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• emeente Velsen werkt niet mee aan het 
verzoek van Stichting Burgercomit  Ne-
derland om een volksreferendum over het 
energiebeleid en transitiebeleid van het 
Rijk te houden tijdens de verkiezingen van 
de leden van de Provinciale Staten en le-
den van het algemeen bestuur van de Wa-
terschappen. De reden is dat een volksrefe-
rendum niet gelijktijdig met een stemming 

kan plaatsvinden volgens de regels van de 
Kieswet. Dit initiatief kan bovendien ver-
warrend zijn omdat het correctie referen-
dum is afgeschaft.

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

  Uit het college

Politiek is spannend. Tenminste, als je 
weet hoe het werkt. Wil je meer weten 
over het raadswerk en hoe en waarover 
de raad besluit? Geef je dan op voor 
Gast van de Raad.

De gemeenteraad Velsen organiseert een 
aantal keren per jaar ast van de Raad 
voor de inwoners van de gemeente Velsen 
voorafgaand aan de raadsvergadering. p 
donderdag 29 november zijn er nog enke-
le plaatsen open. Je wordt om 1 .00 uur 
ontvangen in de publiekshal van het ge-
meentehuis. Tijdens een broodbu  et leg-
gen drie gemeenteraadsleden  de ‘spelre-
gels’ van de politiek uit. Daarna woon je 
om 19.30 uur de raadsvergadering bij op 
de publiek tribune. Na a  oop kan je ook 
een praatje maken met andere raadsle-
den.

Hoe kun je Gast van de Raad worden?
Vul het www.velsen.nl/gastvanderaad  
in. Je kan ook een introduc  meenemen. 
Daarna ontvang je z.s.m. een bevestiging 
op jouw e-mailadres. Meer informatie no-

dig? Neem contact op met de griffi  e: 0255 
56 502 of mail naar griffi  e@velsen.nl.

Nog enkele plaatsen voor 
Gast van de Raad 29 november

Op 13 november organiseerde Centrum 
Mantelzorg van Socius de ‘Dag van de 
Mantelzorg’ in onze gemeente. Man-
telzorgers kwamen op deze dag in een 
middag- en een avondprogramma bij 
elkaar voor ontmoeting en ontspan-
ning.

In de middag speelde theatergroep het 
Ampzing enootschap Nederlandstalige 
liedjes in het sfeervolle Thalia Theater. 
’s Avonds was het de beurt aan musical-
groep B MS. ij speelden de musical ‘Le-
venslang’, een aanstekelijke musical vol 
vrolijke, donkere en soms aangrijpende 
kanten. Het avondprogramma vond plaats 
in de Felison Cruise Terminal, die was 
omgetoverd tot theater. Na a  oop van de 
voorstellingen hadden de mantelzorgers 
de gelegenheid om na te praten onder het 
genot van een hapje en drankje.

Wethouder Marianne Steijn uitte haar 
dankbaarheid jegens alle mantelzorgers. 

e benadrukte ook dat het soms een zwa-
re belasting is om mantelzorger te zijn. e 
riep de aanwezigen op om signalen door te 
geven aan Centrum Mantelzorg over mo-
gelijke hulp en ondersteuning die zij no-
dig hebben als mantelzorger. (foto: Rein-
der Weidijk)

Ook in Velsen aandacht 
voor Dag van de Mantelzorg

Laat u registreren
Bent u ook mantelzorger, dan kunt u 
zich registreren bij Centrum Mantel-
zorg. o ontvangt u de nieuwsbrief en 
blijft u op de hoogte van het ondersteu-
ningsaanbod. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de mantelzorgconsu-
lenten via 0  6900.

