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• In de warme en droge zomer hebben plan-
ten en bomen in Velsen het zwaar gehad.  
Nieuwe aangeplante bomen en vaste plan-
ten hebben in deze periode extra water 
gekregen. Dit water komt  uit sloten. On-
danks extra zorg zijn er toch bomen dood-

gegaan. Zowel dode oude als nieuwe bo-
men worden vervangen door nieuwe.

Meer informatie: www.velsen.nl/gemeente-
raad. Klik op de raadskalender en onder ‘over-
zichten’ op Collegeberichten.

  Uit het college

Na de gemeenteraadsverkiezing van 
maart 2018 werden nieuwe wethouders 
benoemd. Het nieuwe college sprak in 
de afgelopen maanden met inwoners, 
organisaties, ondernemers, verenigin-
gen, scholen, buurgemeenten en be-
zoekers van Velsen. De wethouders 
hoorden wat Velsenaren belangrijk vin-
den en toetsten dat aan de eigen idee-
en. De resultaten hiervan staan in het 
nieuwe Collegeprogramma, met het 
motto ‘Velsen komt naar je toe!’.

Aan de slag
Het college wilde in het voorjaar snel aan 
de slag, maar ook de tijd nemen om een 
heldere koers voor de toekomst uit te zet-
ten. Het college ging daarom aan het werk 
op basis van een voorlopig collegepro-
gramma. Ondertussen werd er gewerkt 
aan een raadsakkoord wat samen met de 
inbreng van veel inwoners en organisa-
ties is gebruikt voor het Collegeprogram-

ma 2018-2022. Het plan voor de lange  ter-
mijn. Het collegeprogramma is nu klaar.

Vijf thema’s
Het Collegeprogramma heeft vijf belang-
rijke thema’s.
•  Vergroten van de kwaliteit van de pu-
 blieke dienstverlening.
•  Vernieuwen van werkwijze van de ge-
 meente.
•  Naar een duurzaam Velsen.
•  Versterken ondernemersklimaat, 
 leefomgeving en leefb aarheid.
•  Zorgen dat iedereen meedoet.

Verder invullen
In de komende tijd zal het college in ge-
sprek gaan met de gemeenteraad over de 
plannen in het Collegeprogramma.

Nieuwsgierig naar het collegeprogramma 
en wilt u het lezen, kijk op www.velsen.nl.

‘Velsen komt naar je toe!’
Collegeprogramma 2018-2022

Voor mensen die niet veel geld te beste-
den hebben, kunnen onverwachte ziekte-
kosten een groot probleem zijn. Maar ook 
als er hoge zorgkosten zijn door een chro-
nische ziekte. En soms vermijden men-
sen de zorg die ze nodig hebben, omdat 
de kosten te hoog zijn. Dit is ongewenst. 
Daarom geeft de gemeente Velsen aan 
mensen met een laag inkomen een kor-
ting op de maandelijkse premie van de 
zorgverzekering van het Univé gemeen-
tepakket. Deze zorgverzekering is alleen 
mogelijk voor mensen met een inkomen 
tot 130% van het minimuminkomen.  

Aanmelden 
Wilt u gebruik maken van deze korting? Dan 
moet u vóór 1 januari 2019 overstappen naar 
het Univé gemeentepakket. Dit kan vanaf 
15 november 2018. Op de website www.ge-
zondverzekerd.nl kunt u  uw huidige verze-
kering vergelijken met die van het Univé ge-
meentepakket en u ook direct aanmelden. 

Spreekuren
Adviseurs van Univé organiseren spreek-
uren waar zij u meer kunnen vertellen over 
de inhoud van het gemeentepakket. U kunt 
daar met al uw vragen terecht. Als u wilt 
overstappen, kan dat ook ter plekke. Zorgt u 
er dan voor dat u uw Burgerservicenummer 
(en die van uw mee te verzekeren kinderen) 
en uw IBAN-nummer (bankrekeningnum-
mer) mee heeft.

De spreekuren zijn op: 
•  Dinsdag 27 november van 14.00 tot 16.00
  – Buurtcentrum De Dwarsligger - Plane-
 tenweg 338 IJmuiden
•  Vrijdag 30 november 10.00 tot 12.00 uur  
 Brede school Velsen Noord - Heirweg 2A  
 Velsen-Noord
•  Donderdag 13 december van 14.00 tot  
 16.00 uur –Buurtcentrum De Dwarslig-
 ger – Planetenweg 338 IJmuiden 
•  Woensdag 19 december Burgerzaal ge-
 meente Velsen 10.00 tot 12.00 - 
 Ingang Plein 1945 IJmuiden

Hulp bij aanmelden
 Daarnaast is het ook mogelijk om in het ge-
meentehuis hulp te krijgen bij het aanmel-
den.  Er is tot het einde van het jaar  een 
aparte balie geopend voor het Univé ge-
meentepakket . Deze is open op maandag-
ochtend tussen 09.00 en 11.00 en op donder-
dagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.  
Foto: gemeente Velsen

Zorgverzekering voor mensen 
met een minimuminkomen

Sportloket Velsen vindt het belangrijk om 
de Velsense jeugd enthousiast te maken 
voor de schaatssport. Daarom kregen op 
donderdag 8 november 2018 alle leerlingen 
van groep 6 van de Velsense basisscholen 
een schaats- of curling-clinic aangeboden. 

Maar liefst 11 scholen met een totaal van bijna 
400 kinderen hebben hier aan deelgenomen. 
De kinderen kregen les van bekende topschaat-
sers uit Haarlem of mochten vrij schaatsen. De 
curling-clinic vond plaats op het middenter-
rein van de ijsbaan in Haarlem.

De organisatie van het schoolschaatsen en cur-
len was in handen van Sportloket Velsen en 
IJsclub Haarlem. Beide organisaties kijken te-
rug op een geslaagde dag, zeker gezien het en-
thousiasme bij de kinderen en de inzet van de 
vrijwilligers en trainers.

Groep 6 op het ijs!
Clinic schaatsen en curling

Rijkswaterstaat en aannemerscombina-
tie OpenIJ organiseren op woensdag 21 
november een informatieavond voor de 
omwonenden van de nieuwe zeesluis 
IJmuiden. 

Deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en vindt plaats in het 
IJmond Stadion aan de Minister van Hou-
tenlaan 123B in Velsen-Zuid. 

Programma
19.00 uur: inloop in zaal Club West
19.30 uur: stand van zaken zeesluis IJmui-
den door OpenIJ en Rijkswaterstaat
20.15 uur: gelegenheid tot het stellen van 
vragen.

Geïnteresseerden kunnen zich via nieuwe-
zeesluisijmuiden@rws.nl  aanmelden voor 
de informatieavond. 

