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Houtkachel aan?
Denk aan uw omgeving!
Met de koude dagen in aantocht gaan in
steeds meer huizen de open haarden, inzethaarden en vrijstaande kachels weer
aan. Deze kachels zorgen niet alleen
voor verwarming, maar geven ook sfeer
in huis. Echter kan stoken met hout voor
omwonenden hinder en gezondheidsklachten veroorzaken. Goed dus om verstandig te stoken met behulp van een
aantal stooktips.

Juiste kachel, schoonmaken, droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in verhouding tot de ruimte die u wilt verwarmen.
Schoorstenen en rookkanalen moeten goed
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het
is ook belangrijk dat u, tenminste één keer
per jaar, uw schoorsteen door een erkend
vakman schoon laat maken. Maak het vuur
aan met aanmaakblokjes en kleine houtjes
en stook alleen droog, onbehandeld hout.
Stook niet bij windstil of mistig weer.
Frisse lucht, controleer de vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar
gestookt wordt is belangrijk, net als volledige luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt
dit zelf controleer door naar de kleur van
de rook en de vlam te kijken. En als laatste:
laat houtvuur vanzelf uitbranden. Door de

stooktips te volgen houdt u rekening met uw
buren en beperkt u overlast en gezondheidsklachten voor uw omgeving. Meer informatie over de tips kunt u vinden op www.rivm.
nl.
Gezondheidseffecten
Houtrook bevat ongezonde stoﬀen en draagt
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft
informatie over mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling aan houtrook. Ook
geven zij voorlichting over stoken met zo
min mogelijk overlast en eﬀect op uw gezondheid. Op www.ggdkennemerland.nl
vindt u meer informatie over gezondheidseﬀecten van houtrook.
Visie Luchtkwaliteit 2017–2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds
2012 samen aan de verbetering van de
luchtkwaliteit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwaliteit is het platform Milieu
en Gezondheid waarin portefeuillehouders
gezondheid en milieu van de vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen
en Uitgeest zijn vertegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit platform nauw samen met Omgevingsdienst IJmond en GGD
Kennemerland. Meer informatie vindt u op
www.odijmond.nl/luchtkwaliteit.

De toekomst van oud & nieuw
In Velsen genieten tienduizenden inwoners elk jaar op 31 december van oliebollen, champagne en vuurwerk. Dit
hoort bij de jaarwisseling. Oud & nieuw
is misschien wel één van de gezelligste
feesten van Nederland, maar het is ook
het onveiligste feest.

Tijdens de jaarwisseling zijn ieder jaar de
meeste gevallen van ernstig lichamelijk
letsel, openlijke geweldpleging, brandstichting en vernieling. Vaak in combinatie met het afsteken van vuurwerk op een
manier waar dit niet voor bedoeld is. Ondanks dat het de afgelopen jaren redelijk
rustig is, wil de gemeente Velsen met haar
inwoners in gesprek over het afsteken van
vuurwerk tijden oud & nieuw. Hoe kunnen we nu en in de toekomst de jaarwisseling gezellig én veilig met elkaar blijven
vieren?
Komende jaarwisseling verandert er niets

Voor alle duidelijkheid: in de gemeente
Velsen verandert de komende jaarwisseling niets. Net als altijd kan iedereen
dit jaar op 31 december tussen 18.00 uur
’s avonds en 2.00 uur ’s nachts vuurwerk

