerkers
zijn voor een bedrijf.
Regionale samenwerking
Zonde en niet nodig, was de mening van
het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Om hierin verandering te brengen, startten vorig jaar zomer

31 regionale projecten in de verschillende
arbeidsmarktregio’s, waaronder dit project. In de regio Zuid-Kennemerland en
IJmond werken verschillende partijen
(gemeenten, UWV, GGZ, GGZ-cli nten
en werkgevers) inmiddels een jaar samen
aan concrete oplossingen die het voor
mensen met ps chische problemen makkelijker maken om werk te vinden en te
houden. De staatssecretaris is uitgebreid
bijgepraat over de resultaten tot nu toe.
Laten zien dat het kán
Van Ark is ambassadeur van het project
GGZ en Werk in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond. Ze werd, mede namens
wethouder Steijn van de gemeente Velsen,
ontvangen door wethouder eijs van de
gemeente aarlem. et gezelschap was te
gast bij Lost Lemon, een IT-adviesbureau
dat ruimte maakt voor talentvolle medewerkers met en zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder eijs: We hebben werkgevers nodig die laten zien dat
het k n. En jullie zijn daar een mooi voorbeeld van. (foto: gemeente Velsen)

Reismaatjes gezocht!

Zelf naar school
Op woensdag 31 oktober heeft Pascal de Jong (11 jaar) van de wethouder Marianne Steijn zijn certificaat
van ‘MEE op weg’ ontvangen. Samen met een vrijwilliger van ‘MEE
op weg’ heeft Pascal geoefend met
het zelfstandig reizen. Resultaat: geslaagd!

Dit betekent dat Pascal nu zelfstandig van zijn huis in IJmuiden naar zijn
school in aarlem kan reizen. Vorig
schooljaar ging Pascal met het leerlingenvervoer naar school, maar dat is nu
niet meer nodig. Pascal en zijn ouders
zijn hier erg trots op.

et project EE op weg’ is er voor alle
leerlingen uit Velsen met een indicatie
voor leerlingenvervoer. Alle leerlingen
die net als Pascal zelfstandig wil leren
reizen, kunnen contact opnemen met de
medewerkers leerlingenvervoer van de
gemeente Velsen.
Contact
eer weten over EE op weg’ Lijkt het
u leuk om als vrijwilliger voor
EE op
weg’ aan de slag te gaan Stichting ee is
nog op zoek naar reismaatjes. eem hiervoor contact op met Stichting ee via
meeopweg meewering.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college
• Gemeente Velsen gaat geen proef nemen
met het anoniem solliciteren. Uit onderzoek bij andere gemeenten en overheidsorganisaties blijkt dat de e ecten van het
anoniem solliciteren gering zijn. et aantal sollicitanten met een niet-westerse
achtergrond en andere doelgroepen nam

niet noemenswaardig toe.
eer informatie: https://portal.ibabs.eu en
log in met de volgende gegevens: Site: Velsen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger.
Klik op overzichten en collegeberichten.

Infopagina
8 november 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Resultaten enquête werkzaamheden Hagelingerweg
Van 6 augustus tot en met 15 september is de Hagelingerweg in Santpoort-Noord opgeknapt.
Om de
dienstverlening richting onze inwoners te verbeteren, hebben we een
paar vragen voorgelegd aan de aanwonenden en bedrijven aan Hagelingerweg. Zo wilden onze collega’s
van openbare werken graag weten hoe bewoners de werkzaamheden voor hun deur hebben ervaren
en welke hinder zij eventueel gedurende de werkzaamheden ondervonden.

Laat je inspireren

Bezoek een duurzaam huis!
Dit jaar wordt op zaterdag 3 en 10 november voor alweer de zesde keer de Duurzame Huizen Route gehouden. In heel Nederland delen honderden huiseigenaren
hun duurzame verhaal met anderen. Iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen kan een bezoek brengen aan één van
de opengestelde woningen. Ook in Velsen
ben je van harte welkom.