Nieuwe zeesluis IJmuiden
Om ruimte te bieden aan steeds groter 
wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in 
IJmuiden gewerkt aan de bouw van de groot-
ste zeesluis ter wereld. De nieuwe sluis wordt 
500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter 
diep. Het project is een samenwerkingsver-
band van het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, 
de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam 
en de gemeente Velsen. Aannemersconsor-
tium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in 
opdracht van Rijkswaterstaat.

Woensdag 21 november
 Informatieavond zeesluis 
IJmuiden
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De afgelopen twee maanden stond het 
verkeer op de Parkweg in Velsen-Zuid re-
gelmatig vast tijdens de spits. Het college 
neemt deze fi ledruk serieus. De gemeente 
monitort de verkeerssituatie en is op zoek 
naar oplossingen.

De situatie rondom de Parkweg is niet nieuw. 
Al in de eerste helft van dit jaar zijn we daar-
mee geconfronteerd. Na de zomervakantie is 
dit verergerd, met name in de periode van 3 tot 
en met 15 september. Dit waren de eerste twee 
weken na de zomervakantie. Op dat moment 
waren ook de werkzaamheden aan de Hagelin-
gerweg in Santpoort-Noord in volle gang. Hier-
door kon het verkeer niet via Driehuis richting 
IJmuiden en moest er omgereden worden via 
de Rijksweg of de N208.

Daarnaast is er sinds april ook extra verkeer 
door de afsluiting van de sluisroute. Concreet 
betekent dit in de ochtendspits extra verkeer 
IJmuiden uit over de Parkweg richting Vel-
sertunnel en in de avondspits meer verkeer 
IJmuiden in; vanuit de tunnel via de Rijksweg 
en Parkweg. 

Onderzoek verkeersregelinstallatie
De gemeente heeft de leverancier van de ver-
keersregelinstallatie op het kruispunt Park-
weg/Rijksweg gevraagd te onderzoeken of de 
verkeersregeling aangepast kan worden op ba-
sis van het huidige aanbod van verkeer. De le-
verancier doet twee suggesties om de regeling 
aan te passen zodat het verkeer beter kan door-
stromen.

Ten eerste: De koppeling tussen de verkeers-
lichten op de Parkweg bij de ’s Gravenlust en bij 
de Rijksweg voor het verkeer richting A22 an-
ders instellen dan nu het geval is. Hierdoor kan 

de opstelruimte tussen de ’s Gravenlust en de 
Rijksweg beter benut worden, waardoor de ca-
paciteit omhoog gaat.

Ten tweede : Anders omgaan met de ingrepen 
die de buschau� eurs in de regeling doen. De 
verkeerslichten worden door middel van een 
radiosignaal vanuit de bussen beïnvloed. Door 
hier iets in te veranderen, krijgt het verkeer op 
de Parkweg richting A22 minder last van de 
busingrepen.

De e� ecten van bovenstaande ingrepen laten 
we onderzoeken aan de hand van een nog te 
bouwen verkeersmodel. Op korte termijn ver-
wachten wij hierover meer duidelijkheid.

 Intelligente verkeersregelinstallatie ( i-
VRI)
Naast dit onderzoek hebben wij een andere 
fi rma benaderd om te onderzoeken of met een 
nieuw type verkeersregelinstallatie -de zoge-
heten intelligente verkeersregelinstallatie ( i-
VRI)-, het verkeer op dit kruispunt beter gere-
geld kan worden.

Een i-VRI is een verkeersregelinstallatie die 
kan communiceren met voertuigen in de rui-
me omgeving van het bewuste kruispunt. Door 
gebruik te maken van data van navigatiesyste-
men en smartphones van de weggebruikers is 
meer informatie beschikbaar dan bij een tra-
ditionele verkeersregelinstallatie. Het verkeer 
kan dan e�  ciënter geregeld worden. 

Ook van deze mogelijke oplossing worden de 
e� ecten met behulp van een verkeersmodel on-
derzocht. De resultaten van dit onderzoek ver-
wachten we voor het eind van het jaar. De ge-
meente zal de resultaten hiervan te zijner tijd 
bekend maken.

Op zoek naar oplossingen
Verkeersdruk Parkweg

In zwembad De Heerenduinen is het feest 
op vrijdag 16 november. Kinderen van 6 tot 
en met 14 jaar zijn van harte welkom. Dob-
berend op een luchtbed kun je kijken naar 
een leuke fi lm. 

 Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken 
naar de fi lm “Kapitein onderbroek”. 
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd 

tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed 
mee te nemen het zwembad heeft er voldoen-
de (50 stuks), maar wil je op een eigen lucht-
bed fi lm kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De ‘Drijf Inn‘ is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje. Toe-
gang € 6,10.

Dobberen en een fi lm kijken 
Kom naar de ‘Drijf Inn’!

Gisteren heeft Henk Wijkhuisen uit 
Driehuis, uit handen van burgemees-
ter Dales een Koninklijke Onderschei-
ding. De uitreiking vond plaats op het 
gemeentehuis. Henk Wijkhuisen heeft 
zich 14 jaar ingezet als raadslid voor 

de gemeenteraad van Velsen. Hij is 12 
jaar fractievoorzitter geweest van D66 
Velsen en daarmee ook lid van het Pre-
sidium. Henk Wijkhuisen is benoemd 
als Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
(Foto: Reinder Weidijk)

Koninklijke Onderscheiding 

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 30 oktober 2018 een 
anterieure overeenkomsten van grondex-
ploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plangebied Trawler-
kade 16 te IJmuiden.
Het navolgende kadastrale perceel maakt 

deel uit van het plangebied Locatie Trawler-
kade 16 te IJmuiden: gemeente IJmuiden, 
sectie L, nummer 4919. 
De overeenkomst heeft betrekking op de wij-
ziging van de functie van het perceel naar een 
sexinrichting.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomsten ligt vanaf 19 november 
2018 tot en met 31 december 2018 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-
meentehuis is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.

Als alles goed gaat met u bedrijf, staat 
iedereen in de rij. Maar gaat het minder, 
dan staat u   er als ondernemer vaak alleen 
voor. Daarom is 155 opgericht, onafhan-
kelijk en deskundig. Zijn er momenten dat 
u zich afvraagt hoe het verder moet? Is 
uw bedrijf in de kern gezond maar hebt u 
last van gedoe? Hoe eerder u hulp zoekt, 
des te groter de kans dat het succes u 
weer toelacht.

De gemeente Velsen en het Instituut voor 
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken 
vanaf 2014 samen om ondernemers in zwaar 
weer hulp te bieden. Via ‘155-Help-een-be-
drijf ’ hebben ruim 170 ondernemers zich 
gemeld met een vraag om hulp. Deze onder-
nemers zijn grotendeels aª omstig uit de za-
kelijke dienstverlening en detailhandel. De 
hulp richt zich onder andere op bedrijfsvoe-
ring, commercie en fi nanciën.