afsteken. Behalve natuurlijk binnen de
vuurwerkvrije zones zoals rondom scholen en kinderboerderijen.
Is een vuurwerkshow een goed idee?
Wat vindt u van het idee dat de gemeente
met de jaarwisseling een grote, professionele vuurwerkshow organiseert? Er zijn
een paar andere gemeenten die dit doen.
Dit heeft een positief eﬀect op de sfeer. De
ervaring is dat hier minder schade, minder overlast en ook minder gewonden zijn.
Een mogelijk idee is om een vuurwerkshow te combineren met vuurwerkvrije
zones en andere activiteiten zoals het optreden van een band en voorlichtingslessen op scholen. Hoe denkt u hierover?
Met respect in gesprek
Dit onderwerp roept emoties op. Er zijn
namelijk mensen die al het vuurwerk willen afschaﬀen. Maar er zijn ook mensen
die het liefst zelf vuurwerk afsteken. Laten we samen het gesprek aangaan! Wat
vindt u eigenlijk van dit onderwerp? U
kunt op onze website: www.velsen.nl en
via onze Facebookpagina een enquête invullen. (foto: gemeente Velsen)

Samenwerking met 155 voortgezet

Hulp aan ondernemers
Als alles goed gaat met u bedrijf, staat
iedereen in de rij. Maar gaat het minder,
dan staat u er als ondernemer vaak alleen voor. Daarom is 155 opgericht, onafhankelijk en deskundig. Zijn er momenten dat u zich afvraagt hoe het verder
moet? Is uw bedrijf in de kern gezond
maar hebt u last van gedoe? Hoe eerder u
hulp zoekt, des te groter de kans dat het
succes u weer toelacht.

De gemeente Velsen en het Instituut voor
het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) werken vanaf 2014 samen om ondernemers in
zwaar weer hulp te bieden. Via ‘155-Helpeen-bedrijf ’ hebben ruim 170 ondernemers
zich gemeld met een vraag om hulp. Deze
ondernemers zijn grotendeels afkomstig uit
de zakelijke dienstverlening en detailhandel. De hulp richt zich onder andere op bedrijfsvoering, commercie en ﬁnanciën.
Steun voor lokale ondernemers
Wethouder Marianne Steijn: “Wij vinden

het als gemeente belangrijk om onze lokale ondernemers te steunen waar mogelijk,
ook in moeilijke tijden. Met het continueren
van de samenwerking op het gebied van 155
kunnen we hiervoor blijven zorgen”.
Kosteloos advies
In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in
nood te laat hulp zoeken. Daarom zijn er een
website en een telefoonnummer waar ondernemers makkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan
de slag om samen met een adviseur van het
IMK naar oplossingen te zoeken.
Contact
Ondernemers kunnen contact opnemen
met een adviseur via 088 9990 155 of online
via www.155.nl. Op het 155-platform kunnen ondernemers anoniem en 24 uur per
dag, 7 dagen per week, terecht voor diagnose
en hulp. Ook zelfdiagnose is mogelijk door
middel van een online scan op de website.
(foto: gemeente Velsen)

Uit het college
• Samen met de politie in de IJmond heeft
gemeente Velsen afspraken gemaakt over
de aanpak van vuurwerkoverlast. De politie en de gemeentelijke buitengewoon
opsporingsambtenaren gaan gezamenlijk
surveilleren in de periode 15 december
2018 tot 15 januari 2019. Overlastplegers
tussen de 12 en 18 jaar worden doorgestuurd naar Halt. Daar krijgen ze een al-

ternatieve straf voor hun grensoverschrijdend gedrag. Deze straf bestaat uit een
aantal gesprekken, het aanbieden van excuses en het maken van een leeropdracht.
Meer informatie: www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik op raadskalender > overzichten’ >
collegeberichten.
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Keurmerk Veilig & Schoon voor
zwembad De Heerenduinen
Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden heeft in 2018 opnieuw voldaan
aan de eisen en normen van het landelijk Keurmerk Veilig & Schoon.
Om het keurmerk te krijgen, moeten
zwembaden in Nederland voldoen
aan gestelde wet- en regelgeving
voor zwembaden én aan extra kwaliteitseisen.

De Heerenduinen voldoet aan alle criteria van het keurmerk. De veiligheid en
hygiëne staan steeds voorop en iedereen
kan met een gerust hart elke dag komen
zwemmen. Het zwembad blijft natuurlijk hard werken om het keurmerk ook in
de komende jaren te behouden. Kijk voor
meer informatie op zwembadvelsen.nl.
(foto: gemeente Velsen)

Diplomazwemmen met Pieten!

