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Werk aan parkeerterrein
station Driehuis op schema
De werkzaamheden aan het parkeerterrein bij station Driehuis, waar 18
nieuwe parkeerplaatsen komen, verlopen naar wens. De bestaande klinkerbestrating is eruit gehaald en komt terug in de rijbanen. In de parkeervakken
worden zwarte betonkeien gelegd. Kortom: een fraaier geheel, dat inspeelt
op de parkeerbehoefte en beter past in het straatbeeld. Het parkeerterrein
kan naar verwachting vanaf maandag 1 december weer in gebruik genomen
worden.(foto: gemeente Velsen)

Velsen maakt zich sterk
voor schuldpreventie

Kindergezondheid
Begin oktober heeft de GGD en
JGZ Kennemerland 3.266 ouders van jonge kinderen uit Velsen benaderd om mee te doen
met de Kindermonitor. Inmiddels hebben duizend ouders de
online vragenlijst ingevuld.

meedoen aan het onderzoek. Doe
mee! Daardoor kan de gemeente
inspelen op de gezondheidssituatie van jonge kinderen en rekening
houden met hun behoeften.

Voorkomen is beter dan genezen.
De gemeente Velsen vindt preventie dan ook heel belangrijk als
het om schuldhulpverlening gaat.
Dit standpunt is opgenomen in
het IJmondiaal beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening. In het
kader van deze beleidsprioriteit
heeft de wethouder Werk en Inkomen van Velsen, Arjen Verkaik, vorige week deelgenomen aan
het congres over de resultaten
van 10 jaar schuldpreventie binnen de gemeente Groningen.

Hare Majesteit Koningin Máxima
was als erevoorzitter van het landelijk Platform ‘Wijzer in geldza-

ken’ ook aanwezig op dit congres.
Een persoonlijke benadering, samenwerking en creativiteit. Dat zijn
volgens Koningin Máxima de factoren die bepalen waarom de Groningse aanpak op het gebied van schuldpreventie toonaangevend is. Om het
belang van schuldpreventie te benadrukken, hebben tijdens dit congres
enkele wethouders de intentie uitgesproken zich sterk te maken voor
schuldpreventie en financiële educatie binnen hun eigen gemeente.
Op de foto is te zien dat wethouders
uit het hele land, waaronder wethouder Verkaik, dit statement overhandigden aan Koningin Máxima (foto:
Henk Tammens)

Voortgang Oud-IJmuiden

Om een goed beeld te krijgen van de
gezondheid van de kinderen is het
belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen. Bent u een van de
3.266 ouders die uitgenodigd is en
heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld? U kunt nog tot 14 december

Werk aan de weg
Op dinsdag 2 december en woensdag 3 december wordt er gewerkt
aan de IJmuiderstraatweg tussen
de J.C. Neckstraat en de Homburg
straat.

werkzaamheden is het noodzakelijk
dat de weg wordt afgesloten voor al
het verkeer. Bewoners worden verzocht hun auto buiten het werkvak
te parkeren.

Een deel van de IJmuiderstraatweg
krijgt nieuw asfalt. Ook brengt de
aannemer belijning aan. Voor deze

Op woensdag 3 december worden
putdeksels in de asfaltverharding
geboord.

De eerste paal is geboord in ‘dok
10’ van het nieuwe Oud-IJmuiden!
Een bijzonder moment, want met
deze start zal straks het ‘gat’ in de
Oranjestraat worden opgevuld en
is er weer sprake van voortgang
in de bouw van het hart van OudIJmuiden.

