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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2016

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 4 januari 2016 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 

komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Velsense huishoudens
in 2020 energieneutraal
Als het aan de gemeente Velsen 
ligt, zijn huishoudens in de ge-
meente Velsen in 2020 energie-
neutraal. Dit is een van de doel-
stellingen uit het Milieubeleids-
plan 2015-2020, dat door de ge-
meenteraad van Velsen is vastge-
steld.

Energieneutraal betekent dat er bin-
nen de gemeentegrenzen evenveel 
duurzame energie wordt opgewekt 
als dat Velsense huishoudens jaar-
lijks verbruiken. Te denken valt aan: 
zon, wind en aardwarmte. Voordeel 
van duurzame energie is dat het geen 
luchtvervuiling en weinig CO2-uit-
stoot veroorzaakt. En, ook niet onbe-
langrijk, deze energie raakt nooit op. 
Dit in tegenstelling tot kolen, olie en 
gas. 
 
Direct profi teren via zonnepanelen
Inwoners die gebruik maken van 
zonnepanelen profi teren direct van 
de zelf opgewekte energie. Via een 
samenwerking met woningbouw-
corporaties en het bedrijfsleven 
(waaronder Tata Steel) wil de ge-
meenten duurzame energie via een 
regionaal warmtenet ook beschik-
baar maken voor huurders. Daar-
naast zet de gemeente Velsen in 

op extra windmolens om nog meer 
duurzame energie op te wekken.
 
Samenwerking
Samenwerking is van groot belang. 
Floor Bal, wethouder milieu, daar-
over: ,,Dit plan vraagt een inspan-
ning van de gemeente, onze inwo-
ners, het bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties. Betrok-
kenheid en samenwerking zijn no-
dig om de kwaliteit van de leefomge-
ving in de gemeente te kunnen ver-
beteren.’’
 
Verbetering van leefomgeving
Naast aandacht voor duurzame 
energie is er in het milieubeleidsplan 
ook aandacht voor verbetering van 
de luchtkwaliteit, geluid, geur, bo-
dem en mobiliteit. Bij de totstandko-
ming van het milieubeleidsplan is de 
gemeenteraad gevraagd om inbreng 
van punten. Hierna konden overige 
betrokkenen, zoals inwoners, het be-
drijfsleven en maatschappelijke or-
ganisaties via een participatieavond 
meepraten over de doelstellingen en 
projecten. Meer info: www.velsen.nl. 

Op de foto (Reinder Weidijk) zonne-
panelen op het dak van het gemeen-
tehuis. 

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In december en januari zijn de openings- en sluitingstijden van het 
gemeentehuis van Velsen op een aantal dagen gewijzigd:

  Dinsdag 15 december   Gesloten vanaf 16.00 uur
  Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
  Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)  Vanaf 16.00 uur gesloten
  Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)   Gesloten
  Maandag 4 januari   Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis gesloten. 
In plaats daarvan is het gemeentehuis  op dinsdagavond 22 decem-
ber open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij 
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via te-
lefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf 
16.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.

Tunnel deels afgesloten
Tot en met vrijdag 11 december is 
de Velsertunnel tussen 20.00 uur 
en 05.00 uur afgesloten voor ver-
keer richting IJmuiden. Eén tun-
nelbuis blijft open, zodat verkeer 
richting Beverwijk door de tunnel 
kan blijven rijden. Verkeer richting 
IJmuiden rijdt via de calamiteiten-

bogen en de Wijkertunnel. Rijks-
waterstaat voert voorbereidende 
werkzaamheden uit voor de reno-
vatie van de Velsertunnel in 2016. 
Vanwege de werkzaamheden aan de 
noordkant van de tunnel is de snel-
heid verlaagd. Dit om fi levorming te 
voorkomen. 



Infopagina

10 december 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Bosbeekschool geopend
Vorige week woensdag 2 decem-
ber hebben wethouder Annette 
Baerveldt en Bert de Krey, voor-
zitter van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs (OPO) IJmond,  
de  vernieuwde  Bosbeekschool 
o  cieel heropend.

Met hen was ook directeur Erna 
Heijnis trots op het eindresultaat. 
Er is door verschillende betrokken 
partijen nauw samengewerkt om 
zo ver te komen. Het gebouw is ont-
worpen door René van der Maten 
(MB Architecten) en gebouwd door 
Tervoort Egmond. Maandag 23 no-
vember jl. hadden de leerlingen al 
hun Bosbeekschool in gebruik ge-

nomen. Ook de ouders, grootouders 
en andere geïnteresseerden waren 
welkom. Zijn kregen een rondlei-
ding.