Steun voor lokale ondernemers
Wethouder Marianne Steijn: “Wij vinden 
het als gemeente belangrijk om onze lokale 
ondernemers te steunen waar mogelijk, ook 
in moeilijke tijden. Met het continueren van 
de samenwerking op het gebied van 155 kun-
nen we hiervoor blijven zorgen”.

Kosteloos advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in 
nood te laat hulp zoeken. Daarom zijn er een 
website en een telefoonnummer waar on-
dernemers makkelijk om hulp kunnen vra-
gen. De ondernemer kan daarna direct aan 
de slag om samen met een adviseur van het 
IMK naar oplossingen te zoeken. 

Contact
Ondernemers kunnen contact opnemen met 
een adviseur via 088 9990 155 of online via 
www.155.nl. Op het 155-platform kunnen 
ondernemers anoniem en 24 uur per dag, 
7 dagen per week, terecht voor diagnose en 
hulp. Ook zelfdiagnose is mogelijk door mid-
del van een online scan op de website.

Voortzetting samenwerking gemeente en 155 
Hulp aan ondernemers
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De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

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, omgevingsver-
gunningen 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 afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepubli-
ceerd. Op de gemeentelijke website www.Vel-
sen.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-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te vinden op: 
www.velsen.nl/gemeenteraad.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 3 november tot en met 9 novem-
ber 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 
Lierstraat 93, vergroten van de 2e verdieping 
(05/11/2018) 17021-2018
Kennemermeer ong., plaatsen 2 tiny houses 
(08/11/2018) 17356-2018  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, verbouwen van tandartsprak-
tijk (07/11/2018) 17291-2018  

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, het ver-
bouwen en wijzigen van gebruik van de 
kerk naar deels kerk en deels kantoor 
/ aanleggen uitrit / aanleggen parkeerterrein / 
kappen 12 (2 monumentale) bomen (9/11/2018) 
17484-2018 (Rijksmonument)
 
Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dakkapel 
(achterzijde) (6/11/2018) 17097-2018 
D. Marotstraat 102, plaatsen dakopbouw en uit-
breiding dakterras (06/11/2018) 17185-2018  

Westlaan 41, handelen in strijd met regels be-
stemmingsplan i.v.m. 100% Nieuwjaarsborrel 
op 5 januari 2019 (08/11/2018) 17321-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorge-
legd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 140255

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning
IJmuiden
Kennemerlaan 52, wijzigen van een winkel-
ruimte naar Kinderdagverblijf (8/11/2018) 
13080-2018

Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen stenen berging 
(08/11/2018) 16490-2018

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17
Velserbroek
Kerstsamenzang 2018, op 24 december 2018 
van 15:00 tot 21:00 uur, locatie: Vesting-
plein,(08/11/2018) 17338-2018

100% Nieuwjaarsborrel, op 5 januari 2019 van 
19:00 tot 00:00 uur, locatie: tenthal op parkeer-
plaats Westlaan 41, (08/11/2018) 17373-2018

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen Stanley H., op 17 november 2018 
van 11:00 tot 14:00 uur, locatie: Middenhaven-
straat  t.h.v. nr. 33, (05/11/2018) 17154-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten geno-
men. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Van der Helststraat 9, optrekken achtergevel en 
uitbreiden  2e verdieping (8/11/2018) 12620-
2018
Stolstraat 2, plaatsen dakopbouw (8/11/2018) 

13290-2018

Velsen-Zuid
Genieweg 44, tijdelijke aanleg en opruimen 
ontvangstlocatie voor bagger (8/11/2018) 
13038-2018

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, versterken van binnen-
vaartkade (07/11/2018) 13179-2018 

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 41, vervangen kozijnen 
en 2 dakkapellen en doorbreken binnenwand 
(8/11/2018) 13550-2018

Velserbroek
Liniepad 46, vervangen van schuur door tuin-

huis  (8/11/2018) 4606-2018  

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:17

IJmuiden
Sinterklaasintocht, op 17 november 2018 van 
12:00 tot 16:00 uur, locatie: route Sluisplein, 
Kennemerplein, Plein 1945 (07/11/2018) 
13789-2018  

Santpoort-Noord
Intocht Sinterklaas, op 24 november 2018 van 
12:00 tot 17:00 uur, locatie: route Burgemeester 
Enschedélaan, Hoofdstraat, Broekbergenplein 
(08/11/2018) 12785-2018

IJmondcommissie 27 november 2018
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk, Stations-
plein 48, 1948 LC Beverwijk
Aanvang 20.00 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen krijgen informatie en be-
spreken regionale onderwerpen met de daarbij behorende raadsvoorstellen in de IJmond-
commissie. Daarna nemen de raadsleden over de raadsvoorstellen in de drie afzonderlijke 
raadsvergaderingen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal.

Inspreken
 Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 567502 of 
via de mail: gri�  e@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en 
telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met u op. 
Agenda IJmondcommissie aanvang 20.00 uur

Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet 2019 
 In de ‘Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2019’ is o.a. de hoogte van de 

individuele studietoeslag geregeld. Deze toeslag is een inkomensondersteunende voorzie-
ning voor studenten met een beperking die niet in staat zijn om het minimumloon te ver-
dienen.

In de IJmond is dit bedrag nu €500,- per jaar. Dit bedrag wijkt sterk af van de toeslagen in 
de regio Zuid-Kennemerland. De meeste deelnemende regiogemeenten hebben het bedrag 
verhoogd naar maximaal €2.860,- per jaar. Dit bedrag is bepaald op basis van een onderzoek 
van het Nibud. Met het voorstel voor invoering van een nieuwe verordening, wordt deze 
verhoging ook voor de IJmond gemeenten gerealiseerd. 

Verevening jeugdzorg
Om de nieuwe jeugdzorgtaken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, zijn gemeenten re-
gionaal gaan samenwerken. Op sommige onderdelen is deze samenwerking wettelijk ver-
plicht, op andere onderdelen kan het een keuze zijn. De IJmondgemeenten hebben daarin 
ook keuzes met elkaar gemaakt in de manier waarop ze regionaal risico’s rond de taken op 
de jeugdzorg met elkaar verevenen. De drie colleges willen per 2019  de verevening van de 
kosten jeugdzorg beëindigen. De drie colleges hebben hierbij een afwijkende visie. Op ver-
zoek van de heer Smeets van de fractie van D66 Velsen wordt in de IJmondcommissie be-
sproken hoe de drie raden tegen de verevening jeugdzorg aankijken.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
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Woonlasten
(bedragen €) 

Ratio weerstandsvermogen

Waar gaat ons geld naar toe? 
(bedragen  x 1 mln) 

Ondernemend en 
duurzaam Velsen

€ 13,6

Vitaal en sociaal 
Velsen
€ 88,3

Wonen en leven  
in Velsen
€ 27,2

Burger en bestuur
€ 14,6

Organisatie en 
financiën
€ 34,5 800

700

600

500

400

300

200

100

0

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Ozb
Riool
Afval

Jaarstukken
2015

Jaarstukken
2016

Jaarstukken
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

2,3

1,9

2,4

1,8

2,2

De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in welke 
mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen met het 
zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze bestaat uit: al-
gemene reserves, stille reserves, budget onvoorzien en de 
onbenutte belastingcapaciteit.

