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Voor mensen die niet veel geld te beste-
den hebben, kunnen onverwachte ziekte-
kosten een groot probleem zijn. Maar ook 
als er hoge zorgkosten zijn door een chro-
nische ziekte. En soms vermijden mensen 
de zorg die ze nodig hebben, omdat de 
kosten te hoog zijn. Dit is ongewenst.

Daarom geeft de gemeente Velsen aan men-
sen met een laag inkomen een korting op de 
maandelijkse premie van de zorgverzeke-
ring van het Univé gemeentepakket. Deze 
zorgverzekering is alleen mogelijk voor 
mensen met een inkomen tot 130% van het 
minimuminkomen. Inmiddels hebben ruim 
600 mensen zich hiervoor aangemeld.

Aanmelden 
Wilt u ook gebruik maken van deze korting? 
Dan moet u vóór 1 januari 2019 overstappen 
naar het Univé gemeentepakket. Op de web-
site www.gezondverzekerd.nl kunt u  uw 
huidige verzekering vergelijken met die van 
het Univé gemeentepakket en u ook direct 
aanmelden.

Spreekuren
Op woensdag 19 december is er in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis (ingang Plein 
1945) tussen 10.00 en 12.00 uur een spreek-

uur door adviseurs van Univé. Zij kunnen u 
meer  vertellen over de inhoud van het ge-
meentepakket. U kunt daar met al uw vra-
gen terecht. 

Als u wilt overstappen, kan dat ook ter plek-
ke. Zorgt u er dan voor dat u uw Burgerser-
vicenummer (en die van uw mee te ver-
zekeren kinderen) en uw IBAN-nummer 
(bankrekeningnummer) mee heeft. Daar-
naast is het ook mogelijk om in het gemeen-
tehuis hulp te krijgen bij het aanmelden. Dit 
kan op maandagochtend tussen 09.00 en 
11.00 en op donderdagmiddag tussen 14.00 
en 16.00 uur. De laatste mogelijkheid hier-
voor is op donderdag 27 december. (foto: ge-
meente Velsen)

Zorgverzekering voor mensen 
met een minimuminkomen

Vuurwerk is prachtig om te zien, maar 
kan ook negatieve gevolgen hebben. 
Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot 
geluidsoverlast, brandgevaar of schade 
aan mens, dier en objecten. Politie, ge-
meentelijke handhavers en HALT slaan 
daarom de handen ineen tijdens de vuur-
werkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveil-
leren zowel in uniform als in burger om te 
controleren of de regels nageleefd worden. 

Het is niet toegestaan om:
• Vuurwerk af te steken buiten de afsteek-

periode. De afsteekperiode begint om
18:00 uur op 31 januari 2018 en eindigt
om 2:00 uur op 1 januari 2019;

• Vuurwerk af te steken in een gebied dat 
is aangewezen als vuurwerkvrije zone;

• Vuurwerk af te steken dat niet in het 
Vuurwerkbesluit staat vermeld (oftewel: 
illegaal vuurwerk).

Bij een overtreding van deze regels kan een 
geldboete, taakstraf of gevangenisstraf op-
gelegd worden. Daarnaast kunnen jongeren 
tussen 12 en 18 jaar bij een licht vergrijp 
naar Halt worden gestuurd voor een zoge-
heten Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren 
een passende straf. Die straf bestaat in ie-
der geval uit een aantal gesprekken met 
Halt, het aanbieden van excuses aan slacht-
o� ers en het maken van een leeropdracht. 
Schade vergoeden hoort ook bij de straf. 
De ouders van de jongeren worden geïnfor-
meerd. 