Discozwemmen in teken van Sint
Op vrijdag 30 november is er discozwemmen in zwembad De Heerenduinen met als thema Sinterklaas. Kom je
ook? Het zwembad is helemaal in de
sfeer van Sint en Piet.

Op zaterdag 24 november hebben 48
kinderen afgezwommen voor het zwemABC in zwembad De Heerenduinen. Ieder
is geslaagd!

ga de Groot,Hania Wieteska,Ilse Ohm,Jaro
Kloos, Kane Lewis, Nikki Verhoogt,Quint
Christiaan Kerssens, Sara Souilmi, Shirley
Schipper,Victoria Anna de Heer, Asila Kat.

Diploma-zwemmen is altijd een groot feest,
maar deze keer was het extra bijzonder. Er
waren twee Pieten bij het afzwemmen. Ze
hebben samen met de afzwemmers van het
A-diploma gewatertrappeld, gezongen en
geholpen met het uitreiken van de diploma’s. Met de kinderen voor het B- en C-diploma zijn ze meegelopen op de muziek voor
het afzwemmen. Daarna werd het tijd voor
de Pieten om weer verder te gaan.

B-diploma: Benthe Marijke Vollebergh,
Bo Asante Kuipers, Dani Boogaard, Daniel
van de Konijnenberg,Demelchio Meghadi
Verbaan,Diesel Dean Bühl, Eliah Benjamin
Ackermann, Finz André Krab, Florian Otte,
Jolie Venhuis, Julia Rybialek, Kas Meinema, Lana Jayab, Lena Tadajewska, Marin
Kyara Kuiter, Noah Gerritsen, Sem Quakkelaar, Tess van Wetering, Zoë Elif Oguzberk,
Zoë Juuls Otte.

A-diploma: Ahmet Akkas,Amber Manon
van der Aa, Angelina Zwanenburg,Djono
Diroë, Dounia el Ouarti,Emiel Yael Huinin-

C-diploma: Jaana Fremeijer, Jan Parul, Jesko Westphal, Liz Lammen, Revi Schaap. (foto’s: gemeente Velsen)

Wie durft één van zijn schoenen achter te
laten bij de receptie? Het moet één van de
schoenen zijn die je aanhebt, je mag geen
extra schoenen meenemen. En wel nog een
liedje zingen, hé!
Het discozwemmen is speciaal voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. Heb je nog geen
diploma en mag je nog niet alleen? Onder
begeleiding van een betalende volwassene
kunnen ook de kinderen zonder diploma
mee feesten!
Kom van 18.00 tot en met 21.00 uur met je
vriendjes en vriendinnetjes dansen, zingen en chillen. Onze DJ draait de leukste
muziek. Hier horen, net als bij een echte
disco, ook de nodige licht- en lasereffecten
bij. Alles is aanwezig voor een spetterende
avond.

Toegang: 6,10 euro. Kijk voor meer informatie op zwembadvelsen.nl.

De Hoeksteen wint zwaar bezet schooldamtoernooi
Maar liefst tien basisscholen, verdeeld over éénendertig teams, streden op woensdag 14 november
om de titel ‘beste damteam van de gemeente Velsen’. In een volle burgerzaal wist De Hoeksteen 2
uit Velserbroek na vier van de zeven rondes een
gat met de concurrentie te slaan, waarna het de
eerste plaats niet meer uit handen gaf

Zo werd in de zevende en laatste ronde titelverdediger Jan Campert uit Driehuis met succes onttroond.
Tweede werd Brederode Dalton 2 uit Santpoort-Zuid,
dat volledig uit meisjes bestond. De Toermalijn uit
Driehuis, dat tijdens de voorgaande toernooien ook
goed presteerde, werd ditmaal derde. De Pionier uit
Velserbroek trad met twee sterke teams aan, maar
kwam net te kort voor het podium en werd vierde en
vijfde. Titelverdediger Jan Campert werd uiteindelijk
zesde.
De beste scholen mogen zich nu op gaan maken voor
het Noord-Hollands kampioenschap en daarna wellicht de halve finale en finale van Nederland. (foto: gemeente Velsen)
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Orange the World