Op het nieuwe complex, waar afgelopen week de eerste paal is geboord, komen 27 appartementen;
koop- en huurwoningen. De corporaties Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen gaan de woningen verhuren. De koopwoningen worden
door het Bouwfonds in de markt gezet. Volgens planning start in januari de bouw van 13 woningen aan de

Prins Hendrikstraat. En in februari de bouw van 6 woningen aan het
Thaliaplein. Daarna kunnen we beginnen met het Thaliaplein zelf. Al
met al zal de woningbouw ongeveer
anderhalf jaar duren. (foto: gemeente Velsen)

Infopagina
27 november 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Fotoborden bij Velsertunnel
tegen te hoge vrachtwagens
Rijkswaterstaat heeft fotoborden bij de Velsertunnel geplaatst.
Deze geven aan wanneer vrachtwagens te hoog zijn om door de
tunnel te rijden. De borden moeten voorkomen dat hoge vrachtwagens tegen de tunnel rijden en
veel schade veroorzaken met lange files als gevolg.

Primeur
De fotoborden bij de Velsertunnel
zijn een primeur. Het zijn de eerste
die in Nederland worden geplaatst.
Ze komen aan de noord- en zuidkant
van de tunnel te staan op een afstand van 2 kilometer van de tunnelingang. Vrachtwagens hebben dan
nog tijd genoeg om de A22 te verlaten.
Doorrijhoogte vergroten
Plaatsen van de fotoborden hangt direct samen met de renovatie van de

Velsertunnel in 2016. Tijdens deze
grootschalige onderhoudsbeurt verhoogt Rijkswaterstaat onder meer
de doorrijhoogte van de tunnel met
12 centimeter, zodat incidenten met
te hoge vrachtwagens minder vaak
voorkomen. Ook richt Rijkswaterstaat de tunnel slimmer in. Het laagste punt ligt straks niet langer ongeveer in het midden van de tunnel,
maar direct aan het begin. Zo wordt
de kans aanzienlijk kleiner dat een
vrachtwagen in de tunnel vast komt
te zitten en over een groot deel van
de tunnel schade maakt.
Meer informatie
Hebt u vragen over deze werkzaamheden? Bel dan met het gratis telefoonnummer van Rijkswaterstaat:
0800-8002 (06.00-22.30 uur) of kijk
op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel. Informatie over hinder op de
weg vindt u op vanAnaarBeter.

Opbrengst snoeiafval
taxus gaat naar KiKa
De inzameling van snoeiafval
van de taxusplant was een groot
succes. Van 15 juni tot 31 augustus is op de gemeentewerf van
Santpoort-zuid 5.39m3 taxussnoeisel ingezameld. De jonge
scheuten en uitlopers vormen
een belangrijke grondstof voor
een geneesmiddel tegen kanker.
De gemeente heeft van de Stichting ‘Vergroot de hoop’ 215 euro ontvangen. Dit geld is overgemaakt naar de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Alleen de jonge eenjarige scheuten van de ‘taxus baccata’ zijn geschikt. Het snoeisel mag een lengte hebben van maximaal 30 cm en
de takken mogen niet dikker zijn
dan 0,5 cm. Hieruit wordt baccatini gehaald, dat wordt toegepast in
een geneesmiddel ter bestrijding
van bepaalde vormen van kanker.

Het is van belang, dat het snoeisel
schoon is, anders is het niet bruikbaar. Vanwege het succes gaat de
gemeente volgend voorjaar weer
inzamelen. Nadere informatie
volgt. (foto: gemeente Velsen)

Zonnepanelen in Santpoort
Afgelopen woensdag 19 november zijn er zonnepanelen geplaatst op het dak van de wijkpost
Santpoort aan de Wijnoldy Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid. Dit
gebeurde in aanwezigheid van de
wethouder Milieu van Velsen, de
heer Floor Bal.