Check het in de HVC afval-app. In deze 
app vindt u de afvalwijzer. Van ruim dui-
zend producten ziet u in één oogopslag 
waar het bij hoort. Twijfelt u bijvoor-
beeld over waar u piepschuim weg-
gooit? Kijk in de app! Staat het product 
er niet in? Laat het ons weten, dan voe-
gen we het toe. Zo maken we het over-
zicht steeds completer.

ok super handig  In de app staat wanneer 
welke bak wordt geleegd bij u in de straat.  
kunt zelfs een melding ontvangen die u er-
aan herinnert dat de bak naar buiten moet. 

ok staan de gegevens van het dichtstbij-
zijnde afvalbrengstation in deze gratis app. 
En dat piepschuim ? Dat brengt u naar het 
afvalbrengstation. Dan komt het weer te-
rug als vulling voor een zitzak, of als isola-
tie voor in de kruipruimte.

HELP! Wat hoort waar?

Afgelopen zaterdag bonden 25 vrij-
willigers de strijd aan met de Japanse 
duizendknoop. Een zogenoemde inva-
sieve exoot; een plant die niet van na-
ture in Nederland voorkomt en andere 
planten verdringt. De plant verspreidt 
zich gemakkelijk en kan overlast ver-
oorzaken doordat hij door zwakke 
plekken in straten en muren kan groei-
en.

nder leiding van Nico Brantjes, in zijn 
eigen gemeente itgeest regelmatig te 
vinden met een steekschop, en samen 

met medewerkers van de buitendienst, 
staken de vrijwilligers de schop in de 
grond om zoveel mogelijk wortels te ver-
wijderen. p vijf verschillende locaties 
in onze gemeente zijn n of meer ‘haar-
den’ verwijderd. ok raadsleden en wet-
houders deden mee aan deze actie. De ge-
meente zorgde voor materiaal en afvoer 
van het groen en voor koffi  e en gebak.

Een zeer geslaagde actie, die hopelijk ko-
mend voorjaar een vervolg krijgt als de 
plant de kop weer opsteekt. (foto: Rein-
der Weidijk)

Samen sterk tegen Japanse duizendknoop
Steekschop in de aanslag …
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Op woensdag 28 november wordt voor de 
3e keer het Sportcongres Velsen georga-
niseerd in sporthal Zeewijk in IJmuiden. 
Het congres bestaat uit een afwisselend 
programma en is gericht op sportvereni-
gingen.

Vertegenwoordigers van sportverenigingen 
kunnen op 28 november kiezen uit een ge-
varieerd aanbod van workshops om hen op 
weg te helpen naar een (nog) sterkere sport-
vereniging. 

Workshops
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Hoe verduurzaam je je sportvereniging?
• De rookvrije sportomgeving
• Het nieuwe BTW-besluit en de gevolgen 

voor sportverenigingen
• Creatief denken; werken en behoud van le-

den

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

Programma
Het programma start om 19.30 uur en is 
om ongeveer 22.45 uur klaar. Er zijn twee 
workshoprondes, geeft Hans van Breuke-
len een inspiratiesessie over zijn ervarin-
gen als sporter, bestuurder en adviseur en 
er is ruimschoots gelegenheid om de ande-
re sportclubs te spreken. Kortom: een avond 
om niet te missen!

Deelname
Bent u geen bestuurder of vertegenwoor-
diger van een sportvereniging, maar wel 
een sport- of beweegaanbieder en wilt u 
het congres bijwonen? Stuur dan een mail 
naar: sportzaken@velsen.nl. De organisatie 
neemt contact met u op over mogelijke deel-
name. Deelname aan het congres is gratis.

Sportcongres Velsen 2018

Afgelopen maandag is de eerste Evene-
mententop in IJmuiden georganiseerd. 
Uitgenodigd waren alle organisatoren 
van evenementen in de gemeente Velsen, 
variërend van een dorpsfeest tot grote 
evenementen als Dance Valley.

