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Het was groot feest voor de kinderen afgelopen zaterdag in IJmuiden. Sin-
terklaas en zijn 150 pieten zijn veilig en droog aangekomen op de Loswalka-
de. Dit tot grote vreugde van de kleintjes en burgemeester Frank Dales, die de 
Sint alle goeds en een prettig verblijf in Nederland wenste. Vervolgens ging 
de Sint in optocht naar Plein 1945, waar de goedheiligman o�  cieel werd ont-
vangen. Er was sprake van een heus kinderfeest, waar jong en oud zichtbaar 
van genoten. (foto: Ko van Leeuwen)  

Oorkonde voor Gina Plug 
en Jeroen Visser
Woensdag 9 november 2016 jl. zijn 
Gina Plug en Jeroen Visser - bei-
den 17 jaar en lid van de IJmuider 
Reddingsbrigade - geëerd om hun 
heldendaden. Zij kregen uit han-
den van burgemeester Frank Dales 
een oorkonde van de Maatschap-
pij tot Redding van Drenkelingen, 
omdat zij op 5 juni 2016 twee men-
sen uit zee hebben gered. 

De uitreiking vond plaats in de red-
dingsbrigadepost De Waecker aan de 
Kennemerboulevard. Op 5 juni 2016 
waren Gina Plug en Jeroen Visser het 
water op gegaan om te oefenen met 
een reddingvaartuig. Vanuit de uit-
kijktoren werd een drenkeling waar-
genomen ter hoogte van de Zuid-
pier. De bemanning werd richting de 

onheilsplek gestuurd en haalde het 
slachto� er uit het water. Het bleek 
om een vrouw te gaan. Haar echtge-
noot verkeerde nog in nood. Gelukkig 
had de man een seinvuur ontstoken 
en kon deze snel gelokaliseerd wor-
den. Beide drenkelingen hebben geen 
letsel overgehouden aan het voorval.

Het bestuur van de IJmuider Red-
dingsbrigade heeft deze reddings-
operatie gemeld bij de Maatschappij 
tot Redding van Drenkelingen, die in 
1767 in Amsterdam is opgericht. Dit 
bestuur heeft besloten een oorkonde 
te verstrekken aan Gina Plug en Je-
roen Visser, die ondanks hun jeugdi-
ge leeftijd doortastend hebben geope-
reerd.(foto: Ko van Leeuwen). 

Marktkramen Engel-
mundusstraat verhuizen 
naar Velserduinplein
De marktkramen, die jaren op de 
Engelmundusstraat hebben ge-
staan treft u vanaf donderdag 17 
november aan op het Velserduin-
plein. Deze verhuizing heeft te 
maken met het feit, dat de Engel-
mundusstraat verbindingsweg is 
geworden tussen de Kalverstraat 
en de Lange Nieuwstraat. 

Het autoverkeer gaat dus niet langer 
meer door de Velserduinweg maar 
door de Engelmundusstraat. Het 
gaat om een defi nitieve wijziging als 
gevolg van de herinrichting van de 
Lange Nieuwstraat. De marktkra-
men, die verhuizen naar een ande-
re plek op de weekmarkt aan het Vel-
serduinplein betre� en: snoep, noten, 
loempia’s, vlees en sjaals. 

BIOS-groep wordt 
RegioRijder 
Vanaf 1 januari 2017 start een 
nieuw vervoerssysteem van doel-
groepenvervoer met de OV-Taxi. 
 Dit vervoer wordt nu nog ver-
zorgd door de BIOS-groep.  Regi-
oRijder neemt het over;  een nieu-
we organisatie bestaande uit één 
vervoercentrale en vijf taxibedrij-
ven.  

De vervoercentrale wordt verzorgd 
door Connexxion. Deze  verzorgt de 

planning van de ritten en is het aan-
spreekpunt voor de reiziger. De ver-
voerders rijden de ritten (dit zijn: 
Munckhof Taxi B.V., ZCN Totaalver-
voer B.V. (de BIOS-groep), A-Tax De 
Vries, Taxicentrale Maasbuurt B.V. 
en Verhoef personenvervoer B.V.). 

