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IJmondiale website
22 november jl. presenteerden de 
burgemeesters van de gemeenten 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
de website en het logo voor de 
IJmondiale samenwerking. Daar-
uit blijkt nog eens dat de samen-
werking tussen deze gemeenten 
steeds meer vorm krijgt.

Vorig jaar stelden de gemeenteraden 
van Beverwijk, Heemskerk en Vel-
sen al de Strategische IJmondagen-
da vast. Met als doel: versteviging 
van de slagvaardigheid van het open-
baar bestuur in de regio IJmond. 

IJmondsamenwerking.nl
Onlangs werd de IJmondiale samen-
werking geëvalueerd. Deze evaluatie 
had tot doel om te kijken hoe ver het 
staat met de regionale samenwer-
king in de IJmond. Hieruit kwam 
naar voren, dat de tijd rijp is om de 
IJmondiale samenwerking meer in 
de spotlights te zetten bij inwoners, 
organisaties en bedrijven. Vandaar 
dat er een website is gemaakt, die af-
gelopen dinsdag ‘live’ is gegaan. De 
website www.ijmondsamenwerking.
nl is helder en overzichtelijk. Op de 
website staat informatie over de sa-

menwerking tussen de drie gemeen-
ten. Zo wordt ook de Strategische 
IJmondagenda en de recente eva-
luatie op de site geplaatst. Ook kun-
nen inwoners, organisaties en be-
drijven zich abonneren op een digi-
tale nieuwsbrief. 

Logo
Het logo bestaat uit drie dynamische 
bogen, drie kleuren die in het cen-
trum samenkomen waardoor er een 
nieuwe frisse kleur ontstaat. Het lo-
go is speels en vertegenwoordigt de 
kleuren van de drie gemeenten en is 
goed toepasbaar op diverse uitingen.

Blij
Burgemeester Ossel van Beverwijk, 
Baltus van Heemskerk en Dales van 
Velsen zijn blij dat de samenwer-
king tussen de drie IJmondgemeen-
ten meer vorm krijgt en goed zicht-
baar wordt. Website en logo dra-
gen bij aan versterking van de exter-
ne communicatie. De website is ook 
van belang bij het participatietra-
ject, dat binnen afzienbare tijd start. 
Dan worden inwoners en bedrijven 
gevraagd wat zij belangrijk vinden in 
de samenwerking.

Gemeente verlengt
samenwerking met HVC
De gemeente Velsen, maar ook 
Beverwijk en Heemskerk verlen-
gen het contract met HVC. Dit be-
tekent dat de huisvuilcentrale ook 
de komende jaren het afval van in-
woners uit deze gemeenten gaat 
inzamelen en verwerken.

Niet alleen afval 
Daarnaast voert HVC nog een aan-
tal andere taken uit voor de gemeen-
ten. Zoals gladheidsbestrijding, het 
vegen van de straat en beheren van 
prullenbakken in de openbare ruim-
te. Ook wordt HVC door de gemeen-
ten ingeschakeld voor plaagdierbe-
strijding. Voor inwoners verandert 
er niets; HVC blijft het afval inzame-
len. U kunt nog steeds de inzamelka-
lender op www.hvcgroep.nl gebrui-
ken. Of gebruik maken van de gratis 
HVC-app om te kijken op welke dag 
het afval bij u in de straat wordt in-
gezameld. 

Nieuw contract
In het verleden regelde de gemeen-
te zelf het ophalen van het huisvuil. 
Tien jaar geleden besloten de ge-
meenten hiervoor de samenwerking 
met HVC aan te gaan. Dit contract 
is nu verlengd en  biedt meer moge-
lijkheden om in te spelen op ontwik-
kelingen in de afvalbranche. De ge-
meenten staan met HVC voor de uit-
daging om zoveel mogelijk waarde-
volle materialen uit afval te behou-
den. Deze ‘oude’ materialen zijn im-
mers grondsto� en voor nieuwe pro-
ducten. 

Op de foto (HVC) wethouder Jac-
queline Doornenbos (Beverwijk) 
achter het stuur, wethouders Foor 
Bal (Velsen) en Frank Frowijn 
(Heemskerk) poseren met HVC di-
recteur Dion van Steensel voor de 
wagens die het afval van inwoners de 
komende jaren ophalen. 

