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Gft, daar kun je iets mee!
Etensresten? Groente-en fruitafval? Elke dag hebben we afval van
groente, fruit en andere etenswaren. Denk bijvoorbeeld aan de
klokhuizen, koffieprut, visgraten,
maar ook etensresten die overblijven na een maaltijd. Net als tuinafval mag dit in de groene bak.
Want alleen dan kan er weer biogas en compost van worden gemaakt.

December is de maand dat er veel samen wordt gegeten. Na dat lekkere
eten blijven er vaak restjes over. Van
de restjes kan soms nog een kliekje
worden gemaakt. Maar wanneer dat

niet meer kan, gooi de etensresten
dan in de groene bak. Per jaar produceren we per gezin gemiddeld 160
kilo groente- en fruitafval en overige
etensresten. De helft daarvan wordt
goed gescheiden, maar de andere
helft belandt nog altijd in het restafval. En dat is zonde, omdat er compost en biogas van gemaakt kan worden. Biogas is een prima brandstof
en kan worden gebruikt om te koken
of uw huis te verwarmen. Houd uw
etensresten daarom apart.
Tip: zet een extra afvalbakje op uw
aanrecht. Dat kan u goed helpen bij
het scheiden van dit soort afval.

Velsen en Delta tekenen
intentieovereenkomst
ontwikkeling De Schouw
Op donderdag 24 november 2016
hebben de gemeente Velsen en
Delta OG de intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van het voormalige congrescentrum De Schouw.

De gemeente en de ontwikkelaar zijn
blij dat er een eind gaat komen aan
een lange tijd van onzekerheid over
de ontwikkeling van het terrein. Met
het tekenen van de intentieovereenkomst is de eerste stap gezet om het
gebied weer goed in te richten en de

omgeving een kwaliteitsimpuls te
geven.
De komende periode wordt gebruikt
om het plan verder uitwerken. Het
streven is om voor 1 maart 2017
meer duidelijkheid te kunnen geven
over de ontwikkeling. Alle informatie over de planontwikkeling kunt
u volgen op www.nieuwbouwdeschouw.nl. Op de foto (Reinder Weidijk) links Pim Schram namens Delta OG en rechts wethouder Ronald
Vennik.

Leerlingen Technasium
onderzoeken afvalscheiding Ongemak op De Biezen en
Begin december gaan leerlingen van het Ichthus Lyceum langs bij bewode Westerbegraafplaats
ners in de appartementen/ flats in Velserbroek. De onderzoeksvraag is:
Hoe kun je afval in huis scheiden als je in een flat woont? De gemeente Velsen en HVC hebben de leerlingen gevraagd om hierover mee te denken. Na
de enquête onder de bewoners, gaan de technasium leerlingen mogelijke
knelpunten in kaart brengen om vervolgens met creatieve oplossingen te
komen. De ideeën van de leerlingen worden in 2017 beoordeeld.

Afgelopen week is er hard gewerkt aan het verwijderen van
eternietplaten op de openbare
begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord. Helaas heeft de
aannemer de graven nog niet kunnen achterlaten in de netheid en
kwaliteit, die u van de gemeente
als beheerder gewend bent.

Westerbegraafplaats
Deze week is de aannemer begonnen op de Westerbegraafplaats. De
gemeente Velsen zal kritisch toezien op de werkzaamheden. De komende weken zal de aannemer alle graven nalopen op mogelijke aanwezigheid van asbest en daarna net-

jes achterlaten. Dat betekent straks
weer schoongeborstelde stenen en
aangeharkte graven. De gemeente
vraagt uw geduld. Excuus voor het
ongemak. Voor meer informatie kun
u terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen, telefoonnummer 14 0255.
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Nieuwe regels voor honden uitlaten Beeckestijn
Vanaf 1 januari 2017 gelden op
Beeckestijn nieuwe regels voor
het uitlaten van honden. De buitenplaats wordt opgedeeld in
een losloopgebied en een aanlijngebied voor honden. In beide zones geldt een opruimplicht
voor hondenpoep. Enkele kwetsbare tuingedeelten blijven verboden voor honden.