De mensen die gebruikmaken van de 
OV-Taxi worden hierover deze week 
schriftelijk geïnformeerd.
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Opgewekte Woning Club
Bent u benieuwd hoe u uw ener-
giekosten en CO2-uitstoot om-
laag kunt brengen en tegelijk 
comfortabeler kunt wonen? De 
gemeente Velsen biedt de inwo-
ners van IJmuiden de Opgewekte 
Woning Club aan. Donderdag 17 
november gaat de OWC van start.  

U bent van harte welkom bij de eer-
ste bijeenkomst in de duurzaam-
heidswinkel ‘Du-Dock’ aan Plein 
1945 nr. 3 in IJmuiden. Aanvang: 
19.30 uur.

Opgewekte Woning Club traject
U en uw buurtbewoners worden tij-
dens deze avond door professionals 
geïnformeerd over snelle bespaarac-
ties waar u meteen mee aan de slag 
kunt. Hierna kunt u samen met een 

duurzaamheidsadviseur een per-
soonlijk energiebespaarplan opstel-
len en dit stapsgewijs individueel of 
gezamenlijk (laten) uitvoeren. Eer-
der gingen inwoners van gemeente 
Haarlem, Beverwijk en Heemskerk 
aan de slag, en met succes!

Aanmelden kan nog!
Zorg voor het milieu, verbeter uw 
wooncomfort en bespaar op uw 
energiekosten met de Opgewekte 
Woning Club. Schrijft u in via www.
opgewektewoningclub.nl/meedoen. 
Woont u niet in IJmuiden? Neem 
dan contact op met Niels Tijhuis 
van Omgevingsdienst IJmond via 
ntijhuis@odijmond.nl om erach-
ter te komen waar de volgende Club 
plaatsvindt of hoe u zelf een Club 
kunt starten.

Speeltoestel De Zwaan 
komt niet meer terug
Het speeltoestel ‘De Zwaan’ op 
het Zwanebloemplantsoen komt 
niet meer terug. De kunststof po-
lyester glijbaan voor de kleintjes 
is afgelopen zomer in brand ge-
stoken en daarna verwijderd. Re-
paratie is niet meer mogelijk. Na-
bestellen evenmin.  

De fi rma die het toestel gemaakt 
heeft bestaat niet meer. Navraag bij 
een polyester verwerkingsbedrijf 
heeft aangetoond dat reparatie niet 
meer loont. De gemeente heeft daar-
om besloten De Zwaan niet meer te 
laten repareren. Er zijn in de buurt 
andere speelplekken waar de kinde-
ren volop kunnen spelen. Mogelijk 
dat bij het opknappen van de speel-
plek ’t Asfalt aan het Zwanenbloem-
plantsoen een toestel voor de klein-
tjes wordt geplaatst. 

Opruimen
In het plantsoen liggen nog de ge-
blakerde rubberen tegels en de fun-
dering van het toestel. Dat is geen 
fraai gezicht. Binnenkort zullen deze 
dan ook verwijderd worden. De plek 
wordt bedekt met gras en zal in het 
plantsoen worden opgenomen. Het 

gedeelte aan de andere kant van het 
pad wordt opnieuw betegeld, terwijl 
de rij palen opnieuw zal worden ge-
steld. 

Geslaagde Dag van de 
Mantelzorg
Veel belangstelling voor de Dag van 
de Mantelzorg, 9 november 2016. 
Wethouder voor Welzijn, Robert te 
Beest, sprak de waardering van het 
college voor de mantelzorgers uit. Er 
waren ongeveer 150 mantelzorgers 
afgekomen op het middag- en avond-

programma. Bij de afsluitende borrel 
praatten ze nog lang na. De dag van 
de Mantelzorg werd georganiseerd 
door het Centrum Mantelzorg van 
Socius en de gemeente Velsen sa-
men. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen winnaar eerste 
ronde Energybattle!
De eerste ronde van de landelijke 
Energybattle is gewonnen door 
de gemeente Velsen! Het team 
van de gemeente bestaat uit mi-
lieuwethouder Floor Bal en mede-
werkers van de gemeente Velsen.