Oude glorie 
Het trappenhuis en de gevel van de 
entreepartij zijn behouden gebleven 
en in oude glorie hersteld. Daarom 
heen is een volledig nieuw school-
gebouw gemaakt. De oorsprong van 
de school ligt in 1866. De openba-
re basisschool heeft verschillen-
de namen gehad. In  1974 kreeg het 
de naam Bosbeekschool.  In een van 
de ornamenten staat nog een van 
de eerdere namen van de school: 
School F. (foto: gemeente Velsen)

Wijkteam in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam Velsen komt 
naar u toe! Op 17 december staat 
het buurtteam Velserbroek/Vel-
sen-Noord in het winkelcentrum 
klaar met warme chocolademelk 
en een plak kerststol. Tussen 11.00 
uur en 14.00 uur willen de zorg-
verleners graag met u kennis ma-
ken.

Het Sociaal Wijkteam wil bijdragen 
aan goede sociale contacten in de 
buurt en een samenleving in verbon-
denheid. Dit doen zij door beschik-
baar te zijn voor kortdurende onder-
steuning aan alle inwoners van Vel-
serbroek. Het Sociaal Wijkteam is 
er opgericht om u als bewoner van 
Velserbroek verder te helpen met 
uw zorgvraag, zodat u zelf snel  ver-
volgstappen kan nemen. 

Inloop bibliotheek
Vanaf januari 2016 is het Sociaal 
Wijkteam ook de eerste donderdag 
van de maand aanwezig zijn bij de 

ko�  e- inloopochtend in de Biblio-
theek Velserbroek. Van 11.00 uur tot 
12.00 uur kunt u hier terecht met uw 
vragen over wonen, inkomen, zorg 
voor uzelf of een ander. Het buurt-
team kan een afspraak met u maken 
of u verwijzen naar de juiste instan-
tie of vrijwilligersorganisatie. De 
computers van de bibliotheek staan 
tot uw beschikking. Ook is er de mo-
gelijkheid om anderen te ontmoeten.

Ideeën zijn welkom
Wanneer u ideeën heeft of een bij-
drage wenst te leveren aan activitei-
ten die betrekking hebben op verbe-
teren van sociale contacten in Vel-
serbroek, laat het ons weten!

Informatie
Het Sociaal Wijkteam Velserbroek/
Velsen-Noord is bereikbaar op 088 
-8876970, het algemeen nummer 
van de gemeente Velsen: 140255 
(zonder netnummer) of via de mail: 
contact@swtvelsen.nl.

(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de 
schade aan gebouwen, bijvoor-
beeld door vuurwerk, tijdens de-
ze periode van het jaar veel gro-
ter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades 
zijn gelegenheidsschades, dat wil 

zeggen dat de daders niet alle con-
sequenties van hun daden overzien. 
Er is een checklist ‘(Brand)veilig het 
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig 
te realiseren maatregelen kunt u het 
preventieniveau van gebouwen aan-
merkelijk verbeteren. U vindt deze 
checklist op www.velsen.nl.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan 
regels gebonden. Vuurwerk mag 
uitsluitend op 31 december 2015 
van 18.00 uur tot 1 januari 2016 
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken 
op schoolpleinen en de omgeving 
daarvan. De politie zal optreden te-
gen degenen die dit verbod overtre-
den. Overtreding kan leiden tot een 
hechtenis van maximaal 3 maan-
den of een fi kse geldboete. 

Ook pas nodig voor afval-
brengstation Beverwijk
Vanaf 2 januari 2016 hebben be-
zoekers een afvalpas nodig om 
toegang te krijgen tot het afval-
brengstation (ABS) van HVC in 
Beverwijk. Voor het ABS in Velsen-
Zuid geldt al langer dat bezoekers 
zich met de afvalpas moeten regi-
streren. Met deze pas kunnen Vel-
senaren ook in Beverwijk terecht.

Met de afvalpas legitimeert de inwo-
ner zich bij de slagboom, die vervol-
gens opent. Bedrijven hebben op het 
ABS Beverwijk geen toegang.