Incidenten met honden
Beeckestijn ontvangt veel bezoekers, die wandelen, de hond uitlaten,
sporten of genieten van de cultuurhistorie. Natuurmonumenten vindt
het belangrijk dat iedereen op zijn
eigen manier kan genieten van de
buitenplaats, die momenteel in oude glorie wordt hersteld. De afgelopen jaren zijn er echter vervelende
incidenten geweest. Bezoekers zijn
aangevallen door honden, enkelen
zelfs gebeten. Veel bezoekers hebben Natuurmonumenten laten weten dat ze zich niet meer veilig voelen op de buitenplaats en daardoor
Beeckestijn niet meer bezoeken.
Nieuwe regels voor hondenbezitters
Daarnaast merkt Natuurmonumenten dat grote groepen (loslopende)
honden agressief roedelgedrag vertonen, de hondenpoep vervuiling
veroorzaakt en historische tuinen
beschadigd zijn. Het hondenbezoek
is daarmee uitgegroeid tot een probleem. Daarom gelden er vanaf 1 januari 2017 andere regels voor hon-

denbezitters die Beeckestijn bezoeken. Deze nieuwe regels zijn in
nauw overleg met de gemeente Velsen opgesteld:
• Honden en hondenbezitters blijven welkom op buitenplaats Beeckestijn;
• Op de gehele buitenplaats geldt
een opruimplicht van hondenpoep;
• De buitenplaats krijgt een verdeling in losloopgebied en aanlijngebied voor honden. Enkele zeer
kwetsbare tuingedeelten blijven in
het geheel verboden voor honden.
• Het is niet toegestaan zonder toestemming van Natuurmonumenten met méér dan drie honden op
buitenplaats Beeckestijn aanwezig
te zijn. Toestemming is per mail
aan te vragen: beeckestijn@natuurmonumenten.nl
• Het is voor hondenuitlaatservices
niet toegestaan de buitenplaats
te gebruiken voor het uitlaten van
honden.
Activiteiten hondenbezitters
Op zaterdag 17 december is er om
10.00 uur een rondwandeling voor
alle hondenbezitters die meer over
de nieuwe regels willen weten. Het
vertrek is vanaf de parkeerplaats.
Aanmelden is niet nodig.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mike van Leeuwen, boswachter Beeckestijn, telefoon 06-54295345.

Wandeling met je hond
Zaterdag 17 december om 10.00 uur
vanaf de parkeerplaats van Beeckestijn
Heb je een hond en wandel je regelmatig op Beeckestijn? Dan nodigen we
je graag uit voor een rondwandeling met de boswachters. We kunnen van
gedachten wisselen over het hondenlosloop- en aanlijngebied, die vanaf
1 januari 2017 worden ingesteld. De wandeling duurt 45 minuten.
Aanmelden hoeft niet. Je bent van harte welkom met je hond.

Centraal Plateau en reposoirs geopend op Beeckestijn
Het centraal plateau en de reposoirs (rustplekken) op het landgoed Beeckestijn zijn afgelopen
zondag 27 november feestelijk
geopend door wethouder Robert
te Beest. Het plateau is prachtig
gerestaureerd .

De verhoging markeert de overgang
tussen de formele tuin bij het hoofdhuis en het natuurlijke landschapspark aan de achterkant. Vanaf het
plateau zijn de geometrische vormen van strakke lanen, slingerpaden,
boomgroepen en verrassende doorkijkjes goed zichtbaar. De reposoirs
(se reposer=uitrusten) zijn voor de
bezoekers een fijne pauzeplek geworden, zoals ze dat ook waren voor
de vroegere bewoners.
Trots
Natuurmonumenten is als beheerder
voortvarend bezig om het Velsense

landgoed mooier en aantrekkelijker
te maken. Niet alleen voor de burgers
van Velsen maar ook voor het publiek
dat speciaal komt voor de historische
tuinen van Beeckestijn.
Wethouder te Beest was trots dat hij
een jaar na de opening van de vijver
nu alweer het gerenoveerde midden
plateau en de bankjes opende. Vroeger leefde hier de familie Boreel. Zij
genoten van deze buitenplaats en
wandelden over de lanen om te genieten van de bomen en de vergezichten over de vijver. Ze flaneerden
en hielden als het kon, een picknick
bij de vijver. Vandaar dat deze familie
zondag haar opwachting maakte bij
de officiële opening van hun geliefde plek. Zie foto (Ko van Leeuwen).
Verder links op de foto Aan Pander,
gebiedsmanager van Natuurmonumenten en rechts wethouder Robert
te Beest.
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Informatieavond
verplaatsing De Stern
Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen nodigen u uit voor de
bewonersbijeenkomst over de
bouw van een nieuw pand van
roeivereniging De Stern aan de
Stelling in Velsen-Zuid. Deze
wordt gehouden op maandag
12 december van 19.00 uur tot
20.30 uur in het Dorpshuis aan
de Ringweg 36 in Spaarndam.

Aanleiding
Vanwege de aanleg van de nieuwe
zeesluis in IJmuiden moet roeivereniging De Stern, die op het Sluizencomplex was gevestigd, verhuizen. In overleg met gemeente Velsen en roeivereniging De Stern is
gezocht naar een nieuwe locatie:
De Stelling, Zijkanaal C in VelsenZuid.