Wij wensen u een mooie en veilige jaarwis-
seling! (foto: gemeente Velsen)

Vuurwerkoverlast wordt bestraft

Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als 
volgt gewijzigd: 

Dinsdag 18 december (i.v.m. jaarafsluiting) Vanaf 15.30 uur dicht
Maandag 24 december  Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 31 december  Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag ) Gesloten
Maandag 7 januari 2018 
     (i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)  Open vanaf 10.00 uur

Gemeentehuis tijdens de feestdagen
Gewijzigde openingstijden

Op dinsdag 4 december bezocht het col-
lege van burgemeester en wethouders 
het Brak! Science Centre aan het Kenne-
mermeer in IJmuiden. Vanuit dit Science 
Centre werken de gemeente Velsen, het 
Pieter Vermeulen Museum en Universi-
teit Leiden aan een programma van bur-
gerwetenschap over natuur & milieu, kli-
maatverandering en zeespiegelstijging.

In het voorjaar van 2018 tekende de ge-
meente Velsen een overeenkomst met Uni-
versiteit Leiden. In de overeenkomst staan 
afspraken om Brak! Science Centre te la-
ten meedoen aan een internationaal net-
werk van kleinschalige wetenschapscentra 
(science hubs). Hierin werken Velsen, het 
Pieter Vermeulen Museum en Universiteit 
Leiden (UL) samen aan een programma van 
burgerwetenschap over natuur en milieu, 
klimaatverandering en zeespiegelstijging. 
In mei vond de o¥  ciële opening plaats.

Programma UL
Tijdens het bezoek van vorige week ver-
telde Professor Pedro Russo van de uni-
versiteit van Leiden over het belang van 
citizens science en de ambitie van UL om 
science shops te ontwikkelen in Neder-
land. BRAK! is de tweede science shop in 
Nederland. (Brak is niet de tweede science 
shop in Nederland Universiteiten Wage-
ningen en Groningen hebben er ook bv 
één bedoeld wordt denk ik de tweede sci-
ence shop in dit europese Horizon verband. 
Verschil met andere science shops in Ne-
derland is dat deze science shop geen on-
derdeel van de universiteit is maar van de 
gemeenschap.)Ook vertelde hij over het 
Europese onderzoeksprogramma Horizon 
2020, dat de belangrijkste maatschappe-
lijke probleempunten wil aanpakken zoals 

klimaatverandering met onderzoek en in-
novatie. Brak! kan hierin een interessante 
rol vervullen.

Eerste vraagstuk
Het eerste vraagstuk dat Brak! Science 
Centre via het Pieter Vermeulen Muse-
um gaat onderzoeken, is het gevolg van 
vergroening van onze gebouwen en om-
geving, specifi ek schoolgebouwen. Welke 
voordelen levert het vergroenen van een 
schoolgebouw en een schoolplein op? Bin-
nenkort wordt een school in Velsen deels 
vergroend. Denk aan een groen dak en een 
groen schoolplein. Leerlingen en docenten 
gaan metingen doen naar bijvoorbeeld wa-
terberging, biodiversiteit, luchtkwaliteit en 
de verzamelde data wordt samen met uni-
versiteit Leiden geanalyseerd. 

Meer weten?
Wil je op de hoogte blijven van activiteiten 
van Brak! ScienceCentre? Kijk dan op brak.
ijmuiden.nl en meld je aan voor de nieuws-
brief.

BRAK! ScienceCentre, dat via het Pieter 
Vermeulen Museum reeds projecten ont-
wikkelt en uitvoert, is een initiatief van 
de gemeente Velsen. BRAK! Science Cen-
tre werkt samen met de volgende partners:  
Natuurmonumenten, PBN, KIMO Neder-
land, PWN, Hogeschool van Amsterdam, 
KNMI, Kondor Wessels Vastgoed en Uni-
versiteit Leiden.

Burgemeester en wethouders 
bezoeken Brak! Science Centre

Op donderdag 27 en vrijdag 28 decem-
ber organiseert de gemeente Velsen voor 
de 45e keer Dubbel6kamp. Wie ooit heeft 
meegedaan en weer eens wil komen kij-
ken, is van harte welkom!

