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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2017
Zaterdagmiddag 17 december
jl. kleurde IJmuiden rood. Geen
avondrood voor deze levendige
voormalige vissersplaats, maar
kerstrood.

Maar liefst tweehonderd vrolijke Kerstmannen begonnen aan de
allereerste Kennemerland Santa
Run, nadat sportwethouder Annette Baerveldt het startsein had gegeven. De ‘ fun run’ voerde over de vernieuwde Lange Nieuwstraat en was

georganiseerd door vijf Rotary Clubs
uit de regio. De loop, waaraan zowel
mannen, vrouwen als kinderen meededen bracht 6000 euro op. Het geld
gaat naar het Inloophuis Kennemerland, een vrijwilligersorganisatie die
werkt zonder overheidssteun. Het
Inloophuis is bedoeld voor iedereen
die te maken heeft met kanker. Naast
activiteiten en praktische informatie biedt het Inloophuis ook ruimte
voor het delen van ervaringen en gevoelens. ( foto: Ko van Leeuwen)

Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017
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.

Sinds vorige week donderdag 15
december 2016 heeft Velsen er
weer 12 Nederlandse ingezetenen
bij. Ten overstaan van burgemeester Dales hebben de Velsenaren afkomstig uit diverse landen op de
landelijke Naturalisatiedag de eed
dan wel de belofte afgelegd.

Hiermee hebben ze officieel het Nederlanderschap verkregen. Burgemeester Dales ging in zijn toespraak in
op wat het betekent om de Nederlandse nationaliteit te hebben en op de bijzondere verbondenheid met ons land,
die daarmee gepaard gaat. Het gezel-

schap werd feestelijk onthaald. Na het
officiële gedeelte brachten de nieuwe
Nederlanders een bezoek aan het Zeeen Havenmuseum te IJmuiden. 15 december is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag in 1954 kondigde
koningin Juliana het Statuut voor het
Koninklijk der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag is uitgeroepen tot
landelijk Naturalisatiedag. Los van
deze landelijke feestdag vindt er in de
gemeente om de zes weken een naturalisatieceremonie plaats, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit
verkrijgen.(foto: Reinder Weidijk)

Tuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Foto: Ko van Leeuwen

Landelijke Naturalisatiedag

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

Maandag 26 december (Tweede Kerstdag)
Gesloten
Maandag 2 januari (nieuwjaarsbijeenkomst) Open vanaf 10.00 uur
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10 maatregelen voor gebouwen

Check de (brand)veiligheid
Zet afvalcontainers binnen, sluit
ramen en deuren goed, en zorg
dag en nacht voor goede buitenverlichting – een paar tips uit de
checklist die de brandveiligheid
van uw gebouwen verbeteren. Alle tien de tips staan op www.velsen.nl. Zo kunt u schade voorkomen, en dat scheelt een hoop narigheid en geld.

In deze tijd van het jaar is er veel
meer schade aan gebouwen dan anders – bijvoorbeeld door vuurwerk.
Vaak zijn het gelegenheidsschades,
dat wil zeggen dat de vaak jonge daders niet alle consequenties van hun
acties overzien. Lees de checklist
‘(Brand)veilig het jaar uit’ op www.
velsen.nl en doe uw voordeel met
tien eenvoudige maatregelen.

Veilige feestdagen
Met het oog op de feestdagen willen wij u wijzen op de risico’s die
kunnen ontstaan tijdens het voorbereiden en het nuttigen van de
feestdis. Kaarsen zijn bijna ondenkbaar tijdens de feestdagen.
Maar hoe veilig is het bij u in huis?
Brand ontstaat door een combinatie van zuurstof, warmte en brandbaar materiaal. Een beginnende
brand kan binnen enkele minuten
uitgroeien tot een grote uitslaande brand.

Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente
Velsen uitsluitend op 31 december 2016 van 18.00 uur tot 1 januari 2017 02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen
Tijdens de jaarwisseling is het verboden om vuurwerk af te steken op

de Kinderboerderij Velserbeek en de
schoolpleinen en de omgeving daarvan.
De politie zal optreden tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een hechtenis
van maximaal 3 maanden of een fikse geldboete. (foto: gemeente Velsen)

Tips om brand te voorkomen:
• Wees voorzichtig met spullen die
makkelijk vuur vatten: gordijnen,
vaatdoeken, schorten, kleding met
wijde mouwen, etc.
• Let op met kaarsen, olielampen en
open haard. Als u naar buiten loopt,
al is het maar even, blaas dan eerst
de vlammen uit.
• Zet geen brandbare materialen
dicht in de buurt van de kaars. Let
ook op de gordijnen. Houd de kaarsen er vandaan! Als er sprake is van
tocht, kan de vlam in de gordijnen
slaan.
• Kijk vooral uit met kaarsen in kerststukjes. Hoewel er vaak kaarsen in

