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Uit het college

Wist u dat? 

Velsen werkt volgens de 
Leidraad Dienstverlening?
Bij een goede dienstverlening 
gaat het niet alleen om het leve-
ren van een paspoort of het ver-
strekken van een uitkering. Het 
gaat om alle contacten, die de ge-
meente met de inwoners heeft. 
Ook over de wijze waarop de ge-
meente meldingen afhandelt en 
inwoners betrekt bij beleidsont-
wikkeling. Om de dienstverlening 
te verbeteren werkt de gemeen-
te met een Leidraad Dienstverle-
ning.

Hierin staan aandachtspunten voor 
medewerkers om ervoor te zorgen 
dat Velsenaren zich welkom, gezien, 
gehoord en geholpen voelen. Dienst-
verlening is namelijk mensenwerk. 
De gemeente wil hierbij toegankelijk 
zijn, altijd en voor iedereen. 

 Een paar van de aandachtspunten 
uit de Leidraad Dienstverlening:

Persoonlijk en dichtbij 
De gemeentelijke dienstverlening is 

dicht bij mensen georganiseerd en 
maakt gebruik van alle mogelijke ka-
nalen. Zowel digitaal als in gesprek, 
bijvoorbeeld in buurten en wijken, 
bij mensen aan tafel thuis en op so-
cial media. 

Samen 
De tijd dat de gemeente wist wat 
goed is voor de burger, is voorbij. De 
gemeente beseft dat het niet het mo-
nopolie op kennis heeft. Samenwer-
ken is het vertrekpunt, waarbij ver-
trouwen belangrijk is. 

Gezond verstand 
De gemeente moet zich houden aan 
wet- en regelgeving, beleidskaders 
en afspraken met andere overheden 
of instanties. Er kunnen zich situ-
aties voordoen waarbij dit niet sa-
mengaat of zelfs tegenstrijdig is. In 
deze situaties geldt er nog altijd zo-
iets als gezond verstand. 
Meer weten over de Leidraad 
Dienstverlening? Kijk op www.vel-
sen.nl/wist-u-dat

 Velsen wil meedoen aan 
experiment gecontroleer-
de wietteelt
Velsen heeft zich aangemeld voor 
een experiment van het nieuwe ka-
binet om legale wietteelt te facili-
teren, Dit met de bedoeling om de 
teelt uit de criminele sfeer te ha-
len en te voorkomen, dat er in de 
cannabis bestanddelen zitten die 
de volksgezondheid ernstig scha-
de toebrengen..

De minister van Justitie en Veilig-
heid kiest zes á tien (middel-) gro-
te gemeenten uit voor deze proef. Of 
de gemeente Velsen wordt uitgeko-
zen voor het experiment moet wor-
den afgewacht. Vele gemeenten heb-
ben zich hiervoor aangemeld. 

Problematiek 
Illegale teelt zorgt voor brandgevaar-
lijke situaties voor omwonenden, 
diefstal van stroom en criminaliteit. 
Door de wietteelt te reguleren zul-
len deze situaties afnemen. Boven-
dien is er dan controle op de bestand-
delen, die er in de wiet zitten. Bij ille-
gale wietteelt is niet bekend wat bij-
voorbeeld het THC-gehalte (werkza-
me stof ) is, en ook niet of er bestrij-

dingsmiddelen in zitten. Bovendien 
wordt door gecontroleerde wietteelt 
afstand genomen van het huidige ge-
doogbeleid, waarbij co� eeshops wel 
cannabis mogen verkopen, terwijl de 
teelt hiervan verboden is. 

Eerdere acties
Al in 2013 heeft Velsen bij de toenma-
lige minister van Veiligheid en Justi-
tie Yvo Opstelten gepleit voor het bie-
den van de vrijheid aan gemeenten 
om wietteelt te reguleren en/of een 
wietplantage te kunnen certifi ceren. 
Dat gebeurde naar aanleiding van een 
motie van D66, Groen Links, LGV en 
SP. Dit initiatief heeft helaas niets 
opgeleverd.
Tijdens een bijeenkomst in Utrecht 
op 31 januari 2014 heeft de gemeente 
het Manifest Joint Regulation onder-
tekend. Ook 22 andere burgemees-
ters ondertekenden op die dag het 
manifest. Inzet van de bijeenkomst 
was een oproep van de steden aan het 
kabinet en de Tweede Kamer om op 
korte termijn samen (steden en Rijk) 
samen te werken aan het cannabisbe-
leid. 

tv-talkshow vanuit 
Dorpskerk Santpoort
Aanstaande zaterdag 9 december  
maakt RTV Seaport vanaf 14.00 uur 
opnames in de Dorpskerk in Sant-
poort Noord voor de tv-talkshow 
Plein 45. De rode draad in deze uit-
zending is ‘Verbinding in Velsen’. 

