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• De gemeente Velsen biedt mensen 
met een laag inkomen (tot 130% 
van het minimum inkomen) een 
gemeentelijke collectieve zorgver-
zekering aan via Zilveren Kruis 
Achmea. Minima zijn vaak te goed-
koop verzekerd. Deze verzekering 

kan hen helpen dat zij tijdig de zorg 
krijgen die zij nodig hebben en kan 
voorkomen dat ze een beroep moe-
ten doen op de bijzondere bijstand.  

Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.

Uit het college

Uitreiking vlogwedstrijd 
‘Het beste idee voor Velsen’
Vrijdag 17 november is er om 
19.30 uur een feestelijke afslui-
ting van de vlogwedstrijd ‘Het 
beste idee voor Velsen’ in het ge-
meentehuis van Velsen.  De vlog-
wedstrijd is georganiseerd door 
het John van Dijk Fonds. Jonge-
ren tussen de 11 en 22 jaar kon-
den deelnemen aan de wedstrijd 
en een vlog maken over hun bes-
te idee voor Velsen.

Het John van Dijk Fonds heeft veel 
inzendingen van jongeren uit het 
voorgezet onderwijs ontvangen 
over zeer veel verschillende onder-
werpen die zij belangrijk vinden 
voor Velsen. De leden van het John 
van Dijk Fonds hebben de zes ge-
nomineerden gekozen  die een kans 
maken om de hoofdprijs  van de 
vlogwedstrijd “Het beste idee voor 
Velsen” in de wacht te slepen.

Het John van Dijk Fonds roept al-
le genomineerden, deelnemers en 

belangstellenden op om op vrijdag 
17 november om 19.30 uur naar de 
prijsuitreiking te komen in de raad-
zaal en Burgerzaal van het gemeen-
tehuis van Velsen. In de raadzaal 
worden de genomineerde vlogs ge-
presenteerd en kunnen de vlogs 
mooie prijzen winnen. Aansluitend 
kan men napraten in de Burgerzaal 
onder het genot van een frisdrankje 
en een versnapering.
 
De lokale zender, RTV Seaport,  zal 
van deze prijsuitreiking een samen-
vatting maken. De leerlingen kun-
nen zichzelf terugzien in de loop 
van volgende week op RTV Seaport.
nl  en via uitzendinggemist. 

Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen inge-
steld ter herinnering aan John van 
Dijk. John bracht jongeren en po-
litiek dichter bij elkaar. Het Fonds 
bestaat uit raadsleden en steunfrac-
tieleden. 

Wist u dat...

De gemeente Velsen graag 
uw mening wil weten?
Medewerkers van de gemeente 
Velsen zijn op verschillende ma-
nieren op zoek naar de mening 
van inwoners.

Ze nodigen bijvoorbeeld inwoners 
uit voor een gesprek over minder 
gemeentelijke regels, beleggen een 
cafégesprek over dienstverlening 
of ze interviewen inwoners op de 
verschillende weekmarkten. Ook 
worden inwoners uitgenodigd om 
mee te praten over onderwerpen 
die hun buurt aangaan, bijvoor-
beeld over verkeer in de wijk. 

Flitspeiling via Facebook
Sinds kort organiseert de gemeen-
te ook fl itspeilingen via Facebook, 
een nieuwe vorm om snel mening-
en en reacties op te halen. Dit is 
gedaan bij vragen over een WMO-
raad, het jongerenbeleid en recent 
over sporten in de openbare ruim-
te. Je vindt de gemeente op Face-

book onder www.facebook.com/
gemeentevelsen.

Burgerpanel
Verder bestaat in de gemeente al 
sinds 2010 een Burgerpanel. Dit 
is een groep van ongeveer 2300 
inwoners aan wie regelmatig een 
lijst met vragen wordt voorgelegd. 
De onderwerpen variëren behoor-
lijk. Van woonvisie tot afvalschei-
ding en van evenementen tot een 
burgemeestersprofi el. De uitkom-
sten worden gebruikt bij het ma-
ken of aanpassen van beleid. Of bij 
de besluitvorming in de gemeente-
raad.

Ook je mening geven? 
Word dan lid van het Burgerpanel 
en stuur een mailtje naar commu-
nicatie@velsen.nl. Kijk voor meer 
info en alle rapporten op www.vel-
sen.nl/burger/meepraten-in-vel-
sen/burgerpanel.

