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Ondernemer gezocht
voor VVV-agentschap
Bibliotheek Velsen en de gemeente Velsen hebben in goed overleg
besloten om per 1 januari 2016 te
stoppen met het VVV-agentschap
in de bibliotheek. De gemeente wil wel graag een VVV-agentschap in Velsen behouden. Daarom zijn de gemeente Velsen en
Amsterdam Marketing op zoek
naar een nieuwe geschikte locatie
voor het VVV-agentschap.

Wat houdt een VVV-agentschap
in?
Een VVV-agentschap is een informatie- en verkooppunt in een vestiging van een derde partij, zoals een
boekwinkel, attractie of verblijfsaccommodatie (‘shop-in-shop’). Bij
een VVV-agentschap wordt een deel
van het VVV-assortiment aangeboden zoals toeristische informatie
(plattegrond, gids, routes) en de verkoop van diverse bonnen (VVV Cadeaubon, VVV Dinercheque en VVV
Lekkerweg). U dient ruimte beschikbaar te hebben om dit assortiment in

combinatie met een informatiezuil
goed te kunnen presenteren. Voordeel is, dat dit extra aanloop en inkomsten kan opleveren.
Interesse in VVV-agentschap?
Hebt u interesse in het toevoegen
van het VVV-agentschap aan uw bedrijfsvoering? Bent u gevestigd in de
omgeving van het centrum, de Kennemerboulevard, de ferry- en cruiseterminal en/of de Kop van de Haven? Weet u wat er op toeristisch en
cultureel gebied te beleven valt in
Velsen? Dan kunt u voor 18 december a.s. aangeven waarom het VVVagentschap het beste bij u zou passen. Neem daarvoor contact op met
Annemarie Rozemeijer, van Amsterdam Marketing op telefoonnummer: 020-7026135 of per e-mail:
a.rozemeijer@Iamsterdam.com.
Criteria waarop beoordeeld wordt
zijn onder meer: de locatie, de openingstijden en affiniteit met toerisme.

BeestenBende beloond
door Velsense brandweer
Als dank voor het schoonhouden
van hun eigen buurt waren vorige week woensdag 45 leden van
De Beestenbende welkom bij de
brandweer van Velsen. Nadat de
kinderen eerst het park Velserbeek hadden opgeruimd, kregen
ze een rondleiding door de brandweerkazerne in Velsen-Zuid.

Reddingsactie
Ook namen ze bij de kazerne een
exclusief kijkje in het leven van
een brandweerman. Ze leerden het
een en ander over brandveiligheid,
mochten met de brandslang spuiten en een brandweerauto van binnen bekijken. De spuitgasten sloten
de middag af met een spannende demonstratie, waarbij de kinderen van
de BeestenBende getuigen waren
van een reddingsactie.
BeestenBende project
De BeestenBende is bedoeld voor
kinderen van 6 tot 11 jaar. Als BeestenBende-lid help je mee om je buurt

schoon te houden. Minimaal één
keer per maand ruimen de kinderen
in teams hun eigen wijk op. Elk team
heeft minimaal één volwassen begeleider. Het project is in mei 2015
van start gegaan in de gemeente Velsen en betrekt sindsdien 100 leden
en begeleiders bij de problematiek
van zwerfafval. Meer informatie op:
www.mijnbeestenbende.nl.
(foto:
gemeente velsen)

Stadslezing 2015 goed
bezocht en leerzaam
Woensdag 18 november jl. gaf dr.
Arjen Bosman, onderzoeker en
auteur inhoud aan de Stadslezing
2015. Met als onderwerp: Rome
aan de Noordzee, Burgers en Barbaren te Velsen. Een interessant
thema dit jaar, waarin we de aanwezigheid van de Romeinen herdenken. Bovendien kreeg Bosman
door zijn vermakelijke vertelling
de lachers op zijn hand.

2000 jaar geleden bouwden de Romein hun eerste fort ( Velsen 1) in
Velsen. Het hoe en waarom werd

duidelijk verwoord en ondersteund
door prachtige beelden, die in de
Burgerzaal van het gemeentehuis
werden vertoond. Daarbij trok Arjen Bosman paralellen met het heden. De Romeinen bouwden hun fort
met havenfaciliteiten, iets waar de
IJmond nog steeds goed in is. 2000
jaar traditie dus. Een andere overeenkomst is dat de Romeinen al in
staat waren te baggeren. Kortom:
een informatieve en leerzame avond.
Op de foto ( Reinder Weidijk) links:
burgemeester Amy Koopmanschap
met Arjen Bosman.

Renovatie Velsertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor renovatie van de Velsertunnel zal deze
op 15 en 16 december in de nacht
afgesloten zijn.

Bent u benieuwd naar de ontwik-

kelingen ? Of geïnteresseerd in een
animatie over de renovatie? Kijk dan
op www.facebook.com/velsertunnel of http://rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a22-renovatie-velsertunnel/index.aspx. (foto: Rijkswaterstaat)
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Tweeduizend aanvragen

Mantelzorgcadeautjes
In twee maanden tijd hebben
meer dan 2.000 mantelzorgers in
Velsen zich aangemeld voor het
mantelzorgcadeau, een VVV-bon
van 25 euro. De gemeente is blij
met deze respons.