Wie heeft er geen fi jne herinneringen aan 
de enorme opblaaskussens, leuk opgezet-
te spelvormen en circuitjes? Door de ja-
ren heen heeft bijna elke inwoner van Vel-
sen wel een keer deelgenomen aan dit 
evenement, dat in het kader van schoolsport 

wordt georganiseerd. Dit spektakel zal net 
als voorgaande jaren plaatsvinden in sport-
hal Zeewijk in IJmuiden. In samenwerking 
met Sportcafé Nol maken we er weer een 
fantastisch feest van! 

Nieuwsgierig of vind je het gewoon leuk om 
weer eens oude herinneringen op te halen? 
Je bent van harte welkom op 27 en 28 de-
cember in sporthal Zeewijk, Planetenweg 
301 B, 1973 BE IJmuiden. (foto: gemeente 
Velsen)

Oud-deelnemers welkom!
45ste Dubbel6kamp
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Collectieve inkoopacties voor zonnepa-
nelen zijn razend populair. Zonnepanelen 
verdienen zich snel terug en zorgen daar-
na voor een forse besparing op de ener-
gierekening. Inwoners in de gemeente 
Velsen kunnen zich tot 6 januari inschrij-
ven om via een collectieve inkoopactie 
zonnepanelen te laten installeren tegen 
een zeer gunstige prijs. Inmiddels heb-
ben 1255 inwoners zich hiervoor aange-
meld. 

Deze unieke groepsaankoopactie is een ini-
tiatief van vakkundige regionale installa-
teurs van zonnepanelen, in samenwerking 
met het Duurzaam Bouwloket. De actie 
wordt ondersteund door de gemeente. In-
woners die zich voor deze actie aanmelden, 
krijgen ook geheel vrijblijvend en gratis één 
van de specialisten langs voor vakkundig 
advies. Daarna ontvangen zij een aanbod op 

maat. Inwoners die zich nog willen inschrij-
ven kunnen dat doen tot 6 januari 2019 via 
www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen.  

Goede voorbereiding
Het isoleren van de woning en het instal-
leren van zonnepanelen zijn twee populai-
re maatregelen om een woning te verduur-
zamen. Maar ook belangrijke maatregelen 
in aanloop naar 2050 wanneer woningen 
aardgasvrij moeten zijn. De maatregelen 
zijn populair, omdat een geïsoleerde wo-
ning een enorme bijdrage levert aan het 
comfort van een woning en zonnepanelen 
er gemakkelijk aan bijdragen om de ener-
gierekening omlaag te krijgen. Op de web-
site van het Duurzaam Bouwloket kunnen 
inwoners terecht voor meer informatie en 
ona� ankelijk advies voor het verduurza-
men van de eigen woning. (foto: gemeente 
Velsen)

Ruim 1000 inschrijvingen voor 
collectieve zonnepanelenactie

Vrijdag 14 december is er discozwemmen 
in zwembad De Heerenduinen. Het zwem-
bad is helemaal in de sfeer van Kerst. Zet 
je kerstmuts op en kom dansen, zingen en 
chillen met je vriendjes en vriendinnetjes.

Onze DJ draait de leukste muziek. Hier ho-
ren net als bij een echte disco ook de nodige 
licht- en lasere� ecten bij. Het discozwem-
men is speciaal voor kinderen van 6 t/m 14 
jaar. Nog geen zwemdiploma? Kom dan mee 
feesten onder begeleiding van een betalende 
volwassene. Alles is aanwezig voor een spet-
terende avond. Toegang: € 6,10. Kijk voor 
meer informatie op www.zwembadvelsen.
nl. (foto: gemeente Velsen)

Kerstdiscozwemmen

Op zondag 27 januari vindt opnieuw de 
Gezondheidsbeurs Velsen plaats. Deze 
beurs is specifi ek gericht op een gezon-
de leefstijl voor inwoners van 40 jaar en 
ouder.

Op de beurs kunnen bezoekers een kijkje 
nemen bij organisaties op het gebied van 
medische preventie (zoals artsen en fysio-
therapeuten), sport en vitaliteit, gezonde 
voeding, zorg en welzijn. De toegang is 
gratis.