Dit team is vanaf 10 oktober fanatiek 
bezig geweest met het besparen van 
energie. Na vier weken bleek dat dit 
Velsense team 20 % heeft bespaard 
op stroom en 27 % op gas. Wethou-
der Floor Bal is erg verheugd met de 
winst in de eerste ronde, ook is hij 
trots op zijn team. Zij hebben allerlei 
besparende maatregelen genomen 
zoals de CV een paar graden lager 
gezet, standaard verlichting vervan-
gen door LED verlichting, oude ap-
paraten vervangen door energiezui-
nige apparaten, de vijverpomp die 24 

uur per dag draait uitzetten enz. Dit 
heeft geresulteerd in een forse ener-
giebesparing. Teamlid Dirk van Zon-
deren is zelfs landelijk uitgeroepen 
tot topspeler van ronde 1 met een as-
tronomische besparing van 69,5 % 
op stroom en 79,8 % op gas!

Energybattle
Energybattle is een landelijke wed-
strijd, waarbij 20 gemeenten samen 
met inwoners en medewerkers de 
uitdaging aangaan om zoveel moge-
lijk energie te besparen. De gemeen-
te met de hoogste besparing is de 
winnaar. Deze wordt op 10 februa-
ri 2017 bekend gemaakt. De Energy-
battle wordt jaarlijks door het Kli-
maatverbond georganiseerd. Meer 
info: www.klimaatverbondenergy-
battle.nl . 

Vernieuwde website: 
velsen.nl
Vanaf dinsdagmiddag 15 novem-
ber 2016 is de website van de ge-
meente vernieuwd. De site is ge-
bruiksvriendelijker gemaakt. Vel-
sen.nl is helder en overzichtelijk. 
Verder is de zoekfunctie verbe-
terd en maakt het digitaal loket 
een belangrijk onderdeel uit van 
de site. Wij horen graag uw me-
ning! 

 Wat vindt u van de website?
Een aantal inwoners heeft meege-
holpen met het testen van de nieu-
we website. We horen ook graag uw 
mening. Dus stuur gerust uw vragen 
of opmerkingen aan info@velsen.nl 
De komende tijd zijn we nog voort-
durend bezig met verdere verbete-
ringen. Daar kunnen we uw ervaring 
goed bij gebruiken.
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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-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.

De boodschappen 
komen naar u toe!
Bent u een inwoner van Oud 
IJmuiden en zou u het prettig vin-
den als de boodschappen koste-
loos bij u thuis worden gebracht? 
Het Sociaal Wijkteam heeft ie-
mand bereid gevonden om elke 
woensdag met zijn kleine rijden-
de supermarkt door Oud IJmui-
den te rijden.

Er bleek in Oud IJmuiden grote be-
hoefte te bestaan aan een mobie-
le leverancier van vlees, brood en 
groente. Inwoners kunnen bij de zo-
geheten SRV-man artikelen kopen 
uit het assortiment. Tevens is het 
mogelijk om (uiterlijk de dag van te 
voren) boodschappen te bestellen 

die hij bij u bezorgt, bijvoorbeeld 
versproducten als vlees, brood en 
groente. 

Start 
Op woensdag 30 november om 
15:00 zal het Sociaal Wijkteam met 
een feestelijke noot aanwezig zijn 
om de start van dit initiatief te vie-
ren. U bent als inwoner van Oud 
IJmuiden van harte welkom om on-
der het genot van een kopje ko�  e/ 
thee kennis te maken met de kleine 
rijdende supermarkt. U kunt tevens 
een boodschappenpakket winnen 
op deze middag. Het Sociaal Wijk-
team ziet u heel graag op woensdag 
de 30e naast het Sam Vlessinghof. 

