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 Het parkeerterrein muiderslag 
heeft soms last van te veel water.  
Dat is lastig bij het parkeren in de 
zomer en het onderhoud aan de 
strandhuisjes  in de winter. De ge-
meente heeft een aantal maatrege-
len genomen om het water beter af 
te voeren. 

 Op 1 januari 2018 geldt er een nieu-
we wet (Harmonisatiewet), die re-
gelt dat de regels voor kinderdagop-
vang en peuterspeelzaalwerk het-
zelfde worden. De peuterspeelzaal 
gaat peuteropvang’ heten. Beide 

soorten opvang moeten aan dezelf-
de kwaliteitseisen voldoen en de 
ouders kunnen, als ze voldoen aan 
de voorwaarden, kinderopvang-
toeslag aanvragen bij de belasting-
dienst. tichting elzijn, die peu-
teropvang aanbiedt, heeft de ou-
ders al ge nformeerd; nieuwe ou-
ders krijgen er informatie over als 
ze hun kind komen inschrijven. 

Meer informatie op: www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten

Uit het college
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2018

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigen wij u van harte 
uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 8 januari 2018 
van 17.00 tot 19.00 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 2018

Over geldzaken en samenwerken

Evenement voor ZZP-ers
De gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk, Purmerend en Zaan-
stad organiseren - in samenwer-
king met de Kamer van Koophan-
del – een inspirerend evenement 
voor ZZP-ers. Deze wordt gehou-
den op maandag 18 december a.s. 
bij Tata Steel in het Dudok Huis in 
Velsen-Noord. Leg nieuwe contac-
ten voor meer kennis en informa-
tie om succesvol te kunnen ZZP-
en!

Van 17:30 uur tot 22:00 uur kun-
nen ondernemers presentaties bij-
wonen, workshops volgen, de infor-
matiemarkt bezoeken en netwerken 
met collega-ondernemers. Het aantal 
ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Per-
soneel )is in de afgelopen 5 jaar bin-
nen de mond regio met 25  toege-
nomen.

Programma
Tijdens het ZZP-event geeft em-
ke Hogema, oprichter van Profi t 

irst Nederland, tips voor het ma-
ken van winst, verzorgt super brain-
stormer Erik Peekel een mega brain-
storm en kunnen bezoekers diverse 
workshops volgen over o.a. geldza-

ken, crowdfunding, aanbestedingen 
en het Business Model. Verder is er 
een informatiemarkt en volop gele-
genheid om te netwerken met ande-
re ZZP-ers.

Aanmelden
Het ZZP-event heeft een doorlo-
pend programma van 17:30 tot 22.00 
uur. nformatie over het program-
ma staat op www.kvk.nl/evenemen-
ten/ 623. Ge nteresseerden kun-
nen zich via deze website aanmelden. 
Deelname is gratis. (foto: Pixabay)

Gewijzigde openingstijden
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het ge-
meentehuis als volgt gewijzigd:

Dinsdag 1  december (i.v.m. jaarafsluiting) Vanaf 15.30 uur gesloten
Maandag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 1 januari (Nieuwjaarsdag ) Gesloten
Maandag 8 januari 2018   Open vanaf 10.00 uur
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Wist u dat ….

De gemeente ieder jaar op-
nieuw de strooiroute vaststelt?
De eerste sneeuw is al gevallen. 
Dus zijn ook de strooiwagens al 
uitgerukt. Op drukke of bijzonde-
re verkeersroutes wordt  als eer-
ste gestrooid. Daarna volgen de 
andere wegen uit de strooiroute. 
De strooiroute wordt ieder jaar 
aangepast op basis van ervarin-
gen en wijzigingen in het wegen-
net.

Strooiroute
De strooiroute bestaat uit een com-
binatie van hoofdverkeerswegen, 
belangrijke verbindingswegen en 
fi etspaden (al dan niet vrij liggend), 
wijkverbindingswegen en parkeer-
terreinen. De strooiroute kunt u op 
de website van de gemeente inzien: 
www.velsen.nl/burger/verkeer-en-
vervoer/gladheidbestrijding. Het 
strooien gebeurt niet in de wijken 

zelf. Daar moeten bewoners met el-
kaar de wegen en stoepen sneeuw- 
en ijsvrij maken. 