Elk jaar maakt de gemeente Vel-
sen een begroting, waarin staat 
wat er het komend jaar gaat gebeu-
ren en hoe dat wordt bekostigd. In 
deze editie van de Infopagina treft 
u de ‘Begroting 2018 in één oogop-

slag’ aan. In een paar bladzijden 
ziet u waar het geld in 2018 aan zal 
worden besteed. Het document én 
de hele begroting staan op begro-
ting2018.velsen.nl. 

Om aan de Strategische agenda 2020 uitvoering te geven wordt in 2018 en verder 
extra geïnvesteerd in de volgende  initiatieven:

Interessant 
IJmuiden, impuls 
voor stedelijke  

vernieuwing

Impuls voor  
de buitensport:  
herstructurering 

sportvelden

Upgrade rauwe  
loper, verbeteren  

routes naar de haven, 
het strand en  

de zee

Investeren in de toekomst

Innovatiefonds 
Bedrijvigheid en 
duurzaamheid

Sociaal-culturele 
infrastructuur, 

modernisering van 
maatschappelijk  

vastgoed

Burger- 
participatie,  

vergroten samenspel 
inwoners-partners- 

overheid

Verder bouwen aan Velsen

Begroting 2018 in één oogopslag

Gemeentebegroting 
2018 in één oogopslag
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Gezond en lekker eten,
dat is ook Gezond op Weg!
Voor Anne Kaasen-
brood zijn gezond 
en lekker eten het-
zelfde. Haar tips 
voor de inwoners 
van Zee- en Duin-
wijk: zelf koken, ver-
se producten ge-
bruiken (geen pak-
jes en zakjes) en sa-
men boodschappen 
doen. Is nog gezelli-
ger ook!

Anne Kaasenbrood, 
horecamanager bij 
Resto Van Harte, 
zorgt op 20 novem-
ber voor een gezonde en voedza-
me maaltijd voor de bezoekers aan 
‘Goed op weg in Zee- en Duinwijk’ 
(ook halal). Gezond eten is belang-
rijk. Anne: “Gezonde voeding heeft 
direct invloed op hoe je je voelt en 
functioneert. Voedsel is er om je li-
chaam energie te geven, om het te 
voeden – en niet om het te vullen. Je 
bent wat je eet! We eten met zijn al-
len te veel en te vaak dezelfde din-
gen: te weinig groente, fruit en vis, 
en teveel maaltijden en snacks met 
verkeerde verzadigde vetten. Voor 
veel mensen is dat dagelijkse kost.”

Zelf koken is beter
Wat kun je daar zelf aan doen? An-
ne: “Stop met koken uit pakjes en 
zakjes. In alle kant-en-klaar mixen 

(niet alleen in boemboes) zitten ont-
zettend veel ingrediënten die je echt 
niet nodig hebt. En in ieder pakje 
zit suiker. Zelf koken is vaak net zo 
makkelijk en snel, en véél lekkerder. 
Als je zelf kruiden bij je gerechten 
doet, smaakt het zoveel voller.” 

Samen boodschappen doen
En hoe kan je je buren helpen om 
ook gezonder te eten? Anne: “Ga sa-
men boodschappen doen, of samen 
koken en eten. Het kan best lastig 
zijn om ineens geen pakjes meer te 
gebruiken. Maak samen een bood-
schappenlijst en zoek de juiste pro-
ducten in de winkel. Dat is een soort 
sport, het is hartstikke gezellig en 
maakt het makkelijker om goed te 
kiezen.” (foto: RvH)

Bijzondere objecten 
blijven tot januari verlicht

De week van de industriecultuur (tijdens de herfstvakantie) is weliswaar 
achter de rug. Toch blijft een  aantal typerende gebouwen/objecten in IJmui-
den  verlicht. Een bijzonder schouwspel dat zeker de moeite waard is. Zo ook 
de winkelluifels bij de Halkade. Deze winkels met hun nostalgische uitstra-
ling staan in de schijnwerpers. Voor de winkeliers en hun publiek geen don-
kere dagen, maar een sfeervolle novembermaand in een gebied waar het goed 
en veilig toeven is. (foto: Reinder Weidijk)

Inloopavond in elke dorpskern

Meedenken over verkeer
en parkeren in Velsen
De gemeente Velsen start met 
het maken van een nieuw Lokaal 
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) 
voor de periode 2018 - 2030. Zij 
is benieuwd naar uw ervaringen. 
Velsen organiseert daarom diver-
se inloopavonden en vraagt om 
reacties via Facebook.