Nog deelnemers welkom
Voor organisaties op het gebied van ge-
zondheid biedt de beurs een goede kans 
om de organisatie te promoten bij de in-
woners van Velsen. Biedt u een gezond 
product of gezonde dienst, een activiteit 
of een test? We nodigen u graag uit als 
deelnemer aan deze beurs. Niet elk ver-
zoek kan gehonoreerd worden, omdat de 
organisatie van de beurs streeft naar een 
divers aanbod van producten en diensten. 

Wie nog vragen heeft of zich als organi-

satie of bedrijf wil aanmelden, kan con-
tact opnemen met Nicole Sheridan of Ad 
Otten telefoonnummer: 0255-510186 (De 
Spil) of mailen naar buurtsport@welzijn-
velsen.nl.

Op 27 januari van 10.00 tot 14.00 uur 
in het Rabobank IJmond Stadion in 
Velsen-Zuid. Kijk voor meer informa-
tie op www.welzijnvelsen.nl en klik 
op gezondheidsbeurs-velsen.

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 20 december 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmui-
den. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U 
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 raadska-
lender en klik op de datum van deze vergadering. Ook zijn 
de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen 
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.
raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de gri�  e via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de 
mail gri�  e@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt 
dan contact met u op.
De Agenda

Verklaring van geen bedenkingen het legaliseren van 
de nevenactiviteit als paardenhouderij van het per-
ceel Hofgeesterweg 3 in Velserbroek 
Voor het legaliseren van de paardenhouderij, Hofgeester-
weg 3 te Velserbroek is een aanvraag omgevingsvergunning 
ingediend. De aanvrager heeft op dat adres een vleesrund-
veehouderij. Naast de rundveehouderij worden als neven-
activiteit paarden gehouden en wordt pensionstalling aan 
derden aangeboden. Dit is in strijd met de agrarische be-
stemming van het bestemmingsplan Hofgeest. Voordat een 
omgevingsvergunning kan worden verleend, moet de ge-
meenteraad daarvoor een verklaring van geen bedenkingen 
verlenen. De ontwerpverklaring heeft zes weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw 
van een woning op het perceel Anna van Burenlaan 8 
te Santpoort Zuid 
Voor de Anna van Burenlaan 8 te Santpoort Zuid is een om-
gevingsvergunning aangevraagd voor de nieuwbouw van 
een woning. De bestaande woning wordt gesloopt. De nieu-
we woning wordt voor meer dan 50% van de oppervlakte 
buiten het bouwvlak geplaatst. Dit is in strijd met het be-
stemmingsplan Santpoort-Zuid. Voordat de omgevings-
vergunning kan worden verleend, moet de gemeenteraad 
een ‘verklaring van geen bedenking’ verlenen. De ontwerp-
verklaring heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend tegen het plan. 

2e Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig School-
verlaten 2014
Op 1 januari 2014 is de Gemeenschappelijke Regeling 
Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio West-
Kennemerland in werking getreden voor de regio Mid-
den- en Zuid-Kennemerland. Deze GR is gewijzigd per ja-
nuari 2017 in verband met de uittreding van de gemeente 
Uitgeest. Het is noodzakelijk deze GR opnieuw aan te pas-
sen vanwege de uittreding van gemeente Haarlemmerliede/
Spaarnwoude en vanwege enkele wetswijzigingen en be-
leidsontwikkelingen, zoals de invoering van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

Verordening Individuele studietoeslag Participatie-
wet 2019
De individuele studietoeslag is een inkomensondersteu-
nende voorziening voor studenten met een beperking, die 
niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen, maar 
wel arbeidsvermogen hebben. Deze groep is minder goed 
in staat om tijdens een studie inkomsten bij te verdienen. 
De individuele studietoeslag vult het inkomen van studen-
ten met een arbeidsbeperking aan om het bedrag wat an-

ders met een bijbaan verdient zou kunnen zijn op te vangen. 
De individuele studietoeslag kan voorkomen dat studenten 
met een beperking onnodig hoge studieschulden aangaan 
en mede hierdoor a� aken in het onderwijs en de arbeids-
markt. Binnen de arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland/ 
IJmond bestaat de afspraak om binnen de kaders van de 
Participatiewet zoveel mogelijk samen te werken. De raad 
wordt door het vaststellen van dit raadvoorstel gevraagd om 
het huidige bedrag van € 500 te verhogen naar hetzelfde be-
drag als wordt gehanteerd in de regio Zuid-Kennemerland 
namelijk € 2.860,-. 