De Biezen en Wester-
begraafplaats straks 
tijdelijk gesloten 
Van woensdag 23 november tot 
en met vrijdag 25 november is 
begraafplaats De Biezen vanwe-
ge werkzaamheden voor publiek 
gesloten. 

Op de openbare begraafplaats in 
Santpoort-Noord zijn eterniet pla-
ten aangetro� en, die mogelijk asbest 
bevatten. Uit voorzorg worden al de-

ze platen door een gespecialiseerd 
bedrijf verwijderd. 
 
Westerbegraafplaats
Om dezelfde reden is de Westerbe-
graafplaats in IJmuiden  van maan-
dag 28 november tot en met woens-
dag 30 november gesloten. Meer in-
formatie: Klant Contact Centrum 
gemeentehuis, tel: 140255. 



Infopagina

17 november 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 no-
vember 2016 tot en met 11 novem-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kromhoutstraat 62, vergroten spa-

ring t.b.v. overheaddeur (8/11/2016) 
22413-2016;  
Houtmanstraat 1, verplaatsen brand-
scheiding (10/11/2016) 22665-2016;  
Eksterlaan 12, wijzigen kapspant 
(11/11/2016) 22730-2016.

Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelre-
clame (8/11/2016) 22475-2016;
Torenstraat 5,onderhoud rijksmonu-
ment (10/11/2016) 22669-2016.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Minister van Houtenlaan 123,wijzi-
gen brandscheidingen, aanbrengen 
verlaagd plafond (14/11/2016)19050-
2015

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). 
In spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter 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.
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft om-
gevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Oosterduinweg 43, plaatsen dakop-
bouw (10/11/2016) 20706-2016;
Cepheusstraat 21, construc-
tieve doorbraak begane grond 

(10/11/2016)21551-2016;  
Planetenweg 294 t/m 336C en 284 
t/m 336B, aanpassen trappenhui-
zen/galerij (14/11/2016) 
19574-2016. 

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen erker 
(10/11/2016)19292-2016;
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur 
(10/11/2016)19009-2016;
Kerkweg 14, plaatsen uitbouw 
(14/11/2016) 13790-2016. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Intocht Sinterklaas Santpoort-
Noord,19 november van 12:00 tot 

17:00 uur(9/11/2016)19252-2016;
Intocht Sinterklaas Velsen-
Noord,19 november van 10:00 tot 
12:30 uur(11/11/2016) 22114-2016;
Intocht Sinterklaas Santpoort-Zuid, 
19 november van 13:30 tot 16:00 
uur(11/11/2016)20329-2016;
Sinterklaasloop sportpark Groene-
veen/atletiekbaan Santpoort-Noord 
04 december 2016 van10.45 tot12.30 
uur(10-11-2016)19731-2016;
Snu� elmarkt sporthal Tiberiusplein 
6 IJmuiden 5 maart 2017 van 9:00 
tot15:00 uur(11-11-2016) 21692-
2016;
Dodenherdenking Gemeentehuis en 
Plein 1945 te IJmuiden 4 mei 2017 
van 16:00 tot 20:30 uur(14/11/2016) 
20151-2016.

Raadsvergadering 24 november 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2016
8 Vangnetuitkering 2016 
9 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning project 
 Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg ongenummerd, Santpoort-Zuid 
10 2e Bestuursrapportage 2016 gemeente Velsen 
11 Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis Santpoort-Noord en 
 Brederoodseweg 41
12 Belastingverordeningen 2017 gemeente Velsen
13 Bekrachtigen geheimhouding van de bijlage ‘Financiële Situatie 
 Stichting Welzijn Velsen’
 Sluiting 