De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit 
voor het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 1,9 
bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. Dit is 
het gevolg van een daling van de risico’s.

De woonlasten stijgen met € 37. Naast de compensatie voor 
de inflatie (€ 17) stijgen de woonlasten voornamelijk door de 
toegenomen kosten voor het inzamelen en verwerken afval met 
€ 24. Dit is voor € 10 veroorzaakt doordat het Rijk de afval-
sto�enbelasting verdubbelt. Daarnaast nemen de kosten voor 
de verwerking van restafval en grofafval toe. Dit wordt voor € 6 
gecompenseerd door een verlaging van de rioolhe�ng.  
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Speerpunten  
uit de begroting 2019
• Makkelijker contact, sneller geleverd 

• Niemand doet zijn eigen werk alleen

• Velsen: energiek en toekomstbestendig

• Iedereen doet er toe

• Fijn wonen en werken

Een losse stoeptegel, een volle container of een kapotte 
lantaarnpaal – als je het ziet, ben je onderweg en vast niet 
vlak bij het gemeentehuis. Binnenkort kun je dat overal 
melden met je smartphone: SLIM melden. Makkelijk!

Velsen wil graag dat inwoners tevreden zijn over de 
dienstverlening door de gemeente. We proberen het hen 
zo makkelijk mogelijk te maken. SLIM Melden is daar een 
voorbeeld van. Een systeem waardoor je met je smartphone 
snel en eenvoudig wat dingen kunt aanklikken, en de melding 

door kunt geven. Zo kunnen we als gemeente snel aan de 
slag om iets recht te zetten, weg te halen of te repareren. 
En handig voor Velsen: we 
kunnen nog beter zien waar de 
meldingen over gaan. Zo kunnen 
we beter kiezen waar we (extra) 
aandacht aan moeten geven. 

Makkelijker contact, sneller geleverd 
betere kwaliteit van de dienstverlening

Begroting 2019: 
wat betekent die voor u?

Ook digitaal
beschikbaar op  

financien.velsen.nl

meldingen over gaan. Zo kunnen 
we beter kiezen waar we (extra) 
aandacht aan moeten geven. 
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Wonen en leven   
f ijn wonen en werken in Velsen
Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden
We gaan door met de ontwikkeling van Interessant 
IJmuiden, zodat we het toekomstbeeld in 2025 gaan halen. 
Het gaat vooral om stadsvernieuwing, waarin we nauw 
samenwerken met de woningcorporaties en marktpartijen. 
In 2019 gaan we weer een aantal ‘gaten’ in IJmuiden vullen.

Bijhouden van groen en wegen
Goede wegen zijn belangrijk voor een gemeente. Je moet je 
makkelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen. 
Groene wijken zijn fijn om in te wonen. Wegen en groen 
moet de gemeente goed bijhouden. Daar wordt elk jaar een 
plan voor gemaakt. Ook maken we jaarlijks een lijst met 
plantsoenen die moeten worden aangepakt. De uitvoering 
gaat altijd in overleg met omwonenden en gebruikers. 
Bomen worden vervangen als ze oud zijn, en een gevaar voor 
de omgeving worden, of als een straat wordt opgeknapt. We 
zetten bomen terug als het kan. 

Speel- en beweegplan
Welke speelplekken moeten we aanleggen, welke moeten 
we aanpakken omdat de toestellen onveilig worden, of te 

oud, en welke speelplekken moeten we opruimen? Daar 
maakt Velsen elk jaar een speelplan voor. Maar je kunt 
ook op andere plekken bewegen – in het park, of op een 
plantsoen of een pleintje. In 2019 gaat Velsen daarvoor een 
speelbeleidsplan maken.

Van A naar B (en terug): mobiliteitsagenda 
In het huidige Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) 
staat de visie van de gemeente over mobiliteit en 
deelonderwerpen als verkeersveiligheid, fietsverkeer, 
parkeren en openbaar vervoer. De opvolger daarvan 
wordt een nieuwe mobiliteitsagenda Velsen. De plannen 
lopen door tot 2030, en de ideeën over de uitvoering gaan 
tot 2022. Als de mobiliteitsagenda er is, worden onder 
meer het parkeerbeleid vernieuwd (om leefbaarheid 

en bereikbaarheid van de wijken te behouden) en het 
fietsbeleid (om fietsen te stimuleren en veilig te houden). 

Bibliotheek Velsen: lezen is leuk! 
De bibliotheek Velsen doet tegenwoordig allerlei 
projecten om lezen leuker te maken voor kinderen, 
om taalachterstanden te voorkomen. Voorbeelden 
zijn ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’. Het is een 
maatschappelijke bibliotheek geworden, en een plek waar 
je kunt leren. De projecten gaan in 2019 door en worden op 
meer plekken uitgevoerd. Daarnaast zet de bibliotheek zich 
in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 
in het Nederlands. In het Taalhuis helpen vrijwilligers 
de cursisten de Nederlandse taal beter te leren praten, 
schrijven en lezen.

Beslissingen over de woon- en leefwereld van inwoners 
nemen we als gemeente niet in ons eentje. We gaan 
in gesprek met mensen die we raken met ons werk. 
Bijvoorbeeld bij de inrichting van een plein, de verandering 
van een bestemmingsplan, of bij manieren om het 
onderlinge contact van inwoners in de wijk te verbeteren. 
We kijken goed om ons heen: wie is hier nog meer bij 
betrokken, mee bezig (geweest)? We zoeken elkaar ‘buiten’ 

én ‘in huis’ eerder op. Zo voorkomen we dat we langs elkaar 
heen werken, of dingen dubbel doen. 
Wie een bezwaar indient, of een klacht heeft, bellen we eerst 
op. We proberen in overleg tot een oplossing te komen, en 
in ieder geval uit te zoeken waar de schoen precies wringt. 
Als het kan, lossen we het probleem gelijk op. En we gaan 
experimenteren met wijkbudgetten – buurten of wijken die 
geld krijgen om zelf ideeën uit te voeren. 