De gespreksonderwerpen met de di-
verse gasten variëren van kunst en 
cultuur tot de verkiezingen Ook is er 
een muzikaal voorproe� e op de Gro-
te Kerstshow in de stadsschouwburg. 
Publiek is van harte uitgenodigd om 

deze opnames bij te wonen.

In Plein ’45 komen wethouders, raads-
leden en bedrijven en instellingen uit 
Velsen aan het woord. Zaterdag be-
looft het een veelzijdige Plein 45 te 
worden. Burgemeester Frank Dales en 
cultuurwethouder Robert te Beest zijn 
zaterdag de gasten in het eerste blok. 
In het tweede blok zitten de raadsle-
den Iskandar Sitompul (Groen Links), 
Marianne Poen (PvdA) en Jeroen Ver-
woort (VVD) aan tafel. 

• Het college heeft nieuwe beleidsre-
gels bijzondere bijstand vastgesteld 
(versie 2018). Ze gaan per 1 januari 
2018 in. De inwoners die algemene 
en bijzondere bijstand ontvangen, 
krijgen de informatie over de ver-
anderingen per nieuwsbrief toege-
stuurd.

• Steeds meer (brom)-fi etsers gebrui-
ken de spitspont en de dienstrege-

ling is veel beter geworden. Voor de 
fi etsnetwerkroute is de spitspont 
een belangrijk onderdeel tussen 
Noord- en Zuid-Kennemerland. De 
ponten die nu op diesel varen, wor-
den vervangen door schepen die vol-
ledig elektrisch kunnen varen.

Meer informatie op www.velsen.nl/ge-
meenteraad.
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Bijzondere objecten 
tot januari verlicht
De week van de industriecultuur (tijdens de herfstvakantie) is welis-
waar achter de rug. Toch blijft een  aantal typerende gebouwen/objec-
ten in IJmuiden  verlicht. Een bijzonder schouwspel dat zeker de moei-
te waard is. Zo ook het  Zee-en Havenmuseum.  Deze blijft  tot januari  in 
de schijnwerpers staan. Ondernemers en eigenaren van deze bijzonde-
re voorbeelden van industriecultuur en de gemeente Velsen hebben voor 
dit initiatief de handen ineen geslagen. (foto: Reinder Wei dijk) 

BeestenBenders op bezoek 
bij voetbalclub Telstar
De Velsense voetbalclub Telstar 
opende woensdag 29 november 
j.l. haar deuren voor een wel heel
speciale club: de Velsense Bees-
tenBenders. Zij mochten een kijk-
je nemen achter de schermen. Een
bijzondere ervaring die ze niet
snel meer zullen vergeten.

De BeestenBende is een gratis ‘club’, 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar uit 
gemeenten in heel Nederland. Als 
BeestenBende-lid help je mee om je 
buurt schoon te houden voor mens 
én dier. In ieder geval één keer per 
maand ruimen de kinderen in teams 

hun eigen wijk op. Elk team heeft 
minstens één volwassen begelei-
der. Als blijk van waardering ma-
ken de bendeleden in de loop van het 
schooljaar allerlei spannende (die-
ren) avonturen mee, binnen en bui-
ten de gemeente. De BeestenBen-
de is een (wetenschappelijk onder-
bouwd) concept waarbij kinderen 
actief invloed hebben op de lee� aar-
heid van hun buurt. Het initiatief is 
enige jaren geleden door ‘SBS Het 
Beste Idee van Nederland’ gekozen 
bij de beste zwerfafvaloplossingen 
van Nederland.(Foto:Reinder Wei-
dijk)

De werken rond de grote zeesluis in IJmuiden vorderen gestaag. Contou-
ren worden steeds meer zichtbaar.  Op de foto (Rijkswaterstaat) buispalen 
en damwanden van de Tussendam. De Tussendam is de toekomstige verbin-
ding tussen de nieuwe zeesluis en de Middensluis. 