Engelmunduskerk kleurt oranje Herken de Japanse duizendknoop en geef hem aan!
De toren van de Engelmunduskerk Oud
Velsen in Velsen-Zuid is tussen zondag
25 november en maandag 10 december oranje verlicht. Dit om aandacht te
vragen voor ‘Orange the World’, de internationale campagne tegen geweld
tegen vrouwen. De kleur oranje staat
daarbij symbool voor de dageraad; een
zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen.

Wereldwijd verlicht
Het oranje uitlichten van een opvallend
gebouw door overheden op 25 november
is inmiddels een vast onderdeel van Orange the World. Voorgaande jaren waren dat
bijvoorbeeld de Sfinx in Egypte, de Niagara Falls, de Brandenburger Tor en vele
paleizen en presidentiële gebouwen. In
meer dan negentig landen laten nationale,
regionale en lokale overheden op die manier zien dat zij zich willen inzetten tegen
geweld tegen vrouwen. Deze campagne,
waar meer dan 90 landen aan meedoen,
eindigt op 10 december en wordt gecoördineerd door UN Women, onderdeel van
de Verenigde Naties. Het thema is dit jaar
‘Orange the World: #HearMeToo.
Velsen steunt deze actie
De gemeente Velsen vindt het belangrijk
dat vrouwen zich overal veilig en vrij kunnen voelen. Met het steunen van deze wereldwijde actie wordt aandacht gevraagd
voor deze, vaak stille problematiek.
Enquête
Burgemeester Frank Dales ondertekende onlangs nog een intentieverklaring om
de veiligheid van vrouwen en meisjes in

De Japanse duizendknoop is een uitheemse plant die in Nederland geen
natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor
hard kan groeien (wel 10 centimeter
per dag!) en zich snel verspreidt. Daarmee verdringt hij andere planten waardoor de biodiversiteit verslechtert

bare ruimte. In de winter sterft de plant
bovengronds af, maar in de lente steekt hij
kleine rode blaadjes uit de grond. De stengels lijken op die van bamboe. In de zomer
kleuren de bladeren donkergroen.

De plant is supersterk (bij vochtig weer,
droogte, in de zon en in de schaduw) en
weet zelfs in straatverhardingen zijn weg
omhoog te vinden. De gemeente moet
deze plant daarom bestrijden.

De gemeente heeft al veel locaties in beeld
waar de duizendknoop groeit. Toch zijn
we blij als u het meldt als u de duizendknoop gezien denkt te hebben. Dat kan via
de app ‘Slim Melden Velsen’ die te downloaden is in de AppStore en Google Play of
natuurlijk per mail of telefoon.

U kunt de gemeente daarbij helpen door
het te melden als u de plant ziet in de open-

Foto links: Japanse duizendkoop in de
lente. Rechts zomer en herfst.

de openbare ruimte, het uitgaansleven en
het openbaar vervoer te waarborgen. Ook
is een enquête gestart waarin vrouwen
wordt gevraagd naar de veiligheid voor
vrouwen in Velsen. Deze enquête is nog
tot 31 december 2018 in te vullen op de
website van Velsen: https://www.velsen.
nl/hoe-veilig-is-velsen-voor-vrouwen en
op Facebook.
Nationaal moment
In Nederland vinden tussen 25 november
en 10 december verschillende activiteiten
plaats, waaronder een nationaal moment
op maandag 26 november om 18.30 door
Minister Sigrid Kaag. Zij zal dan het Binnenhof in Den Haag oranje doen kleuren.
(foto: gemeente Velsen)

Burgemeester op bezoek bij basisschool De Westbroek
Donderdag 22 november is burgemeester Frank Dales op bezoek gegaan bij basisschool De Westbroek
in Velserbroek. De school was één van de deelnemers
aan het Nationaal Schoolontbijt. De burgemeester
kreeg een rondleiding door de school en bracht aan
alle klassen een kort bezoek.