Niemand doet zijn eigen werk alleen
nieuwe werkwijze: samenspel

‘Zo min mogelijk CO2-uitstoot in 2050’ – een formida-
bele landelijke klimaatambitie. Om die te halen, moeten 
we in Velsen anders met energie omgaan. Afdelingen van 
de gemeente Velsen moeten nog nauwer samenwerken, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën, vastgoed, milieu 
& duurzaamheid en communicatie. Want als er bv. een 
warmtenet wordt ontwikkeld, moeten we de ruimtelijke 

procedures op orde hebben, de planning van grondwerk-
zaamheden weten, bewoners inlichten, etc. Daarnaast 
ontwikkelt Velsen allerlei andere duurzame energie-
bronnen, zoals wind op zee, warmte uit het riool en uit de 
bodem (rio- en geothermie). De samenhang daartussen is 
ook belangrijk. Er komt een klimaatakkoord Velsen, en er 
is al een programmaleider Energietransitie aan de slag.

Velsen: energiek en toekomstbestendig 
werken aan een duurzaam Velsen

Ratio weerstandsvermogen
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De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in 
welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen 
met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze 
bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget 
onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit voor 
het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 
1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. 
Dit is het gevolg van een daling van de risico’s.
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Fijn wonen en werken
versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid
Wie in Velsen woont, wil een huis naar zijn (haar) smaak en 
goede winkels in de buurt. We helpen projectontwikkelaars 
die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. 
Daarnaast helpt de gemeente ondernemers hun winkels te 
verfraaien (nieuwe gevels) en stimuleert zij aantrekkelijke 
winkelcentra, waar iedereen graag komt. Dat is goed 
voor de economie. Met de impulsprojecten – die ook op 

werk zijn gericht – gaan we onverminderd enthousiast 
door. We helpen mensen die moeilijker aan het werk 
komen en blijven, zoals statushouders en mensen met een 
arbeidsbeperking. Ze krijgen een werkstage van 6 maanden 
met begeleiding van een jobcoach (Telstar@work). Een 
schone buurt is voor iedereen prettig; we besteden extra 
aandacht aan de bestrijding van zwerfvuil. 

Meedoen in de maatschappij is goed voor je welzijn. Velsen 
helpt mensen die daar moeite mee hebben, bijvoorbeeld 
door een deel van de premie voor ziektekostenverzekering 
te betalen. En door cultuur in te zetten als manier om 
elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Speciale aandacht 
hebben we voor kwetsbare groepen die een woning zoeken: 
jongvolwassenen die jeugdhulp krijgen, mensen die hun 
baan kwijt zijn of uit huis worden gezet door geldproblemen. 
Jongeren die in de problemen zitten, zoeken we op, zodat ze 
de zorg of de baan krijgen die ze nodig hebben. 

Iedereen doet er toe
zorgen dat iedereen meedoet

Woonlasten
(bedragen €) 
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De woonlasten stijgen met 37 euro. De inflatie zorgt voor een verhoging 
van 17 euro. Het inzamelen en verwerken van afval is 24 euro duurder 
geworden. 10 euro van deze verhoging komt doordat de Rijksoverheid de 
belasting op afvalsto�en heeft verhoogd. Daarnaast zijn de kosten voor 
het verwerken van restafval en grof afval toegenomen. De rioolhe�ng 
gaat met 6 euro omlaag.

148

375

254

Begrotingsjaar
2015

165

334

258

Begrotingsjaar
2017

173

354

269

Begrotingsjaar
2019

155

365

257

Begrotingsjaar
2016

175

323

261

Begrotingsjaar
2018

D

A

C

B

D

E

• Ondernemend en duurzaam

• Wonen en leven

• Burger en bestuur 

• Vitaal en sociaal

• Organisatie en financiën

Wat doen we 
nog meer?

Ondernemend en duurzaam 
schone armen uit de mouwen
De Rauwe Loper: de beste routes naar kust en haven
De kust en de haven van IJmuiden, de rauwe delen van Vel-
sen, moeten makkelijk te vinden en herkenbaar zijn, en je 
moet je er welkom voelen. Dat is de bedoeling van het Mas-
terplan Rauwe Loper. Elke route – naar Strand Noordpier, 
naar IJmuiden aan Zee en naar IJmuiderslag – moet je di-
rect kunnen vinden en herkennen. Bankjes, informatiepun-
ten en streetart laten we uitvoeren in materialen en kleuren 
die goed bij dit unieke karakter van IJmuiden passen. 
Het plan gebruiken we ook als inspiratiebron bij andere 
(toekomstige) werkzaamheden langs de route, zoals het 
Pontplein. En bij onderhoudswerk, bijvoorbeeld als we lan-
taarnpalen vervangen. In 2019 komen er onder andere grote 
letterobjecten met de namen van de stranden. 

Een golf van duurzame economische kansen:  
Impulsproject Offshore Wind
Offshore wind – windmolens op zee – is een interessante 
economische kans. Onze regio ligt gunstig en we hebben 
een goede infrastructuur. De windparken die nu voor de 
kust van IJmuiden liggen, trekken al andere bedrijven aan, 
bijvoorbeeld voor onderhoud. De komende 15 jaar wordt er 
nog meer gebouwd op zee.
Onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port 
(AYOP) zetten alle partners in de regio zich in voor deze 
markt. Dat houdt onder andere in dat we extra veel reclame 
maken voor de haven van IJmuiden, om ons te onderschei-

den van Rotterdam, Vlissingen en Groningen (Wind@Work 
3.0). En we werken samen met partners aan een fonds om 
leerlingen op te leiden tot ‘wind technicus’.  

Luchtkwaliteit: een kwestie van langere adem
Velsen werkt aan schonere lucht, samen met de andere IJ-
mondgemeenten  Beverwijk, Heemskerk en (voorlopig nog) 
Uitgeest. De vier gemeenten hebben een Visie Luchtkwaliteit 
2016-2021 geschreven. Daarin staan onder andere maatrege-
len om de industrie schoner te maken door de vervuiling bij 
de bron aan te pakken, om inwoners te stimuleren om de fiets 
of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto, 
en om schepen schonere brandstoffen te laten gebruiken en 
walstroom. Andere samenwerkingspartners zijn Provincie 
Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Zeekanaalgebied, 
GGD en het bedrijfsleven. 

Meer Waarde uit Afval – nu ook in de hoogbouw
Betere afvalscheiding en minder afval per persoon – daar 
werkt Velsen samen met HVC aan. In 2020 willen we dat 
75% van het afval wordt gescheiden en dat elke inwoner 
maximaal 100 kilo restafval aanbiedt (dat wat je overhoudt 
na afvalscheiding). Tot nu toe zamelen vooral bewoners in 
de laagbouw in Velsen hun afval anders in. In 2019 zijn de 
bewoners in de hoogbouw aan de beurt. In overleg met hen 
zoeken we naar de best mogelijke manier van afval scheiden 
en inzamelen.
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Wonen en leven   
f ijn wonen en werken in Velsen
Verder bouwen aan de vernieuwing van IJmuiden
We gaan door met de ontwikkeling van Interessant 
IJmuiden, zodat we het toekomstbeeld in 2025 gaan halen. 
Het gaat vooral om stadsvernieuwing, waarin we nauw 
samenwerken met de woningcorporaties en marktpartijen. 
In 2019 gaan we weer een aantal ‘gaten’ in IJmuiden vullen.

