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Over, voor en door Velsen

.IJmuiden magazine bij
alle Velsenaren op de mat
Het magazine .IJmuiden is onderdeel van citymarketing, dat als
doel heeft te laten zien wat Velsen te bieden heeft.

seerd drukwerk, ontvangen het magazine niet. Na 25 januari staat de
digitale versie van het magazine op
www.ijmuiden.nl.

Het magazine wordt op donderdag
25 januari huis-aan-huis verspreid.
Inwoners die een sticker op de brievenbus hebben tegen ongeadres-

p 1 januari vond een presentatie plaats in het Telstar Stadion.
Daarover leest u meer in deze editie. (foto: Reinder Weidijk)

Officiële aftrap
Vissenloop IJmuiden
Vorige week was de oﬃciële aftrap van de Vissenloop samen met de sponsoren. De werkzaamheden voor de wandeltocht op 27 mei zijn begonnen. Met
dit wandelevenement hoopt WF ankerbestrijding Velsen nog meer geld
in te zamelen. (foto Reinder Weidijk).

Uit het college
Denk mee over het
Groenstructuurplan
De gemeente Velsen werkt al enige tijd aan de voorbereiding van
een nieuw Groenstructuurplan
(GSP). Daarbij betrekken we verschillende doelgroepen, zoals vakmensen en -organisaties, belangengroepen en bewoners. Op 31
januari organiseren we een bijeenkomst voor alle belangstellenden.

en thema’s van gedachten te wisselen.

m een eerste indruk te krijgen wat
er bij onze inwoners leeft, hielden
wij in december 2017 een ﬂitspeiling. Bijna 500 mensen hebben op de
ﬂitspeiling gereageerd. Daar zijn wij
blij mee. In vervolg hierop nodigt de
gemeente alle belangstellenden uit
voor een brainstormmarkt. We starten de avond met de eerste resultaten
van de ﬂitspeiling. Vervolgens krijgen
de aanwezigen de gelegenheid om op
een aantal speciﬁeke onderwerpen

Da capaciteit van de zaal is beperkt.
Daarom horen we graag van tevoren
of u komt. U kunt zich aanmelden via
Groenstructuurplan@velsen.nl. Zonodig organiseren wij een tweede bijeenkomst.

De thema’s zijn limaatadaptatie,
Ecologische verbindingen, Behoud
landschapstypen en waliteit groen
per kern. We sluiten de avond af met
voorzichtige conclusies en toelichten
van het vervolgproces.

De bijeenkomst vindt plaats op 1 januari 2018 van 1 . 0 tot 21. 0 uur
(inloop vanaf 1 .15 uur) in het Gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1 45 te IJmuiden.

In 2021 komt er een nieuwe mgevingswet voor de leefomgeving.
Plannen, vergunningen en regels
komen in n wet te staan. Ter
voorbereiding daarop maken de
gemeenten Velsen, Beverwijk en
Heemskerk samen een plan van
aanpak.
Er is een nieuwe eigenaar van het
pand aan de Zuiderkruisstraat ( 868)/Eenhoornstraat (1 -16 ) in
IJmuiden. In de afgelopen jaren

heeft de gemeente bouwkundige
ingrepen gedaan om de veiligheid
van het pand voor de bewoners te
garanderen. We gaan in gesprek
met de nieuwe eigenaar om achterstallige vorderingen te bespreken en meer duidelijkheid te krijgen over de toekomst van het pand.
Meer informatie op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten.
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Wist u dat...

De gemeente Velsen online gemeentelijke sportvoorzieningen verhuurt?
Via een opvallende gele button
op de website www.sportloketvelsen.nl kunt u direct online een
gemeentelijke sportaccommodatie huren om te sporten, te vergaderen maar bijvoorbeeld ook
voor een sportief kinderfeestje.

Veel sportvoorzieningen
In de gemeente Velsen kan men op
veel plekken sporten. Zowel binnen
als buiten, in teamverband of als individu. Alle sporthallen, de meeste
sportvelden, tennisparken en gymnastieklokalen in Velsen worden
beheerd door Sportloket Velsen.
Dit loket is een onderdeel van de gemeente Velsen.

Een uurtje
zaalvoetballen?
Dat kan bij Sportloket Velsen!
Reserv
eer
via on
ze
websit
e een
locatie
!

Direct online reserveren
Sinds anderhalf jaar kan iedereen,
zowel verenigingen als particulieren, online via www.sportloketvelsen.nl direct een sporthal, een gymzaal of een baan op tennispark Velserbeek reserveren. Door een locatie te selecteren kunt u direct zien
of deze beschikbaar is. U reserveert
online en betaalt direct via iDEA .
Goed geregeld
lantvriendelijk en klantgericht
denken staat bij Sportloket Velsen
voorop, daarom is er bewust gekozen voor een nieuw reserveringssysteem om het reserveren van een

Voorkom
vogeloverlast
Vanaf februari beginnen meeuwen
met het maken van een nest. Tot 15
maart mag u dat weghalen; daarna niet meer. Vliegers en vlaggetjes willen ook wel helpen. Hier wat
tips.