•

•

•

•

kerststukjes zijn geplaatst, is dit
een gevaarlijke plek voor een kaars.
Gebruik elektrische apparaten die
beveiligd zijn tegen oververhitting,
een frituurpan met thermostaat bijvoorbeeld.
Zorg voor voldoende vrije ruimte
rondom elektrische apparaten. De
ventilatieopeningen kunnen heel
wat warmte afgeven. Deze warmte
moet goed weg kunnen om oververhitting te voorkomen.
Houd brandbare spullen uit de
buurt van warmte én gas en bewaar
ze in een apart kastje (dus niet bij de
verwarming, fornuis of geiser).
Leg een elektrisch snoer nooit over
of dichtbij een spoelbak, fornuis of
warm apparaat.

Rookmelders redden levens
Met rookmelders in huis heeft u 100%
meer kans om een woningbrand te
overleven. Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Naast het vuur schuilt
het gevaar ook in de rook. Rook is
heet, beperkt het zicht en is verstikkend. Met rookmelders heeft u meestal nog voldoende tijd om uzelf en uw
gezin in veiligheid te brengen!

Andere dienstverlening tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is
de dienstverlening van HVC gewijzigd. Ook worden de parkeermeters in Velsen op dinsdag 27 december uitgezet en op maandag
2 januari weer in bedrijf genomen.
Dit ter voorkoming van vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week diverse openbare prullenbakken in de
openbare ruimte worden dichtgemaakt. Zo ook de houders met hondenpoepzakjes. Bovengrondse verzamelcontainers voor plastic, metalen/

blik en de drankpakken (pmd), worden vanwege de brandbaarheid in de
hele gemeente op 30 of 31 december
verwijderd en tussen 2 en 4 januari
weer teruggeplaatst.
Ook de ondergrondse (pers) container voor kunststofafval bij winkelcentrum Velserbroek wordt op 31 december afgesloten. Deze gaat op 2 januariweer open. De andere ondergrondse containers voor kunststof
bij winkelcentra blijven wel toegankelijk. Evenals de glas- en papiercontainers.

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op donderdag 5 januari, worden overgebleven kerstbomen op
zaterdag 7 januari vanaf acht uur
s’ochtends door HVC opgehaald.
Vanaf vrijdagavond 20:00 uur tot zaterdagochtend 7 januari (vóór 8:00
uur) kunnen kerstbomen alleen op
de doorgaande wegen (anders dan
voorheen) bij de clusterplaatsen
voor minicontainers of bij ondergrondse containers worden neergezet. Daar worden ze zaterdag door
HVC opgehaald.

Huisvuilinzameling
De huisvuilinzameling (van minicontainers) op maandag 26 december (Tweede Kerstdag) wordt naar
voren verplaatst of naar achteren.
Voor de juiste datum zie uw digitale
afval kalender op www.hvcgroep.nl.
Afval wegbrengen?
De aangepaste openingstijden van
het Afval Breng Station aan de Amsterdamseweg in Velsen-Zuid zijn:
Zaterdag 24 december geopend tot
15:00 uur, maandag 26 december
gesloten, zaterdag 31 december geopend tot 15:00 uur.
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Berichtenbox: meld u aan!
Maakt u al gebruik van de Berichtenbox van Mijn Overheid? Dan
kunt u daar volgend jaar de digitale beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen van Velsen in verwachten. Veilig, overzichtelijk en betrouwbaar.

We doen steeds meer dingen digitaal:
een vakantie boeken, kleding kopen,
rekeningen betalen. Ook overheidsinstanties werken steeds vaker digitaal. De Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, het UWV – allemaal maken ze gebruik van de Berichtenbox. Het is een persoonlijke,
digitale brievenbus voor overheidspost.
De gemeente Velsen wil in 2017 de
WOZ beschikking en gemeentelijke
aanslagen zoveel mogelijk digitaal
versturen. Dat scheelt papier en het
past in het milieubeleid van Velsen.
Als u gebruik maakt van de Berichtenbox heeft u al uw overheidspost
overzichtelijk bij elkaar. Post kan