Vaststellen criteria waardevolle en monumentale bo-
men 
Binnenkort treedt de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) 2019 in werking. Hierin is bepaald dat het verboden 
is om bomen te kappen die een waardevolle of monumentale 
status hebben (op de Bomenlijst met beschermenswaardige 
houtopstanden staan) of die in beschermenswaardig gebied 
staan. Daarnaast is bepaald dat het college bevoegd is om 
de Bomenlijst en de beschermenswaardige gebieden vast te 
stellen. De selectiecriteria voor het vaststellen van de Bo-
menlijst staan in het document ‘Monumentale bomen’. Ook 
zijn in dit document een aantal overzichtskaarten opgeno-
men van beschermingswaardige gebieden. Dit zijn gebieden 
waar bijvoorbeeld bijzondere landschapselementen aanwe-
zig zijn, ecologisch waardevol, gebieden die onderdeel zijn 
van de hoofdgroenstructuur en gebieden met belangrijke 
landschappelijke waarde. De gemeenteraad wil, voordat de 
bevoegdheid voor het vaststellen van de lijst naar het col-
lege gaat, zelf de selectiecriteria vaststellen. 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. 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 gepubli-
ceerd 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 ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 1 december tot en met 7 
december 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Plein 1945 nr. 82, tijdelijk plaatsen JOP 
container (10 jaar) (27/11/2018) 20711-
2018  
Doorneberglaan/Planetenweg, plaatsen tij-
delijke afvalcontainer (03/12/2018) 20636-
2018  
Kennemerboulevard 540, Interne verbou-
wing (4/12/2018) 21281-2018
Tuindersstraat 102, plaatsen dakopbouw 
(4/12/2018) 21278-2018 
Kromhoutstraat 18, wijzigen gebruik 
van dienstwoning naar burgerwoning 

(4/12/2018) 21280-2018 
Kromhoutstraat 54A, begane grond ge-
deeltelijk gebruiken als sportschool 
(07/12/2018) 21584-2018  

Velsen-Zuid
Rijksweg 110 en 112, vervanging zinken dak 
en plaatsen van zonnepanelen (03/12/2018) 
20797-2018 (Rijksmonument)

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 92, plaatsen dakkapel voor-
zijde (03/12/2018) 20700-2018  

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 102 A, verbouwen aanbouw 
(6/12/2018) 21283-2018 

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 119,legaliseren verdie-
pingsvloer bijgebouw (03/12/2018) 20792-
2018  
Driehuizerkerkweg 50-78,het verster-

ken van galerijen (07/12/2018) 21539-
2018  

Velserbroek
De Zeiler 116, wijzigen gevel (01/12/2018) 
20561-2018  

Rectifi catie

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, het verbou-
wen en wijzigen van gebruik van de kerk 
naar deels kerk en deels kantoor 
/ aanleggen uitrit / aanleggen parkeer-
terrein / kappen 10 (niet monumentaal) 
(9/11/2018) 
17484-2018 (Rijksmonument)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 

Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Ko� erbakmarkten, op div. data in 2019 van 
08:00 t/m 15:00 uur, locatie: Velserduin-
plein (7/12/2018)  21491-2018

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 5:5

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekers-
duin), onthe�  ng werkzaamheden buiten 
werktijden op 11 december 2018 (tussen 
19:00 en 00:00 uur) met een uitloop naar 17 
december 2018 i.v.m. eventuele weersom-
standigheden (06/12/2018) 21350-2018