Ervaringen met betrekking tot be-
reikbaarheid (voor auto’s, fi et-
sers voetgangers en overige wegge-
bruikers), parkeren, verkeersvei-
ligheid, leefb aarheid, duurzaam-
heid en openbaar vervoer zijn van 
harte welkom. Deze zijn belangrijk 
voor het bepalen van de gemeente-
lijke ambities, die vervolgens wor-
den omgezet naar concrete projec-
ten en acties. 

Wij zijn benieuwd naar uw antwoord 
op de volgende vragen:

1. Waar is een verkeer- en/of parkeer-
probleem?

2. Wat is het verkeer- en/of parkeer-
probleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of 
parkeerprobleem?

4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/of 
parkeerprobleem?

Ook vragen wij u om ‘in de glazen bol 
te kijken’: Hoe denkt u dat u zich over 
20 jaar verplaatst met in het achter-
hoofd de toenemende druk op het we-
gennet? Wellicht een lastige vraag, 
maar van groot belang om plannen 
voor de toekomst op te stellen.

Inloopavond voor de diverse dorpskernen:

Velsen-Noord  21 november  Burgerzaal gemeentehuis
IJmuiden-Noord en IJmuiden-West 22 november  De Brulboei
IJmuiden-Zuid en Zee- en Duinwijk 27 november  Zee- en Havenmuseum
Driehuis en Velsen-Zuid  29 november Rabobank IJmond Stadion
Velserbroek  12 december  Polderhuis
Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid 13 december De Wildeman

Alle inloopavonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Cadeautje mantelzorgers
Bent u mantelzorger? Dan ligt er 
een cadeautje voor u klaar! Man-
telzorg is zorgen voor een naaste. 
Dat kan een familielid zijn, maar 
ook een buurvrouw of een vriend.

Deze zorg lijkt vanzelfsprekend, 
maar gaat verder dan de gebruike-
lijke hulp die we elkaar geven. Man-
telzorg is onmisbaar naast profes-
sionele zorg. Voor iemand met een 
beperking is het heel waardevol als 
een ander even een boodschap kan 
doen, wil oppassen, vervoer regelt 
naar de dokter of kan helpen bij per-
soonlijke verzorging. Zorgt u meer 
dan vier uur per week en langer dan 
drie maanden voor iemand die in de 
IJmond woont, zonder dat u daar-
voor wordt betaald? Dan willen wij 
u graag een aardigheidje geven: een 
VVV-cadeaubon van € 25. Voor jon-
geren tot 24 jaar is dit een Bol.com-

bon. U kunt de cadeaubon nog aan-
vragen tot en met 31 december 2017 
via de website www.velsen.nl/man-
telzorgwaardering.

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is on-
betaalbaar. Het is soms ook zwaar 
of ingewikkeld te combineren met 
school of werk. We willen mantel-
zorgers daarom graag helpen met in-
formatie, ondersteuning en advies. 
Dat kan via de consulenten van So-
cius Centrum Mantelzorg: www.so-
cius-md.nl of 088-8876900. De con-
sulenten van Socius kunnen infor-
matie geven over praktische zaken 
zoals vergoedingen en toeslagen. Ze 
weten ook de weg naar ondersteu-
ning als de zorg misschien zwaar 
wordt. Want ook al zorg je met lief-
de voor een ander, soms is een beetje 
ondersteuning zeer welkom.
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Collectieve zorgverzeke-
ring voor lage inkomens
Inwoners met een laag inkomen 
(tot 130% van het minimum-
loon) kunnen ook in 2018 via de 
gemeente een collectieve zorg-
verzekering van Zilveren Kruis 
Achmea afsluiten. Voorwaar-
de is wel dat er een aanvullen-
de verzekering wordt afgeslo-
ten. De gemeente geeft dan kor-
ting op de premie van een van 
de aanvullende verzekeringen.

De collectieve zorgverzekering is 
speciaal ontwikkeld voor Velsena-
ren met een laag inkomen en voor-
al interessant voor mensen met 
hoge zorgkosten, bijvoorbeeld van-
wege een chronische ziekte. Voor-
heen was er sprake van korting op 
de collectieve basisverzekering 
van het Zilveren Kruis. Per 1 ja-
nuari 2018 vervalt die korting. In 
plaats daarvan komt er in 2018 een 
korting op de aanvullende verzeke-
ring. 