Nieuwe afvalpas aanvragen
De oude passen (ook die van Rein-
Unie) zijn nog steeds geldig. Bent 
u uw afvalpas kwijt of is uw pas de-
fect? Dan kunt u een nieuwe afvalpas 

aanvragen bij de klantenservice van 
HVC op werkdagen tussen 08.00 tot 
17.00 uur via telefoonnummer 0800-
0700 of via e-mail: klantenservice@
hvcgroep.nl. De kosten voor het aan-
vragen van een nieuwe afvalpas be-
dragen 15 euro. Nieuwe bewoners 
kunnen binnen 3 maanden na ver-
huizing een gratis afvalpas aanvra-
gen.

Openingstijden
ABS Beverwijk is gelegen op de Bin-
nenduinrandweg op het BUKO be-
drijventerrein in Beverwijk. ABS 
Velsen ligt aan de Amsterdamseweg 
10 in Velsen-Zuid. De openingstijden 
van beide ABS-en zijn maandag t/m 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en za-
terdag van 09.00 tot 15.00 uur.
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Aangepaste busroutes rond Lange Nieuwstraat
Als gevolg van werkzaamhe-
den aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden zijn busroutes gewij-
zigd. Vanaf zondag 13 decem-
ber 2015 rijden lijn 3, 74, 75, 82 
en 280 anders. Hieronder vindt u 
gedetailleerde informatie over de 
wijzigingen, die een langere reis-
tijd kunnen opleveren.

Lijn 3 (Haarlem Schalkwijk – 
IJmuiden Rotonde Stadspark 
v.v.)
Lijn 3 rijdt door de werkzaamheden 
in fase 2 vanaf 13 december 2015 
een gewijzigde route via de Spaar-
nestraat/Merwedestraat en de Hee-
renduinweg naar het Gijzenvelt-
plantsoen. De volgende haltes in 
IJmuiden vervallen: Marktplein, 
Scheldestraat en Rotonde Stadspark 
(Moerbergplantsoen). Op de gewij-
zigde route zijn de volgende tijdelij-
ke haltes ingericht: Merwedestraat, 
Spaarnestraat en Rotonde Stads-
park (Gijzenveltplantsoen)

Lijn 74 (Heemskerk – IJmuiden 
Dennekoplaan v.v.)
Lijn 74 rijdt vanaf 4 januari 2016 
door de werkzaamheden in fase 2 
een gewijzigde route via de De Noo-
straat en de IJmuiderstraatweg. De 
volgende haltes in IJmuiden verval-
len: Plein 1945, Velserduinweg en 
Marktplein. Op de gewijzigde route 
zijn de volgende tijdelijke haltes in-
gericht: IJmuiderstraatweg / De Lu-
meystraat en IJmuiderstraatweg / 
Wijk aan Zeeërweg.

Lijn 75 (Haarlem Station – 
IJmuiden Dennekoplaan v.v.) en 
Lijn 82 (Amsterdam Station Slo-

terdijk  – IJmuiden aan Zee v.v.)
De buslijnen 75 en 82 rijden van-
af 13 december 2015 door de werk-
zaamheden in fase 2 een gewijzig-
de route via de Spaarnestraat/Mer-
wedestraat en de Heerenduinweg 
naar het Gijzenveltplantsoen. De 
volgende haltes in IJmuiden verval-
len: Marktplein en Scheldestraat Op 
de gewijzigde route zijn de volgende 
tijdelijke haltes ingericht: Merwe-
destraat, Spaarnestraat en Gijzen-
veltplantsoen.

Lijn 280 (Niteliner Amsterdam – 
IJmuiden Dennekoplaan v.v.)
Lijn 280 rijdt door de werkzaamhe-
den in fase 2 vanaf 13 december 2015 
een gewijzigde route via de Spaar-
nestraat/Merwedestraat en de Hee-
renduinweg naar het Gijzenvelt-
plantsoen. De volgende haltes in 
IJmuiden vervallen: Marktplein en 
Scheldestraat. Op de gewijzigde rou-
te is een tijdelijke halte ingericht aan 
de Merwedestraat en op het Gijzen-
veltplantsoen. 

Kijk voor actuele informatie op con-
nexxion.nl/ijmuiden of gebruik de 
Connexxion-app voor iPhone en An-
droid.