Verschillende sprekers vertelden vanuit hun 
professie of ervaring wat er zoal komt kij-
ken bij het organiseren van een evenement. 
Marc Snabilie, regionaal evenementencoör-
dinator Veiligheidsbureau Kennemerland, 
legde uit dat ‘risicodenken’ bij evenemen-
ten heel belangrijk is. En M’Barek Ben Addi, 
business manager A-Venue Events BV, ver-
telde dat zijn organisatie eigenlijk 365 da-
gen bezig is met de voorbereiding van de 
drie festivals: Dance Valley, Dutch Valley en 
Latin Village; drie festivals met elk een ei-

gen sfeer en andere doelgroep. De groep ging 
vervolgens uiteen in verschillende sessies 
met thema’s als ‘duurzaamheid’, ‘kansen 
voor samenwerking’, ‘marketing & promo-
tie’ en ‘Wat komt er kijken bij het organise-
ren van een evenement’. Tijdens een panel-
discussie legde burgemeester Frank Dales 
uit wat zijn rol is bij evenementen in Velsen. 
Als advies gaf hij aan vooral na te denken 
over welke activiteit bij de schaal van het 
evenement past.

Tot slot blikte Jeroen Verwoort, wethouder 
economische zaken, terug op een geslaagde 
evenemententop. ,,Ik heb gezien dat ieder-
een iets uit deze eerste evenemententop 
heeft gehaald. Er is begrip, er is dialoog. We 
gaan dit volgend jaar zeker herhalen.” (foto: 
Reinder Weidijk)

Evenemententop: goed initiatief

Sinterklaas is afgelopen zaterdag samen met zijn Pieten aangemeerd in IJmuiden. Het was 
een drukte van jewelste op de Loswalkade. Vele kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s 
verwelkomden de goedheiligman. Burgemeester Frank Dales schudde Sint als eerste de 
hand en wenste hem een prettig verblijf. De Sint ging verder in optocht richting Plein 1945, 
waar hij voor het gemeentehuis offi  cieel op een groot podium is ontvangen. (foto: Reinder 
Weidijk)

Sinterklaas is weer in het land

Wethouder Sebastian Dinjens ging een 
kijkje nemen bij Hardy en Simone de 
Graaf, de eerste bewoners van het pro-
ject Pionieren in IJmuiden. Ze wonen 
samen met hun gezin in hun droomhuis 
aan de Keetberglaan.

Hardy heeft zijn huis zelf ontworpen en 
gebouwd. De compacte en toch ruime wo-
ning stond in acht maanden en is boven-
dien bijna energieneutraal. Nieuwsgierig 

naar zijn verhaal en hoe het huis er van 
binnen uitziet? Kijk op: https://www.ar-
chitectuur.nl/project/zelfb ouwhuis-met-
eps-in-ijmuiden-van-architect-hardy-de-
graaf/
Wilt u ook zo’n prachtige woning zelf bou-
wen? Houd dan onze website www.pio-
niereninijmuiden.nl  in de gaten of meldt 
u zich aan voor onze nieuwsbrief via pi-
onieren@velsen.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Eerste bewoners Pionieren in 
IJmuiden locatie Snippenbos
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Donderdag 27 en vrijdag 28 december 
vindt in Sporthal Zeewijk de 45e Dubbel-
6kamp plaats. Inschrijven voor school-
sport gaat net als vorig schooljaar volle-
dig digitaal. Scholen kunnen hun teams 
inschrijven via www.sportloketvelsen.nl/
schoolsportinschrijving. Inschrijving sluit 
op maandag 3 december en vol is vol!

De school ontvangt na de sluitingsdatum be-
richt of het team geplaatst is. Vóór het begin 
van de kerstvakantie wordt het programma 
per mail toegestuurd aan alle scholen. De 
organisatie gaat er vanuit dat de scholen na 
ontvangen van het programma dit bekend-
maken bij de deelnemende kinderen en be-
geleiders.

Programma
Op de eerste dag (donderdag 27 december) 
is er een ochtend- en een middagprogram-

ma voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5. De 
teams bestaan uit maximaal 8 leerlingen en 
een begeleider. Op de tweede dag (vrijdag 28 
december) is er een ochtend- en een mid-
dagprogramma voor leerlingen van groep 
6, 7 en 8. De teams bestaan uit maximaal 10 
leerlingen en een begeleider.

Een halve dag
Het programma is mede a� ankelijk van het 
aantal teams dat zich aanmeldt. Het och-
tend- en middagprogramma is identiek. Doe 
je mee? Dan ben je een halve dag (een och-
tend óf een middag) aan het sporten.