HVC voert het strooien uit
De gemeente Velsen heeft het strooi-
en uitbesteed aan HVC. Als u een 
vraag heeft over de manier van 
strooien dan kunt u bellen of mailen 
naar HVC via 0800-0700 of klanten-
service@hvcgroep.nl. 

Regionale wegen en snelwegen
Buiten de gemeentegrenzen regelt 
de provincie het strooien van de re-
gionale wegen. Rijkswaterstaat is 
verantwoordelijk voor het strooien 
van alle snelwegen en een aantal N-
wegen. Via de website www.rijkswa-
terstaatstrooit.nl kunt u precies vol-
gen waar de strooiwagens zijn te vin-
den. (foto: Pixabay)

Vanwege de feestdagen

Gewijzigde afvalinzameling
Met de feestdagen gaat alles an-
ders, ook de afvalinzameling van 
HVC. Check daarom de afvalka-
lender (www.inzamelkalender.
hvcgroep.nl) en kijk wanneer uw 
bak wordt geleegd of de zakken 
worden opgehaald. Ook kunt u 
de HVC afval-app raadplegen.

Tijdens de kerstdagen (maandag 
25 en dinsdag 26 december) en op 
Nieuwjaarsdag (maandag 1 janua-
ri) leegt HVC geen afval-en rolcon-
tainers/ kliko’s. Er zijn daarom in 
week 52 en week 1 gewijzigde op-

haaldagen. Ook als de voor u ge-
bruikelijke ophaaldag niet op een 
feestdag valt, kan uw afval toch op 
een andere dag worden opgehaald. 

De HVC afvalbrengstations zijn tij-
dens Eerste en Tweede Kerstdag 
en op Nieuwjaarsdag eveneens ge-
sloten. Van 27 tot en met 31 decem-
ber bent u welkom op de afvalbren-
stations tijdens de vaste openings-
tijden.

HVC wenst u leuke feestdagen en 
een duurzaam 2018 toe!

Hoe houd ik mijn huis 
brandveilig tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de 
deur! Om in de Kerstsfeer te ko-
men halen we massaal kerstspul-
len 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 voch-
tig blijft. Zet de boom daarom in een 
houder waarin de stam 5 centimeter 
onder water kan staan. Een kerst-
boom met kluit droogt minder snel 
uit en is daarom veiliger.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van 
moeilijk brandbaar versieringsma-
teriaal. 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 elek-
trische verlichting. Controleer voor 
het gebruik of de bedrading niet is 
beschadigd. Rol kabelhaspels hele-
maal 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 kaarsen week 
worden en ombuigen. De kaarsen in 
kerststukjes kunt u beter niet aan-
steken. Doet u het toch, laat de kaar-
sen 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 onzicht-
baar; hij kan nog volop branden ter-
wijl 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.

De kapotte emmer levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de emmer recyclen.

Vragen? hvcgroep.nl

WAaR gOoI iK Dit wEg?
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Doe mee aan fl itspeiling 
over groen en landschap
De gemeente Velsen werkt sinds 
november  aan een Groenstruc-
tuurplan. Met als doel om de be-
staande kwaliteit van landschap 
en groen te behouden.

Maar ook om richting te geven aan 
de ontwikkeling en het beheer er-
van. Verder zullen op het gebied van 
groen en water kansen worden be-
nut om toe te werken naar een kli-
maatbestendige gemeente. Bij de 
totstandkoming van het G P 2018  
telt ook uw mening. Via een  its-
peiling willen we graag weten hoe u 

over landschap en groen denkt.

ij nodigen u van harte uit om deze 
en u te digitaal in te vullen. Meer 
informatie hierover op  onze face-
bookpagina (gemeentevelsen) en 
op de website: www.velsen.nl on-
der actueel -  itspeiling. Het groen-
structuurplan komt overigens in 
de plaats van het bestaande Land-
schapsbeleidsplan en het Groenbe-
leidsplan. n een later stadium zal u 
worden uitgenodigd voor een infor-
matieavond. (foto: gemeente Vel-
sen)

Huurders, woningcorporaties 
en gemeente hebben net als in 
2016 afspraken gemaakt over 
hoe er de komende jaren wordt 
gewoond.