Velsen stimuleert toepassing van
zonne-energie. De gemeenteraad
heeft een krediet van € 155.000 beschikbaar gesteld om in 2014 zonnepanelen aan te brengen op eigendommen van de gemeente die ook
door de gemeente worden gebruikt:
sportzalen en wijkposten. De panden

onder de daken zijn daarmee niet alleen zelfvoorzienend in elektriciteit,
zij kunnen ook stroom terug leveren.
Na deze wijkpost volgen onderstaande gebouwen: sportaccommodaties
Dolfijnzaal, Heerenduinzaal, Kennemerzaal, Sluiswijkzaal, Springplank
en Waterloozaal, en de Wijkpost Zeeen Duinwijk.
Op de foto is wethouder Bal te zien op
het dak van de wijkpost SantpoortZuid, waar de zonnepanelen zijn geplaatst. Hieraan hebben uitsluitend
Velsense bedrijven gewerkt. (foto:Ko
van Leeuwen

Herplaatsing kunstwerken
Na een afwezigheid van 7 maanden staat het beeld ‘Kinderen bouwen aan
hun toekomst’ uit 1956 van beeldhouwster Gerda Rubinstein weer op zijn
plek in het Stadspark. Het beeld is hersteld van meerdere breuken. Ook is
het schoongemaakt. Tegelijkertijd is het opgeknapte, bronzen beeld ‘Schaap’
van kunstenaar Gerrit Bolhuis teruggeplaatst in het plantsoen aan de Kromme Mijdrechtstraat (foto:gemeente Velsen)
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Tegemoetkoming eigen
risico zorgverzekering
De raad heeft op 20 november jl. besloten dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in 2014. Het
gaat om een bedrag van € 99, - ter compensatie van het eigen risico van
de zorgverzekering. Mensen die in 2013 zo’n tegemoetkoming ontvingen
van het CAK en een laag inkomen hebben, krijgen in 2014 de nieuwe tegemoetkoming zonder dat zij daarvoor een aanvraag hoeven in te dienen.

Per 1 januari 2014 is de regeling Compensatie Eigen Risico (CER) afgeschaft.
Deze regeling werd uitgevoerd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
De gemeente wil het financiële leed van de afschaffing van de CER verzachten
voor mensen met een laag inkomen. De volgende inkomens- en vermogensgrenzen worden daarbij aangehouden:
< 65 jaar
Gehuwd / samenwonend tot € 1.415,49
Alleenstaande ouder
tot € 1.273,95
Alleenstaande
tot € 990,85

> 65 jaar
tot € 1.496,15
tot € 1.367,88
tot € 1.086,97

Vermogensgrens
tot € 11.700, tot € 11.700, tot € 5850, -

Wie in 2013 de tegemoetkoming van het CAK heeft gekregen, ontving in juli dit
jaar een brief van het CAK met de vraag of het CAK hun gegevens mocht doorgeven aan de gemeente. Men kon dat bevestigen door een antwoordkaart terug
te sturen naar het CAK. Ingeval u een hoger inkomen of meer vermogen heeft
dan hierboven aangegeven, heeft u geen recht op de bijdrage. U ontvangt dan ook
geen nader bericht van de gemeente.Als u de tegemoetkoming niet automatisch
krijgt, maar wel aan de inkomensgrens voldoet en uw eigen risico hebt volgemaakt, kunt u vanaf 8 december een aanvraagformulier downloaden op www.
velsen.nl.

Academy Tata Steel 75 jaar
Maandag
17 nov jl. vierde Tata Academy haar 75 jaar bestaan.
De vroegere bedrijfsschool van de
Hoogovens is de oudste van heel
Nederland. Namens het Regionaal
Economisch Bureau IJmond overhandigde de Velsense wethouder Arjen Verkaik de directeur Tata IJmuiden, de heer Hans Fischer,
een cheque ter waarde van 2000
euro.

Tata Academy is een opleidingscentrum met een regionale functie waar
jongeren en volwassenen leren en
werken in de techniek. Het thema van
het jubileum was: ‘de toekomst begint hier’. Het gedoneerde geldbedrag
is dan ook bedoeld voor de inrichting
van het techniek- en wetenschapslokaal. Hierin kunnen leerlingen van de

basschool ontdekken hoe leuk en inspirerend techniek is.
Wethouder Verkaik daarover: ,,De
trots en de betrokkenheid van werknemers bij Tata Steel is uniek in Nederland. De bedrijfsschool heeft daarin een grote rol gespeeld. Het is bijzonder dat in die 75 jaar de samenwerking en contacten nu groter zijn
dan ooit. Nadrukkelijk willen Tata ,bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan betere technische opleidingen, betere geschoolde werknemers en daarmee aan een betere regionale economie. De basis voor de toekomst ligt bij de jongeren. Hun kennis
en interesse voor techniek is van groot
belang. Al het andere wat we ook bedenken en doen is een afgeleide hiervan.’’