Huisvesting statushouders verspreid over vier locaties
In de afgelopen maanden is er ge-
zocht naar tijdelijke locaties om 
statushouders te kunnen huisves-
ten. Het is nu gelukt om vier lo-
caties te vinden in verschillende 
woonkernen van onze gemeen-
te. Het gaat om gebouwen die nu 
niet meer gebruikt worden waar-
voor ze ooit bedoeld waren zoals 
scholen en kinderdagverblijven. 
Samen met woningcorporatie Ve-
lison Wonen worden deze gebou-
wen  geschikt gemaakt voor tijde-
lijke huisvesting. In totaal gaat het 
om circa 87 statushouders,  waar-
van de meeste  geplaatst worden 

in Santpoort-Noord en Velser-
broek.

Het gaat om de volgende panden:

• Een voormalig kinderdagverblijf 
aan de Dobbiuslaan in Santpoort-
Noord voor circa 24 bewoners. 

• Een voormalig pand voor be-
schermd wonen aan de Torricel-
listraat in IJmuiden-Noord voor 
circa 18 bewoners.

• Twee voormalige schoolgebouwen 
aan de Platbodem in Velserbroek 
voor circa 30 bewoners. 

• Een voormalig kinderdagverblijf 

aan de Venusstraat in IJmuiden-
Zee & Duinwijk voor circa 15 be-
woners. 

Deze locaties bieden ruimte om voor 
een aantal jaren statushouders te 
huisvesten. De direct omwonenden 
van deze locaties zijn hierover deze 
week geïnformeerd. Zij krijgen ook 
de gelegenheid om binnenkort de lo-
catie in hun buurt te bezoeken. 
Een aantal van deze panden wordt nu 
tijdelijk bewoond (antikraak). In de 
komende maanden worden de pan-
den verbouwd. De datum waarop de 
statushouders hier echt gaan wonen 

is nu nog niet bekend.  Dit hangt af 
van de noodzakelijke aanpassingen 
per pand en de te volgen ruimtelij-
ke procedures. De verwachting is dat 
het pand aan de Torricellistraat in ja-
nuari 2017 in gebruik kan worden ge-
nomen. Voor de andere 3 panden is 
de verwachting dat dit gebeurt medio 
mei 2017. Statushouders  starten dan 
direct met inburgering en integratie 
in onze Velsense samenleving.

Kijk voor meer informatie per loca-
tie op www. velsen.nl. Hier staan ant-
woorden op de meest gestelde vra-
gen.
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Voor de 6.000 deelnemers aan 
de Velsertunnel Run is het aftel-
len geblazen. Zij lopen zondag 27 
november in groepen van 500 van 
het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid naar de Breestraat in 
Beverwijk, een afstand van 7,68 ki-
lometer. Met als onderdeel van het 
parcours: de gerenoveerde Velser-
tunnel! Burgemeester Dales van 
de gemeente Velsen en de wet-
houders De Rudder, Van Weel en 
Erol van de gemeente Beverwijk 
doen ook mee. 

Er is hard gewerkt aan een veilig eve-
nement. De organisatie krijgt zondag 
hulp van 250 vrijwilligers. Zij worden 
ingezet als verkeersregelaar, inne-
mer van kleding, chauff eur of EHBO-
er. De gemeenten Velsen en Bever-
wijk hebben het initiatief genomen 
om hun inwoners én de gebruikers 
van de Velsertunnel een unieke erva-
ring te bieden. Rijkswaterstaat facili-
teert door de tunnel tijdelijk open te 
stellen, terwijl winkeliers bijdragen 
in een feestelijk onthaal. De Brand-
wondenstichting is het goede doel 
van de Velsertunnel Run.

Start
Het Rabobank IJmond Stadion, de 
startlocatie van de Velsertunnel Run, 
gaat om 09.30 uur open. Het eerste 
startschot wordt om 11.00 uur ge-
lost door sportwethouder Baerveldt 
van de gemeente Velsen en haar col-
lega Erol van de gemeente Beverwijk. 
Toeschouwers kunnen vanaf de oost 
tribune de start goed zien. Na het 
passeren van de Velsertunnel wacht 

de deelnemers in Velsen-Noord een 
feestelijk onthaal door de bewoners 
en plaatselijke muziekgroepen. De fi -
nish in de Breestraat vormt een in-
drukwekkende afsluiting van dit 
unieke hardloopevenement. 