Registreren en meedoen
Ook dit jaar geldt weer dat de teams op 
volgorde van binnenkomst worden gere-
gistreerd en dat van elke school minimaal 
één team wordt geplaatst (mits men voor 
de sluitingsdatum heeft ingeschreven). De 

resterende plaatsen worden verdeeld onder 
de overige teams, waarbij de rangorde wordt 
bepaald door binnenkomst van de aanmel-
dingen.

Prijzen
Dit jaar worden er meerdere prijzen uitge-
reikt: voor het beste team, voor het best ver-
klede team, de fairplay-prijs en een poedel-
prijs.

Sportief feest voor basisscholen!
Schrijf je in voor Dubbel6kamp op 27 en 28 december

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 29 november 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendin-
gen van de vergaderingen van de raad Velsen 
live te volgen en terug te zien op het TV-ka-
naal en via www.raadsplein.tv van RTVSe-
aport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri�  e via tele-
foonnummer 0255 - 567251 of via de mail 
gri�  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri�  e neemt dan contact 
met u op.

De Agenda

Verordening Bedrijveninvesteringszo-
ne IJmuiden Centrum 2019
De gemeenteraad wil dat IJmuiden Cen-
trum aantrekkelijk en toekomstbestending 
wordt gemaakt voor huidige en toekomstige 
ondernemers. Een Bedrijveninvesterings-
zone (BIZ) draagt hier aan bij. In deze zone 
investeren ondernemers samen in kwali-
teitsverbetering van hun omgeving. Om dit 
succesvol te laten verlopen zijn er regels en 
afspraken nodig. Deze staan in deze veror-
dening.

Regionaal Risicoprofi el en Beleidsplan 
Risico- en Crisisbeheersing 2019-2022
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 
heeft een Regionaal Risicoprofi el en een Be-

leidsplan Risico- en Crisisbeheersing opge-
steld voor de jaren 2019- 2022. De VRK is 
een samenwerking op het gebied van regio-
nale veiligheid. Het Regionaal Risicoprofi el 
gaat over fysieke veiligheidsrisico’s zoals 
grote branden, rampen en crisis in de re-
gio. In het Beleidsplan Risico- en Crisisbe-
heersing zijn diverse ambities gesteld zoals 
risico’s beperken, een wendbare en robuus-
te crisisorganisatie, beschikbare informa-
tie delen, maatschappelijke weerbaarheid 
versterken en de vorming van een platform 
voor samenwerking.

Tweede Bestuursrapportage 2018
In de 2e Bestuursrapportage 2018 staan de 
afwijkingen ten opzichte van de Begroting 
2018. Dit is het laatste moment dat de raad 
kan bijsturen op de Begroting 2018. Er is 
een positief resultaat van € 679.000,-. Daar-
tegenover staat een nadeel van de Algemene 
uitkering vanuit het Rijk. Het positieve sal-
do wordt toegevoegd aan de Algemene Re-
serve.

Experiment centraal tellen van de 
stemmen
De raad wordt voorgesteld om deel te nemen 
aan het landelijk experiment “Centraal tel-
len van de stemmen”. Dit geldt voor 20 maart 
2019 bij zowel de Provinciale Statenverkie-
zingen als de verkiezingen voor het Water-
schap van het Hollands Noorderkwartier 
en het Waterschap Rijnland en voor 23 mei 
2019 bij de verkiezingen van het Europees 
Parlement. Het experiment wil het risico 
van fouten in de eerste telling verminderen.
Op de stembureaus wordt alleen op partijni-
veau geteld, waarmee een voorlopige uitslag 
bekend kan worden gemaakt op de avond 
van de verkiezingen. De dag daarna worden 
de stemmen op kandidaat niveau geteld op 
een centrale openbare locatie. 