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri¤  e  kunnen ge-
durende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsle-
den. Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agen-
da staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht 
van de gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking 
hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant 
zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuur-
tje dan kunt u zich tot woensdag 23 november 2016, 16.00 uur aanmelden 
bij de raadsgri¤  e: 0255-567502 of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl. Bij aanmel-
ding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermel-
den, zodat de gri¤  e contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken 
besproken moeten worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een 
uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal. 
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Afvalschap IJmond Zaanstreek
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Velsen maken bekend 
dat:

Op 27 oktober 2017 de gemeen-
teraad van Velsen heeft besloten:
1 Toestemming te verlenen aan 
 het college van Velsen om toe te 
 treden tot de gemeenschappelijke 
 regeling Afvalschap IJmond 
 Zaanstreek waarmee de raads-
 regeling in de eerste wijziging het 
 rechtskarakter krijgt van een ge-
 mengde regeling. 
2 De gemeenschappelijke regeling 
 Afvalschap IJmond Zaanstreek 
 eerste wijziging vast te stellen 

 conform het genoemde onder be-
 slispunt 1 en deze daags na publi-
 catie in werking te laten treden.
3 Uit de gemeenschappelijke rege-
 ling Afvalschap IJmond Zaan-
 streek te treden 1 week na be-
 kendmaking en inwerkingtreding 
 van de eerste wijziging van de ge-
 meenschappelijke regeling Afval-
 schap IJmond Zaanstreek.
4 Het college toestemming te ver-
 lenen om de regeling Afvalschap 
 IJmond Zaanstreek tweede wij-
 ziging vast te stellen nadat de ge-
 meenschappelijke regeling Af-
 valschap IJmond Zaanstreek eer-
 ste wijziging in werking is getre-

 den en de gemeenteraad is uitge-
 treden.

Samenvatting:
De gemeenschappelijke regeling Af-
valschap IJmond Zaanstreek (GR 
AIJZ) moet worden geactualiseerd 
vanwege wijzigingen in de Wet Ge-
meenschappelijke Regelingen. De 
belangrijkste wijzigingen zijn toe-
treden van het college tot de GR 
AIJZ en de uittreden van de raad. 
Andere wijzigingen betre� en de sa-
menstelling en bevoegdheden van 
het Algemeen en het Dagelijks Be-
stuur. Daarnaast is van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om een aantal 

kleine veranderingen in de regeling 
aan te brengen. Dat zijn vooral tech-
nische aanpassingen op basis van 
wettelijke voorschriften.

Inwerkingtreding
De eerste gewijzigde regeling Afval-
schap IJmond Zaanstreek is in wer-
king getreden één dag later dan na-
dat deze op 2 november 2016 in de 
Staatscourant is gepubliceerd. 

De integrale tekst van de wijziging is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Vel-
sen. 

Publicatie beslissingen
ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de Basis Registratie 
Personen (BRP) van de gemeen-
te Velsen staan ingeschreven. 
Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als re-
den: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor for-
meel niet meer in Nederland 
woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende perso-
nen:

Al Anzi,F. geb.08-11-1986
Mohamed,H. geb.13-06-1995
Yasushi,A. geb.20-01-1959
Mooij,P. geb.22-05-1964
Boom van der,R. geb 25-02-1971
Oever van den,J.D. geb.24-07-1997
Buis,C. geb.10-01-1983
Panyandee,A.L. geb.17-03-1973
Dias Afonso,S. geb.09-04-1984
Petrov,A. geb.28-04-1980
Engelhart,M.G.J. geb.19-12-1965
Rynk,M.M. geb.11-02-1964
Eijnde van den,A.W.A geb.14-07-

1963
Santos Pessoa dos,A.O. geb.15-10-
1975
Güçlü,M. geb.01-05-1969
Stefański,K.P. geb.02-07-1988
Kovalkov,A. geb.29-10-1981
Tanouti,D. geb.09-11-1980
Lee van der,R. geb.08-11-1982
Vermanen,J.L. geb.18-10-1984
Mákszem,T. geb.03-03-1979
Yildiz,Ö. geb.05-09-1982
Mazilu,M. geb.22-09-1981
Zantvoord,E. geb.18-05-1965

Voor informatie kunt u terecht bij 
de Publiekszaken, werkeenheid 

Burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is be-
kendgemaakt, schriftelijk (Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders.