Verkeer 
Automobilisten moeten zondag van 
09.00 uur tot 15.00 uur rekening hou-
den met verkeershinder. Rond het 
parcours worden verschillende we-
gen afgesloten of zijn tijdelijke ver-
keersmaatregelen van kracht (ook 
voor fi etsers). De organisatie bena-
drukt dat de Velsertunnel alleen toe-
gankelijk is voor deelnemers. Hier 
wordt streng op toegezien.

Pendelbussen voor deelnemers
Kom niet met de auto! Deelnemers 
kunnen gebruikmaken van de pen-
delbussen tussen Beverwijk en Vel-
sen-Zuid. Dit is een gratis service. Op 
de Minister van Houtenlaan in Vel-
sen-Zuid en op de Halve Maan in Be-
verwijk worden Kiss & Ride-plekken 
ingericht voor het afzetten van deel-
nemers. Het GVB zorgt ervoor dat de 
pont over het Noordzeekanaal elke 
tien minuten vaart. Normaal gebeurt 
dat op zondag één keer per twintig 
minuten. Zie ook velsertunnelrun.
nl/algemene-info-2/verkeersmaat-
regelen.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.
velsertunnelrun.nl of volg het eve-
nement op Facebook en Twitter. De 
Velsertunnel Run wordt live uitge-
zonden op RTV Noord-Holland.

Kom naar de Du-Dockwinkel
Wat zijn de plannen van de IJmond 
Duurzaam Award winnaar Stichting 
Zee Boerderij IJmond voor het zee-
havengebied van IJmuiden? Donder-
dagavond 24 november vertelt Sjoerd 
Laarhoven over zijn boerderij in zee 
in de Du-Dock winkel aan het Plein 
1945. Aanvang: 19.30 uur, inloop van-
af 19.00 uur). Sjoerd en zijn collega’s 
werken aan een bijzondere relatie 

tussen mens en zee; ze benutten de 
natuurlijke bronnen in de strijd tegen 
vervuiling van water, lucht, milieu en 
de zeehavens. Hoe ze dat doen? En 
hoe een kleinschalige zeewierboer-
derij in de havens eruit ziet? Kom het 
vanavond ontdekken. Overigens kunt 
u elke woensdag- en vrijdagmiddag 
terecht voor duurzaam advies in de 
pop-up store Duuzaam Dock.

Zondag Velsertunnel Run

Biezen en Westerbegraaf-
plaats tijdelijk gesloten
Van woensdag 23 november tot 
en met vrijdag 25 november is be-
graafplaats De Biezen vanwege 
werkzaamheden voor publiek ge-
sloten.

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. (foto: ge-
meente Velsen)

Groots en goed fi ets-
netwerk voor de regio
Vrijdag 18 november  2016 is het  
Plan van Aanpak voor het realise-
ren van een Metropolitaan Fiets-
netwerk ondertekend. Dit met 
de bedoeling om in de regio een 
goed fi etsnetwerk aan te leg-
gen van kwalitatief hoogwaardi-
ge fi etspaden. Voor zowel  woon-
werkverkeer, recreatie, sport en 
toerisme.

Wethouder Ronald Vennik van de 
gemeente Velsen, wethouder E. 
Rentenaar van Lelystad en wethou-
der D. Reneman van Haarlemmer-
meer ondertekenden het plan in het 
Rabobank IJmondstadion. Naast 
het dagelijks besturen van hun ge-
meenten zijn deze wethouders ook 
nauw betrokken bij de Metropool 
Regio Amsterdam ( MRA). De MRA 

strekt zich uit van IJmuiden tot Le-
lystad en van Purmerend tot de 
Haarlemmermeer.

Snelle besluitvorming
Onder de metropoolvlag werken de 
partners vanuit een gedeelde visie 
aan een krachtige, ontwikkel econo-
mie, snellere verbindingen en vol-
doende en aantrekkelijke ruimte 
voor wonen, werken en recreëren. 
De bundeling van krachten zorgt 
voor betere afstemming en snellere 
besluitvorming. Plus een krachtiger 
stem richting ‘Den Haag’.

Op de foto (Reinder Weidijk) vlnr:  
projectleider M. Sargentini, wet-
houder E. Rentenaar uit Lelystad, 
gedeputeerde Flevoland J. Lodder 
en wethouder R .Vennik uit Velsen.
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Velsen bijna ‘Hartveilig’
Velsen wil de acute hulp bij een 
hartstilstand verbeteren. Daarom 
is Velsen sinds oktober 2015 aan-
gesloten op het landelijke net-
werk Hartveilig Wonen. We zijn 
goed op weg om een ‘Hartveilige 
gemeente’ te worden, maar extra 
vrijwillige burgerhulpverleners en 
AED’s zijn nodig om de dekking 
compleet te maken.