Bijhouden van groen en wegen
Goede wegen zijn belangrijk voor een gemeente. Je moet je 
makkelijk en zo comfortabel mogelijk kunnen verplaatsen. 
Groene wijken zijn fijn om in te wonen. Wegen en groen 
moet de gemeente goed bijhouden. Daar wordt elk jaar een 
plan voor gemaakt. Ook maken we jaarlijks een lijst met 
plantsoenen die moeten worden aangepakt. De uitvoering 
gaat altijd in overleg met omwonenden en gebruikers. 
Bomen worden vervangen als ze oud zijn, en een gevaar voor 
de omgeving worden, of als een straat wordt opgeknapt. We 
zetten bomen terug als het kan. 

Speel- en beweegplan
Welke speelplekken moeten we aanleggen, welke moeten 
we aanpakken omdat de toestellen onveilig worden, of te 

oud, en welke speelplekken moeten we opruimen? Daar 
maakt Velsen elk jaar een speelplan voor. Maar je kunt 
ook op andere plekken bewegen – in het park, of op een 
plantsoen of een pleintje. In 2019 gaat Velsen daarvoor een 
speelbeleidsplan maken.

Van A naar B (en terug): mobiliteitsagenda 
In het huidige Lokaal Verkeer- en Vervoersplan (LVVP) 
staat de visie van de gemeente over mobiliteit en 
deelonderwerpen als verkeersveiligheid, fietsverkeer, 
parkeren en openbaar vervoer. De opvolger daarvan 
wordt een nieuwe mobiliteitsagenda Velsen. De plannen 
lopen door tot 2030, en de ideeën over de uitvoering gaan 
tot 2022. Als de mobiliteitsagenda er is, worden onder 
meer het parkeerbeleid vernieuwd (om leefbaarheid 

en bereikbaarheid van de wijken te behouden) en het 
fietsbeleid (om fietsen te stimuleren en veilig te houden). 

Bibliotheek Velsen: lezen is leuk! 
De bibliotheek Velsen doet tegenwoordig allerlei 
projecten om lezen leuker te maken voor kinderen, 
om taalachterstanden te voorkomen. Voorbeelden 
zijn ‘Bibliotheek op school’ en ‘Boekstart’. Het is een 
maatschappelijke bibliotheek geworden, en een plek waar 
je kunt leren. De projecten gaan in 2019 door en worden op 
meer plekken uitgevoerd. Daarnaast zet de bibliotheek zich 
in voor inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven 
in het Nederlands. In het Taalhuis helpen vrijwilligers 
de cursisten de Nederlandse taal beter te leren praten, 
schrijven en lezen.

Beslissingen over de woon- en leefwereld van inwoners 
nemen we als gemeente niet in ons eentje. We gaan 
in gesprek met mensen die we raken met ons werk. 
Bijvoorbeeld bij de inrichting van een plein, de verandering 
van een bestemmingsplan, of bij manieren om het 
onderlinge contact van inwoners in de wijk te verbeteren. 
We kijken goed om ons heen: wie is hier nog meer bij 
betrokken, mee bezig (geweest)? We zoeken elkaar ‘buiten’ 

én ‘in huis’ eerder op. Zo voorkomen we dat we langs elkaar 
heen werken, of dingen dubbel doen. 
Wie een bezwaar indient, of een klacht heeft, bellen we eerst 
op. We proberen in overleg tot een oplossing te komen, en 
in ieder geval uit te zoeken waar de schoen precies wringt. 
Als het kan, lossen we het probleem gelijk op. En we gaan 
experimenteren met wijkbudgetten – buurten of wijken die 
geld krijgen om zelf ideeën uit te voeren. 

Niemand doet zijn eigen werk alleen
nieuwe werkwijze: samenspel

‘Zo min mogelijk CO2-uitstoot in 2050’ – een formida-
bele landelijke klimaatambitie. Om die te halen, moeten 
we in Velsen anders met energie omgaan. Afdelingen van 
de gemeente Velsen moeten nog nauwer samenwerken, 
zoals ruimtelijke ordening, financiën, vastgoed, milieu 
& duurzaamheid en communicatie. Want als er bv. een 
warmtenet wordt ontwikkeld, moeten we de ruimtelijke 

procedures op orde hebben, de planning van grondwerk-
zaamheden weten, bewoners inlichten, etc. Daarnaast 
ontwikkelt Velsen allerlei andere duurzame energie-
bronnen, zoals wind op zee, warmte uit het riool en uit de 
bodem (rio- en geothermie). De samenhang daartussen is 
ook belangrijk. Er komt een klimaatakkoord Velsen, en er 
is al een programmaleider Energietransitie aan de slag.

Velsen: energiek en toekomstbestendig 
werken aan een duurzaam Velsen

Ratio weerstandsvermogen
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De ratio voor het weerstandsvermogen geeft aan in 
welke mate Velsen de financiële risico’s kan opvangen 
met het zogenaamde weerstandscapaciteit. Deze 
bestaat uit: algemene reserves, stille reserves, budget 
onvoorzien en de onbenutte belastingcapaciteit.
De risico’s gedeeld door de weerstandscapaciteit voor 
het jaar 2019 is 2,2. Het weerstandsvermogen van de 
gemeente Velsen wordt gewaardeerd op ‘uitstekend’. 
De ratio van het weerstandsvermogen is gestegen, van 
1,9 bij de Jaarstukken 2017 naar 2,2 in deze begroting. 
Dit is het gevolg van een daling van de risico’s.

B

C

Fijn wonen en werken
versterken leefomgeving, ondernemersklimaat en leefbaarheid
Wie in Velsen woont, wil een huis naar zijn (haar) smaak en 
goede winkels in de buurt. We helpen projectontwikkelaars 
die willen bouwen en we bouwen waar we kunnen. 
Daarnaast helpt de gemeente ondernemers hun winkels te 
verfraaien (nieuwe gevels) en stimuleert zij aantrekkelijke 
winkelcentra, waar iedereen graag komt. Dat is goed 
voor de economie. Met de impulsprojecten – die ook op 

werk zijn gericht – gaan we onverminderd enthousiast 
door. We helpen mensen die moeilijker aan het werk 
komen en blijven, zoals statushouders en mensen met een 
arbeidsbeperking. Ze krijgen een werkstage van 6 maanden 
met begeleiding van een jobcoach (Telstar@work). Een 
schone buurt is voor iedereen prettig; we besteden extra 
aandacht aan de bestrijding van zwerfvuil. 