Symposium 15 jaar KIMO
KIMO Nederland en België vierde
vorige week haar 15 jarig bestaan
op het Forteiland in IJmuiden. In
zijn toespraak blikte gastheer en
voorzitter, wethouder Robert Te
Beest, terug op succesvolle jaren.

Kimo Nederland en België is een organisatie van gemeenten met belangen op de Noordzee. Op het Forteiland in IJmuiden waren ruim 150 vertegenwoordigers aanwezig van onder
meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken,
provincies, gemeenten, visserijorganisaties en diverse maatschappelij-

ke organisaties. Tijdens het symposium werden presentaties gegeven over
hoe een schone zee te bereiken.
Daarna was het tijd voor de ‘Green
Deals’, waarbij 35 organisaties de
Green Deal Schone Stranden en 18
organisaties de Green Deal Visserij
voor een schone Zee ondertekenden.
De ondertekenaars geven hiermee te
kennen dat zij zich zullen inzetten
voor schonere stranden en zee. Na de
ondertekening werd het symposium
afgesloten met een zee concert in de
inspirerende monding van het Noordzeekanaal.( foto Reinder Weidijk)

Bezoek Crown Van Gelder
Vorige week dinsdag bracht het college burgemeester en wethouders van
Velsen een werkbezoek aan Crown Van Gelder. Als dank voor de gemeentelijke belangstelling voor dit bedrijf, overhandigde directeur Miklas Dronkers
burgemeester Franc Weerwind een sierbord ter gedenking van de bouw van
de Zeesluis in 1930. (foto: Martin Bruineberg).
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau
discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
november 2014 tot en met 21 november 2014 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
Pruimenboomplein 74, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(20/11/2014) w14.000585;
Pruimenboomplein 56, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(20/11/2014) w14.000584;
Edisonstraat 14, wijzigen sportschool
in
2
appartementen
(20/11/2014) w14.000583.
Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan ong., tijdelijk in gebruik nemen weiland als parkeerplaats (19/11/2014) w14.000578.

gevel)(18/11/2014) w14.000574.
Velsen-Noord
Afrit A22 Beverwijk, kappen 7 bomen (19/11/2014) w14.000577.

staande panden tot 9 appartementen, een horecaruimte en een detailhandelruimte (w14.000317)

Velserbroek
De Kamp 37, plaatsen dakkapel (voor-

-Wijkerstraatweg 178-180 VelsenNoord - het verbouwen van de be-

De ontwerp-omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 27 november 2014
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het ontwerpbesluit in
te zien www.velsen.nl via het menu
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.
Gedurende de termijn van inzage
kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient voorzien te zijn van uw
naam en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen
betrekking heeft en de redenen van
uw zienswijzen.

465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen 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 aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is

ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

(voorgevel)(25/11/2014) w14.000509;
de Rijpstraat 25, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(24/11/2014) w14.000507.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 50, kappen
boom (20/11/2014) w14.000582;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000581;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000580;
Park Velserbeek, kappen boom
(19/11/2014) w14.000579;
Park Velserbeek, kappen boom
(18/11/2014) w14.000575;
Velserdijk 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(18/11/2014)
w14.000576.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 5, kappen
(17/11/2014) w14.000569.

boom

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ontwerp-besluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben het voornemen een
omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen bouwwerk’ te verlenen voor:

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht 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 Burgemeester van Velsen, Postbus

IJmuiden
Maasstraat 7, plaatsen dakkapel
(24/11/2014) w14.000398;
Lorentzstraat 34, plaatsen dakkapel