Na de rondleiding door de school kreeg hij een boek met
allerlei vragen van de kinderen. Op een paar vragen gaf
hij graag antwoord.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor het 16e jaar
aandacht aan het belang van een gezond ontbijt. Dit jaar
was het goede doel de stichting Kinderpostzegels. Veel
kinderen ontbijten niet of niet gezond. Het Nationaal
Schoolontbijt heeft de steun van het Voedingscentrum,
Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm
Stichting en de Nederlandse Coeliakie Vereniging. (foto
Reinder Weidijk)

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.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 17 november tot en met
23 november 2018 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
Marktplein 52, herindeling winkel naar
winkel met 2 appartementen (20/11/2018)
19029-2018
Andromedastraat
7,
plaatsen
erker
(21/11/2018) 19213-2018
Herenlaan 1, slopen en oprichten woning
(21/11/2018) 18717-2018
Wijk aan Zeeërweg 194, wijzigen entree en
trappenhuis (22/11/2018) 19344-2018
IJmuiderstraatweg 47, interne verbouwing
en plaatsen opbouw (22/11/2018) 193492018
Industriestraat 24, verbouwen gebouw (intern, gevels, dakterras) (22/11/2018) 193912018

Mercuriusstraat 18, legaliseren dakkapel voorzijde woning (23/11/2018) 195802018
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0008, plaatsen blokhut
(17/11/2018) 18646-2018
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen
(19/11/2018) 18730-2018
Paramaribostraat 54, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (19/11/2018) 18695-2018
Molenstraat 17, bouwen bijkeuken en 2 interne muurdoorbraken (20/11/2018) 190372018
J.T. Cremerlaan 17, kappen boom
(21/11/2018) 19234-2018
Duin- en Kruidbergerweg 66a, kappen 3 bomen (23/11/2018) 19571-2018
Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg ong. (Park Velserbeek Hertenkamp), plaatsen ooievaarsnest (rijksmonument) (21/11/2018) 192252018
Van Tuyllweg ong. (Park Velserbeek) (rijksmonument), kappen 30 bomen (21/11/2018)
19293-2018

Oostbroekerweg 17, uitbouwen restaurant
(22/11/2018) 19324-2018
Velserbroek
Engels Gras 60, plaatsen dakkapel (voorgevel) (23/11/2018) 19422-2018
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
Verlengen beslistermijn

nelen, plaatsen entreeluifel, veranderen
trappenhuis/liftschacht (verbreden, verhogen, gevelbekleding) (20/11/2018) 101412018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Waterviolier 2 en 4, samenvoegen 2 woonwagenstandplaatsen (21/11/2018) 118572016
Ingekomen aanvraag evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Westerduinweg 4, plaatsen tijdelijke kantoorunit (10 jaar) (23/11/2018) 121712018

IJmuiden
Kofferbakmarkt op, 20 april, 25 mei,15 juni,
13 juli,10 augustus, 21 september, 5 oktober
2019, van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Plein
1945 (21/11/2018) 19160-2018

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1B, gebruiken 4e verdieping
voor operatie- en verpleegkamers, plaatsen
luchtbehandeling ledreclame en zonnepa-

Snuffelmarkt, op 11 mei, 29 juni, 27 juli, 31
augustus, 28 september, 12 oktober 2019,
locatie: Lange Nieuwstraat (21/11/2018)
19163-2018

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

Surinamestraat 24, plaatsen dakopbouw
(21/11/2018) 15536-2018

Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:17

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(21/11/2018) 15287-2018
Willem de Zwijgerlaan 34, kappen 4 bomen
(21/11/2018) 16934-2018