Meedoen in de maatschappij is goed voor je welzijn. Velsen 
helpt mensen die daar moeite mee hebben, bijvoorbeeld 
door een deel van de premie voor ziektekostenverzekering 
te betalen. En door cultuur in te zetten als manier om 
elkaar te ontmoeten en plezier te maken. Speciale aandacht 
hebben we voor kwetsbare groepen die een woning zoeken: 
jongvolwassenen die jeugdhulp krijgen, mensen die hun 
baan kwijt zijn of uit huis worden gezet door geldproblemen. 
Jongeren die in de problemen zitten, zoeken we op, zodat ze 
de zorg of de baan krijgen die ze nodig hebben. 

Iedereen doet er toe
zorgen dat iedereen meedoet
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De woonlasten stijgen met 37 euro. De inflatie zorgt voor een verhoging 
van 17 euro. Het inzamelen en verwerken van afval is 24 euro duurder 
geworden. 10 euro van deze verhoging komt doordat de Rijksoverheid de 
belasting op afvalsto�en heeft verhoogd. Daarnaast zijn de kosten voor 
het verwerken van restafval en grof afval toegenomen. De rioolhe�ng 
gaat met 6 euro omlaag.
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• Ondernemend en duurzaam

• Wonen en leven

• Burger en bestuur 

• Vitaal en sociaal

• Organisatie en financiën

Wat doen we 
nog meer?

Ondernemend en duurzaam 
schone armen uit de mouwen
De Rauwe Loper: de beste routes naar kust en haven
De kust en de haven van IJmuiden, de rauwe delen van Vel-
sen, moeten makkelijk te vinden en herkenbaar zijn, en je 
moet je er welkom voelen. Dat is de bedoeling van het Mas-
terplan Rauwe Loper. Elke route – naar Strand Noordpier, 
naar IJmuiden aan Zee en naar IJmuiderslag – moet je di-
rect kunnen vinden en herkennen. Bankjes, informatiepun-
ten en streetart laten we uitvoeren in materialen en kleuren 
die goed bij dit unieke karakter van IJmuiden passen. 
Het plan gebruiken we ook als inspiratiebron bij andere 
(toekomstige) werkzaamheden langs de route, zoals het 
Pontplein. En bij onderhoudswerk, bijvoorbeeld als we lan-
taarnpalen vervangen. In 2019 komen er onder andere grote 
letterobjecten met de namen van de stranden. 

Een golf van duurzame economische kansen:  
Impulsproject Offshore Wind
Offshore wind – windmolens op zee – is een interessante 
economische kans. Onze regio ligt gunstig en we hebben 
een goede infrastructuur. De windparken die nu voor de 
kust van IJmuiden liggen, trekken al andere bedrijven aan, 
bijvoorbeeld voor onderhoud. De komende 15 jaar wordt er 
nog meer gebouwd op zee.
Onder regie van Amsterdam IJmuiden Offshore Port 
(AYOP) zetten alle partners in de regio zich in voor deze 
markt. Dat houdt onder andere in dat we extra veel reclame 
maken voor de haven van IJmuiden, om ons te onderschei-

den van Rotterdam, Vlissingen en Groningen (Wind@Work 
3.0). En we werken samen met partners aan een fonds om 
leerlingen op te leiden tot ‘wind technicus’.  

Luchtkwaliteit: een kwestie van langere adem
Velsen werkt aan schonere lucht, samen met de andere IJ-
mondgemeenten  Beverwijk, Heemskerk en (voorlopig nog) 
Uitgeest. De vier gemeenten hebben een Visie Luchtkwaliteit 
2016-2021 geschreven. Daarin staan onder andere maatrege-
len om de industrie schoner te maken door de vervuiling bij 
de bron aan te pakken, om inwoners te stimuleren om de fiets 
of het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto, 
en om schepen schonere brandstoffen te laten gebruiken en 
walstroom. Andere samenwerkingspartners zijn Provincie 
Noord-Holland, Omgevingsdienst Noord-Zeekanaalgebied, 
GGD en het bedrijfsleven. 

Meer Waarde uit Afval – nu ook in de hoogbouw
Betere afvalscheiding en minder afval per persoon – daar 
werkt Velsen samen met HVC aan. In 2020 willen we dat 
75% van het afval wordt gescheiden en dat elke inwoner 
maximaal 100 kilo restafval aanbiedt (dat wat je overhoudt 
na afvalscheiding). Tot nu toe zamelen vooral bewoners in 
de laagbouw in Velsen hun afval anders in. In 2019 zijn de 
bewoners in de hoogbouw aan de beurt. In overleg met hen 
zoeken we naar de best mogelijke manier van afval scheiden 
en inzamelen.
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Raadsakkoord en collegeprogramma
Na de verkiezingen kwam er eerst een raadsakkoord; het 
collegeprogramma volgde daaruit. Het raadsakkoord 
geeft aan welke belangrijke maatschappelijke 
thema’s Velsen wil oppakken tussen 2019 en 2022. 
Ook staat er in hoe de raad met inwoners en andere 
betrokkenen aan de slag wil. En hoe raad en college 
daarin gaan samenwerken. Het komend jaar gaat de 
raad enkele thema’s samen met inwoners en andere 
betrokken partijen verder uitdiepen. Elk jaar evalueert 
de gemeenteraad de thema’s en werkwijze van het 
raadsakkoord.

Versterken aanpak ondermijning 
Sommige vormen van overlast of criminaliteit zijn 
goed te zien, zoals woninginbraken of fietsendiefstal. 
Andere vormen zijn minder zichtbaar, maar hebben 
wel grote gevolgen.  De georganiseerde misdaad is 
verantwoordelijk voor o.a. grootschalige productie van 
drugs, witwassen, afpersing, uitbuiting en infiltratie. 
Dat geheel noemen we ondermijning, en het gebeurt 
in het hele land. Velsen draagt bij aan de aanpak van 
ondermijning, door nog beter samen te werken met 
andere gemeenten, Nationale Politie, het Openbaar 
Ministerie in Noord-Holland en partners zoals de 
Belastingdienst, Douane en Koninklijke Marechaussee.  

Paspoort thuis bezorgd
In 2019 kunnen inwoners hun paspoort of 
identiteitskaart thuis laten bezorgen. Dat scheelt een 
bezoekje aan het gemeentehuis. Makkelijk geregeld! 