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren verhardingen (24/11/2014) w14.000372;
Spekkenwegje 14 B, wijzigen voor- en zijgevel (20/11/2014) w14.000530;
Roos en Beeklaan 35, opstarten Bed
& Breakfast in bestaande woning
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Besluiten (vervolg)
(20/11/2014) w14.000504;
Duin en Kruidbergerweg 66a en Rijksweg 134, kappen 4 bomen (24/11/2014)
w14.000513.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 28 A, verkleinen kozijn (21/11/2014) w14.000520.
Velsen-Zuid
Zijkanaal C, realiseren wachtvoorzieningen bij brug A9 in Zijkanaal C
(25/11/2014) w14.000486;

Duin en Kruidbergerweg 66a en Rijksweg 134, kappen 4 bomen (24/11/2014)
w14.000513.
Velsen-Noord
Schoonoortstraat 40, vergroten woning met uitbouw (voor- en zijgevel)
(24/11/2014) w14.000464.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:
Velserbroek
Klipper 2, plaatsen carport (24/11/2014)
w14.000483.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Kerst-Inn, 21 december 2014, Grote
Hout of Koningsweg te Velsen-Noord
(24/11/2014), u14.011092.
Verlengen termijn omgevingsvergunning brandveilig gebruik
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, termijn vergunning wordt verlengd naar 1 december
2014.

(Ver)bouwplannen in of voor Santpoort-Noord?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplannen opstellen voor Santpoort-Noord. In het bestemmingsplan staan alle regels voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in SantpoortNoord? Dan wordt ook uw woning straks in dit bestemmingsplan opgenomen. Het gaat hierbij om de hele bebouwde kom van SantpoortNoord

ring van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen.

Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houden we als gemeente waar mogelijk rekening met initiatieven, bouwplannen en ideeën van onze inwoners en bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verande-

Als u nog vragen heeft of een afspraak hierover wilt maken, kunt u contact opnemen met de heer Pijpers (cluster Ruimtelijke Ordening) via 0255– 567200.
Schroom niet om te bellen of te e-mailen indien u twijfelt of uw plan of idee
belangrijk is voor dit bestemmingsplan. Wij ontvangen uw reactie graag voor
5 januari 2015.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Eventueel
kunt u deze ook per post sturen. Vervolgens beoordelen wij uw voorstel. In
onze reactie geven wij aan of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen
van het bestemmingsplan meegenomen kan worden.

Naamgeving
Burgemeester en wethouders
hebben op 18 november 2014 besloten de naam Thaliapad te geven aan de weg tussen de Frogerstraat en de Breesaapstraat in
IJmuiden. Ook hebben zij de gewijzigde contouren van de Ir. Justus Dirksstraat en het Thaliaplein

in IJmuiden vastgesteld.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart
kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

Regeling “Duurzaam wonen in Kennemerland”
De gemeenteraad van Velsen
heeft op 15 mei 2014 de Subsidieverordening Duurzaam wonen in
Kennemerland vastgesteld. Het
besluit is in werking getreden op
16 mei 2014. Tegen dit besluit kan
geen bezwaar of beroep worden
ingediend.

Inzage
De stukken liggen tot 9 januari 2015
ter inzage bij de receptie van gemeente Velsen op werkdagen van 09.00 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur
en bij Milieudienst IJmond op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur.
Subsidie
Inwoners van Velsen kunnen sub-

sidie aanvragen voor isolatie van de
woning die vanaf 1 januari 2014 zijn
uitgevoerd. De verordening loopt tot
uiterlijk 30 november 2016 of zolang
budget beschikbaar is. Milieudienst
IJmond is belast met de uitvoering
van de subsidieverordening. Aanvragen kunnen worden ingediend
via www.wijwonenwijzer.nl. Op deze
website treft u meer informatie over

de regeling aan.
Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: Stationsplein
48b, 1948 LC Beverwijk. Telefoon:
(0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.
nl.