Acute hulp binnen 6 minuten
Jaarlijks worden er 15.000 men-
sen in Nederland getro� en door een 
hartstilstand. Dit kan overal gebeu-
ren: op het werk, in huis, tijdens het 
sporten of op straat. De kans op over-
leven is het grootst wanneer er bin-
nen 6 minuten acute hulp wordt ver-
leend. Een ambulance kan niet al-
tijd binnen de cruciale tijd aanwe-
zig zijn. Daarom is het fi jn wanneer 
er mensen in de buurt zijn om deze 
acute hulp te verlenen. Met het net-
werk Hartveilig Wonen worden op 
deze manier levens gered.

Hartveilig Wonen in Velsen
Inwoners en AED houders in Velsen 
kunnen zich aanmelden bij het lan-
delijke sms/app netwerk Hartvei-
lig Wonen. Bij een noodgeval krijgen 
aangemelde burgerhulpverleners in 
de buurt een sms of app met daarin 

de plek waar hulp nodig is en waar de 
AED opgehaald kan worden. Op deze 
manier kan vaak binnen de cruciale 
zes minuten gereanimeerd worden. 

AED
Een AED is een Automatische Exter-
ne Defi brillator, een draagbaar appa-
raat dat helpt bij het reanimeren. Ze 
hangen her en der in de gemeente. In 
winkels, maar bijvoorbeeld ook aan 
de gevel van het gemeentehuis. 

Help Velsen Hartveilig te maken!
Wilt u helpen Velsen Hartveilig te 
maken? Meldt u dan aan als burger-
hulpverlener via www.hartveiligwo-
nen.nl/Vrijwilligers/Aanmelden of 
stel uw AED beschikbaar via http://
hartveiligwonen.nl/AEDs/Aanmel-
den.

Berichtenbox: digitaal, 
veilig en makkelijk
Volgend jaar gaat de gemeen-
te Velsen de aanslag voor de ge-
meentelijke belastingen digitaal 
versturen aan inwoners die gebruik 
maken van de Berichtenbox, de di-
gitale brievenbus voor steeds meer 
overheidsinstanties. Veilig, over-
zichtelijk en betrouwbaar.

We doen steeds meer dingen digitaal: 
een vakantie boeken, CD’s of kleding 
bestellen, rekeningen betalen. Over-
heidsinstanties werken ook steeds 
vaker digitaal, onder andere via de Be-
richtenbox van ‘Mijn Overheid’. Dat is 
een digitale brievenbus waar aller-
lei  overheidsinstanties berichten 
aan inwoners inzetten. Denk aan de 
Belastingdienst, de Rijksdienst voor 
het wegverkeer (over APK-keurin-
gen) en de Sociale Verzekerings Bank 
(over pensioen, kinderbijslag en stu-
diefi nanciering). Velsen wil in 2017 
de WOZ beschikking en gemeentelij-
ke aanslagen zoveel mogelijk digitaal 

versturen. Dat scheelt papier en past 
in het milieubeleid van Velsen. 

U kunt zich nu al aanmelden bij de Be-
richtenbox. Ga naar www.mijn.over-
heid.nl en meld u aan met uw DigiD 
(‘account activeren’). U kunt aange-
ven of u een e-mail wilt hebben als er 
post in uw berichtenbox zit. U krijgt 
een mailtje om te controleren of het 
e-mailadres klopt. Vanaf dat moment 
krijgt u post van de overheid in uw 
persoonlijke Berichtenbox. 

Wie geen gebruik van de Berichten-
box kan of wil maken, krijgt de be-
schikking en aanslagen gewoon op pa-
pier per post. Vragen? Bel de gemeen-
te Velsen via 140255 (zonder netnum-
mer) of ga eens kijken op www.mijn.
overheid.nl voor de ‘meest gestelde 
vragen’. De bibliotheek kan ook hel-
pen via een inloopspreekuur Klik & 
Tik en de cursus Digisterker – zie het 
artikel hierboven.