De Duurzame Huizen Route biedt een unieke
kans om op een ongedwongen manier kennis
uit de eerste hand op te doen. Door de huizenroute krijgen bezoekers op een objectieve manier eerlijke informatie. Dit levert vaak nieuwe bruikbare inzichten op om zelf mee aan de
slag te gaan. Ervaringen 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 warmtepomp eigenlijk? Eerst 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 bezoekers. Naast huizen met populaire maatregelen zoals warmtepomp en isolatie worden elk jaar ook woningen aangemeld met de
nieuwste innovaties zoals woningen zonder
nutsaansluitingen, inzet van accu’s, waterstof als warmtebron, etc.
Groeispurt aan duurzame verhalen
In zes jaar tijd heeft de Duurzame Huizen
Route een enorme groeispurt doorgemaakt.
Niet alleen de woningen op de website zijn
toegenomen, ook het bezoekersaantal is in de
afgelopen jaren gegroeid. Voor een bezoek aan
een woning moeten bezoekers zich inschrijven bij de woning van hun keuze op www.
duurzamehuizenroute.nl. In 2017 waren veel
woningen volgeboekt. Voor 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. Als advies geeft Eva Petra
Simon van de organisatie mee: ‘Ga op bezoek
bij een woning die vergelijkbaar is met je eigen huis. Dit geeft een goed beeld van duurzame maatregelen die je in je eigen woning kunt
toepassen’. (foto: Omgevingsdienst IJmond)

Wie helpt mee de Japanse
duizendknoop te bestrijden?
De gemeente nodigt inwoners uit om op
zaterdag 17 november samen een middag de duizendknoop te lijf te gaan. Wethouder Sebastian Dinjens wil samen met
zoveel mogelijk vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen aan de slag. De gemeente 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 natuurlijke ‘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 bestrijden en gaat daarvoor op zoek naar methoden 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@velsen.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 informatie over de duizendknoop en hoe de bestrijding 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 vervolgens op verschillende plekken aan de slag
van 13.00 tot 17.30 uur. (foto: gemeente Velsen)

Van de zestig verstuurde enquêtes is
hebben we 21 formulieren terug gekregen. Hieruit zijn een paar verbeter punten gekomen die meer aandacht verdienen en die wij willen meenemen bij
nieuwe projecten.
De verbeterpunten uit de enquête:
• Voor start van het uitvoeren van de
werkzaamheden gaan wij de aannemer er op attenderen dat wij van hen

verwachten dat zij te allen tijden beleefd en behulpzaam zijn naar de inwoners toe en dat er geen overlast
mag zijn van harde of luide muziek;
• Wij gaan voortaan kunststof loopschotten toepassen in plaats van
houten loopschotten. Het voordeel
van het toepassen van kunststof
loopschotten is dat deze makkelijker
te gebruiken zijn bij glooiende ondergronden zodat de schotten altijd
mooi vloeiend aansluiten op elkaar;
• De veiligheid van het werkterrein/
omleidingen en vooral de veiligheid
van het omleiden van het fietsverkeer
blijven voor ons een grote zorg. De
maatregelen die wij nu al nemen zoals het afschermen van het werkterrein door middel van het plaatsen van
bouwhekken en het inzetten van verkeersregelaars gaan wij intern evalueren en bij volgende werkzaamheden
zo nodig nog meer intensiveren.
Wij willen iedereen bedanken voor het
meedenken en invullen van de enquête.

Wijziging afvalinzameling
In IJmuiden zal het niemand zijn ontgaan. De afgelopen week zijn er ruim
4000 oude grijze rolcontainers opgehaald en ook 4000 nieuwe oranje rolcontainers afgeleverd. In totaal
zijn dus ruim 8000 containers heen en
weer gereden tussen het afvalbrengstation van HVC en IJmuiden. Dit betrof de het eerste deel van de vervanging. Volgende week volgt het andere
deel van IJmuiden.

Deze maand verandert in IJmuiden de
wijze van afvalinzameling. Dit leidt tot
een betere afvalscheiding en minder restafval. In het 3e kwartaal van 2018 is de
afvalinzameling in Velsen-Noord en Velserbroek al veranderd en dat heeft geleidt
tot 30% daling van de hoeveelheid restafval in deze wijken. Het apart inzamelen
van plastic is de beste manier om het opnieuw te kunnen gebruiken als grondstof.
Het gaat overigens niet alleen om plastic,
maar ook om blik en drankpakken. Deze
afvalstroom heet daarom PBD (plastic,
blik, drankpakken).
Afval-app
Het is belangrijk dat mensen thuis goed
hun afval scheiden. Maar weet u even
niet meer wat in welke bak hoort en wanneer welke bak wordt opgehaald? Download dan de HVC afval-app. Kijk voor
informatie op www.hvcgroep.nl/hvc-afvalapp.
Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over afvalinzameling stuur deze naar afval@velsen.nl. (foto’s: gemeente Velsen of HVC?)
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Buurtgezinnen
Een goede buur is goud waard. Daarom is
de gemeente Velsen blij met het project
‘Buurtgezinnen’.