In februari beginnen meeuwen al vaak
met de bouw van een nest. We schreven op 11 januari al dat meeuwen op
dezelfde plek een nest maken als het
jaar ervoor. Dus als ze in 2017 op uw
dak zaten, komen ze dit jaar terug. Zolang ze nog bezig zijn met het maken
van het nest, mag u dat weghalen -ofﬁcieel tot 15 maart 2018. Daarna pas
weer in september, als het broedseizoen is afgelopen. Voork men is beter dan genezen. Als u meerdere jaren het nest weg blijft halen, leert de
meeuw het op een gegeven moment af
om het daar te proberen. U kunt ook
vliegers plaatsen met neproofvogels,
zogenaamde terror hawks (zie a eelding). Soms helpt dat, maar niet altijd.
Meeuwen kunnen daar ook aan wennen. f vlaggetjes over het dak spannen. (foto: gemeente Velsen)

sportaccommodatie zo gemakkelijk resse om een accommodatie voor
mogelijk te maken. En dat werkt. een geheel seizoen te reserveren,
Regelmatig worden SPORTLOKET
de sportaccom- dan dient er contact te worden opVELSEN
modaties voor incidenteel
gebruik genomen met Sportloket Velsen. (ilvolop in beweging
online vastgelegd. Heeft men inte- lustratie: gemeente Velsen).

www.sportloketvelsen.nl

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.

in het gemeentehuis. Het CC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. p 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 n
van de vakspecialisten via 14 0255.

unt 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 lant Contact Centrum

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. 0 tot 17.00 uur bellen met het lant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het lant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken ennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 201 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de Infopagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 13
januari 2018 tot en met 19 januari 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.

Velsen-Noord
adderbeekstraat 4, plaatsen dakopbouw (1 /01/2018) 580-2018
Hoﬂaan 1, vervangen GIS installatie
(15/01/2018) 66 -2018
Westerwijkstraat 16, oprichten garage (18/01/2018) 7 0-2018
ijndenweg 4, plaatsen lichtreclame (18/01/2018) 8 2-2018 .

IJmuiden
Julianakade 42, vergroten woning
(14/01/2018) 588-2018
Peperkers 5 , plaatsen balkonbeglazing (18/01/2018) 847-2018.

Velserbroek
Galle Promenade 25, wijzigen gevel
(15/01/2018) 87 -2018
Mandenmakerstraat 1, intern verbouwen bedrijfspand (1 /01/2018)
02-2018.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 56, plaatsen
carport en plaatsen groendrager
(1 /01/2018) 581-2018
ieftendellaan 46, plaatsen dakopbouw (17/01/2018) 7 -2018
Biallosterskilaan 12, plaatsen dakkapel (18/01/2018) 807-2018.

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

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 2
bomen (14/01/2018) 587-2018
Bloemendaalsestraatweg 4, kappen
2 bomen (18/01/2018) 856-2018.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen

dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velsen-Noord
Basisweg 50, verhogen dak (aanpassin) (1 /01/2018) 14 0-2017.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 162, legaliseren groendrager en dakkapelkozijn
(1 /01/2018) 1486-2017.
Velserbroek
Schoener 6, oprichten schuur met
overkapping achtererf en kappen
van 4 bomen (1 /01/2018) 28 7 2017.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Strandrace op 24-0 -2018 van 0 :00
tot 1 :00 uur, 25 -0 -2018 van 0 : tot
18:00 uur, ocatie: strand nabij ennemerboulevard (14/01/2018) 6252018
Schaatsbaan Plein 45, ocatie: Plein
1 45 (15/01//2018) 628-2018

Rommelmarkt op 12-05, 02-06, 2107, 25-08 en 15-0 van 0 :00 tot
16:00 uur, ocatie: ennemerplein
(08/01/2018) 6 7-2018
o erbakmarkt op 26-05, 0 -06,
14-07, 04-08 en 1 -10 van 0 :00
tot 16:00 uur, ocatie: Plein 45
(8/01/2018)
6 8-2018
Snu elmarkt op 1 -05, 16-06, 07-07,
11-8 en 22-0 van 0 :00 tot 16:00
uur, locatie
ange Nieuwstraat
(8/01/2018) 700-2018
Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt
op
21-052018 van 11:00 tot 17.00 uur, ocatie: andgoed Duin- en ruidberg
(16/01/2018)7 5-2018
Driehuis
Brocante op 0 -06-2018 en 1 -082018 van 0 :00 tot 16: 0 uur, ocatie:
landgoed Beeckestijn (11/01/2018)
677-2018.
Velsen-Zuid
atin Village op 1 -08-2018 van
1 :00 tot 2 :00 uur, ocatie: Spaarnewoude (0 /01/2018) 46 -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 spoedeisen-

de 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
ompasstraat 7 , plaatsen dakkapel
(17/01/2018) 14 1-2017

Trompstraat 8, plaatsen dakkapel
(17/01/2018) 14 2-2017
Van der Helststraat 6, plaatsen dakopbouw (18/01/2018) 0
-2018.

ment)

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 16, kappen
(15/01/2018) 254-2017.