Cursus Digisterker
Afgelopen najaar is de biblio-
theek gestart met de cursus Digis-
terker. De afgelopen weken heb-
ben zes cursisten en drie vrijwil-
lige docenten de cursus Digister-
ker gedaan en deze met vlag en 
wimpel afgerond. Wethouder Ro-
bert te Beest ( op de foto 3e per-
soon rechtsboven) overhandigde 
de eerste certifi caten uit aan de 
opgetogen deelnemers.

Volgens docent Charles hebben de 
cursisten hun digitale rijbewijs ge-
haald. Het is nu een kwestie van oe-
fenen. De bibliotheek biedt daar ook 
faciliteiten voor aan, niet alleen in 
ruimte maar ook voor mensen zon-

der computer. 
Sterker met de computer
Digisterker is in het leven geroe-
pen om mensen wegwijs te maken 
in de digitale wereld van de overheid 
(de e-overheid). Veel mensen we-
ten (nog) niet hoe de digitale over-
heid werkt en hoe je bijvoorbeeld de 
steeds belangrijker wordende DigiD 
aanvraagt. De bibliotheek heeft het 
initiatief genomen om mensen vaar-
diger te maken in de digitale wereld.  

Wil je ook leren omgaan met een 
computer of meer weten over de e-
overheid? Kom dan eens langs in de 
bibliotheek of kijk op onze website 
bibliotheekvelsen.nl

Sportcongres zeer geslaagd
Het tweede Velsense sportcongres 
in het Rabobank IJmond stadion 
op donderdag 17 november jl. was 
zeer geslaagd. “Een congres met 
sterke thema’s en veel bezoekers 
”, aldus een woordvoerder namens 
Sportloket Velsen.

Het congres was specifi ek bedoeld 
voor sportverenigingen uit Velsen 
om ze te inspireren, hun club te on-
dersteunen en hen een leuke avond te 
bieden. Tijdens de workshops kregen 
de bezoekers een variëteit aan the-
ma’s voorgeschoteld, zoals ledenwer-

ving, ondersteuning van buurtsport-
coaches en wervingsstrategie.

Hans Nieuwenburg, een voorma-
lig Nederlandse waterpolospeler en 
tweevoudige olympiër,  was gastspre-
ker. Hij vertelde het verhaal van een 
reis, die is begonnen in 2013. In Rio is 
kwalifi catie op een haar na niet gelukt. 
Maar de reis gaat verder. Het mannen 
waterpoloteam is aan de hand van een 
uniek businessplan en uitgestippelde 
route hard op weg om zich te kwalifi -
ceren voor de Olympische Spelen van 
Tokio. (foto: gemeente Velsen)
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Meer inbraken bij kortere dagen: Verlicht uw omgeving!
Als de dagen korten, stijgt het 
aantal inbraken. Inbrekers gaan 
het liefst in het donker te werk, 
zodat niemand ze ziet. Voorkom 
inbraken en verlicht uw omge-
ving!

Inbrekers zoeken meestal een snelle 
buit. Daarom scannen zij huizen op 
inbraaktijd en risico’s. Maak het ze 
moeilijk door uw ramen en deuren 
goed af te sluiten. Voorkom ook ver-
bergplekken. Als hoge struiken en 
blinde hoeken ontbreken, komt hen 
dat niet goed uit. Aandacht voor ver-
lichting in huis en goede buitenver-
lichting is belangrijk. Het huis dient 
een bewoonde indruk te maken. 

Meerdere preventietips
• Op www.politiekeurmerk.nl vindt 

u advies over goed hang- en sluit-
werk op ramen en deuren. 

• Draai voor- en achterdeur altijd op 
slot. Dan kan niemand ze met een 
stukje plastic openen. 

• Haal de sleutel altijd uit het slot. 
Inbrekers kunnen er dan niet met 
een handigheidje bij.

• Kunnen inbrekers zich bij deuren 
of ramen verstoppen? Snoei strui-
ken. Plaats buitenlampen.

• Laat ladders, groenbakken of an-
dere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de 
tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.

• Hang geen adres aan de sleutelbos. 

Na verlies kan iedere vinder het 
huis binnen.

• Leg de huissleutel nooit op een ge-
heime plek buiten uw huis. Inbre-
kers kennen al die plekjes.

• Leg geld, sieraden of andere waar-
devolle spullen niet op een van bui-
ten zichtbare plek.

• Heeft u vaker waardevolle spul-
len in huis of woont u afgelegen? 
Overweeg dan een kluis of alarm-
systeem.