Santpoort-Noord
Sinterklaasloop, op 2 december 2018 van
10:45 tot 12:30 uur, locatie: sportpark Groeneveen (start- en finishlocatie, route door
Santpoort en Bloemendaal) (19/11/2018)
14300-2018

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 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

IJmuiden
Rondweg 18, legaliseren interne verbouwing (20/11/2018) 5553-2018
Kennemerstrand 174, uitbreiden huidige strandpaviljoen en terras (20/11/2018)
11889-2018
Radarstraat 143-151 (project Parkzicht),
aanpassen kozijnen (21/11/2018) 157622018
Zeewijkplein 31, wijzigen voorgevel
(22/11/2018) 16318-2018
Wijk aan Zeeërweg 23, plaatsen verdieping op woning (22/11/2018) 128082018
Santpoort-Noord

Driehuis
Valeriuslaan 40, uitbouwen 1e verdieping en
plaatsen dakopbouw (21/11/2018) 160572018
Velserbroek
Waterdrieblad 29, vergroten 2e verdieping
(21/11/2018) 15853-2018
Geweigerde omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 33, kappen boom
(21/11/2018) 16752-2018

Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019
van 18:30 tot 22:00 uur, locatie Hagelingerweg (ten westen van Welkoop) (23/11/2018)
12780-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 6 tot 21 december
2018, locatie: nabij Bloemendaalsestraatweg 169A (23/11/2018) 15015-2018.

Ontwerpwijzigingsplan Trawlerkade 16 IJmuiden
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen
voor de locatie Trawlerkade 16 te IJmuiden.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt in het pand
Trawlerkade 16 te IJmuiden een seksinrichting mogelijk gemaakt. In het bestemmingsplan Havengebied IJmuiden is een
wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor de
vestiging van maximaal 2 seksinrichtingen
in het plangebied van het bestemmingsplan
Havengebied IJmuiden. Op dit moment is

er geen seksinrichting in de gemeente. Met
dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan zodat de vestiging van de
seksinrichting in het pand Trawlerkade 16
te IJmuiden planologisch mogelijk wordt
gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het
perceel Trawlerkade 16 te IJmuiden.
Plan inzien
Het
ontwerpwijzigingsplan
(idn:
N L . I M R O.0 4 5 3 .W P 0 5 0 3 T R AW L E R -

KAD16-O001) ligt met ingang van 30 november 2018 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage: Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden, Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door

een brief te richten aan: college van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden. Of via ro@velsen.nl. Onder
vermelding van “zienswijze wijzigingsplan
Trawlerkade 16, zaaknummer 17875-2018”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke
postadres aan te geven. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer
0255-567200.

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 8 november 2018 vastgesteld:

- verordening Onroerende-zaak belastingen 2019
- verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2019
- verordening Hondenbelastingen 2019
- verordening Rioolheffingen 2019
- verordening Afvalstoffenheffing 2019
- verordening Precariobelasting 2019

- verordening Toeristenbelasting 2019
- verordening Watertoeristenbelasting 2019
- Legesverordening 2019
- verordening Marktgelden 2019
- verordening Standplaatsgelden 2019
- verordening Lijkbezorgingsrechten 2019
- verordening Parkeerbelasting 2019
- Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij de balie van het stadhuis. De
verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de
gemeente Velsen
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Informatiebijeenkomst Startdocument Velserbroekse Dreef 10
Burgemeester en wethouders hebben het concept startdocument voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 vrijgegeven voor participatie. In dit kader wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

tingplein 58, Velserbroek) een informatiebijeenkomst georganiseerd. Iedereen is van
harte welkom. De avond start om 17.00 uur en
duurt tot 19.30 uur.

Aanleiding
Het merendeel van het perceel is braakliggend. De initiatiefnemer is voornemens om een appartementencomplex
te realiseren op deze locatie. De voorgestelde ontwikkeling
heeft tot gevolg dat de bestemming gewijzigd moet worden
van bedrijventerrein naar wonen. Daarnaast moeten de bestemmingen water en groen voor een deel gewijzigd worden
naar verkeer.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang
van 29 november 2018 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.
Het document is ook online te raadplegen op
de website (www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen).