Zilveren Kruis biedt drie verschil-
lende aanvullende verzekeringen 

aan. Deze hebben een bredere dek-
king dan een reguliere aanvullende 
zorgverzekering. De korting op de 
premie bedraagt:

• € 15 per maand voor de aanvullende 
verzekering Optimaal aanvullend 1;
• € 20 per maand voor de aanvullende 
verzekering Optimaal aanvullend 2;
• € 35 per maand voor de aanvullende 
verzekering Optimaal aanvullend 3.

Meer over de inhoud van deze aan-
vullende verzekeringen kunt u van-
af 17 november a.s. terugvinden op 
www.gezondverzekerd.nl.

Aanmelden
Vanaf 1 december 2017 kunt u zich 
aanmelden voor deze collectieve 
verzekering. Dit kan via www.ge-
zondverzekerd.nl, telefonisch via 
140255 of aan de balie van het ge-
meentehuis. Ontvangt u een bij-
standsuitkering of bijzondere bij-
stand? Dan krijgt u vanzelf een brief 
met meer informatie over deze ver-
zekering in de bus.

Natsnet Kudus Ukubamiceal:

‘Het leven is nu beter dan 
vroeger’
Vluchtelingen die in Nederland 
mogen blijven (statushouders), 
zijn vaak onbekend. Wie zijn deze 
mensen? Vandaag het eerste ver-
haal uit een serie van drie van een 
van de nieuwe inwoners van Vel-
sen.

Ik kom uit een land in Afrika. Daar 
ben ik getrouwd en kreeg ik twee 
kinderen. Maar het gaat niet goed in 
mijn land. Het leven is er onzeker en 
onveilig. Ik kon niet langer blijven 
en moest vluchten. Het deed me veel 
verdriet dat ik mijn kinderen moest 
achterlaten bij mijn familie.

Ik ben toen naar Saoedi Arabië ge-
gaan. Daar werkte ik twee jaar in 
de huishouding van een rijke fami-
lie. Er was voor mij geen toekomst 
daar, want het land neemt geen 
vluchtelingen op. Toen ben ik met 
iemand meegereisd naar Neder-
land. We kwamen met het vliegtuig 
aan op Schiphol. Ik merkte dat de-
ze man niet goed voor mij was en ik 
werd bang. Toen de taxi stopte voor 
het hotel, ben ik gevlucht. Het was 
bijna donker in de stad, ik wist niet 
waar ik was en waar ik heen kon. Ik 
heb gerend en vond het station. In de 
trein waren een man en een vrouw. 
“Please help me!”, vroeg ik. 

Zo ben ik in 2012 in Ter Apel geko-
men. In 2014 kreeg ik een verblijfs-
vergunning en ging ik in IJmuiden 

wonen. Daarna ben ik snel begonnen 
met de inburgering. Ik heb bijna alles 
gehaald! Ik wacht alleen nog op de 
uitslag van het examen Nederlands 
Spreken. Dat is moeilijk, hoor. Ik kan 
met anderen praten, maar ik schaam 
me soms dat ik het niet béter kan. 
Maar als ik kleine zinnen maak, dan 
lukt het. Intussen ben ik al begonnen 
met het Staatsexamen. De eerste tijd 
in Nederland heb ik veel gehuild. Ik 
dacht aan wat er is gebeurd, wat ik 
heb achtergelaten, aan mijn land 
en natuurlijk aan mijn kinderen. In 
2010 heb ik ze voor het laatst gezien, 
ik weet niet hoe groot ze nu zijn. Ik 
voelde me eenzaam. 

Nu gaat het beter. Ik doe vrijwilli-
gerswerk in twee verzorgingshuizen. 
Ik help in de keuken en breng be-
woners naar activiteiten of naar de 
kerkdienst. Ik probeer veel te praten 
met collega’s en bewoners, want daar 
leer ik van.

Wat ik gek vind in Nederland, is het 
weer. Soms schijnt de zon, en ineens 
regent het. Dat is vervelend als je op 
de fi ets zit. Maar ik ben blij dat ik in 
Nederland woon. Het leven is nu be-
ter dan vroeger. Vroeger was ik kap-
ster. Ik hoop dat ik in de toekomst 
ook hier als kapster kan werken. Te-
gen mijn buren, mijn collega’s en 
mijn baas wil ik zeggen: dankjewel 
voor jullie hulp en jullie respect voor 
mij.(foto: Hyder Aljezairi)

Buurtcafé Rivierenbuurt
Samen leven in de Rivieren-
buurt? Daar zorgen we met el-
kaar voor!