Er wordt volop gewerkt aan de Lan-
ge Nieuwstraat in IJmuiden. Het to-
tale project duurt tot augustus 2017 
en wordt in zes fases uitgevoerd. 
De eerste fase aan de westkant van 
de Lange Nieuwstraat is in decem-
ber klaar en de tweede fase gaat kort 
daarna van start.
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Kustinformatiecentrum verder als BRAK ! IJmuiden
In maart dit jaar heeft de raad € 
2.900.000 gereserveerd voor 
de bouw van een Kustinforma-
tie- en Innovatie Centrum ( KIC 
) in IJmuiden aan Zee. Een ge-
bouw van circa 1000 m2, be-
stemd  voor tentoonstellingen 
en activiteiten.  De gemeente 
is druk bezig met werving van 
partners, sponsoren, ambassa-
deurs en fondsen voor het nieu-
we centrum, dat BRAK! IJmui-
den gaat heten.

Eind 2016 moet duidelijk zijn of 
er voldoende inbreng vanuit be-
drijven en organisaties beschik-
baar is om het gebouw in IJmui-
den aan Zee daadwerkelijk te re-
aliseren.

De gemeente heeft het plan voor 
het kustinformatie-en innovatie-
centrum verder uitgewerkt. Daar-
bij is  aansluiting gezocht bij het 
nieuwe marketingconcept ‘IJmui-
den Rauw aan Zee’. Het nieuwe in-
formatiecentrum moet kenmer-
kend  zijn voor de locatie in IJmui-
den aan Zee. Dit is immers ook de 
insteek voor de toeristische en re-
creatieve ontwikkeling van IJmui-
den als badplaats. IJmuiden vormt 
een omgeving waar prachtige na-
tuur én volwassen industrie en ha-
vens direct naast elkaar bestaan. 

In dat decor past een plek waar kust 
gerelateerde onderwerpen geëx-
poseerd én van verschillende kan-
ten bekeken en  besproken kun-

nen worden. Onder de naam BRAK! 
IJmuiden wil Velsen het  nieuwe 
informatiecentrum presenteren. 
Met het Pieter Vermeulen Museum 
wordt samengewerkt om BRAK! 
IJmuiden verder vorm te geven. 

Daarnaast werkt de gemeente sa-
men met externe adviseurs aan de 
werving van partners, sponsoren, 
ambassadeurs en fondsen voor het 
nieuwe centrum. Voor meer infor-
matie: www.brakijmuiden.nl.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 5 bo-
men (07/12/2015) 16358-2015;
Broekbergenlaan ong., kappen 11 bo-

men (03/12/2015) 16581-2015;
Kerkweg 121, vergroten dakkapel en 
uitbreiding 1e verdieping t.p.v. bal-
kon (03/12/2015) 15459-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen boom (03/12/2015) 17211-2015;
Kweekerslaan 21, wijzigen verleen-
de vergunning (verhogen nokhoogte) 
(03/12/2015) 14891-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Melklaan, Wardenaarstraat, Ir. Krij-
gerstraat, Zeeuwstraat, Van Rijs-
wijkstraat, renoveren woningen 
(02/12/2015)
16157-2015.

Velserbroek

Hannie Schaftstraat 22, vergroten 
woning dakopbouw (07/12/2015) 
16584-2015.

Verleende omgevingsvergun-
ning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend tegen 
de ontwerp omgevingsvergunning 
en belanghebbenden die kunnen 
aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop dit besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kun-
nen zij de voorzieningenrechter van 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
november 2015 tot en met 4 de-
cember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgas-
afvoerkanaal (02/12/2015) 18658-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 75, kappen boom 
(30/11/2015) 18682-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen 
en wijzigen monument en kappen 3 
bomen (03/12/2015) 18853-2015;
Wüstelaan 19, plaatsen keerwand en 
damwandconstructie (01/12/2015) 

18578-2015.

Velserbroek
Rijksweg 349, oprichten verkoop-
ruimte (04/12/2015) 18759-2015;
Meubelmakerstraat 11, plaatsen 2 
watertanks (03/12/2015) 18694-
2015.

Velsen-Noord
Lijndenweg 30, wijzigen gebruik van 
kantoor naar hotel (03/12/2015) 
18715-2015;
Stratingplantsoen 49b, plaat-
sen schotelantenne (02/12/2015) 
18718-2015;

Schulpweg 7, aanpassen 2e verdie-
ping (02/12/2015) 18661-2015;
Reyndersweg 201, realise-
ren toegangspad Noorderstrand 
(30/11/2015) 18527-2015.