Tot 11 november konden mantelzorgers die zorgen voor iemand uit de
gemeente Velsen zich melden voor
het mantelzorgcadeau. Er zijn al
meer dan 2.000 reacties binnen. Een
mooi resultaat! Zo krijgt de gemeente beter in beeld hoeveel mantelzorgers er zijn in Velsen en aan welke
ondersteuning zij behoefte hebben.

De gemeente wil mantelzorgers
graag helpen met informatie, ondersteuning en advies. Dat kan via Socius. De consulenten van Socius kunnen informatie geven over praktische zaken zoals vergoedingen en
toeslagen. Ze weten ook de weg naar
ondersteuning als de zorg (te) zwaar
wordt. Zo kunnen ze mantelzorgers
helpen bij hun taak. Socius is telefonisch bereikbaar via 088-8876 900.

Voorbereidingen Zeesluis

Het cadeau is een VVV-bon ter waarde van 25 euro. De bonnen worden
verstuurd zodra alle aanmeldingen
zijn verwerkt. Dit gebeurt naar verwachting in de eerste helft van december.

De Triangel wordt
vandalismebestendig
Ter voorkoming van vandalisme
worden beide gebouwen van basisschool ‘De Triangel’ in VelsenNoord tot aan de sloop ‘dichtgezet’. Deze werkzaamheden worden nog voor de kerstvakantie
uitgevoerd.

Op zijn vroegst worden de leegstaande schoolgebouwen pas na de zomer
van 2016 gesloopt. Uitstel houdt verband met de uitkomst van het flora-en faunaonderzoek, dat wees op
(mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen. Dit vereist nader onderzoek.
Dichtgezet
Ondanks de aanwezigheid van een

alarmsysteem en camerabewaking
zijn er ramen ingegooid en is geprobeerd toegang te krijgen tot de panden.
De bedoeling was de gebouwen tijdelijk in gebruik te geven als aterlierruimte of voor startende bedrijven met een maatschappelijk inslag.
Omdat bij deze vorm van beheer de
panden ’s nachts niet bemenst zijn,
blijft de kans aanwezig op vandalisme en brandstichting. Vandaar
dat het college van burgemeester en
wethouders deze week heeft besloten de gebouwen dicht te timmeren
en van tijdelijk beheer af te zien. De
buurt is hierover geïnformeerd.

In plaats van 24 december

Gemeentehuis dinsdag 22
december ’s avonds open
Op
donderdagavond
(Kerstavond) 24 december is het gemeentehuis gesloten. In plaats
daarvan is het gemeentehuis op
dinsdagavond 22 december open.

U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur
terecht op afspraak bij Burgerzaken.
U kunt voor deze avond alleen een
afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31
december is er geen avondopenstelling.

Eind november 2015 begint de
aannemerscombinatie OpenIJ met
de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe
zeesluis in IJmuiden. Zo zal er onderzoek worden gedaan naar niet
gesprongen explosieven en worden de betonblokken op het Zuidersluiseiland verwijderd. Ook
vinden hier straks diverse sloop-en
saneringswerkzaamheden plaats.

Verder onderzoek
Rijkswaterstaat heeft de bewoners
van het sluizencomplex inmiddels
op de hoogte gesteld van de voorbereidende werkzaamheden. Verder zal
vanaf december 2015 tot en met februari 2016 onderzoek worden gedaan naar het draagvermogen van de
grond en zal ter hoogte van het Middensluiseiland gekeken worden of er
nog historische resten aanwezig zijn.
Rijkswaterstaat en OpenIJ proberen
de hinder voor omwonenden en weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo blijft de noord-zuid verbinding van het sluizencomplex te allen tijde open. Materiaal en materi-

eel worden aan-en afgevoerd via het
water.
Bouwkundige vooropname
Om te voorkomen dat ongewenste situaties ontstaan als gevolg van trillingen, zullen van de omliggende woningen bouwkundige vooropnames worden gemaakt. Bewoners van woningen, die voor deze zogeheten nulmetingen in aanmerking komen, worden
hierover begin 2016 apart benaderd.
Waarom nieuwe zeesluis?
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis
in IJmuiden aan vervanging toe.
Een nieuwe en grotere zeesluis moet
ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. Hiermee
wordt de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeterd en de
economie in de regio gestimuleerd.
De aanleg start begin 2016. Naar verwachting is de nieuwe sluis in 2019
beschikbaar voor de scheepvaart.
Meer informatie over de nieuwe zeesluis: www.rws.nl/zeesluisijmuiden
en www.velsen.nl. (foto: Rijkswaterstaat)

College bezoekt Kenter
Op 17 november bracht het voltallige college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Velsen een werkbezoek aan
Kenter Jeugdhulp in SantpoortNoord (voormalig OCK ‘Het Spalier’).