Wilt u vertellen wat fi jn is aan wo-
nen in de  Rivierenbuurt? Heeft u 
ideeën over hoe het beter kan, zo-
dat bewoners langer in deze buurt 
kunnen blijven wonen? Denk bij-
voorbeeld aan aanpassingen in 
woningen, veiligheid op straat 
of aanpassingen in de openbare 
ruimte. Of heeft u ideeën over hoe 
buurtbewoners elkaar meer kun-

nen helpen of ontmoeten? Wij zijn 
benieuwd naar uw ervaringen.

Praat samen met omwonenden, 
mensen van de gemeente en or-
ganisaties uit de buurt in het zo-
geheten buurtcafé. Een bijeen-
komst, die op 22 november 2017 
wordt gehouden in woonzorgcen-
trum Velserduin aan de Schel-
destraat 101 in IJmuiden. De bij-
eenkomst begint om 19:00 uur en 
eindigt rond 21:30 uur. (foto: ge-
meente Velsen)
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Om aan de Strategische agenda 2020 uitvoering te geven wordt in 2018 en verder 
extra geïnvesteerd in de volgende  initiatieven:

Interessant 
IJmuiden, impuls 
voor stedelijke  

vernieuwing

Impuls voor  
de buitensport:  
herstructurering 

sportvelden

Upgrade rauwe  
loper, verbeteren  

routes naar de haven, 
het strand en  

de zee

Investeren in de toekomst

Innovatiefonds 
Bedrijvigheid en 
duurzaamheid

Sociaal-culturele 
infrastructuur, 

modernisering van 
maatschappelijk  

vastgoed

Burger- 
participatie,  

vergroten samenspel 
inwoners-partners- 

overheid

Verder bouwen aan Velsen

Begroting 2018 in één oogopslag
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De focus hier is 
de ontwikkeling 
en uitvoering van 
het economisch en 
duurzaamheidsbeleid. 
Dit beleid heeft 
voor nu en in de 
toekomst een effect 
op de gehele Velsense 
samenleving; voor 
zowel ondernemers als 
inwoners. 

Belangrijk deel van de 
begroting gaat over 
de directe woon- en 
leefomgeving van de 
inwoners van Velsen; 
de inrichting van de 
openbare ruimte en het 
bieden van culturele 
voorzieningen. De 
taken van de nieuwe 
Omgevingswet vallen 
grotendeels onder dit 
programma. 

Dit zijn de algemene, 
ondersteunende taken 
zoals:
-  de algemene en 

niet geoormerkte 
inkomsten en 
belastingen. 

-  De overhead en 
treasuryfunctie; 

-  De exploitatie van 
vastgoed, als 
eigenaar; 

-  en de ontwikkeling 
van de grond-
exploitaties. 

Dit deel van de 
begroting richt 
zich op het brede 
sociaal domein: de 
ontwikkeling en 
ondersteuning van  
de inwoners, evenals 
voor zowel het 
verstrekken van 
zorg als preventie. 
Sportstimulering is een 
logische aanvulling.

Het besturen van de 
gemeente door raad 
en college inclusief 
de bestuurlijke 
samenwerkingen (zoals 
IJmond samenwerking) 
maakt deel uit van 
deze begroting.  
Als ook de 
gemeentelijke taken 
op het gebied van 
veiligheid (lokaal 
en regionaal) en 
persoonsgegevens 
(persoonsbewijzen, 
naturalisatie, trouwen)

Ondernemend en 
duurzaam in Velsen

Wonen en leven  
in Velsen

Organisatie en  
financiën

Vitaal en sociaal  
in Velsen

Burger  
en bestuur

De nieuwe programma’s in 2018

Waar gaat ons geld naar toe?

Ondernemend en duurzaam in Velsen

Vitaal en sociaal in Velsen

Wonen en leven in Velsen

Burger en bestuur

Organisatie en financiën

Waar gaat ons geld naar toe?

Ondernemend en duurzaam in Velsen

Waar gaat ons geld naar toe?
€12.453.000 

€85.421.000 
€25.826.000 

€13.361.000 

€33.330.000 

Belangrijke aandachtsgebieden in 2018

Extra impuls cultuureducatie in het onderwijs

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor kinderen. Ze dragen bij 
aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en 
ontwikkeling van de zintuigen en de hersenen. Cultuureducatie is 
daarom een belangrijk speerpunt van het cultuurbeleid van Velsen en 
de cultuurcoaches spelen daar een belangrijke rol in. Zij laten de jeugd 
via de scholen kennis maken met allerlei kunst- en cultuurvormen, 
zodat meer kinderen iets met kunst gaan doen, lid worden van een 
amateurkunstvereniging of lessen gaan volgen.