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.

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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 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.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Melding gekapte bomen
Voor de voorbereidende werkzaam-
heden voor de rotonde Orionweg 
zullen er 4 bomen (Iepen) gekapt 

worden. De bomen stonden op de in-
spraaktekening al aangegeven om 
gekapt te worden voor de aanleg van 

de rotonde. Omdat op dit moment 
de nutsbedrijven voorbereidende 
werkzaamheden aan ondergrondse 

kabels en leidingen verrichten voor 
de aanleg zijn de bomen inmiddels 
gekapt.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 1 december 
2015 hebben besloten:

o het beleid voor het gebruik van on-
zelfstandige woonruimte (kamer-
verhuur) vast te stellen; 

o de beleidsregel gebruik onzelfstan-
dige woonruimte in werking te la-
ten treden op de eerste dag na deze 

bekendmaking.

Ter inzage
Het (gewijzigde) beleid gebruik on-
zelfstandige woonruimte wordt 6 
weken ter inzage gelegd bij de balie 

van het gemeentehuis. Tevens wordt 
het beleid gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.regelingenbank.nl.

Beleidsregel onzelfstandige woonruimte

Raadsvergadering 17 december 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. 
Aanvang 19.30 uur.

1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 9 en 26 novem-

ber 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Startdocument Velserend
7 Welstandsnota
8 Masterplan Onderwijs-huisvesting 2016-2022
9 Vangnetregeling bijstandsbudget 2015
10 Fusie openbare basisscholen De Molenweid en De Duinroos per 1 augus-

tus 2016
11 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Noord-Hollands Archief
12 Wijziging Algemene Subsidieverordening Velsen 2013
13 Actualisatie normenkader voor de accountantscontrole op de jaarstukken 

2015

14 Verordening op de fractieondersteuning 2015
15 Benoeming van twee leden van de Agendacommissie Velsen
16 Herbenoeming voorzitter Rekenkamercommissie Velsen
17 Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom
17 Afl eggen belofte steunfractielid LGV

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 16 december 2015, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks 
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een 
rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Besluiten (vervolg)
de rechtbank Haarlem verzoeken 
een voorlopige voorziening te tre� en 
indien onverwijlde spoed, gelet op 
de betrokken belangen, dat vereist. 
Voorwaarde is wel dat ook beroep is 
ingesteld. Tevens kan ook digitaal 
het beroep- en verzoekschrift wor-
den ingediend bij genoemde recht-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voor-
waarden. De onderstaande omge-
vingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 11 
december 2015 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden en op de website www.
velsen.nl, via het menu: actueel/in-
zage (ontwerp)besluiten. 

IJmuiden
Kruitenstraat 1, brandveilig gebruik 
(09/12/2015) 14511-2015. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Halkade 33, verlengen instand-
houdingstermijn snackkiosk 
(08/12/2015)

Aanwijzing gemeentelijk monu-
ment
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft op 1 
december 2015 op grond van arti-
kel 3 van de Monumentenverorde-
ning Velsen onderstaande objecten 
aangewezen als gemeentelijk monu-
ment:

Santpoort-Noord
Kweekerslaan 21 8000 (begraaf-
plaats De Biezen)

Velsen-Zuid
Spaarndammerweg 3 / 3a (boerderij 
Pandjie)

Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen 6 weken na de dag waar-
op het besluit is bekend gemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden) dna wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen.
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Verordening maatschappelijke ondersteuning 2016
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van 
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn verga-
dering van 26 november 2015  heeft besloten:

De volgende verordening vast te stellen:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2016;
deze verordening per 1 december 2015 in werking te laten treden;

De volgende verordening per 1 december 2015 in te trekken:
- Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2015;
 
De integrale teksten van de verordeningen zijn gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de verordenin-
gen 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordeningen worden ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten:

- het besluit om op 3 locaties par-
keerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van 
elektrische voertuigen (15.014 / 
d.d. 14 oktober 2015) gedeeltelijk 
te herzien, waarbij de 2 locaties:

1. Groot Helmduin te IJmuiden, ter 
hoogte van huisnummer 18;

2. D. Marotstraat te Velserbroek, 
ter hoogte van de kruising met de 
L. Roodbaardstraat;

worden vervangen door de 2 loca-
ties:

3. Groot Helmduin te IJmuiden, 
op het grote parkeerterrein bij 
sporthal Zeewijk;

4. A. Molletstraat te Velserbroek, 
ter hoogte van de kruising met de 
L. Roodbaardstraat aan de zijde 
van het plantsoen.