Op 7 december jl. hebben de drie 
Huurdersraden, de drie woning-
corporaties en de gemeente hun 
handtekening gezet onder deze zo-
geheten prestatieafspraken. De-
ze betre  en onder meer het bou-
wen van woningen, het duurzaam 
maken van woningen en de betaal-

baarheid van de sociale huurwo-
ningen. 

Op de foto (Reinder eidijk) vanaf 
links Peter van Ling (Velison o-
nen), Peter van Oorschot (Huur-
dersraad oningbedrijf Velsen), 
Hetty van der Ven (Huurdersver-
eniging Brederode) en onder vanaf 
links Raymond Crezee (Huurders-
raad Velison onen), wethouder 

loor Bal, Paul Vreke (Brederode 
onen), Rogier van der Laan ( o-

ningbedrijf Velsen).

Wachthuisjes Noordersluis verplaatst
Bij de bouw van de Noor-
dersluis (1929) in IJmuiden zijn 
op de hoeken van deze sluis vier 
wachthuisjes voor de sluiswach-
ters gebouwd. De huisjes heb-
ben vandaag de dag geen func-
tie meer bij de dagelijkse ope-
ratie van de Noordersluis. Wel 
heeft de gemeente Velsen ze als 
monument aangewezen. Afgelo-
pen week zijn twee wachthuis-
je aan de kanaalzijde verplaatst. 
Reden is de aanleg van de nieu-
we zeesluis 

Vanwege de bouw van de nieu-
we zeesluis stond een van de huis-
jes, die aan de zuidoostkant van 
de Noordersluis, in de weg. Rijks-
waterstaat heeft daarom dit huis-
je zes meter richting de kolk van de 
Noordersluis verplaatst. Gelet op 
de monumentale status betekent 
deze verhuizing dat ook het wacht-
huisje aan de andere kant van de 

kolk zes meter moest opschuiven. 
Op deze manier blijft de afstand 
ten opzichte van de kolk van de 
Noordersluis en daarmee de sym-
metrie tussen de wachtershuisjes 
behouden. 

Robert te Beest, wethouder monu-
menten vindt het belangrijk dat de 
wachthuisje verplaatst zijn: De 
monumentale wachthuisjes dra-
gen bij aan de uitstraling van het 
sluizencomplex. ij zien de abso-
lute meerwaarde van dit industri-
eel erfgoed en hebben ons tot het 
uiterste ingespannen om de ge-
bouwtjes in hun context te behou-
den. Na de verplaatsing blijft het 
verhaal van de oorspronkelijke si-
tuatie van de Noordersluis a  ees-
baar en daarmee samenhangend 
de ontwikkeling van muiden en 
van de mond als sterke industri-
ele en vooruitstrevende regio . (fo-
to: Ko van Leeuwen)

Duurzaam en betaalbaar

Afspraken maken
over wonen in Velsen
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Veranderingen in kinder-
opvang
Vanaf 1 januari 2018 kunt u als 
ouder ook kinderopvangtoeslag 
aanvragen als uw kind naar de 
peuterspeelzaal gaat. Tot nu toe 
kon dat niet. Dat komt door een 
verandering in de wet. 

De nieuwe Harmonisatiewet regelt 
dat de regels voor kinderdagopvang 
en peuterspeelzaalwerk hetzelf-
de worden. De peuterspeelzaal gaat 
peuteropvang’ heten. Beide soorten 

opvang moeten aan dezelfde kwali-
teitseisen voldoen en de ouders kun-
nen, als ze voldoen aan de voorwaar-
den, kinderopvangtoeslag aanvragen 
bij de belastingdienst. 

ie komen er in aanmerking: ouders 
(ook alleenstaande ouders) die wer-
ken, die een traject volgen om aan 
een baan te komen of die studeren. 
Op de site van de belastingdienst 
kunt u zien of dat voor u zo is. Dat is 
ook de plek waar u de kinderopvang-
toeslag  kunt aanvragen.
 