Velsen wil voorkomen dat kinderen met 
een achterstand aan hun leven beginnen. 
Dit vindt vaak plaats bij gezinnen met 
een laag inkomen. Extra aandacht voor 
de stimulering van de ontwikkeling van 
deze kinderen en nog te ontwikkelen 
voorzieningen kunnen een achterstand 
voorkomen. Bij het ontwikkelen van 
nieuwe voorzieningen wordt een  
kindpanel betrokken.  

Kinderen in gezinnen met een laag inkomen

Techport; techniek komt meer 
in de belangstelling

In de begroting is geld uitgetrokken voor 
Techport. De regio IJmond wil bekend 
zijn als krachtige techniekregio. Velsen 
werkt daarom samen met partners aan 
de ambities van Techport: genoeg goed 
gekwalificeerd technisch geschoolde 
vakkrachten en innovatiekracht bij het 
gevestigde bedrijfsleven. Het onderwijs 
en bedrijfsleven hebben daarin een 
belangrijke rol. Een van de projecten is 
Technolab waarin kinderen enthousiast 
worden gemaakt voor techniek. Een 
ander project is JIT maintenance: 
innovatief gebruik maken van slimme 
technologieën voor het voorspellen van 
onderhoud. Voor een proefopstelling is 
een Europese subsidie gevraagd.

Aansluiten bij Participatie-
fonds Duurzaamheid 

Velsen wil de innovatieve- en 
circulaire economie stimuleren: 

waardevolle producten en 
grondstoffen worden niet  
weggegooid maar zo veel 

mogelijk opnieuw gebruikt.  

De gemeente neemt deel 
aan het Participatiefonds 

duurzaamheid van de provincie. 
Uit dit fonds kunnen bedrijven 
geld lenen om projecten op te 

starten, om dit later aan het 
fonds terug te betalen.
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Entree IJmuiden wordt mooi

In 2018 wordt het entreegebied van IJmuiden verbeterd: het gebied 
tussen het Pontplein en Plein 45. De reconstructie van het Pontplein en 
de toegang vanaf het Pontplein de gemeente in worden gestart evenals de 
verbetering van de inrichting van De Noostraat (inclusief voorbereiding 
van de renovatie van de woningen aan de zuidkant van De Noostraat). 
Als laatste kunnen genoemd worden de lampen die op het gemeentehuis 
gaan schijnen. Verder IJmuiden in zijn er plannen voor invulling van 
verschillende plekken in IJmuiden, zoals Havenkwartier en KPN locatie.

Uitbreiding digitale 
dienstverlening

De dienstverlening van de gemeente wordt 
beter, sneller en slimmer. Het digitale loket 
van Velsen wordt in 2018 verder uitgebreid. 
(Bruids)Paren kunnen hun voorgenomen 
huwelijk digitaal doen (‘in ondertrouw 
gaan’). Hiervoor hoeft de inwoner niet  
meer naar het gemeentehuis te komen.

De gemeente is aangesloten op de 
berichtenbox van ‘mijn overheid’,  
www.mijnoverheid.nl.   
Inwoners die aangesloten zijn op deze 
box krijgen van Velsen de aanslagen langs 
deze weg. Verdere uitbreidingen: digitaal 
bericht over verlopen reisdocumenten en 
de afhandeling van bezwaren. 
 
De gemeenteraad van Velsen wil de 
betrokkenheid van burgers en bedrijfsleven 
bij de lokale democratie vergroten.

Dienstverlening:  
serviceteams onderhoud  

openbare ruimte

Om onze dienstverlening aan 
de inwoners nog beter aan te 
laten sluiten op het gewenste 

kwaliteitsniveau worden één of 
meer serviceteams gestart, naast 

de al bestaande  
onderhoudsteams.  

 
Een serviceteam kan snel en 
adequaat meldingen/vragen 
van inwoners beantwoorden  

en waar nodig lichte 
werkzaamheden uit (laten) voeren

Nieuwe agenda sportaccommodaties

Sport draagt bij aan een gezonde en vitale samenleving en is 
belangrijk voor onze inwoners. Goede sport-accommodaties zijn 
hierbij onmisbaar. In 2018 gaan we de sport nog meer verbinden 
met onder andere zorg, welzijn en onderwijs.  
Om de sport de komende jaren een impuls te geven, stellen we 
een nieuwe agenda sportaccommodaties op. In deze agenda 
staan speerpunten voor gerichte investeringen in blijvend 
veilige, functionele en duurzame sportvoorzieningen. Zo gaan 
wij bijvoorbeeld investeren in de sportparken Zeewijk en 
Schoonenberg.
 