Inzicht in werkzaamheden
Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, gemeente Velsen en roeivereniging De Stern staan klaar om
u te informeren over diverse zaken. Wie is roeivereniging De Stern?
Waarom moet de roeivereniging
naar een nieuwe locatie? Waarom is
voor deze locatie gekozen? Wanneer
start de bouw van het nieuwe pand
van de roeivereniging? Zal de bouw
van het nieuwe pand hinder veroorzaken voor omwonenden? Op deze
en nog veel meer vragen krijgt u antwoord op de bewonersbijeenkomst.
Programma
Vanaf 19.00 kunt u inlopen, vanaf
19.30 zal een presentatie verzorgd
worden en is er de mogelijkheid tot
het stellen van vragen.

Transformatieagenda
Sociaal Domein IJmond
Donderdagmiddag 24 november
jl. presenteerden de wethouders
sociaal domein van de IJmondgemeenten de zogeheten Transformatieagenda

Het belangrijkste uitgangspunt
voor de gezamenlijke agenda is een
effectief en betaalbaar netwerk
van zorg en ondersteuning. Daarbij staat de vraag van de hulpbehoevende inwoner centraal, zodat
iedereen naar vermogen mee kan
doen aan de samenleving.
Daar gaan ze, met zijn allen, richting Velsertunnel! Het was een geweldig
feest, waar iedereen trots en tevreden op terugkijkt! (foto: gemeente Velsen)

Voorafgaand zijn diverse gesprekken gevoerd met raadsleden, medewerkers en bestuurders van de

gemeenten, inwoners en vertegenwoordigers van uiteenlopende instellingen. Zowel lokaal als regionaal. Zulke gesprekken zijn belangrijk, want de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen willen sámen
met inwoners, instellingen, cliënten en aanbieders werken aan een
sociale en vitale IJmond.
Op de foto (Ronald Goedheer):
wethouders presenteren de nieuwe Transformatieagenda. Vlnr:
Haydar Erol (Beverwijk), Marieke
van Dijk (Heemskerk), Cecilia van
Weel (Beverwijk), Cees Beentjes
(Heemskerk) en Robert te Beest
(Velsen).

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
november 2016 tot en met 25 november 2016 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
Kennemerstrand 172, op palen zet-

ten terras, plaatsen windschermen, aanbrengen gevelbekleding
(24/11/2016) 23778-2016.
Velserbroek
Vederkruid 8, kappen
(25/11/2016) 23885-2016.

boom

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1, plaatsen reclame (dak), reclamezuil, banieren
(16/11/2016) 23570-2016;
Reyndersweg 1, plaatsen speeltoestel (24/11/2016) 23826-2016.

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, kappen 45 bomen
(25/11/2016) 23878-2016;
Thorbeckelaan 3, aanleggen gesloten
bodemenergiesysteem (25/11/2016)
23889-2016.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren
wellness
faciliteiten
(22/11/2016) 23606-2016;
Kieftendellaan 1, uitbreiden woning
(24/11/2016) 23811-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 88, uitbreiden woning, wijzigen kozijnen
voorgevel (25/11/2016) 23867-2016.
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.
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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. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

IJmuiden
Eksterlaan 8, plaatsen tussenvloer
en trap (22/11/2016)20377-2016;
Rondweg ong., oprichten loods

(22/11/2016)19379-2016.
Santpoort-Noord
Fresiastraat 8, wijzigen voorgevel en
gebruik (25/11/2016)20997-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
Kerst- en oudjaarsevenement op
17 en 31 december 2016, winkelcentrum Velserbroek (25/11/2016)
22426-2016.

Cursus Politiek Actief in Velsen
De gemeenteraad van Velsen organiseert in januari/ februari 2017
de cursus ‘Politiek Actief in Velsen’. Hiermee wil de gemeente
inwoners enthousiast maken om
(politiek) actief te worden.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De cursus ‘Politiek Actief in Velsen’
is bedoeld voor iedereen die erover
nadenkt politiek actief te worden,
maar nog niet precies weet wat de
mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel
inwoners die willen weten hoe zij
meer invloed kunnen uitoefenen op
de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus zeer geschikt.

Programma
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en het bijwonen van een
raadsvergadering. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Raadsleden geven presentaties
en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te
horen.
Programma
• Bijeenkomst 1 op maandag 16 januari 2017: Introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting
• Bijeenkomst 2 op maandag 6 fe-

bruari 2017: De gemeente
• Bijeenkomst 3 op maandag 13 februari 2017: De gemeenteraad
• Donderdag 9 maart 2017 om 18.00
uur: Raadsvergadering bijwonen
• Dinsdag 14 maart 2017 om 19.30
uur: Simulatie van een raadsvergadering

Aanmelden
Woont u in Velsen en bent u in maart
2018 minimaal 18 jaar, dan kunt u
zich tot uiterlijk 1 januari 2017 aanmelden voor deze cursus dooreen
mail te sturen naar griffie@velsen.nl
graag met vermelding van uw naam,
telefoonnummer contactgegevens.