Nieuw jeugdbeleid
Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking gegaan. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Deze zogeheten transitie gaat samen met onder meer een inhoude-

lijke vernieuwing. Men ging met elkaar in gesprek over de gevolgen van
de transitie: Wat gaat goed en waar
lopen wij tegen aan? Een van de grote gezamenlijke opgaven is het realiseren van integrale jeugdhulp in alle regio’s. Hierbij gaat het niet alleen
om de integratie van jeugd GGZ en
jeugd & opvoedhulp, maar ook om
verdere samenwerking met de volwassenenpsychiatrie en bij de gemeente om de integratie van financieringsstromen. De wethouders
hebben het werkbezoek als zeer
gastvrij en informatief ervaren.
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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 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.

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 08.30 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. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.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 noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14
november 2015 tot en met 20 november 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(16/11/2015)
17907-2015.

IJmuiden
Marktplein 29, 29A en 29B, samenvoegen 3 winkels tot 2 winkels en realiseren 4 appartementen
(19/11/2015)
18104-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfsgebouw (19/11/2015) 18090-2015;
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden
naar woondoeleinden (16/11/2015)
17898-2015;
Zeeweg 199, wijzigen gebouw met
kantoor en dienstverlening en bovenwoning tot eengezinswoning

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 16, plaatsen
carport (20/11/2015) 18150-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 50, plaatsen dakopbouw (16/11/2015) 180282015.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Edisonstraat 51, aanbrengen personenlift in woning (20/11/2015)
14491-2015.
Ontwerpbesluit - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,

de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met
ingang van 27 november 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu actueel/ inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Nood
HOV Velsen deeltracé 1, oprichten brug voor langzaamverkeer
(24/11/2015) 14990-2015.

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 Bur-

gemeester van Velsen, Postbus
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.

IJmuiden
Geen mededelingen.

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

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21, kappen boom
(19/11/2015) 17427-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
40-jarig jubileum Koppes Snacks
op 28 november 2015 van 19.00 tot
00.30 uur. Locatie Hagerlingerweg
47 te Santpoort-Noord u15.008227

(19/11/2015).

Sessies gemeenteraad Velsen 3 december 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:
Sessie 1b: Raadzaal
21.00 – 22.00 uur:
Sessie 1c: Raadzaal
22.00 – 23.00 uur:

Resultaten Leefbaarheidsmonitor
Doelgroepenvervoer
Evaluatie dierenwelzijnsbeleid

Sessie 2a: Schoonenbergzaal
19.30 – 20.45 uur: Startdocument Velserend
Sessie 2b: Schoonenbergzaal
20.45 – 22.00 uur: Welstandsnota
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 20.30 uur: Masterplan Onderwijshuisvesting 2016-2022

Sessie 4: Rooswijkzaal
20.45 – 22.00 uur: Vangnetregeling bijstandsbudget 2015
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Bij de sessies 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3 en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 2 december 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over
de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

- de fiets/bromfietspaden behorende bij de Hoofdstraat tussen de rotonde Wüstelaan en de afrit van
de N208/Vlielantweg en de Dijkzichtlaan op te heffen door middel van het verwijderen van de
borden G12a en aan te wijzen als
verplichte fietspaden door middel
van plaatsing van de borden G11
zoals bedoeld in bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de fiets/bromfietspaden behorende bij de Vlietweg tussen de Westbroekerweg en het Delftplein op te
heffen door middel van het verwijderen van de borden G12a en aan
te wijzen als verplichte fietspaden
door middel van plaatsing van de
borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de geslotenverklaring voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen van de Vlietweg op

te heffen door het verwijderen van
borden C15, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- het fiets/bromfietspad Vlielantweg op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden
G12a en aan te wijzen als verplicht
fietspad door middel van plaatsing
van de borden G11 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- het fiets/bromfietspad Slaperdijk
op te heffen door middel van het
verwijderen van de borden G12a
en aan te wijzen als verplicht
fietspad door middel van plaatsing van de borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het gedeelte van de
Slaperdijk tussen nr 14 en 4 voor
verkeer naar direct aanwonenden
toe te staan door middel van het
toevoegen van een onderbord met
tekst “verkeer aanwonenden toegestaan”;
- de gesloten verklaring voor alle

motorvoertuigen met uitzondering van bestemmingsverkeer van
de Slaperdijk tussen nr 14. en nr. 4
op te heffen door het verwijderen
van borden C12, zoals bedoeld in
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990; met het daaronder aangebrachte onderbord met tekst “uitgezonderd bestemmingsverkeer”;
- het fiets/bromfietspad Dijkzichtlaan op te heffen door middel van
het verwijderen van de borden
G12a en G12b en aan te wijzen als
verplicht fietspad door middel van
plaatsing van de borden G11 en
G12 zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de
digitale Staatscourant, 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld
als extra service.
Gemeente Haarlem heeft eveneens
besloten op een aantal aansluitende wegvakken de fiets/bromfietspaden op te heffen en deze aan te
wijzen als verplichte fietspaden.
Zie hiervoor verkeersbesluit nr.
2015/445329 “verkeersmaatregelen Delftplein Haarlem” van de gemeente Haarlem van de gemeente Haarlem. Publicatie van dit verkeersbesluit vindt plaats via de digitale Staatcourant.