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veilig-
heid 2019-2022 Noord-Holland: Samen 
Veilig!
De politie van de Regionale Eenheid Noord-
Holland heeft samen met de gemeente en 
het Openbaar Ministerie  een nieuw concept 
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 
2019-2022 opgesteld. De gemeente Velsen 
heeft hiervoor vijf thema’s ingediend:  On-
dermijning, Discriminatie, polarisatie en 
radicalisering, Drugs, Veilige haven en High 
Impact Crimes. Deze aandachtsgebieden 
zijn in het beleidsplan verwerkt.

Controleprotocol voor de accountants-
controle op de jaarstukken 2018
De accountant controleert de jaarrekening 
van de gemeente. Hij geeft in een verklaring 
een oordeel over het getrouwe beeld van de 
cijfers en hij geeft een verklaring of de ge-
meente volgens de vastgestelde regels heeft 
gehandeld. Deze regels staan in het contro-
leprotocol voor de accountantscontrole op 
de jaarrekening 2018 dat tijdens deze verga-
dering door de raad wordt vastgesteld.  Ook 
stelt de raad het geactualiseerde normenka-
der vast. Dit bestaat onder andere uit een in-
ventarisatie van externe wetgeving, veror-
deningen en besluiten van de raad.

1e Begrotingswijziging 2018 Omge-
vingsdienst IJmond
De gemeenteraad bespreekt de 1e Begro-
tingswijziging 2018 Omgevingsdienst 
IJmond. De wijziging komt door de stij-
ging van de personele lasten door de cao 
2017-2019. Het gaat om een bedrag van € 
229.000,-. Voor Velsen betekent dit een ver-
hoging van de bijdrage aan de Omgevings-
dienst van € 60.205,- in 2018. De gemeente-
raad moet hiermee instemmen voordat dit 
van kracht gaat.

Rekenkamerrapport Subsidies in Vel-
sen
De Rekenkamercommissie van de gemeente 
Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren 
naar het gemeentelijk subsidiebeleid. Jaar-
lijks geeft de gemeente Velsen ongeveer 12 
miljoen euro uit aan subsidies. Het onaf-
hankelijke onderzoek ging over de werking 
en e© ectiviteit van het subsidiebeleid in re-
latie tot de aansturing van instellingen die 
subsidie ontvangen. De twee belangrijkste 
conclusies van het onderzoek zijn dat de re-
gelgeving duidelijk en transparant is vastge-
legd in de Algemene Subsidieverordening, 
en dat er nadat de eerder genoemde instel-
lingen in fi nanciële problemen zijn geko-
men direct een verbetertraject voor het sub-
sidiebeleid in gang is gezet. Verder zijn de 
instellingen die subsidie ontvangen positief 
over het contact met de gemeente en de sub-
sidieprocessen.

Fonds sociaal-culturele basisinfra-
structuur
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk 
dat de inwoners van Velsen ook in de toe-
komst goed gebruik kunnen maken van al-
lerlei activiteiten op het gebied van welzijn, 
kunst en cultuur. Dit is eerder afgesproken 
in de Visie op Velsen. Verschillende orga-
nisaties die deze activiteiten organiseren 
zitten nu in verouderde gebouwen. Om er-
voor te zorgen dat er in de toekomst goede, 
multifunctionele gebouwen zijn, moet er 
een fl ink aantal aanpassingen gedaan wor-
den. De raad wordt nu gevraagd om voor de 
uitwerking van de plannen een bedrag van 
€ 300.000,-  vrij te geven. Het gaat om de 
Stichting Welzijn Velsen, Stadsschouwburg 
en de Bibliotheek Velsen die nauwer willen 
samenwerken en daarvoor een goede, geza-
menlijke huisvesting zoeken.

IJmondcommissie 
dinsdag 27 november 2018
Locatie IJmondcommissie: gemeente-
huis Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC 
Beverwijk. Aanvang 20.00 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen krijgen informatie 
en bespreken regionale onderwerpen met 
de daarbij behorende raadsvoorstellen in 
de IJmondcommissie. 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 tribu-
ne van de raadzaal.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de ver-
gadering 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. 