Geslaagd!
Op woensdag 29 november jl. organiseerde Haprotech Lasopleidingen uit 
Velsen-noord, in samenwerking met IJmond Werkt! een diploma-uitreiking 
voor een groep geslaagde lassers. Medio 2017 is het leerwerkproject gestart 
met als doel een groep kandidaten uit de Wet Werk en Bijstand (WBB) om 
te scholen tot lasser. Van de acht gestarte deelnemers, allen voormalig sta-
tushouder, zijn zeven kandidaten succesvol opgeleid en bemiddeld naar een 
werkgever in de regio. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje zijn de diploma’s en bloemen 
uitgereikt. De Velsense wethouder Arjen Verkaik  complimenteerde alle 
deelnemers voor hun inzet en het behaalde resultaat. Dit resultaat laat zien 
dat deze vorm van publiek-private samenwerking een oplossing kan zijn om 
de toenemende krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, zonder de sociale 
aspecten uit het oog te verliezen.( Foto: Haprotech)
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We hebben het allemaal gedaan: 
eendjes voeren. Maar dat blijkt 
niet zo goed voor ze te zijn. Wilt 
u vogels gezond houden? Geef 
ze dan graan in plaats van brood. 
En alleen in de winter. Uw oude 
brood kan naar de groenbak van 
kinderboerderij Velserbeek. 

Het is een oude gewoonte, samen 

met (klein)kinderen brood voeren 
aan de eendjes. Of de duiven, of de 
meeuwen. Het lijkt gezellig, maar 
dat is het eigenlijk niet. Het brood 
is namelijk ongezond voor de vo-
gels, zéker witbrood. Eenden wor-
den er lui en dik van, omdat ze niet 
meer zelf hoeven te zoeken naar 
hun gewone eten: (water)planten, 
gras en zaden. Ze bewegen minder 

Liever graan dan brood

Hou de vogels gezond!

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 12 december 2017
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Velsen Plein 1945, 1971 EN 
IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken de 
raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. Daar-
na nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen over deze 
raadsvoorstellen een besluit.

U bent van harte welkom de vergadering van de IJmondcommissie bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal in 
Velsen.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 
567502 of via de mail: gri�  e@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, 
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan nog contact met 
u op. 

Agenda IJmondcommissie

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning IJmondgemeenten 
2018
Na drie jaar ervaring met de WMO moet De Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning IJmondgemeenten 2016 worden aangepast. Zo is er bijvoor-
beeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van de WMO en is er meer duidelijkheid over wanneer een aanvraag 
voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er een indeling gemaakt op zorg-
zwaarte. De WMO-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken geweest en hun 
opmerkingen zijn zoveel mogelijk in De Verordening Maatschappelijke Onder-
steuning IJmondgemeenten 2018 verwerkt.

Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Be-
roep over een Wmo-zaak in een andere gemeente De Verordening Jeugdhulp 
IJmondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van het colle-
ge en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden Budget en het 
vaststellen van de regels voor het Persoonsgebonden Budget. 

Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein
De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning 
vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet eerder, vaker en directer be-
trekken bij het maken van beleid. Samen met advies-en cliëntenraden is er een 
nieuw IJmondiaal model voor cliëntenparticipatie gemaakt. In elke gemeen-
te komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert over het beter, 
eerder en breder betrekken van de cliënten en geïnteresseerde inwoners bij het 

maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale parti-
cipatieraad, die wordt ondersteund door een fl exibele brigade van ambtenaren. 

Herziene begroting IJmond Werkt! 2017-1 en herziene primaire begro-
ting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021 inclusief werkplan 2018 
IJmond Werkt!
De raden bespreken de wijzigingen in de herziene begroting 2017 IJmond 
Werkt en de reacties van de colleges op de voorgestelde wijzigingen. De wij-
zigingen zijn ontstaan door nieuwe ontwikkelingen bij de Sociale Werkvoor-
ziening. Vanaf 2019 verwacht IJmond Werkt een tekort waardoor er voor 
de komende jaren extra geld nodig is. De gemeenteraden stellen de herzie-
ne primaire begroting 2018 & meerjarenraming 2019 t/m 2021,  inclusief het 
werkplan 2018 IJmond Werkt uiteindelijk vast in de raadsvergaderingen.