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
3e Havenstraat 3d, legaliseren gebruik (mo-
torfi etsen service) en plaatsen dakopbouw 
met kantoor (03/12/2018) 14641-2018 
Raadhuisstraat 20, vervangen van zonwe-
ring (6/12/2018) 5315-2018 (Rijksmonu-
ment)

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 54, plaatsen dakka-
pel (voorgevel) (03/12/2018) 18695-
2018 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen kunstobject (trac-
tor) (04/12/2018) 14920-2018  
Leeghwaterweg 1B 0009, gebruiken van 4e 
verdieping voor operatie- en verpleegka-
mers, plaatsen van dakopbouw met lucht-
behandeling, vervangen van de entreeluifel, 

veranderen van trappenhuis en liftschacht 
(verbreden, verhogen, gevelbekleding) 
(06/12/2018) 10141-2018 

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden, op 5 januari 2019 
van 08:00 tot 14:00 uur, 19 januari 2019 
van 07:00 tot 14:00 uur, 2 februari 2019 
van 07:00 tot 14:00 uur, 9 februari 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, 23 februari 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, 9 maart 2019 van 09:00 
tot 16:00 uur, 23 maart 2019 van 08:00 tot 
16:00 uur, locatie: strand zone 2 IJmuiden 
(05/12/2018) 19173-2018

Velsen-Zuid
Bekerwedstrijd Odin 59 – SC Heerenveen, 
op 19 december 2018, locatie: Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 
123  (13/12/2018) 18152-2018

Velsen-Noord
AGU race Egmond-Pier-Egmond, op 12 
januari 2019, doorkomst strand / deel 
Reyndersweg tussen 09:30 en 13:00 uur  
(04/12/2018) 9259-2018

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 9 december 2018 
van 12:00 tot 18:00 uur, locatie: Hoofdstraat, 
Broekbergenplein en deel Hagelingerweg 
(05/12/2018) 14712-2018

Verleende onthe�  ng werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV arti-
kel 5:5 

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekers-
duin), onthe�  ng werkzaamheden buiten 
werktijden op 11 december 2018 (tussen 
19:00 en 00:00 uur) met een uitloop naar 17 
december 2018 i.v.m. eventuele weersom-
standigheden (10/12/2018)  21350-2018

Vergaderingen Gemeenteraad (vervolg)
Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 2019
In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied 
van openbare orde, lee¥ aarheid en veiligheid. Er is door het 

doorlopen van een uitgebreid participatietraject een hel-
dere en geactualiseerde APV tot stand gekomen. Uitgangs-
punten zijn hierbij zo min mogelijk regeldruk en adminis-

tratieve lasten voor inwoners en bedrijven en handhaa¥ are 
regelgeving voor de gemeente. De raad wordt gevraagd deze 
APV vast te stellen.

Melden kappen
Voor de rioolwerkzaamheden en herinrichting aan de Bosboom Tousaintlaan en Busken Huetlaan in Driehuis zullen in januari totaal 7 bomen gekapt worden.
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Verkeersmaatregel gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen 
voor de volgende percelen:

- Brederoodseweg 5, 2082 BR  SANTPOORT-ZUID
- De Noostraat 125, 1971 CC  IJMUIDEN
- Hoofdstraat 187, 2071 EG  SANTPOORT-NOORD
- Sabastraat 8, 2071 XE  SANTPOORT-NOORD

- Zeeweg 215, 1971 HC  IJMUIDEN
- Annie Romeinstraat 16, 1991 SB  VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet be-
stuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 

weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Mededeling
De gemeenteraad heeft in haar vergade-
ring van 29 november 2018 vastgesteld:

Verordening Bedrijveninvestingszone 
IJmuiden Centrum 2019

Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd.  Een uit-
draai van het elektronisch gemeenteblad is 
in te zien bij de balie van het stadhuis.  De 

verordening wordt ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen.

De Bedrijveningvesteringszone IJmuiden 
Centrum 2019 is mede fi nancieel mogelijk 

gemaakt door subsidie van de Provincie 
Noord–Holland.

08 13 december 2018