Velserbroek
Galle Promenade 52-58, uitbreiden
winkelpand (18/01/2018) 28 022017

boom

Santpoort-Noord
erkweg 148 en 150, plaatsen
2 opbouwen en 2 dakkappellen
(18/01/2018) 2504-2017.
Velsen-Zuid
Genieweg 14, vernieuwen pannendak en voegwerk (18/01/2018)
1074-2017 (gemeentelijk monu-

Velsen-Noord
Duinvlietstraat , plaatsen dakkapel
(17/01/2018) 2074-2017.

Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velserbroek
ieskamp 7, bouwen uitbouw aan
voorgevel (18/01/2018) 2 088-2017

Kapmeldingen
Een acacia aan de Duinvlietstraat in Velsen-Noord tegenover nummer 18. De
boom is in slechte staat.

Een prunus (kers) aan het Nieuweland in Velserbroek tegenover nummer 2.
De boom geeft overlast aan aangrenzende tuin.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
IJmondcommissie 30 januari 2018

Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Beverwijk,
48, 1948 LC Beverwijk. Aanvang 19.30 uur.

Stationsplein

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie.
Daarna 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 wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal in Beverwijk.
Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt dan nog
contact met u op.
Agenda IJmondcommissie
Snelfietsroute IJmond
De IJmondgemeenten willen het ﬁetsgebruik stimuleren. Dit kan
door het verhogen van de kwaliteit van de ﬁetsinfrastructuur en door
het aanleggen van snelﬁetsroutes. Voordat er door de gemeenten verder wordt gekeken naar dit uitvoeringsprogramma en de kosten van de
voorgestelde snelﬁetsroutes willen de colleges van de gemeenteraden
horen wat zij van de plannen vinden.
Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
Na de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Vernieuwing (cliënten) parti-

cipatie in de IJmond’ in de raadsvergaderingen op 21 december 2017
moeten de drie gemeenteraden ‘de Verordening (cliënten) participatie sociaal domein’ vaststellen. De IJmondgemeenten willen inwoners
die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de
Participatiewet eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van
beleid. In elke gemeente komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert over het beter, eerder en breder betrekken van de clienten en geïnteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Voor de
regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad, die wordt
ondersteund door een ﬂexibele brigade van ambtenaren. Met de verordening worden regels vastgesteld die passen bij de gewenste vernieuwing van deze werkwijze voor (cliënten) participatie in het sociaal domein.
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
De Re-integratieverordening bevat algemene richtlijnen voor het aanbieden van re-integratie-instrumenten aan mensen met een bijstandsuitkering. Deze instrumenten worden voornamelijk ingezet door
IJmond Werkt!, de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van
de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. IJmond Werkt! bedient bijstandsgerechtigden die in staat zijn om betaald werk te vinden
(met ondersteuning) en te verrichten. In verband met de transformatie
in het sociaal domein, de uitwerking van een aantal eﬃciencymaatregelen bij IJmond Werkt! en diverse landelijke ontwikkelingen is in 2017
de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! vastgesteld. Daarin staan onder andere een vraaggerichte werkgeversbenadering, een evenwichtige
verdeling van middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk centraal. De nieuwe Re-integratieverordening sluit aan op de uitgangspunten. In de uitgangspuntennotitie en de nieuwe verordening wordt er
meer dan voorheen ingezet op maatwerktrajecten.

Winkelfonds gemeente Velsen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend, dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 5 juli 2017
een Winkelfonds heeft ingesteld.

dat op grond van artikel 84 Gemeentewet een beoordelingscommissie in
te stellen om het college te adviseren
op aanvragen op grond van de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen.

Het college heeft daarvoor besloten,

De portefeuillehouder Economische

Zaken is gemandateerd tot het nemen van besluiten over het aanstellen van leden van deze beoordelingscommissie.
De beoordelingscommissie is per 16
januari 2018 ingesteld en heeft de

volgende leden: de heer R. (Ronald)
van Velzen, CityWorks, de heer J.
(Jorge) van Vliet, brancheorganisatie InRetail, mevrouw F. (Floor)
Thomasse, winkelloods Velsen/
Stad&Co en mevrouw M. (Maayke)
Mooibroek, gemeente Velsen.