De gemeente heeft een positieve grondhouding ten opzichte
van de voorgestelde ontwikkeling en maakt een startdocument als er een initiatief is voor een gebiedsontwikkeling
waaraan de gemeente zijn medewerking wil verlenen. Het
startdocument vormt het uitgangspunt voor het op te stellen bestemmingsplan waarmee de ontwikkeling mogelijk
kan worden gemaakt. Het startdocument schetst de ruimtelijke kaders voor een dergelijke voorgenomen herontwikkeling, zodat duidelijk is binnen welke grenzen en voorwaarden de locatie kan worden ontwikkeld.
Ligging plangebied
De ontwikkellocatie ligt aan de ontsluitingsweg Velserbroekse Dreef en heeft hiermee een prominente positie.
Verder bevindt het zich aan de rand van bedrijventerrein
Broekerwerf en aan de entree van Velserbroek vanaf de
N208. De Velserbroekse Dreef vormt de scheiding tussen de
bestaande woonwijken met eengezinswoningen en het bedrijventerrein. De bedrijven in de nabije omgeving zijn veel-

al gerelateerd aan detail- en groothandel, aangevuld met enkele kantoren. De planlocatie draagt op dit moment verder
bij aan de scheiding tussen wonen en werken: de kavel van
circa 5.620m2 is op één woning na onbebouwd.
Informatiebijeenkomst
Woensdagavond 12 december wordt in het Polderhuis (Ves-

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief
te richten aan: College van burgemeester en
wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van “Reactie startdocument Velserbroekse Dreef ” en het nummer
19204-2018. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding van dezelfde gegevens.
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdocument Velserbroekse Dreef 10 inclusief reacties ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Informatiebijeenkomst Startdocument Missiehuis
gen.

Burgemeester en wethouders hebben het concept startdocument voor de locatie Missiehuis, Driehuizerkerkweg 123, vrijgegeven voor participatie. In dit kader
wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst wordt woensdagavond 19 december in het Missiehuis georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. De
avond start om 17.00 uur en duurt tot 19.30
uur.

Aanleiding
Eind 2017 is na jaren van leegstand het voormalig Missiehuis in Driehuis per openbare inschrijving verkocht. De
nieuwe eigenaar is voornemens op deze locatie voornamelijk woningbouw te realiseren (in de kapel eventueel andere functies, omdat de kapel moeilijk geschikt is te maken
voor woningbouw) en heeft de gemeente gevraagd om hier
medewerking aan te verlenen. Het college staat positief tegenover herontwikkeling van de locatie. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken moet de huidige bestemming
‘maatschappelijke doeleinden’ hoofdzakelijk worden gewijzigd naar de bestemming ‘wonen’. Dit startdocument is het
startpunt om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan. In het document worden namelijk de ruimtelijke kaders beschreven die gelden bij herontwikkeling van de
locatie.
Ligging plangebied
De locatie Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van dorpskern Driehuis. Op het parkachtige terrein staat het in opdracht van de Missionarissen van het Heilig Hart gebouwde Missiehuis uit 1924. Hieraan vast gebouwd is een
lagere zuidvleugel met koppaviljoen (stalgebouw) en een
kapel uit 1928. Verder bevinden zich op het terrein een eenlaags gebouw met werkruimtes (circa 1990), een drielaags
legeringsgebouw (circa 2000) en een tweetal bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog. Een deel van het terrein wordt als
parkeerterrein gebruikt. Aan de voorzijde (westen) van het
huidige plangebied bevindt zich de Driehuizerkerkweg met
tegenover het Missiehuis de lintbebouwing met vrijstaande

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang
van 29 november 2018 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, en in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden.
Het document is ook online te raadplegen op
de website (www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen).