Verloren en gevonden voorwerpen
Je verliest wel eens wat, en soms vind je wat. Daar 
heeft Velsen een loket voor: verloren en gevonden 
voorwerpen. De gemeente wil de meldingen daarvan 
zo vlot mogelijk afhandelen en graag zo veel mogelijk 
mensen hun eigendom terugbezorgen. Daarom worden 
meldingen altijd op
 www.verlorenofgevonden.nl gezet. Inwoners kunnen 
daar zelf kijken of hun voorwerp gevonden is, en ze 
kunnen hun verlies of hun vondst daar ook melden.

Woont u hier? Meedoen aan project Landelijke 
Aanpak Adreskwaliteit 
De gemeente Velsen wil misbruik van identiteits- 
en adresgegevens voorkomen en voorbereid zijn 
op mogelijke (nieuwe) fraudetechnieken. Hierom 
doet Velsen mee aan het project Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA). In 2019 beginnen we met 
huisbezoeken. Zo kunnen we controleren of iemand 
echt op zijn eigen adres woont. En bovendien kunnen 
we hierdoor ook onze gegevens in de Basisregistratie 
personen bijwerken; daar wordt de kwaliteit beter van. 

Burger en bestuur
u en ik, wij samen

Organisatie en 
financiën regelen en betalen
Onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Velsen heeft allerlei gebouwen in haar bezit. Die moeten 
goed onderhouden worden en – waar mogelijk – duurzamer 
worden gemaakt. Wat er waar moet gebeuren, staat in het 
Duurzaam Meerjaren Onderhouds Plan, dat geldt voor 
de komende 10 jaar. De wensen op dit gebied in de Nota 
Sportaccommodaties nemen we daar in mee. 

Vitaal en sociaal 
samen spelen en samen doen
Meer sport op de kalender van basis- en  
voortgezet onderwijs 
De schoolsportkalender voor het basisonderwijs breidt uit 
met schaatsen en badminton. Daar staan nu 11 toernooien 
op. De gemeente wil kinderen in de basisschoolleeftijd 
enthousiast maken voor de oer-Hollandse sport schaatsen. 
Veel kinderen kunnen dat niet meer, omdat sloten en grach-
ten niet ieder jaar meer dichtvriezen. Volgend jaar staat er 
ook een badmintontoernooi op de schoolsportkalender. 
De schoolsportkalender voor het voortgezet onderwijs krijgt 
schaken erbij. Voor deze leeftijdsgroep was er nog geen 
denksporttoernooi en nu wordt de kalender aantrekkelijker 
voor meer leerlingen. De gemeente vindt het belangrijk dat 
zij kennis maken met diverse takken van sport. De school-
sportkalender helpt daar bij. 

Nieuwe Dolfijn gymzaal in 2020 
De oude Dolfijn gymzaal in IJmuiden uit 1970 wordt 
vervangen. Dat is nodig, omdat onder andere het Tender 
College daar veel gymles geeft. Naar verwachting wordt 
de zaal aan de sporthal gebouwd, als onderdeel van een 
multifunctioneel sportpark Zeewijk. De zaal wordt groter, 
hoger en bij voorkeur energieneutraal in gebruik (‘nul-op de 
meter’-zaal). De gemeente bekijkt of er ook een klimmuur in 
de zaal kan komen. De bouw start in 2019 en de oplevering is 
in 2020. De Kruisberg gymzaal wordt gesloopt. 

Meer hulp voor kinderen in armoede 
De gemeente krijgt sinds 2017 elk jaar geld van het Rijk 
voor hulp aan kinderen tot 18 jaar die in armoede opgroeien. 
Samen met maatschappelijker partners – organisaties in de 
gemeente die ook met deze problematiek te maken hebben 
– hebben we ideeën voor een goede aanpak verzameld. Ook 
kinderen zelf gaven hun ideeën en adviezen. Wat helpt? 
De regels die we nu hebben soepeler maken, zodat meer 
kinderen er gebruik van kunnen maken. En er moeten meer 
regelingen en voorzieningen komen, zoals activiteiten en 
workshops. Daar gaat Velsen in 2019 mee aan de slag. 

Eigen jeugdteam voor elke school
Elke school voor primair en voortgezet onderwijs heeft een 
jeugdteam met vaste bezetting. Het bestaat uit een CJG-
coach, een jeugdmaatschappelijk werker van Socius en een 
jeugdarts/-verpleegkundige van de GGD. Het doel ervan is 
dat problemen zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en 
opgepakt om erger te voorkomen. In overleg met het kind 
en de ouders én afhankelijk van de hulpvraag bepaalt het 
jeugdteam welke deskundigheid wordt ingezet.

Mantelzorgers vinden, bereiken en ondersteunen
Mantelzorgers – belangrijke personen die voor anderen 
zorgen, vaak dagelijks en jarenlang. Samen met Centrum 
Mantelzorg Socius heeft de gemeente zich de afgelopen ja-
ren ingespannen om hen te vinden en te bereiken, met extra 
aandacht voor jonge mantelzorgers. Daarnaast ontwikkelt 
en verbetert de gemeente de ondersteuning en waardering 
van ( jonge) mantelzorgers. Elk jaar organiseert Velsen 
een leuke activiteit voor mantelzorgers op de Dag van de 
Mantelzorg en krijgen ze een mantelzorgwaardering van de 
gemeente. De participatieraad denkt mee over de vorm van 
deze waardering.  

Abonnementstarief Wmo komt eraan
De gemeente Velsen wil graag dat iedereen actief mee kan 
doen aan de samenleving, ook als dat moeilijker wordt. 
Mensen kunnen dan een beroep doen op de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning Wmo. Vanaf 1 januari 2019 moeten 
mensen die gebruik maken van een Wmo-voorziening waar-
schijnlijk een vaste eigen bijdrage gaan betalen; maximaal € 
17,50 per vier weken. De Eerste Kamer moet nog besluiten of 
deze regel gaat gelden. 

Velsen ondersteunt haar vrijwilligers
De gemeente is blij met vrijwilligers; zij stimuleert en on-
dersteunt hen graag. Daar zijn verschillende mogelijkheden 
voor, zoals de Vrijwilligerscentrale. Er is een Vrijwilligers-
academie IJmond – daar kunnen organisaties hun aanbod 
voor scholing aan vrijwilligers plaatsen, of een vraag daar-
naar. De academie is een samenwerkingsverband tussen 
Stichting Welzijn Velsen en We(l)doen IJmond. 

  
Waar komt ons geld vandaan? 
(bedragen  x 1 mln) 

Algemene uitkering
€ 96,9

Uitkerings- verstrekkingen 
€ 19,8

Lokale he�ngen
€ 19,1

Afvalsto�enhe�ng 
en rioolrecht
€ 16,7

Grondexploitaties en 
vastgoed verkoop
€ 5,3

Overige inkomsten
incl. reserves
€ 20,9
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Wilt u de begroting bekijken? Dat kan op financien.velsen.nl
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