De Agenda 

Verordening Individuele Studietoeslag 
Participatiewet 2019 

In de ‘Verordening individuele studietoe-
slag Participatiewet 2019’ is o.a. de hoogte 
van de individuele studietoeslag geregeld. 
Deze toeslag is een inkomensondersteu-
nende voorziening voor studenten met een 
beperking die niet in staat zijn om het mini-
mumloon te verdienen.
In de IJmond is dit bedrag nu €500,- per 
jaar. Dit bedrag wijkt sterk af van de toe-
slagen in de regio Zuid-Kennemerland. De 
meeste deelnemende regiogemeenten heb-
ben 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 mo-
gelijk uit te kunnen voeren, zijn gemeenten 
regionaal gaan samenwerken. Op sommige 
onderdelen is deze samenwerking wettelijk 
verplicht, 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 vereve-
ning van de kosten jeugdzorg beëindigen. De 
drie colleges hebben hierbij een afwijkende 
visie. Op verzoek van de heer Smeets van de 
fractie van D66 Velsen wordt in de IJmond-
commissie besproken hoe de drie raden te-
gen de verevening jeugdzorg aankijken.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 10 november tot en met 
16 november 2018 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden 
Torricellistraat 2, legaliseren verbouwing 
(uitbouw, balkon, draagmuur) (12/11/2018) 
18204-2018
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkin-
stallatie (13/11/2018) 17933-2018 (rijksmo-
nument)
Willebrordstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(16/11/2018) 18414-2018  

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 246, plaatsen tijdelijke huis-
vesting tijdens verbouw tandartspraktijk 
(10/11/2018) 17489-2018
Valckenhoefl aan 33, plaatsen balkon (ach-
terzijde) (13/11/2018) 17996-2018  
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en 
uitbouw (achterzijde) (13/11/2018) 18206-
2018  
Kruidbergerweg 38, kappen boom 
(14/11/2018) 18481-2018

Velsen-Noord
Coymansstraat 12, afwijken van be-
stemmingsplan (kamergewijze verhuur) 
(12/11/2018) 18205-2018

Velserbroek
Schokker 46, plaatsen dakkapel (achterzij-

de) (14/11/2018) 18060-2018  

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, verbouwen brandweerpost 
(14/11/2018) 18061-2018  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg t.o. nrs. 1 en 2 t/m 103 en 
110, kappen 49 bomen (16/11/2018) 13989-

2018  

Ingekomen aanvraag evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Stadion, Minister 
van Houtenlaan 123, wedstrijd Odin 59 
– SC Heerenveen op 19 december 2018 
(14/11/2018) 18152-2018

IJmuiden
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Velsen, 
Plein 1945, op 8 januari 2019 (13/11/2018) 
18384-2018
Rommelmarkt Sporthal IJmuiden-Oost, Ti-
beriusplein, op 3 maart 2019 van 09.00 t/m 
15.00 uur (08/11/2018) 17324-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-

gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kompasstraat 74rd, wijzigen opgang 
van twee bestaande bovenwoningen 
(13/11/2018) 11008-2018
Iepenstraat 19, legaliseren zolder uitbrei-
ding (16/11/2018) 13514-2018

Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 2, afwijken bestem-
mingsplan voor buitenschoolse opvang 
(16/11/2018) 14707-2018
Pieter Janszstraat  5 en 7, verbouwen tot 
8 appartementen, plaatsen 2 dakkapellen 
(zuidgevel) en plaatsen 2 dakuitbouwen met 
dakterras (noordgevel) (16/11/2018) 7670-

2018

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 2, plaatsen dakkapel (voor-
dakvlak) (14/11/2018) 15622-2018

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17

Velsen-Noord
Subaru Beach Battle met doorkomst op 
strand van Velsen-Noord op 25 november 
2018 (14/11/2018) 13318-2018

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

- voor de duur van de bouwwerkzaamhe-
den (realisatie van woningen) een par-
keerverbod in te stellen tussen Keetber-
glaan 308 en de bocht met het Snippenbos 
te IJmuiden door middel van het plaat-
sen van de borden E1 (5x) zoals bedoeld 

in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 en een on-
derbord met twee pijlen (wijzend naar 
links en rechts).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 

besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Bekendmakingen algemeen
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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken 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 gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.




