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IJmondgemeenten organiseren gesprek over Tata Steel
Op 11 december a.s. organiseren de
IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel.
Deze bijeenkomst vindt plaats in het
Rabobank IJmond Stadion, Minister
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf 19.30 uur, de avond start om
20.00 uur.

e op et van de avond is een korte ge amenlijke aftrap waarna we in groepen van
ma imaal
personen in gesprek gaan.
Vervolgens sluiten we de avond af met een
plenaire terugkoppeling op de opgehaalde
orgen suggesties en vragen. ond .
uur is de avond afgelopen. et resultaat
van de avond is een stappenplan waarmee

Koninklijke onderscheiding
Op 4 december ontving de heer C.B. van
der Zwan een Koninklijke onderscheiding
uit handen van burgemeester Dales.

e heer van der wan heeft in ijn werk eer
veel etekend voor rederij Wijsmuller V
en voor het edrijf ammoet alvage V.
aarnaast heeft hij ich op persoonlijke titel inge et voor de promotie van de o shorehaven I muiden.
ls vrijwillig estuurslid en adviseur was
hij vele jaren etrokken ij sport in de gemeente Velsen met name ij I .V.V tormvogels en elstar. Voor elstar stond de heer
Van der wan aan de asis van vele initiatieven oals Pro elstar het vrouwenvoet al

we aan de slag gaan.
Voor inwoners van Velsen- oord eemskerk en everwijk rijdt er een us langs de
gemeentehui en die je naar het a o ank
I mond tadion rengt. Voor Velsenoord vertrekt de us om . uur vanaf
het tratingplantsoen. Voor everwijk en
eemskerk rijdt de us langs de gemeentehui en. anmelden voor de ussen
graag via directiesecretariaat velsen.nl
met er ij vermeld of je in Velsen- oord
eemskerk of everwijk opgehaald wilt
worden. e ontvangt een evestiging
waarin staat hoe laat je opgehaald wordt.
Voor meer informatie kun je terecht op:
https: www.velsen.nl ijmondgemeenten-organiseren-gesprek-over-tata-steel

het Witte Welpen onds en de oprichting
van de Vereniging Vrienden van elstar. ij
nam ook het initiatief voor de tichting elstar huis in de Wijk waarmee elstar met
meer dan voet al alleen maatschappelijke
etrokkenheid toonde.
ok was de heer Van der wan estuurslid
en etrokken ij de oprichting van de tichting avenfestival I muiden. Een jaarlijks
gratis toegankelijk nautisch culinair cultureel festival dat nu niet meer is weg te denken.
e heer Van der wan werd enoemd tot
idder in de rde van ranje assau. foto:
einder Weidijk

Sportcongres groot succes
Op woensdag 28 november was sporthal
Zeewijk het decor voor het Sportcongres
Velsen. We kijken terug op een goed bezochte en nuttige avond.

Suomi
tletiekvereniging uomi ontving op de e
avond een speciale each ag uit handen
van wethouder ram iepstraten. et als
etscrossclu Wijkeroog is ook uomi nu
een rookvrije vereniging. En dan mag de vlag
uit Elke vereniging die orgt voor een rookvrij sportterrein innen n uiten ontvangt van portloket Velsen o n each ag .

Programma
et congres estond uit een afwisselend
programma speci ek edoeld voor sportverenigingen uit Velsen. o konden ij verschillende workshops volgen om hen op
weg te helpen een nog sterkere sportvereniging te worden kwam e -profvoet aller
en voormalig technisch directeur van de
K V
ans van reukelen vertellen over
ijn ervaringen als sporter estuurder en
adviseur en was er volop ruimte om elkaar
eter te leren kennen. foto: on van teijn

Vernieuwde entree Beeckestijn
Woensdagmiddag 28 november hebben wethouder Sebastian Dinjens en
gebiedsmanager Aan Pander (Natuurmonumenten) gezamenlijk de vernieuwde entree en parkeerplaats van buitenplaats Beeckestijn geopend.