In 2018 verkiezingen  
voor nieuwe raad 

Woonlasten in 2018
Sociaal domein
De gemeente zal via een innovatiebudget investeren in een 
slimmere en efficiëntere dienstverlening in het Sociaal 
domein. Door deze vernieuwde kijk kunnen we kwetsbare 
inwoners passend (en blijvend) ondersteunen. Een van 
de projecten zal ervoor zorgen dat iedereen die zorg nodig 
heeft makkelijk toegang heeft tot informatie, advies en 
ondersteuning bij vragen over gezondheid, inkomen, welzijn 
en (mantel)zorg.

Ontwikkelen digitaal platform samenspraak en inspraak
In 2018 worden de mogelijkheden van het realiseren 
van een digitaal platform voor samenspraak en inspraak 
uitgewerkt om het samenspel met inwoners en ondernemers 
te vergroten Dit komt mede voort uit de raadsbrede motie 
‘Democratische innovatie’. ‘

Innovatie

Ozb

Riool

Afval

Voor 2018 zijn de tarieven geïndexeerd. De Woonlasten stijgen met 
gemiddeld € 2. In het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen verder bouwen aan 
Velsen’ staat over het tarievenbeleid dat de OZB slechts wordt geïndexeerd 
en niet wordt ingezet om nieuw beleid te financieren of gaten in de 
begroting te dichten. Er wordt sterk ingezet op het omlaag brengen van de 
afvalstoffenheffing: deze zorgt in Velsen vooral voor de hoge woonlasten. 
De ontwikkeling van de woonlasten in de collegeperiode geeft, gelet op de 
tarieven voor 2018, het volgende beeld te zien:
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Uit de tabel valt af te leiden dat de woonlasten over de college periode, 
relatief gezien, zijn gedaald.

Waar komt ons geld vandaan?

Algemene uitkering
€91.411.000 

Uitkerings-
verstrekkingen

€19.217.000 

Lokale heffingen
€18.637.000 

Afvalstoffenheffing en 
rioolrecht

€15.660.000 

Grondexploitaties en 
vastgoed verkoop

€4.736.000 

Overige inkomsten
€15.348.000 
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Financiële positie is gezond

Uit de financiële kengetallen in de 
paragraaf weerstandsvermogen is te 
lezen dat de financiële positie van de 
gemeente Velsen goed is. Hieronder zijn de 
kengetallen opgenomen met een duiding 

voor het lezen. Een enkel getal zegt niets, 
de samenhang geeft het beeld. In de tabel 
hieronder is de ontwikkeling van het eigen 
vermogen opgenomen. Het eigen vermogen 
is onderverdeeld naar soort reserve.

Rekening
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

1A Netto schuldquote 97,89 117,38             112,77             

1B Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

93,33 112,95             110,31             

2. Solvabiliteitsratio 22,00 17,67 17,35

3. Kengetal grondexploitatie 12,93 4,14 2,71 

4. Structurele exploitatieruimte 2,13 (0,16) 0,65 
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten 

meerpersoonshuishouden 107,47             104,70             103,40             
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Weerstandsvermogen is ruim voldoende

Deze indicator geeft aan in welke mate 
de onderkende financiële risico’s de 
gemeente zelf kan opvangen met het 
zogenaamde weerstandsvermogen. 
De weerstandscapaciteit bestaat uit:
algemene reserves, stille reserves, 
de post onvoorzien en de onbenutte 
belastingcapaciteit.

De risico’s gedeeld door de 
weerstandscapaciteit komt uit op 1,8. 
Deze is gedaald. Dat is vooral het 
gevolg van het besluit bij de 
Perspectiefnota 2017 om € 7,5 mln uit 
de Algemene reserve te oormerken 
voor ‘Investeringen in de Visie op 
Velsen’.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 21 november 2017
Locatie: gemeentehuis Heemskerk, Maerten van Heemskerckplein 1, 1964 
EZ Heemskerk. Aanvang 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de 
raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daar-
na nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over de-
ze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergadering van 
de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publie-
ke tribune van de raadzaal in Heemskerk.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e@regioijmond.nl met vermelding van onder-
werp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog contact 
met u op. 