Zienswijzen IJmondgemeenten Plan MER Verbinding A8-A9; ver-
schillen en vervolgprocedure
De drie gemeenten hebben verschillende zienswijzen bij de provincie inge-
diend met betrekking tot het Plan MER. Het doel van de agendering tijdens de 
IJmondcommissie is tweeërlei: het bespreken van de verschillen tussen de af-
gegeven zienswijzen en het met elkaar afstemmen of en zo ja hoe er in de toe-
komst in gezamenlijkheid opgetrokken kan worden tijdens de vervolgstappen 
van het proces rondom de A8/A9.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 30 november
De gemeenteraad van  Velsen heeft in de raadsvergadering de volgende beslui-
ten vastgesteld:

• De Tweede Bestuursrapportage 2017 Velsen
• Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2017, 
• Vangnetuitkering 2017
• Verklaring van geen bedenkingen voor aanleg gasleidingen vanuit zee naar 
   en in ondergrondse terrein TATA Steel (project Q10)
• Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude

Het startdocument Handgraaf is aangepast naar aanleiding van een amende-
ment van de Christen Unie. De ontwikkelaar moet een uiterste inspanning le-
veren, in samenspraak met de gemeente, om een deel van de nieuwbouw soci-
ale huur te laten zijn.

De motie van de Christen Unie en het CDA over het plaatsen van een Neder-
landse en een Velsense vlag als symboolfunctie van eenheid in de raadzaal is 
verworpen.

Aan het eind van de raadsvergadering heeft Frank Cornet als nieuw steunfrac-
tielid van de ChristenUnie de eed afgelegd. 
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? 
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum in de raadskalender.

en gaan zelfs eerder dood. Boven-
dien trekt het brood andere vogels 
aan, zoals meeuwen. En er komen 
ratten af op het voer dat blijft liggen. 
Wilt u toch vogels voeren? Geef ze 

dan kippenvoer of granen, en alleen 
in de winter als het vriest. En uw ou-
de brood? Dat kan in de groenbak 
van de kinderboerderij in Velser-
beek. (foto: gemeente Velsen) 
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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 vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 
in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrij-
dag van 08.00 tot 17.00 uur. Op don-
derdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over be-
stemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te 
maken hebben, kunt u een afspraak 
maken met één van de vakspecialis-
ten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.vel-
sen.nl kunt u 24 uur per dag een af-
spraak maken. U kunt natuurlijk ook 
elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur 

bellen met het Klant Contact Cen-
trum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kenne-
merland in Haarlem. Meer informa-
tie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben bur-
gemeester en wethouders van Vel-
sen besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de Inf-
opagina van de gemeente in de huis-
aan-huisbladen De Jutter en De Hof-
geest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: www.
velsen.nl/gemeenteraad.

 Ter inzagelegging 
Ontwikkelperspectief  Binnenduinrand

De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede/Spaarnwou-
de, Heemstede, Velsen, Zandvoort en de provincie Noord-Holland heb-
ben besloten het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak 
vrij te geven.

Wat is het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand? 
Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst hoe de overheden samen 
met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het hoogwaardi-
ge landschap van de Binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen 
en verder kunnen versterken. 
Het Ontwikkelperspectief vormt een belangrijke bouwsteen voor de op te 
stellen omgevingsvisies. Daarnaast is het een toetsingskader voor (boven)
lokale opgaven en initiatieven.

Opzet Ontwikkelperspectief
Het Ontwikkelperspectief geeft een visie op de gewenste ontwikkelrich-
ting van de Binnenduinrand en benoemt ambities op het gebied van land-
schap, natuur, recreatie, toerisme, mobiliteit, cultuurhistorie en woonmi-
lieus. Daarnaast zijn spelregels voor ruimtelijke ontwikkeling geformu-
leerd, waarbij versterking van de kwaliteit van het landschap centraal staat. 
Tot slot wordt in hoofdlijnen een agenda opgesteld voor de uitvoering van 
de visie. 
Het Ontwikkelperspectief bestaat uit een rapport met kaartbijlagen.

Plangebied Binnenduinrand
Het plangebied is begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden; de pro-
vinciegrens met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het westen 
(waarbij een deel van de Noordzee tot het plangebied behoort), en grofweg 
de lijn de N208, het Spaarne en de Ringvaart in het oosten. 