- om 6 parkeerplaatsen aan te wij-
zen ten behoeve van het opladen 
van elektrische voertuigen door 
middel van het plaatsen van bor-
den E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met 
onderborden met de tekst ‘alleen 
om elektrische voertuigen op te 

laden’ en onderborden OB504. 
De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 3 locaties:

5. De Kamp te Velserbroek, ter 
hoogte van huisnummer 23;

6. Rijksweg te Santpoort-Noord, 
ter hoogte van huisnummer 388;

7. Snelliusstraat te IJmuiden, ter 
hoogte van de kruising met de 
Fultonstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch is bekend gemaakt in de 

digitale Staatscourant, schriftelijk 
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan 
worden ingezien bij de receptie-
balie, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van ver-
keersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.
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Kijk voor het actuele nieuws op
www.jutter.nl
www.hofgeest.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.beverwijker.nl
www.heemskerksecourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl

Kijk voor het actuele nieuws op
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Christmas Carols
in Engelmunduskerk
Velsen-Zuid - Zaterdag 12 
december wordt in de En-
gelmunduskerk in Oud-Vel-
sen de traditionele Christ-
mas Carol-dienst gehouden. 
Een samenspel van lezingen 
uit de bijbel, carols, samen-
zang, gebeden en orgelspel, 
naar het Engelse voorbeeld 
van een Festival of Lessons 
& Carols. 

Het met enige gastzangers 
versterkte Engelmunduskoor 
zal onder leiding van dirigen-
te Philien Schouten behal-
ve bekende carols als ‘Once 
in Royal David’s City’ en ‘God 
rest you merry gentlemen’ 
ook een aantal minder be-
kende kerstliederen als ‘The 
Infant King’ en ‘Good king 
Wenceslas’ zingen. Daar-
naast is er samenzang door 
alle aanwezigen. Het hoofd-
orgel wordt bespeeld door 
Jaap Haringa. De organiste 
Agnes van Bekkum uit Bloe-
mendaal bespeelt het koor-
orgel.
De dienst begint om 16.30 
uur. De kerk gaat om 16.00 
uur open. De toegang is gra-
tis. Aan het einde van de 
dienst wordt er een collecte 
gehouden ter bestrijding van 
de onkosten. Na afloop is ie-
dereen welkom in het Wijk-
centrum naast de kerk om 
elkaar onder het genot van 
een glaasje wijn te ontmoe-
ten.

Kerst-
wensboom

Velsen-Noord - De Kerstwens-
boom in Velsen-Noord gaat op 
tournee. Heeft u een kleinschali-
ge wens met een sociaal karak-
ter, voor uzelf, voor een ander of 
voor uw buurt? Schrijf uw wens 
dan duidelijk op, op een bijbe-
horende kerstbal, met duidelijke 
vermelding van uw naam en te-
lefoonnummer. In 2016 worden 
verschillende wensen uitge-
voerd door de Vrienden van Vel-
sen-Noord. De Kerstwensboom 
staat op 12 december bij Ca-
fé de Grote Hout, van 14 tot en 
met 17 december bij Fysiothera-
pie Balans, op 21 en 22 decem-
ber in De Schulpen en op 23 de-
cember in Wijkcentrum de Stek.

Michelin Ster voor
De Vrienden van Jacob Santpoort-Noord - Restaurant De Vrienden van Jacob in 
Santpoort-Noord is maandag wederom met een Michelinster 
bekroond. Chef kok Alain Alders en zijn keukenbrigade ha-
len de ster nu voor het elfde jaar achter elkaar naar het fraaie 
landgoed Duin en Kruidberg. (bron: RTV Seaport/Ron Pichel)
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Driehuis - Woensdag 16 de-
cember organiseert het Rode 
Kruis een Kerstmarkt in Huis 
ter Hagen aan de Lodewijk 
van Deyssellaan 254. De markt 
wordt gehouden van 10.00 tot 
14.00 uur en de opbrengst is 
bedoeld om handwerkmateri-
aal te kopen voor de bewoners.

Kerstmarkt