• Bent u een paar dagen - of langer - 
van huis? Zorg dat het er ‘normaal 
bewoond’ uitziet. Laat buren, fami-
lie of vrienden post opruimen. Ge-
bruik tijdschakelaars voor wisse-
lende verlichting.

• Meld niet op voicemail en sociale 
media dat u weg bent.

Tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht 
buiten. Bel alarmnummer 112 en 
wacht op de politie. Ziet u de dief of 
dieven wegvluchten? Onthoud hun 
signalement, het kenteken van de au-
to of brommer en de richting waarin 
zij verdwenen. Geen heterdaad: bel 
0900 – 8844 voor een afspraak met 
de politie om aangifte te doen.

Donkere dagen
Tijdens de donkere dagen, in de peri-
ode van oktober tot en met maart, zal 
de politie plaatselijk extra surveille-

ren en preventieve acties houden.

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw 
wijkagent? Vul op www.politie.nl 

(Mijn Buurt) uw postcode in. Auto-
matisch verschijnen dan naam en 
(indien aanwezig) een foto van de 
wijkagent.

Niet thuis? 
Licht aan!

• doe net alsof u thuis bent
• gebruik een tijdschakelaar 

als u er niet bent
• doe ook een buitenlamp aan

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

WT 11214024 Poster LICHT_A5.indd   1 29-10-14   14:46

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.

Velsense woningen in WOZ Waardeloket
Een databank, waar de WOZ-
waarde van alle woningen in Ne-
derland op komt te staan – dat is 
www.WOZwaardeloket.nl. Velsen 
is daar nu ook op aangesloten.

Welke WOZ-waarde heeft de-
ze woning  in Velsen? Dat vindt u 
vanaf 21 november op www.WO-
Zwaardeloket.nl. Via het kaartje 
op deze site kunt u zien of de WOZ-

waarde van uw woning klopt met 
de aanslag die u daarvoor krijgt 
(peildatum 1 januari 2015). En u 
kunt de WOZ-waarde zien van wo-
ningen in de andere gemeenten die 

op het waardeloket zijn aangeslo-
ten; dat zijn er op dit moment on-
geveer 140 van de 390.  
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
november 2016 tot en met 18 no-
vember 2016 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
Vlaardingenstraat 18,  wijzigen 
voorgevel, interne herindeling 
(16/11/2016) 23114-2016;
Zeeweg 311, vergroten  woning 
(15/11/2016) 23237-2016;  
Middenhavenstraat 26,  bouwen be-
drijfshal (18/11/2016) 23239-2016. 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 170, kappen 
boom (14/11/2016) 22864-2016;  
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen ge-
vel (begane grond) (17/11/2016) 
23204-2016 ;
Hofdijklaan 82, kappen 2 bomen 
(17/11/2016) 23243-2016.

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 168,  bouwen 
startheuvel t.b.v. Fietscrossclub 
(18/11/2016) 23274-2016 .

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, veranderen 
kleuren buitenschilderwerk (15-11-
2016) 22980-2016; Ver Loren van 
Themaatlaan 3, kappen boom (16-
11-2016) 23096-2016.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, plaatsen  tijde-
lijke trap (18/11/2016) 23423-2016. 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47, kappen 
boom (15-11-2016) 23020-2016.

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

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging ge-
bruik voor openbare niet-re-
guliere publieksevenementen 
(18/11/2016)6837-2016

Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren car-
port (21/11/2016)19762-2016

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 (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 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

IJmuiden
Kromhoutstraat 62, vergroten spa-
ring t.b.v. overheaddeur(16/11/2016) 
22413-2016; 
Meeuwenlaan 11, plaatsen dakop-

bouw(16/11/2016) 22163-2016;
Kennemerlaan 38, plaatsen dakop-
bouw (18/11/2016) 17692-2016;
Casembroodstraat 29, plaatsen dak-
opbouw(18-11-2016) 21679-2016;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 134, uitbreiden 
woning achterzijde1e verdieping 
(16/11/2016)21179-2016; 
Kweekerslaan 23, tijdelijk gebruik 
loods als opslagruimte(18/11/2016) 
19254-2016. 