Iedereen maakt dingen mee in zijn leven die
soms niet zo makkelijk zijn; een burn-out,
ziekte, scheiding, werkeloosheid, noem het
maar op. Soms zit het gewoon even tegen,
dat kan ons allemaal overkomen. En als je
in dit soort situaties weinig tijd of puf hebt
om de kinderen aandacht te geven, dan is
er vaak wel familie of goede buren op wie je
kunt terugvallen.
Maar wat als dat niet zo is?
En je staat er alleen voor als ouder of als
gezin… Sinds oktober 2018 is Buurtgezinnen actief in gemeente Velsen en de rest
van IJmond. Ouders die overbelast zijn,

worden door Buurtgezinnen in contact gebracht met een steungezin in de buurt. Een
steungezin vangt de kinderen op regelmatige basis op, bijvoorbeeld 1 keer per week op
woensdagmiddag, of af en toe een dag in het
weekend. Zodat de eigen ouders weer even
op adem kunnen komen, en de kinderen een
leuke tijd hebben bij het steungezin.
Belangstelling?
Heb je interesse om steungezin te worden?
Of kun je misschien juist wel wat hulp gebruiken? Op de website www.buurtgezinnen.nl staat meer informatie. Ook kun je
mailen naar de coördinator Barbara van der
Meij de Bie: Barbara@buurtgezinnen.nl.
Kijk ook eens op de Facebookpagina Buurtgezinnen in regio IJmond. (foto: Buurtgezinnen)

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 1 november 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 1 november besluiten genomen over:
• Bestemmingsplan Velserbroek
De raad heeft het bestemmingsplan Velserbroek vastgesteld. In een motie wordt gevraagd om een evaluatie van het standplaatsenbeleid waarbij ook de ondernemers en
winkeliersverenigingen worden betrokken . De motie is door de gehele raad aangenomen.
• Bestemmingsplan Orionweg
De raad heeft het bestemmingsplan Orionweg vastgesteld. Het voorziet in de bouw van
drie flatgebouwen van 6,8 en 10 verdiepingen, in plaats van het onlangs gesloopte flatgebouw van 12 verdiepingen.
Actualiteitenuurtje
Tijdens het actualiteitenuurtje hebben vijf raadsleden vragen gesteld:
• Els Zorgdrager (D66V) stelt vragen n.a.v. het op 29 oktober in de IJmuider Courant verschenen artikel van de jongeren die in de race zijn voor het ambassadeurschap bij de
NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) getiteld ‘Als je wil kan je alles’. Wethouder Diepstraten zegt het volgende toe: voor het speelplan 2019 gaan we serieus bekijken in hoeverre de speelplekken toegankelijk zijn voor kinderen met een beperking. Speelplekken die volgend jaar aangepakt worden, worden in participatie met de
omwonenden vastgesteld en worden toegankelijk gemaakt voor kinderen met een beper-

king.
• Sander Scholts (Forza!IJmond) stelt vragen over de voorrangsregeling voor statushouders. De vragen worden schriftelijk beantwoord door het college.
• Robert van Koten (SP) stelt vragen over de vervanging van bomen aan de Zeiler. Wethouder Diepstraten zegt toe zich te beraden op de kap van de bomen, hierover in gesprek te
gaan met de omwonenden.
• Cees Sintenie (CDA) stelt vragen naar aanleiding van de RAP (Regionaal Actieprogramma Wonen) bijeenkomst van 31 oktober, waarin gemeld werd dat de provincie 15 miljoen
beschikbaar had gesteld voor capaciteitsproblemen bij de gemeenten. Waarom heeft
Velsen hiervoor geen aanvraag gedaan?
• De heer De Winter (CU) stelt een vraag over de IJmondsamenwerking.
Aan het eind van de raadsvergadering besprak de raad een motie ‘vreemd aan de orde van
de dag’ ingediend door Velsen Lokaal, Forza!IJmond, LGV, PvdA, CDA over de bovenregionale inkoop jeugdbescherming en jeugdreclassering. De raad roept het college op om onze
zorg omtrent de ontstane situatie zo spoedig mogelijk binnen het samenwerkingsverband
te bespreken om de krachten te bundelen richting de nationale overheid, de VNG en daarbij
ook eventueel onderzoek te doen naar mogelijke ongeoorloofde samenwerking binnen het
sociale domein.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 1 november 2018 in de raadskalender. U kunt daar de vergaderstukken zien en een beeldverslag van de raadsvergadering bekijken.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 15 november 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

ject voor het subsidiebeleid in gang is gezet. Verder zijn de instellingen die subsidie ontvangen positief over het contact met de gemeente en de subsidieprocessen. Schoonenbergzaal:
19.30-21.00 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke 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 vervolgens
op de datum en de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal
uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.