Komt u niet in aanmerking voor kin-
deropvangtoeslag, neemt u dan con-
tact op met de peuteropvang. Mis-
schien komt u in aanmerking voor 
gesubsidieerde peuteropvang. Dan 
betaalt de gemeente een deel van de 

kosten.  betaalt zelf een inkomens-
a  ankelijke ouderbijdrage. Dit is 
hetzelfde als bij de kinderopvang-
toeslag.  

Meer aanbieders
Tot voor kort bood alleen tichting 

elzijn Velsen peuterspeelzaal-
werk aan. Met ingang van 1 januari 
2018 kunnen ook organisaties voor 
kinderopvang kortdurende peuter-
opvang aanbieden. De peuterspeel-
zalen zijn inmiddels als kinderop-
vanginstelling ingeschreven in het 
Landelijk Register Kinderopvang en 
Peuterspeelzalen (LRKP).

Peuteropvang: prima!
De gemeente Velsen vindt het be-
langrijk dat zo veel mogelijk kinde-
ren naar een peuterspeelzaal of kin-
derdagverblijf gaan. Zij leren dan 
spelen met andere kinderen en ook 
is de stap naar de basisschool mak-
kelijker. 

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij tichting elzijn Velsen en kin-
deropvangaanbieders in Velsen. Die 
staan in de digitale gemeentegids op 
www.velsen.nl, onder Actueel  Ge-
meentegids.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering donderdag 21 december 2017
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur.

 bent van harte welkom de vergadering bij te wonen.  kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is 
zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de 
raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri   e 
via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail gri   e@velsen.nl met ver-
melding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De 
gri   e neemt dan contact met u op.

De Agenda

Financiële verordening 2017
De inanci le verordening is verplicht volgens de Gemeentewet en legt de 
uitgangspunten vast voor de begroting en verantwoording en op het fi nan-
cieel beleid, -beheer en de fi nanci le organisatie. Als gevolg van wijzigingen 
in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en invoering van de et 
Markt en Overheid is de fi nanci le verordening aangepast. De wijzigingen 
in de verordening zijn technisch van aard. De gemeenteraad stelt deze ver-
ordening vast.

Zienswijzen Stichting BRAK! IJmuiden
Op 20 juli 2017 stemde de raad in met het starten van BRAK! muiden in 
de vorm van een groeimodel. Het college wil een tichting BRAK! oprich-
ten waarin samen met de partners gewerkt kan worden aan dit groeimodel. 
Hiervoor zijn concept-statuten voor de tichting en een profi elschets voor 
de voorzitter en voor de leden van de Raad van Toezicht opgesteld. Het col-
lege verzoekt de raad om wensen en bedenkingen te uiten. Daarna neemt het 
college een defi nitief besluit.

Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan muiden-Oost opgesteld. Het gebied be-
grenst het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV trac , het duingebied en 
de westzijde van het stadspark. nwoners konden reageren op het ontwerp-
bestemmingsplan muiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aan-
tal reacties is verwerkt in het bestemmingsplan. 

Verordening maatschappelijke ondersteuning IJmondgemeenten 
(onder voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
Na drie jaar ervaring met de mo moet de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning mondgemeenten 2016 worden aangepast. Zo is er bijvoor-
beeld een hoofdstuk toegevoegd over bestrijding van misbruik en oneigen-
lijk gebruik van de mo en is er meer duidelijkheid over wanneer een aan-
vraag voor een voorziening wordt geweigerd. Ook is er een indeling gemaakt 
op zorgzwaarte. De mo-raden zijn bij de voorbereidingen betrokken ge-
weest en hun opmerkingen zijn zoveel mogelijk in de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning mondgemeenten 2018 verwerkt.
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Herziene begroting mond erkt! 2017-1 en herziene primaire begroting 
2018  meerjarenraming 201  t/m 2021 inclusief werkplan 2018 mond 

erkt! (onder voorbehoud uitkomst mondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad bespreekt de zienswijzen die zij wil indienen over de ge-
wijzigde begroting 2017, de herziene begroting 2018 inclusief meerjarenra-
ming en werkplan van mond erkt!. De wijzigingen zijn ontstaan door 
nieuwe ontwikkelingen bij de ociale erkvoorziening. Vanaf 201  ver-
wacht mond erkt! een tekort waardoor er voor de komende jaren extra 
geld nodig is. De gemeenteraad wordt voorgestelt extra middelen beschik-
baar te stellen.