Driehuis
De Genestetlaan 9, legaliseren toe-
gangshek (21/11/2016) 22342-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen

Velsertunnelrun op 27 novem-
ber tussen 9:00 en 15:00 uur 
door Velsen-Zuid en Velsen-
Noord(21/11/2016)18818-2016

APV artikel 5:18 Standplaatsen

IJmuiden
Kuba moskee, Planetenweg 1, ver-
koop groente & fruit 15 april 2016 t/m 
14 oktober 2016(18/11/2016)22312-
2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg t.o. nr. 177, oliebol-
lenkraam op 24,20 en 31 december 
(16/11/2016) 21336-2016.

Naamgeving
Burgemeester en wethouders 
hebben op 15 november 2016 be-
sloten om de namen van een aan-
tal openbare ruimtes (straten) te 
wijzigen. Het gaat om (gedeeltes 
van) de Groeneweg, de Ver Loren 
van Themaatlaan, de Wilgenstraat 
en de Cederstraat in IJmuiden.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij de receptiebalie, of 
via telefoonnummer 0255 567352.
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Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een indivi-
duele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

Curaçaostraat 27, 2071 XG  
SANTPOORT-NOORD

Lange Nieuwstraat 524, 1971 GK  

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-

dokplein 1 te IJmuiden.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaar-
ten kunt u inzien bij de afdeling In-
formatiemanagement van de ge-
meente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een af-
spraak maken bij de receptiebalie, of 
via telefoonnummer 0255 567352.

Kapmeldingen 
Straat  Plaats    Aantal  Soort   Reden
• Waterloolaan voor nr 5   Driehuis   1  Lijsterbes   Vitaliteit van de boom is slecht

• Van Lenneplaan voor nr 68  Driehuis   1  Berk   Vitaliteit van de boom is slecht
• Driehuizerkerkweg   Driehuis   1  Valse Christusdoorn Boom is dood 
plantsoen t.o marine complex

• Spieghellaan voor nr 13  Driehuis   1  Esdoorn   Vitaliteit van de boom is slecht

•  Santpoortse dreef voor nr. 128 Santpoort-noord  1  Sierkers   Vitaliteit van de boom is slecht
•  Frans Netscherlaan voor nr 4b  Santpoort-noord  1  Esdoorn   Schade hekwerk

• Wijkeroogpark - oostkant snelweg  Velsen-Noord   20  Essen   Uitdunning bospercelen.
       4  Esdoorns
       3  Iepen

Anterieure overeenkomst 
De gemeente heeft op 1 septem-
ber 2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘De Noostraat-Noord IJmui-
den’.

De navolgende kadastrale percelen 
maken deel uit van het plangebied: 
gemeente IJmuiden, sectie M, num-
mers 9291, 9293, 9294, 10080 t/m 
10090. De overeenkomst heeft be-
trekking op de herstructurering en 
modernisering/renovatie van twee 
appartementencomplexen alsme-

de de herinrichting van de openba-
re ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 24 november 2016 tot en met 6 
januari 2017 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 

(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 
en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.
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Zwarte Pieten Feest bij Stormvogels
IJmuiden - Zaterdag 19 no-
vember was het zover, op uit-
nodiging van de Jeugd Acti-
viteiten Commissie hebben 
een groot aantal Zwarte Pie-
ten Sportpark Zeewijk be-
zocht om de jongste jeugd 
van Stormvogels een gezel-
lige en sportieve middag te 
bezorgen. 
Aan het eind van de och-
tend verzamelden de kinde-
ren zich in de kantine en ke-
ken vol spanning uit naar de 
knechten van Sinterklaas. 
Toen ze ze ineens, in Storm-
vogels-kleding, op het terrein 
zagen rennen waren ze niet 
meer te houden en vlogen de 
Pieten achterna het veld op. 
Verschillende spelletjes wer-
den er op het hoofdveld ge-

speeld en vooral het penalty-
schieten verbaasde de kin-
deren. Wat bleek, de Pieten 
hadden maar liefst zes kee-
pers in het doel staan! Dat 
hoorde zo volgens hen en 
ze hadden vernomen dat de 
Stormvogels-kinderen erg 
hard en goed konden schie-
ten. Ondanks de vele doel-
mannen vlogen de ballen 
de Pieten om de oren en 
werd er flink gescoord. Ook 
bij het ‘pakjes in de schoor-
steen werpen’ en zaklopen 
vermaakten de kleinsten zich 
zodat ze voldaan op een leu-
ke middag met veel Zwarte 
Pieten konden terugkijken. 
Helemaal toen ze na afloop 
nog een cadeautje meekre-
gen ook!
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