e afgelopen weken he en atuurmonumenten en de gemeente Velsen samen
hard gewerkt aan de ver etering van de
entree en parkeerplaats van uitenplaats.
et wegdek is vernieuwd de parkeerplaats
is opnieuw ingericht voor de hoofdentree
is een voorplein gecre erd en er is nieuwe
e ording geplaatst. an de achter ijde
van eeckestijn is de toegang tot de kapelwoning aan de Van enneplaan ink opgeknapt.

ok in het park elf ijn weer enkele ver eteringen uitgevoerd. Een aantal lanen heeft
halfverharding gekregen waardoor een
groot deel het ge ied nu ook voor mindervaliden eter toegankelijk is.
ls trotse eheerder werkt atuurmonumenten al enkele jaren aan het uitvoeren
van een versterkingsplan voor uitenplaats
eeckestijn. it plan is samen met verschillende etrokkenen opgesteld om de
cultuurhistorie en de ij ondere tuinstijlen van uitenplaats eeckestijn te ewaren en de recreatieve mogelijkheden in het
park te versterken. et de herinrichting
van de entree is er weer een stukje van dit
versterkingsplan gerealiseerd. foto: einder Weidijk

Uit het college
•

inds de inwerkingtreding van de lgemene Verordening egevens escherming
V is er veel aandacht van urgers en
de media voor dit onderwerp. e V epaalt dat gemeenten moeten laten ien dat
er ook netjes volgens de e privac regels
wordt gewerkt. In het Privac eleidska-

der gemeente Velsen
goede afspraken gemaakt.

ijn hierover

eer informatie: www.velsen.nl gemeenteraad. Klik op raadskalender over ichten
college erichten.

Infopagina
6 december 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Download hem nu!

Slim melden Velsen app
Je kent het wel: onderweg naar je werk
zie je een losliggende stoeptegel, een
gat in de weg, of een lantaarnpaal die
het niet doet. Je denkt: “Hier zou de gemeente iets aan moeten doen!” En natuurlijk wil je die best informeren, maar
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel makkelijker: met de app!

Maak gebruik van de Slim Melden app voor
meldingen over de openbare ruimte. Eenvoudig en snel. Open de app op je mobiel,
maak een foto, en stuur de melding door. Je
kunt zelfs zien of iemand anders de melding
al gedaan heeft, dan hoef je helemaal niets te
doen! Dowload de Slim Melden Velsen app
nu in de App Store en de Play Store of scan
de QR code hiernaast.

Andoid

iOs/iPhone

Cadeau voor mantelzorgers

Samen zorgen we voor een veilige en schone
omgeving. Doe je mee?

Zorgt u voor een familielid, voor buren of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger en ligt er een cadeautje voor u klaar.

Hoe houd ik mijn huis
brandveilig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur!
Om in de Kerstsfeer te komen halen we
massaal kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen
brandgevaar ontstaat?

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is, is veel veiliger dan een natuurlijke
kerstboom. Als u voor een natuurlijke kerstboom kiest is het van belang dat hij goed
vochtig blijft. Zet de boom daarom in een
houder waarin de stam 5 centimeter onder
water kan staan. Een kerstboom met kluit
droogt minder snel uit en is daarom veiliger.

kaarsen week worden en ombuigen. De kaarsen in kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet u het toch, laat de kaarsen dan niet
te ver opbranden en zet het kerststukje in
het zicht.
Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een warme
brander bij met brandstof. Een spiritusvlam is bijna onzichtbaar; hij kan nog volop
branden terwijl iedereen denkt dat hij uit is.
Net als bij gewoon koken kan bij fonduen de
vlam in de pan slaan. Leg daarom een passend deksel in de buurt om snel te kunnen
reageren.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk
brandbaar versieringsmateriaal. Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan
kan lopen. Zorg er ook voor dat versieringen
niet in aanraking komen met verlichting en
apparaten die warm worden.
Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische
verlichting. Controleer voor het gebruik of
de bedrading niet is beschadigd. Rol kabelhaspels helemaal af. Deze worden anders
warm, waardoor brand kan ontstaan.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een
vlakke ondergrond. Zet ze niet te dicht bij
een warmtebron, want door warmte kunnen