Vernieuwing (cliënten-)participatie in het sociaal domein (onder 
voorbehoud uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De mondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteu-
ning vanuit de mo, eugdwet en de Participatiewet eerder, vaker en direc-

ter betrekken bij het maken van beleid. amen met advies-en cli ntenraden 
is er een nieuw mondiaal model voor cli ntenparticipatie gemaakt. n el-
ke gemeente komt er een lokale participatieraad die de gemeente adviseert 
over het beter, eerder en breder betrekken van de cli nten en ge nteresseer-
de inwoners bij het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt 
er een regionale participatieraad, die wordt ondersteund door een  exibele 
brigade van ambtenaren. 

Verordening Jeugdhulp IJmondgemeenten 2018 (onder voorbe-
houd uitkomst IJmondcommissie van 12 december)
De gemeenteraad moet vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep over een mo-zaak in een andere gemeente De Verordening eugd-
hulp mondgemeenten aanpassen. De aanpassing gaat over de rollen van 
het college en de gemeenteraad over de hoogte van het Persoonsgebonden 
Budget en het vaststellen van de regels voor het Persoonsgebonden Budget. 

Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)

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 1  0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. i-
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 vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een afspraak maken met n 
van de vakspecialisten via 1  0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 2  uur per dag een afspraak 
maken.  kunt natuurlijk ook elke 

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum 
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 Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 201  alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook 
gepubliceerd op de nfopagina van de 
gemeente in de huis-aan-huisbladen 
De utter en De Hofgeest. Het elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. nformatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
december 2017 tot en met 8 de-
cember 2017 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
Meeuwenlaan 5, uitbreiden woning 
(3/12/2017) 31356-2017;
Trompstraat 8, plaatsen dakkapel 
( /12/2017) 31 2-2017;
Vechtstraat ong. (gebouw Zuidarca-
de), legaliseren plaatsen kooiladder 
( /12/2017) 31 8 -2017;
Kompasstraat 73, plaatsen dakkapel 
( /12/2017) 31 1-2017;
Kennemerstrand 178, plaatsen toil-
etunit (6/12/2017) 316 8-2017;

Visseringstraat 2, herstellen mo-
nument (7/12/2017) 31723-2017 
(Rijksmonument);
Tussenbeeksweg 13, verbou-
wen showroom tot  woningen  
(7/12/2017) 31772-2017.  

Velsen-Noord
Dokter de Grootlaan , plaatsen dak-
kapel  (6/12/2017) 3172 -2017;
Platformweg 3, plaatsen fundering 
voor oprichten silo’s (7/12/2017) 
31817-2017;
Basisweg 50, verhogen dak (aanpas-
sing op verleende omgevingsver-
gunning 21 6-2017) ( /12/2017) 
31 0-2017.

Santpoort-Zuid
stelaan 5 , kappen 7 bomen 

(2/12/2017) 31351-2017;
Rusburglaan 8, vergroten 2e verdie-
ping (5/12/2017) 31630-2017.

antpoort-Noord
antpoortse Dreef 162, wijzigen 

groendrager en dakkapelkozijn (aan-
passing op verleende omgevingsver-
gunning) ( /12/2017) 31 86-2017;
Zeeweg (Duin- en 
Kruidberg),vervangen verhar-
ding fi etspad Zeeweg (0 /12/2017) 
31 87-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie tedelijk choon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 1 0255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.  van de et algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-

binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Leeuweriklaan , plaatsen erker en 
dakkapel  (7/12/2017) 27 1 -2017.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, plaatsen dakka-
pel (08/12/2017) 27 58-2017.