 Doelgroepenvervoer
Op 1 januari 2017 start het nieuwe 
systeem van doelgroepenvervoer 
met het OV-Taxi vervoer (dit ver-
voer wordt momenteel verzorgd 
door de BIOS-groep).  Het doel-
groepenvervoer is een samenwer-
king met de gemeenten uit de re-
gio’s Zuid-Kennemerland, IJmond 
en de gemeente Haarlemmer-
meer. Om vanaf 1 januari 2017 in 
alle gemeenten een gelijk ver-
voerssysteem te hebben voor de 
OV-Taxi reizigers zijn aanvullen-
de afspraken gemaakt over onder 

andere aanmeldtijden, aantal me-
dereizigers en tarieven. 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 8 november 2016 
hebben besloten de volgende afspra-
ken met ingang van 1 januari 2017 
voor het OV-Taxi vervoer vast te 
stellen:
Ritten waarvoor de reiziger niet te 
laat mag komen (bijvoorbeeld een 
begrafenis, bruiloft of bezoek aan 
huisarts), zogenaamde prioriteits-
ritten, dienen vier uur voor de rit te 

worden aangemeld bij de vervoer-
centrale. Bij deze ritten wordt een 
marge van maximaal 15 minuten 
voor de aankomst gehanteerd.
Een pashouder kan één reiziger te-
gen betaling van het geldende tarief 
meenemen.
Het reisgebied is maximaal 25 kilo-
meter van het woonadres van de rei-
ziger. 
Het tarief voor het OV-Taxi ver-
voer is gelijkgesteld aan het huidige 
openbaar vervoer tarief (OV-tarief ). 
Het commerciële tarief (toegepast 

indien iemand verder dan 25 kilo-
meter reist of meer reist dan het be-
schikbare kilometerbudget van 1500 
km per reiziger) voor het OV-Taxi-
vervoer bedraagt € 2,00 per kilome-
ter.

De mensen die gebruikmaken van 
de OV-Taxi worden deze week door 
middel van een brief geïnformeerd.
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Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen besluit:
door middel van het plaatsen van de 
borden met code C2 en C3 zoals be-
doeld in bijlage 1 van het RVV 1990 
het deel van de Prins Hendrikstraat 
ten westen van de Visseringstraat 
voor de duur van de werkzaamheden 
in te stellen als een eenrichtingsweg 
(in westelijke richting);
- door middel van het plaatsen van 
 de borden met code C2 en C3 zo

 als bedoeld in bijlage 1 van het 
 RVV 1990 het deel van de Fro-
 gerstraat ten westen van de Vis-
 seringstraat voor de duur van de 
 werkzaamheden in te stellen als 
 een eenrichtingsweg (in oostelij-
 ke richting).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 

binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Rooien bomen openbare ruimte
Straat    Plaats   Aantal   Soort    Reden 
Waterlandweg naast nr 16    Driehuis  1   Acacia     vitaliteit van de boom is zeer slecht 
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Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Hartveilig Wonen zoekt  
burgerhulpverleners

Velsen - De Hartveilig Wo-
nen en de Hartstichting wer-
ken aan een landelijk dek-
kend netwerk van AED’s en 
burgerhulpverleners. Dank-
zij dit netwerk kunnen slacht-
offers van een hartstilstand 
in héél Nederland binnen de 
noodzakelijke 6 minuten ge-
holpen worden. Jaarlijks kun-
nen zo 2500 levens worden 
gered. In totaal zijn er mini-
maal 170.000 burgerhulpver-
leners nodig. Om dit systeem 
in Velsen op te zetten is Hart-
veilig Wonen in opdracht van 
de gemeente Velsen ruim een 
jaar geleden begonnen met 
een projectgroep met vrijwil-
ligers. Zij zijn erin geslaagd 
om een dekkend netwerk aan 