particuliere woningen. Aan de zuidzijde wordt de locatie ingesloten door de Wolff en Dekenlaan, waar zich de sportvelden van RKVV Velsen en enkele appartementencomplexen
van vijf bouwlagen bevinden. Aan de noordzijde wordt het
gebied begrensd door de Nicolaas Beetslaan en de Duin
en Kruidberg mavo. Ten oosten van het Missiehuis ligt de
nieuwbouwlocatie Nieuw Velserduin. Hier wordt woningbouw gerealiseerd, met direct langs de grens van de locatie
twee appartementengebouwen van eveneens vijf bouwla-

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een reactie indienen op het concept startdocument. Dit doet u door een brief
te richten aan: College van burgemeester en
wethouders, Postbus 465 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van “Reactie startdocument Missiehuis” en het nummer 19198-2018. Vergeet ook
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. U kunt uw
reactie ook mailen naar ro@velsen.nl, onder vermelding
van dezelfde gegevens.
Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 wordt het concept startdocument Missiehuis inclusief reacties ter besluitvorming
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Kapmelding
Aan de Marconistraat 34 in IJmuiden wordt
een boom gekapt. Het gaat om een Iep. Deze

boom is in slechte staat.

Aan de Roos en Beeklaan t.h.v. nr. 47 in Santpoort wordt een boom gekapt. Het gaat om

een Iep. Deze boom is in slechte staat.
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Vergadering gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 6 december 2018
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en
de zalen van deze sessies. RTV Seaport zendt de sessies
vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de
mail: griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp,
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
Verantwoording woonruimteverdeling corporaties

Wonen in Velsen 2017
De woningcorporaties monitoren jaarlijks de ontwikkelingen op de huurwoningmarkt in de gemeente Velsen. Zij
doen dit via de gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem Wonen in Velsen. Dit gaat onder andere over kenmerken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden,
verhuringen en wachttijden voor de verschillende sociale
huurwoningen. De woningcorporaties lichten de gegevens
over 2017 aan de raad toe en beantwoorden zo nodig vragen
hierover.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

meente. Het Treasurybeleid geeft kaders voor handelingen
bij het aantrekken en verstrekken van geldleningen om het
gemeentelijk beleid te financieren.
Het Afwijkingenbeleid geeft kaders in welke gevallen overschrijdingen van de begroting toegestaan zijn en achteraf
goedgekeurd moeten worden door de raad.
De nota Borgstellingen en verstrekken van leningen geeft
kaders voor het verstrekken van borgstellingen en gelleningen bij het ondersteunen van rechtspersonen om hun maatschappelijke doelstellingen te ondersteunen.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur

Veiligheidsplan
Voor de veiligheid in Velsen is nieuw beleid opgesteld,
waarmee flexibel kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in Velsen. Tijdens de
sessie zal via een korte presentatie worden toegelicht welke verbeteringen met het Veiligheidsplan worden beoogd.
Daarnaast zal ingegaan worden op wat de aandachtspunten
voor 2019 zijn en wordt de relatie tussen het lokale en regionale veiligheidsbeleid in beeld worden gebracht.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Collegeprogramma 2018-2022 ‘Velsen komt naar je
toe’
Op 13 november is het collegeprogramma 2018-2022“Velsen komt naar je toe!” door het college gepresenteerd. Het
collegeprogramma is een uitwerking van het raadsakkoord
van 5 juli 2018 dat door de raad is vastgesteld. Raad en college willen graag in gesprek over de ambities en voornemens in dit collegeprogramma en willen – in de aanloop
naar de Perspectiefnota 2019 – het politieke debat voeren
over de inhoud op basis van het raadsakkoord en het collegeprogramma. Ook willen raad en college het hebben over
de wijze waarop het samenspel met de samenleving en tussen raad en college vormgegeven kan worden.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur

Financiële kadernota’s
Deze drie nota’s geven het kader waarbinnen het college
uitvoering kan geven aan het financieel beleid van de ge-