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning

Santpoort-Noord
estlaan 1, organiseren 10 eve-

nementen in 2018 (05/12/2017) 
28 27-2017.

Velserbroek
Hagelingerweg 20 , vervangen dak-
raam en kozijn (06/12/2017) 26 77-
2017. 
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
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 omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
muiden

Dennenstraat 12, plaatsen dakop-
bouw (05/12/2017) 25286-2017.  

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen grondsauna (05/12/2017) 
2 68 -2017(Monument).

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 62, uit-
breiden woning (07/12/2017) 
27716-2017.  

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Santpoort-Zuid
stelaan 70A, legaliseren berging 

en carport   (07/12/2017) 25 07-

2017.  

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
anta Run op 16-12-2017 van 15.00 

uur - 17.30 uur, locatie: Lange Nieuw-
straat/Plein 1 5 (12/12/2017) 
26023-2017

Velsen-Noord
Agurace Egmond-Pier-Egmond, 
doorkomst strand Velsen-Noord, 
deel Reijndersweg  op 13-01-
2018 tussen 0 :30 en 13:00 uur 
(11/12/2017) 22806-2017.

Velserbroek
Kerstsamenzang op 2 -12-2017 van 
18:30 tot 20:30 uur, Locatie: Ves-
tingplein (12/12/2017) 2775 -2017.

Santpoort-Noord
Kerstsamenzang op 25-12-2017 
van 00.00 uur tot 00. 5 uur, Loca-
tie: Broekbergenplein (12/12/2017) 
28068-2017.

Verleende standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
Verkoop slagersproducten op zater-
dag, locatie: Kennemerplein  noord-
westzijde t.o. Rabobank (7/12/2017) 
305 8-2017 (verlenging)

Verkoop bloemen en planten op 
woensdag t/m zaterdag, locatie: Ca-
nopusplein (7/12/2017) 30 8-
2017 (verlenging)

Velsen-Noord
Verkoop etenswaren en snacks op 
maandag t/m zondag, locatie: Roos-
wijkweg (parkeervlak) (7/12/2017) 
3153 -2017 (verlenging)

Velserbroek
Verkoop loempia’s en snacks op za-
terdag, locatie: ter Bastion (na-
bij winkelwagentjesstalling) (7/12-
2017) 2 83-2017 (verlenging).

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
‘Velserbroek’ en kennisgeving artikel 1.3.1 BRO

Besluiten

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)
Burgemeester en ethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat zij een nieuw bestemmingsplan gaan op-
stellen voor Velserbroek. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier ge-
meld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voor-
nemen naar voren te brengen. Ook wordt geen ona  ankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voor-
ontwerpbestemmingsplan is wel inspraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet in de actualisering van de plano-
logische regeling van het bestemmingsplan. 

Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek betreft de woonkern velserbroek en is gelegen tus-
sen de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de estlaan en de Lange loot en 
de Kamp.

Wilt u het plan inzien?
Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 ligt het 
voorontwerpbestemmingsplan gedurende de openingstijden ter inzage bij 

de receptie van het stadhuis en in de centrale bibliotheek. Het digitale be-
stemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plani-
dentifi catienummer ( DN) is: NL. MRO.0 53.BP1000VEL ERBROEK1-
V001

Inloopavond
Op maandagavond 15 januari 2018 houdt de gemeente Velsen een inloop-
avond naar aanleiding van het voorontwerp van het bestemmingsplan Vel-
serbroek. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 1 .00 
en 20.00 uur in  het Polderhuis aan het Vestingplein 58 in Velserbroek. Op 
de inloopavond is er gelegenheid tot het inzien van het voorontwerpbestem-
mingsplan en tot het stellen van vragen. Tijdens de bijeenkomst kunnen 
geen inspraakreacties worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de 
inspraaktermijn.

Wilt u inspreken?
Een ieder kan tot en met donderdag 25 januari 2018 een inspraakreactie in-
dienen op het plan. Dit doet u door een brief te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 65, 1 70 AL muiden, 
onder vermelding van inspraak bestemmingsplan Velserbroek’. Of via ro@
velsen.nl.