Sturing, controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen
Marianne Vos van Velsen Lokaal heeft een agendaverzoek ingediend om het onderwerp
controle en toezicht op gesubsidieerde instellingen te bespreken in een sessie. In de afgelopen maanden is de raad geconfronteerd met zware financiële tekorten bij met name grotere
gesubsidieerde instellingen. De vraag is nu in welke mate en op welke manier de raad sturing en toezicht vorm wil geven. Schoonenbergzaal: 21.30-23.00 uur

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

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV) staat de gemeentelijke regelgeving
op het gebied van openbare orde, leefbaarheid en veiligheid voor zover dit niet in andere
(hogere) wet- en regelgeving is geregeld. In 2016 is er gestart met een project om de APV te
dereguleren en te actualiseren. Er is een inhoudelijk / oordeelsvormende sessie over deze
herziene APV. Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur

Regiorijder
Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. is ingesproken door een aantal ouders
over het leerlingenvervoer, uitgevoerd door Regiorijder. Dit heeft geleid tot vragen. De gemeenteraad wil meer informatie over de uitvoering en de veiligheid van het leerlingenvervoer door Regiorijder. Tijdens de sessie krijgt de raad een presentatie van de projectleider
Regiorijder. Daarna geeft de wethouder een toelichting over de stand van zaken en mogelijke oplossingen. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Rekenkamerrapport Subsidies in Velsen
De Rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren
naar het gemeentelijk subsidiebeleid. Jaarlijks geeft de gemeente Velsen ongeveer 12 miljoen euro uit aan subsidies. Het onafhankelijke onderzoek ging over de werking en effectiviteit van het subsidiebeleid in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen. De twee belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de regelgeving duidelijk
en transparant is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening, en dat er nadat de eerder genoemde instellingen in financiële problemen zijn gekomen direct een verbetertra-

Project Kustplaats IJmuiden aan Zee
De raad is de afgelopen tijd op een aantal momenten geïnformeerd over de voortgang van
het project Kustplaats IJmuiden aan Zee. Onder andere was dit in de gebiedsontmoeting
van 15 maart, de raadsboottour op 23 april en de gebiedsontmoeting van 10 juli. In vervolg
daarop wordt de raad nu verder bijgepraat over de voortgang van het project. Raadzaal:
21.30-23.00 uur
Prestatieafspraken Velsen 2017-2021 (2019)
Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 prestatieafspraken maken met bewonersen huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De prestatieafspraken 2017-2021 gaan
over o.a. de samenwerking, de goedkope huurvoorraad, herstructurering, doelgroepen,
duurzaamheid, woonruimteverdeling, zorg en leefbaarheid. De afspraken dragen bij aan de
uitvoering van de Woonvisie 2025/Woonagenda 2019-2025 van de gemeente en het beleid
van de woningcorporaties. Het college wil met de raad van gedachten wisselen over de concept-prestatieafspraken voordat de raad deze vaststelt. Rooswijkzaal: 21.30-23.00 uur
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Bekendmakingen algemeen
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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.

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

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw
melding of klacht kunt noteren. Graag deze
vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie

gebruik horeca naar wonen (30/10/2018)
16938-2018
Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan en
zeven van grond, breken puin of asfalt en
plaatsen vlaggenmasten en terreinafscheiding (02/11/2018) 16942-2018

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis
(02/11/2018) 12207-2018
Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw,
plaatsen buitentrap en veranderen dakterrasafscheiding (02/11/2018) 12708-2018

Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen stenen berging
(voorzijde) (28/10/2018) 16490-2018
Lieskamp 7, vervangen erfafscheiding (voorzijde) (30/10/2018) 16676-2018

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 33, kappen boom
(29/10/2018) 16752-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen 4 bomen
(02/11/2018) 16934-2018
Wüstelaan 19, legaliseren overkapping
(31/10/2018) 16716-2018

2) gewijzigd gebruik van een schuur tot aula
voor uitvaartdiensten en legalisatie van een
pad op het perceel Kweekerslaan 21 te Santpoort-Noord (22062-2016)

Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd op
de Infopagina van de gemeente in de huis-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 27 oktober tot en met 2
november 2018 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
Trompstraat 102, aanpassen achtergevel
van schuin pannendak naar gemetselde verticale achtergevel (29/10/2018) 16572-2018
Dirk Hartoghstraat 24, plaatsen dakopbouw
(01/11/2018) 16813-2018
Jacob van Heemskerkstraat 39, plaatsen
dakopbouw (02/11/2018) 17063-2018
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66A, kappen van
boom (01/11/2018) 16858-2018
Groenelaantje 7-9000, plaatsen schuur
(02/11/2018) 16928-2018
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 1, plaatsen zeecontainer
met city transporter (29/10/2018) 165382018
Grote Hout- of Koningsweg 44rd, wijzigen

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
Verlengen beslistermijn

1) gewijzigd gebruik van het Koetshuis op
het perceel Duin- en Kruidbergerweg 52, 54
en 56 te Santpoort-Noord (24538-2018)

keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52, 54 en 56, legaliseren van het gebruik van het Koetshuis
ten behoeve van een horecafunctie (5-112018) 24538-2017

Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 9 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om
de stukken in te zien kan contact worden
opgenomen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar

Kweekerslaan 21, wijziging van het gebruik
van de bestaande schuur tot aula voor uitvaartdiensten en de legalisatie van een pad
rondom de schuur (5-11-2018) 22062-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C en 132 D, wijzigen
twee appartementen op de begane grond
(wijziging op vergunning 18637-2017 d.d. 31
oktober 2017) (29/10/2018) 8491-2018
Park Kennemergaarde ong., kappen 2 bomen (30/10/2018) 15030-2018

Geweigerde omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang, Broekbergenplein, op
25 december 2018 van 00.00 tot 00.45 uur
(31/10/2018) 16731-2018

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 omgevingsvergunning
verleend voor:

Driehuis
Lodewijk van Deyssellaan 5, vervangen dakkapel (voordakvlak) (29/10/2018) 158802018

IJmuiden
Petteveltlaan 9, plaatsen erker (voorgevel)
(02/11/2018) 14063-2018
Kerkstraat 97, legaliseren benedenwoning
(30/10/2018) 13681-2018

Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 5, wijzigen dakkapel
(voorgevel) (30/10/2018) 13917-2018

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 ge-

motiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van Burgemeester en wethouders
van Velsen.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrijstaand transformatorstation (31/10/2018)
10458-2018
Santpoort-Noord
Terrasweg 67, kappen boom (02/11/2018)
12775-2018
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17
IJmuiden
Open NK Blokarten, strand IJmuiderslag
zone 2+3 op 10 en 11 november 2018 van
10.00 uur tot 17.00 uur (02/11/2018) 119442018

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op
30 oktober 2018 besloten om de naam
Bunkerpad vast te stellen voor het pad
langs de bunkers in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u
inzien bij de afdeling Informatiemanage-

ment van de gemeente Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Lekstraat 31, 1972 WG 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 for-

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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Vastgesteld bestemmingsplan Orionweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen
in zijn vergadering van 1 november 2018
het bestemmingsplan “Orionweg ” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Orionweg” heeft hieraan
voorafgaand vanaf 15 juni 2018 tot en met
26 juli 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 27 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg.
De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte portiekflat. De inmiddels gesloopte flat bestond uit

144 woningen en voorzag in een belangrijke
huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen
woongebouwen bieden een mix van koop (21
woningen) en sociale huur (73 woningen). De
kwaliteit van de woningen, maar ook van de
buitenruimte wordt met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de wijk Zeewijk.
Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de haven van
IJmuiden.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, ligt het (gewijzigd) vastgestelde bestemmingsplan “Orionweg “ voor een ieder
met ingang van 9 november 2018 gedurende

zes weken ter inzage in het Gemeentehuis,
Dudokplein 1, IJmuiden, de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en
belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met
ingang van de dag nadat het besluit ter inzage
is gelegd, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door
de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen
kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de

hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een
griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift
dient in tweevoud te worden gezonden aan
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Velserbroek
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in
zijn vergadering van 1 november 2018 het
bestemmingsplan “Velserbroek ” (idn:
NL.IMRO.0453.BP1000VELSERBROEK1R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan “Velserbroek ”
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag
20 april 2018, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze
termijn zijn zienswijzen ingediend.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan/wijzigingsplan “Velserbroek” voor een ieder met ingang van 9 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden, de Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek is een
nieuw bestemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling
voorziet.
Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek is gelegen tussen
de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep
indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen
binnen zes weken beroep worden ingediend

gebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden
ingediend binnen de hier bovengenoemde
termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

bij de Raad van State. Voor zover bezwaren
bestaan tegen de door de gemeenteraad aan-

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst
de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.
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