11 december gesprek
over uitstoot Tata Steel
Op 11 december a.s. organiseren de IJmondgemeenten: Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gesprek met inwoners over de uitstoot bij Tata Steel. Het resultaat van de
avond is uw advies aan ons als overheden en
Tata Steel. De bijeenkomst vindt plaats in
het Rabobank IJmond Stadion, Minister van
Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. Inloop vanaf
19.30 uur, de avond start om 20.00 uur.
De opzet van de avond is een korte gezamenlijke aftrap waarna we in groepen van maximaal 15 personen in gesprek gaan. De avond

staat in het teken van luisteren, ophalen van
zorgen en het vinden van mogelijke oplossingen in kleinschalige gesprekken. De avond
wordt afgesloten met een terugkoppeling van
de opgehaalde zorgen, suggesties en vragen.
Rond 22.00 uur is de avond afgelopen. Het
resultaat van de avond is een stappenplan
waarmee we aan de slag gaan.
Wilt u hierbij zijn?
Kijk dan voor meer informatie op: www.velsen.nl/in-gesprek-over-tata-11-december

Mantelzorg is zorgen voor een naaste.
Dat kan een familielid zijn, maar ook een
buurvrouw of een vriend. Deze zorg lijkt
vanzelfsprekend, maar gaat verder dan
de gebruikelijke hulp die we elkaar geven.
Mantelzorg is onmisbaar naast professionele zorg. Voor iemand met een beperking
is het heel waardevol als een ander even
een boodschap kan doen, wil oppassen,
vervoer regelt naar de dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u
meer dan vier uur per week en langer dan
drie maanden voor een ander zonder dat u
daar voor wordt betaald? En woont degene voor wie u zorgt in Velsen? Dan kunt u
een VVV-cadeaukaart van € 25 aanvragen.
Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en
jongeren tot 24 jaar die in huis wonen
met een ziek familielid. Dit kan een ouder,

broer of zus zijn, maar ook een oma of opa.
Jonge mantelzorgers kunnen ook de cadeaukaart aanvragen.
Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31
december 2018 aanvragen via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering.
Lukt dat niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen bij de balie van het gemeentehuis of bij Socius Centrum Mantelzorg
op het adres Plein 1945 in IJmuiden. De
voorwaarden staan op de website en op de
aanvraagkaart.
Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag
helpen met informatie, ondersteuning en
advies. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de consulenten van Socius Centrum
Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten van Socius kunnen u informatie
geven over praktische zaken, zoals vergoedingen en toeslagen. Ook weten zij de weg
naar ondersteuning als de zorg te zwaar
wordt. (foto: gemeente Velsen)

Presentatie verkenning
Aardgasvrij Velsen
Sinds de zomer is onderzoek gedaan naar
vooral de technische kansen en beperkingen om Velsen geleidelijk aardgasvrij te
maken. Op donderdagavond 13 december wordt hiervan een eerste verkenning
gepresenteerd. Hiervoor is de gemeenteraad uitgenodigd en een klankbordgroep
van bewoners. Maar ook u bent van harte welkom.

Velsen.
Vanwege organisatorische redenen willen
wij u vragen zich vooraf aan te melden via
communicatie@velsen.nl ovv Aardgasvrij
Velsen.

In de afgelopen maanden is er relevante informatie van de diverse wijken binnen de
gemeente bij elkaar gebracht en gecombineerd. Denk daarbij aan informatie over de
aard van de bebouwing in een wijk, overzicht
van huur- en koopwoningen, gemeentelijke
infrastructurele onderhoudsplannen, renovatieprojecten, nabijheid van warmtebronnen, enz. Alle informatie is samengebracht
op een kaart waardoor meer inzicht ontstaat
in wat de overgang naar een Aardgasvrij Velsen betekent. Een eerste verkenning als basis voor het gesprek met de samenleving van

Programma
• Welkom en opening door wethouder
Floor Bal
• Presentatie Energietransitie & Klimaatakkoord
• Presentatie Verkenning naar de warmtekansen binnen de gemeente Velsen
• In gesprek over sociale kansen en uitdagingen en technische en financiële aandachtspunten

Locatie: Gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945, IJmuiden.
Aanvang 19.30 uur.