Agenda IJmondcommissie
Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de 
IJmondgemeenten in de komende periode. Met elkaar willen de gemeenten 
verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen versterken door 
samenwerking en verbinding. Het resultaat is een regionale cultuurvisie voor 

de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden benoemd en verkend. 
De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld participatie, welzijn, zorg, 
toerisme en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk gelegd. In deze visie staat de 
inspiratie, creativiteit en kracht van het culturele veld centraal.Naast de be-
spreking in de IJmondcommissie heeft er op 6 november ook een bijeenkomst 
voor de stakeholders plaatsgevonden. De input wordt meegenomen tijdens de 
bespreking van dit agendapunt.

Besluitvorming raadsvergadering 9 oktober 2018
Jeroen Bakker is toegelaten als raadslid voor de VVD en Kitty Wolfs heeft de 
belofte afgelegd als nieuw steunfractielid van Velsen Lokaal.

De begroting 2018 is donderdag unaniem door de gemeenteraad aangenomen. 
Het ingediende amendement over diversiteit van Beryl Dreyer en twee moties 
over participatie en wachttijd en de omgekeerde toets in het Sociaal Domein 
van de SP en een motie over Buitenschaakplekken van Groen Links haalden 
het niet. Alleen een (aangepaste) motie van Groen Links en LGV over het snel-
ler doorvoeren van energiezuinige straatverlichting kreeg de meerderheid van 
stemmen.

De Belastingverordeningen 2018 gemeente Velsen zijn vastgesteld.

De raadsvergadering is terug te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad door te 
klikken op de raadskalender en de raadsvergadering van 9 oktober.

Kapmelding
Een eik aan de Driehuizerkerkweg in Driehuis (ter hoogte van de camping) vanwege geringe vitaliteit. 
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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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Havenkade 55, vervangen kozijnen 
en beplating toren (08/11/2017) 
25423-2017;  
Peperkers 13, plaatsen balkonbegla-
zing (09/11/2017) 23930-2017;   
Boerhaavestraat 6, wijzigen voor-
gevel, plaatsen erfafscheiding 
(10/11/2017) 25273-2017.

Velsen-Zuid
Tolsduinerlaan 1, vervangen en ver-
plaatsen hek (07/11/2017) 26488-
2017;  (Gemeentelijk monument) 
Oude Pontweg ong., plaatsen 
hekwerk, aanleggen tegelpad 
(08/11/2017) 24385-2017.

Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepane-
len( 07/11/2017) 24247-2017.
   
Santpoort-Zuid
Van den Bergh van Eysingaplant-
soen 1-42. 25-48 en 49-72, vervan-
gen balkonhekken (09/11/2017) 
26833-2017.

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Sinterklaasintocht op 18 novem-
ber 2017 van 12.00 uur tot 17.00 uur 
(08/11/2017) 23072-2017.

Besluiten

Aanvragen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. 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 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de Infopagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De Jutter en De Hofgeest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
november 2017 tot en met 10 no-
vember 2017 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 56, plaatsen dak-
opbouw (07/11/2017) 29134-2017;   
Rembrandtlaan 47,oprichten garage 
(07/11/2017) 29169-2017; 
Waalstraat 107, plaatsen deurluifel 
(08/11/2017) 29305-2017; 
Lange Vlak 74, plaatsen afdak 
(10/11/2017) 29525-2017. 

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 74, plaat-
sen dakkkapel (10/11/2017) 29520-
2017. 

Santpoort-Noord
Overbildtweg 46, plaatsen terras-
overkapping (07/11/2017) 29218-
2017;
Kerkweg 23, plaatsen dakopbouw 
(09/11/2017) 29359-2017.  

Velserbroek
Lieskamp 7, plaatsen uitbouw 
(06/11/2017) 29088-2017;
Schoener 6,oprichten schuur, plaat-
sen overkapping, kappen 4 bomen 
(05/11/2017) 28979-2017.

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 waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Zeeweg 319, oprichten woning 
(08/11/2017) 22253-2017;  

Kanaalstraat 31 RD, verbouwen bo-
venwoning in twee appartementen 
(10/11/2017) 25703-2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

IJmuiden
Herculesstraat 6B,, verbouwen 
garage, plaatsen overkapping 
(10/11/2017) 28348-2017.   

Velsen-Noord
Gildenlaan 56, wijzigen erfafschei-
ding (07/11/2017) 25556-2017.  

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 3, realiseren 2 par-
keerplaatsen (10/11/2017) 17769-
2017.