De cursus wordt gehouden van 19.30
tot 22.00 uur in het gemeentehuis
van Velsen. U kunt kosteloos aan de
cursus deelnemen. Voor deze cursus
hebben we ruimte voor maximaal 25
deelnemers. Bij hoge belangstelling
zal er een tweede cursus worden opgestart.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van de
gemeente Velsen (0255) 567200 , email griffie@velsen.nl.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2017
de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
Velsen (CAR/VAR) wordt gewijzigd.

gekondigd in de circulaire van 29
juni 2016 (ECWGO/U201600995).
Het betreft de invoering van het Individueel keuzebudget wat per 1 januari 2017 voor alle gemeenteambtenaren gaat gelden. Dit is afgesproken in het cao akkoord 2013-2015.

De wijzigingen zijn conform de door
het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals aan-

Deze wijziging heeft ook consequenties voor de lokale regelingen:
- de Uitvoeringsregeling hoofdstuk

3 CAR/VAR – Velsen 2016 wordt
gewijzigd.
- de Regeling Vakbondscontributie Gemeente Velsen van 1 januari 2006, de Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer 2011 en
de Fietsregeling gemeente Velsen
2015 worden ingetrokken.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling
is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in
te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening
worden ook gepubliceerd op www.
overheid.nl. Het besluit tot wijziging
treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Sessies gemeenteraad Velsen op 8 december 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur:

Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur:
Informatie ontvangen en uitwisselen over de jaarcijfers 2015 van de politie en over preventie door de lokale overheid.
Sessie 3: Raadzaal
21.30 – 23:00 uur:

Vervolgbudget Impulsprojecten Visie op Velsen

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad, 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 Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 7 december 2016 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.

Verordeningen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 24 november 2016
vastgesteld:

• Verordening Onroerende-zaak belastingen 2017
• Verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2017
• Verordening Hondenbelastingen 2017
• Verordening Rioolheﬃngen 2017
• Verordening Afvalstoﬀenheﬃng 2017
• Verordening Precariobelasting 2017
• Verordening Toeristenbelasting 2017
• Verordening Watertoeristenbelasting 2017
• Legesverordening 2017

• Verordening Marktgelden 2017
• Verordening Standplaatsgelden 2017
• Verordening Lijkbezorgingsrechten 2017
• Verordening Parkeerbelasting 2017
• Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2017
Ter inzage
De teksten van (de wijziging van de) verordeningen zijn in het elektronisch
gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie van het gemeentehuis. De verordeningen worden ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen.

Besluit tot openbaarmaking
Op 29 november 2016 heeft het
college van burgemeester en wethouders besloten om het rapport
‘Financiële situatie Stichting Welzijn Velsen’ openbaar te maken
met uitzondering van de aanbiedingsbrief behorende bij het rapport en de namen van personen,
functies en gremia.

Het rapport kan rechtens pas na veertien dagen na de bekendmaking van
het besluit in het elektronisch gemeenteblad feitelijk openbaar worden gemaakt. Gedurende deze veertien dagen hebben belanghebbenden
de gelegenheid om rechtsbescherming te zoeken c.q. tegelijk met het
indienen van een bezwaarschrift bij
de voorzieningenrechter te verzoeken om een voorlopige voorziening te
treffen met als inhoud de openbaar-

making van het rapport op te schorten. Als er niet binnen deze wettelijke veertien dagen een voorlopige
voorziening wordt ingediend of als
de voorzieningenrechter negatief beslist op het eventuele verzoek kan het
rapport feitelijk openbaar worden gemaakt onder de voorwaarde dat ook
de gemeenteraad de geheimhouding
op het rapport heeft opgeheven.
Bij bekendmaking van dit besluit in
het elektronisch gemeenteblad op
dinsdag 29 november 2016 eindigen
de veertien dagen op maandag 12 december 2016. Wanneer dus niet verzocht is om een voorlopige voorziening te treffen, kan het college op
dinsdag 13 december 2016 besluiten de raad voor te stellen om de geheimhouding op het rapport op te
heffen. Als de raad hiertoe op 15 de-

cember 2016 beslist, kan de feitelijke
openbaarmaking vanaf dat moment
plaatsvinden.
Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 en
6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen
6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij ons, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn ter post worden bezorgd.
Het is dan bovendien noodzakelijk
dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Een
bezwaarschrift schorst de werking
van het besluit niet. Indien betrokken
belangen dat vereisen kan gelijk met
het indienen van een bezwaarschrift
bij de voorzieningenrechter van de

rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, binnen
de genoemde veertien dagen worden
verzocht een voorlopige voorziening
te treffen met als inhoud dat de werking van het besluit wél geschorst
wordt i.c. dat openbaarmaking achterwege dient te blijven.
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar c.q.
verzoek om voorlopige voorziening.