De informatiebijeenkomst eindigt rond
21.30 uur.
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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.

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 24 november tot en met
30 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
Tussenbeeksweg 2, plaatsen dakopbouw
(26/11/2018) 19733-2018
Dokweg 27b, wijzigen brandscheiding
(26/11/2018) 19811-2018
Middenhavenstraat 35,splitsen van 1 naar 2
werkplaatsen (29/11/2018) 20233-2018

Reaumurstraat 3, splitsen van 1 appartement naar 2 appartementen (30/11/2018)
20506-2018
Velsen-Zuid
Goeman Borgesiuslaan 1, gedeeltelijk verbouwen en uitbreiden woning (27/11/2018)
19963-2018
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 91 (gemeentelijk monument), interne verbouwing, aanpassen dak en gevelkozijnen achter (30/11/2018) 20477-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Lijsterlaan 17, plaatsen dakkapellen en uitbouw op eerste verdieping (30/11/2018)
15221-2018

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Driehuis
Strawberries Easter Tournament van 19 tot
22 april 2019, Waterloolaan 1 (27/11/2018)
19926-2018

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden terras (27/11/2018) 12420-2018

Velsen-Zuid
Dance Valley Festival 2019 te Spaarnwoude
op 10 augustus 2019 van 12.00 uur tot 23.00
uur (23/11/2018) 20061-2018
Dutch Valley Festival 2019 te Spaarnwoude
op 11 augustus 2018 van 13:00 uur tot 23:00
uur (23/11/2018) 20066-2018

(30/11/2018) 16716-2018

Geweigerde omgevingsvergunningen

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

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

Velsen-Noord
IJmuiden
Kastanjestraat 26, vergroten eerste verdie- Reyndersweg 15, tijdelijk (10 jaar) aanleggen
van nutsvoorzieningen en het plaatping (27/11/2018) 15215-2018 Bezoek onze
website:
Dirk Hartoghstraat 24, plaatsen dakopbouw sen van houten heipalen met vast balkenframe (ten behoeve van seizoensgebonden
(28/11/2018) 16813-2018
Westerduinweg 4, tijdelijk plaatsen van een opslag van wind- en watersportonderdelen)
kantoorunit (10 jaar) (29/11/2018) 12171- (30/11/2018) 10456-2018
2018
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 4, plaatsen 2 dakkapellen
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 6, plaatsen dakkapel (27/11/2018) 11033-2018
Parkweg ong., vervangen evenementen dis(voorzijde) (28/11/2018) 16213-2018
play (27/11/2018) 5126-2018
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur
en geitenplateau (28/11/2018) 12041-2018
J EWüstelaan
H U I S 19,J Olegaliseren
U W D Roverkapping
OOMHUIS!

Plus-Wijzer

MAAK VAN

Bezoek onze Velserbroek
website:
De Zeiler 128, plaatsen terrasoverkapping
(27/11/2018) 14416-2018
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, kappen boom
(30/11/2018) 16137-2018
Santpoort-Noord
Wijnoldy Daniëlslaan 12, kappen boom
(30/11/2018) 15299-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Afsteken vuurwerk, t.b.v. bedrijfsevenement
op 12 december 2018 tot uiterlijk 23.00 uur,
locatie: Forteiland (29/11/2018) (OD NZKG)
Santpoort-Noord
Rotary Kerstloop, op 9 december 2018
van 09:00 tot 17:30 uur, locatie: “landje van
Scholtz” en route door Santpoort-Noord
(30/11/2018) 14709-2018