Inspraak
Het Ontwikkelperspectief zal door de raden van de samenwerkende ge-

meenten worden vastgesteld. Ter voorbereiding van die vaststelling ligt het 
Ontwikkelperspectief van 8 december 2017 tot 2 februari 2018 ter inzage 
en kunt u zienswijzen indienen.
 
Informatiebijeenkomst
Op woensdag 24 januari 2018 zal vanaf 20.00 uur op het gemeentehuis 
van Heemstede een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor belangstel-
lenden. Adres: Raadhuisplein 1, Heemstede.

Stukken ter inzage en indienen zienswijzen
De stukken liggen gedurende de inspraakperiode ter inzage op het gemeen-
tehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en kunnen digitaal geraadpleegd worden via 
de gemeentelijke website (www.velsen.nl)  of via www.haarlem.nl/binnen-
duinrand.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze in-
dienen op het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand.  Dit doet u door een 
brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden 

onder vermelding van “zienswijze Ontwikkelperspectief Binnenduinrand”.

Zienswijzen kunnen ook per mail gestuurd worden naar: bschmitt@velsen.
nl of binnenduinrand@haarlem.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de behandelend ambte-
naar, mevrouw B. Schmitt, telefoonnummer 0255-567200. 
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-

giD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 70, (wijzigen  ver-

leende vergunning w314000412 (wij-
zigen gevelmateriaal, aanbrengen ko-
zijn in voorgevel en behouden erker) 
(29/11/2017) 26370-2017;
Andromedastraat 4, wijzigen gevel  
(01/12/2017) 28338-2017;
Trompstraat 166,  wijzigen gevel  
(01/12/2017) 28470-2017. 

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 8, wij-
zigen gevel  (01/12/2017) 28074-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren 
tuinhuis  (01/12/2017) 26796-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, splitsen 
woning in 2 woningen  (01/12/2017) 

28935-2017.

Velsen-Zuid
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel 
(01/12/2017)  23384-2017.

Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning 
(27/11/2017) 26949-2017.
 
Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:12 
IJmuiden
fi lmopname Smeris, op 11 decem-
ber 2017 van 10.00 tot 20.00 uur, lo-
catie: De Rijpstraat hoek Willem Ba-
rendszstraat (04/12/2017)  30305-
2017.

Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat zij in de periode van 25 novem-
ber 2017 tot en met 1 december 
2017 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van der Helststraat 6, plaatsen dakop-
bouw (29/11/2017) 30999-2017;  
Ahornstraat 26, plaatsen dakopbouw 
(29/11/2017) 31114-2017;
Peperkers 15, plaatsen balkonbegla-
zing (29/11/2017) 31087-2017;
Peperkers 23, plaatsen balkonbegla-
zing (30/11/2017) 31191-2017;
Andromedastraat 24, plaatsen dakka-
pel (30-11-2017) 31217-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 35A, verbouwen bedrijfs-
pand tot woning (01/12/2017) 31300-
2017.

Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pannendak 
(29/11/2017) 31074-2017  gemeente-
lijk monument.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, oprichten wo-
ning, kappen 5 bomen (1/12/2017) 
31335-2017.

Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakopbouw 
(26/11/2017) 30747-2017;
Burgemeester Enschedélaan 63, op-
richten woning (28/11/2017) 30975-
2017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 79, splitsen van 
woning in bovenwoning en appar-
tement begane grond (27/11/2017) 
30822-2017;
Driehuizerkerkweg 57, wijzigen gevel 
(28/11/2017) 30948-2017 gemeente-
lijk monument; 
Tesselschadeplantsoen 3, plaatsen er-
fafscheiding (01/12/2017) 31317-2017. 

Velserbroek
Roosensteinweg ong., verbouwen op-
slagschuur tot woonhuis (25/11/2017) 
30744-2017;
Korteweid 5, starten schoonheidssa-
lon (26/11/2017) 30746-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaars-
borrel (01/12/2017) 31303-2017;
Westlaan 41, organiseren nieuwjaars-
duik (01/12/2017) 31303-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvragen dienen te 
beslissen, verlengd met zes weken:

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 23, legali-
seren van 1 appartement, 6 wooneen-
heden en wijzigen gevel (27/11/2017) 
24971-2017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 93 en 95,  aanpas-
sen luifel (27/11/2017) 26454-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70a, legaliseren berging en 
carport (30/11/2017) 25907-2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

IJmuiden 
Kennemerstrand 172 8000, legalise-
ren kiosk (28/11/2017) 1747-2015.    

Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoek-
dakkapel (27/11/2017) 25610-2017;
Kriemhildestraat 2, legaliseren car-
port en berging (27/11/2017) 25610-
2017. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandi-
captenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

Floraronde 114 Velserbroek
Hagelingerweg  66 Santpoort-Noord

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, schrif-

telijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij het  Klant Contact Centrum in het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Evenementenkalender

Mega Sportmix
Vrijdag 5 januari vindt in sporthal IJmuiden-Oost de 
MegaSportmix plaats. Kinderen van de groepen 1 t/m 
4 zijn welkom van 10.00-12.00 uur, kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 zijn welkom tussen 13.00 en 15.00 uur. 
Kosten: € 1,00 
Inschrijven kan via: www.jeugdsportpasvelsen.nl

8 december  Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

16 december Santa Run, loop
 www.sportloketvelsen.nl
 
22 december Discozwemmen 
 ww.zwembadvelsen.nl
 
28 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl

29 december Dubbel6Kamp
 www.sportloketvelsen.nl

30 december Hindernisbaan
t/m 7 januari www.zwembadvelsen.nl

5 januari MegaSportmix
 Sporthal IJmuiden-Oost

44e DUBBEL6KAMP

Op donderdag 28 en vrijdag 29 december a.s. organi-
seert de gemeente Velsen voor de 44e keer DUBBEL-
6KAMP.
Wie heeft er geen fijne herinneringen aan de enorme 
opblaaskussens, leuk opgezette spelvormen en 
circuitjes? Door de jaren heen heeft bijna elke inwo-
ner van Velsen wel een keer deelgenomen aan dit 
evenement, dat in het kader van schoolsport wordt 
georganiseerd. Dit spektakel zal net als voorgaande 
jaren plaatsvinden in sporthal Zeewijk in IJmuiden. In 
samenwerking met Sportcafé Nol maken we er weer 
een fantastisch feest van! 

Nieuwsgierig of vindt u het gewoon leuk om weer 
eens oude herinneringen op te halen? U bent van 
harte welkom op 28 en 29 december in sporthal Zee-
wijk, Planetenweg 301 B, 1973 BE IJmuiden.

Word jij de nieuwe Sven 
Kramer of Ireen Wust?
Vanaf januari 2018 starten o.a. de volgende sporten via 
JeugdSportPas Velsen!

• Dansen bij DanceWorkVelsen
• Schaatsen bij IJsclub Nova Zembla
• Zwemmend redden bij IJmuider Reddingsbrigade

Deze maand uitgelicht: Schaatsen bij IJsclub Nova 
Zembla
Kosten:  Gratis – 4 lessen
Leeftijd:  4 – 12 jaar

Inschrijven kan via: www.jeugdsportpasvelsen.nl. 

Gezondheidsbeurs
Kom 28 januari van 10.00-16.00 uur naar de Gezond-
heidsbeurs in Sporthal Zeewijk in Ijmuiden. Voor 
gratis advies, onderzoek, een ‘Meet & Greet’ met 
Olga Commandeur, informatie en activiteiten op het 
gebied van medische zorg, sport, fitness, verzorging, 
eten en drinken. De SportContrainer, het winnende 
idee van “Sport in de Wijk” is ook aanwezig. 

 Recreatiebad  Wedstrijdbad
Zondag** 09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
 12.00-16.00 uur 12.00-15.00 uur
Maandag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Dinsdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Woensdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Donderdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Vrijdag  10.00-16.30 uur  10.00-15.30 uur
Zaterdag*  10.30-16.00 uur  12.00-15.00 uur

*Zaterdag 30 december sluit het wedstrijd bad om 14.30 uur i.v.m. afzwemmen.
**Zondag 31 december sluit het zwembad om 12.00  uur na het gezinszwemmen. 
Het banen zwemmen op maandag van 13.00 – 15.00 uur vervalt.
Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad.

Gesloten op:
Maandag  25 en dinsdag 26 december. Zondag 31 december na 12.00 uur. Maandag 1 januari.

Van 30 december t/m 7 januari ligt in het wedstrijdbad de “Zigzag Tropical” hindernisbaan!

Nieuws uit zwembad de Heerenduinen
Openingstijden 23  december t/m 6 januari (Kerstvakantie):