AED’s te hebben. De installa-
tie van deze AED’s in buiten-
kasten, die 24/7 bereikbaar 
zijn, is de afgelopen maand 
gestart. Op dit moment is de 
projectgroep bezig met het 
enthousiasmeren van nog 
meer inwoners om zich te re-
gistreren als burgerhulpverle-
ner (en zo nodig te laten op-
leiden) om eerste hulp bij re-
animatie te kunnen verle-
nen. Binnen elke woonkern 
van Velsen zijn inmiddels al 
een flink aantal burgerhulp-
verleners ingeschreven, maar 
nog lang niet voldoende om 
een dekkend aantal te heb-
ben. Op maandagavond 7 no-
vember heeft de eerste cur-
susavond plaatsgevonden 
om nog niet geschoolde bur-
gerhulpverleners op te leiden 
(of hulpverleners waarbij hun 
certificaat is verlopen). Het 
hele project wordt gedragen 
en uitgevoerd door enkel vrij-
willigers, die hier zonder eni-
ge vergoeding hard aan heb-
ben gewerkt en nog werken. 
Slechts de projectleider van 
Hartveilig Wonen wordt be-
taald door de gemeente. 
Met allen hetzelfde belang: 
een werkend netwerk voor 
Velsen te krijgen om indien 
nodig binnen 6 minuten te 
kunnen reanimeren en zo 
de kans van overlevingskans 
voor de slachtoffers te ver-
groten.

Laatste repetitie
in de Laurentiuskerk
IJmuiden - Vorige week vrij-
dagavond heeft Zanggroep 
Voices voor de allerlaatste 
keer gerepeteerd in de Lau-
rentiuskerk. Meer dan 30 
jaar is het Fidelishof een ver-
trouwde plek geweest voor 
de leden van Voices. In deze 
kerk zijn de prachtigste num-
mers ingestudeerd en bij ver-
schillende concerten ten ge-
hore gebracht.  De laatste 

avond in de Laurentiuskerk 
was een nostalgische sfeer-
volle avond waar na de repe-
titie onder het genot van een 
glaasje glühwein werd te-
ruggeblikt op ‘de goeie ou-
we tijd’. 
Vanaf vrijdag 18 november 
repeteert Zanggroep Voi-
ces in de Linge, Lingestraat 
1 in Haarlem-Noord. Zie ook 
www.zanggroepvoices.nl.

Braam geeft 
lezing en 

signeert nieuw 
boek

Santpoort-Noord - De 
Stichting Cultuur in de 
Dorpskerk organiseert sa-
men met Brederode Boeken 
op vrijdag 18 november om 
20.00 uur een presentatie en 
signering door Conny Braam 
van haar nieuwe roman ‘Ik 
ben Hendrik Witbooi’ in de 
Dorpskerk Santpoort. Zij zal 
een lezing houden over de 
fascinerende zoektocht naar 
één van de grootste vrij-
heidsstrijders die Afrika heeft 
gekend. De honderden brie-
ven in het Kaaps-Hollands, 
die Witbooi naliet hebben 
Conny Braam een uniek in-
zicht gegeven in zijn leefwe-
reld, zijn liefde voor het oude 
volk van Khoisan, de lessen 
van zendeling Olpp, zijn ver-
ontrusting over het wester-
se kredietstelsel dat van zijn 
volk werkslaven zou maken. 
Dit zijn beweegredenen op 
tachtigjarige leeftijd nog-
maals een opstand te leiden 
tegen het Duitse koloniale le-
ger en zijn intense verdriet 
als hij begrijpt dat keizer Wil-
helm II uit is op de totale ver-
nietiging van de opstandige 
bevolking van de Duitse Ko-
lonie Zuyidwest-Afrika, het 
huidige Namibië. Kaarten à 
5 euro (inclusief drankje) zijn 
verkrijgbaar bij Bredero Boe-
ken en aan de zaal.
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