niet zoekraken en u kunt de berichtenbox op elk moment en vanaf elke plek openmaken. Meld u aan! Ga
naar www.mijn.overheid.nl en meld
u aan met uw DigiD (‘account activeren’). U kunt aangeven of u een email wilt hebben als er post in uw
berichtenbox zit. U krijgt een mailtje om te controleren of het e-mailadres klopt. Vanaf dat moment krijgt
u post van de overheid in uw persoonlijke Berichtenbox.
Wie geen gebruik van de Berichtenbox kan of wil maken, krijgt de beschikking en aanslagen gewoon op
papier per post. Vragen? Bel de gemeente Velsen via 140255 (zonder netnummer) of ga eens kijken
op www.mijn.overheid.nl voor de
‘meest gestelde vragen’. Of bel de bibliotheek Velsen, die een inloopspreekuur Klik & Tik heeft en de
cursus Digisterker. Die is speciaal
ontwikkeld om u wegwijs te maken
in de wereld van de digitale overheid.
Tel.0255-525 353.

Velsertunnel weer open
op maandag 16 januari
Na precies negen maanden dicht
te zijn geweest, gaat de Velsertunnel op maandagmorgen 16 januari 2017 weer open. Die ochtend kan het spitsverkeer vanaf
05.00 uur weer door de tunnel.

Afgelopen dinsdag heeft de gemeente Velsen de openstellingsvergunning verleend. De renovatie is volgens planning verlopen en heeft negen maanden geduurd. Bij winterse
omstandigheden (denk aan hevige
ijzel of sneeuw) kan de openingsdatum opschuiven.
Calamiteitenbogen
Als de Velsertunnel 16 januari open
gaat, zijn alle tijdelijke wegen (keerlussen), de calamiteitenbogen en de
tijdelijke extra rijstrook in de Wijkertunnel afgesloten. De maximumsnelheid op de A9 tussen knooppunten Velsen en Beverwijk blijft 90 kilometer per uur totdat er nieuwe belijning is aangebracht. Dat gebeurt
naar verwachting dit voorjaar, als de
A9 opnieuw wordt geasfalteerd.
Hinder op 14 en 15 januari
Op zaterdag 14 en zondag 15 januari
krijgt het verkeer te maken met hinder. Rijkswaterstaat haalt dan twee
tijdelijke verbindingswegen aan

de zuidkant van de tunnel (A22 en
N208) weg, omdat deze de toegang
tot de tunnel blokkeren. Dat weekend is ook de N208 richting Velsertunnel vanaf de toerit Velserbroek
afgesloten. IJmuiden blijft bereikbaar via de gemeentelijke wegen.
Verkeer vanuit Haarlem rijdt om via
het Rottepolderplein.
Meer informatie
Meer informatie over de renovatie
van de Velsertunnel is te vinden op
rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, op
Facebook en Twitter (@Velsertunnelrws) of via de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat: 08008002.

Gemeente en Wibaut
tekenen voor bouw locatie
Motorhuis Santpoort
Woensdag 14 december jl. hebben de gemeente Velsen en Wibaut Projectontwikkeling een zogeheten anterieure overeenkomst
getekend voor de locatie Motorhuis aan de Hoofdstraat in Santpoort-Noord (impressie boven).
Hierin zijn verantwoordelijkheden
vastgelegd en financiële afspraken
gemaakt voor de planontwikkeling
van het terrein, waar eerder een
autodealer met tankstation waren
gevestigd.

Kwaliteit
Met het tekenen van de overeenkomst
is een belangrijke stap gezet om te komen tot de bouw van 10 twee-ondereen-kapwoningen tussen de Hoofdstraat en de Wüstelaan in SantpoortNoord. De gemeente Velsen is blij,
dat straks het braakliggende terrein
wordt ingevuld. De woningen zorgen
voor een belangrijke kwaliteitsverbetering van de woonomgeving.
Binnenkort wordt gestart met de wijziging van het bestemmingsplan en
de aanvraag van de omgevingsver-

gunning. Zodra burgemeester en wethouders hierover een besluit hebben genomen, zal dit worden gepubliceerd. Belanghebbenden hebben dan
de mogelijkheid om op de plannen te
reageren. Informatie over de planontwikkeling kunt u volgen op www.deheereninsantpoort.nl.
Locatie Brederoodseweg 41
Gelijktijdig hebben gemeente Velsen
en Wibaut Projectontwikkeling ook
voor de herontwikkeling van de locatie Brederoodseweg 41 in SantpoortZuid een anterieure exploitatieovereenkomst getekend. Het plan is om op
hier 3 vrijstaande woningen te bouwen. Op deze kavel staat een verouderd glastuinbouwcomplex, dat al jaren niet meer in gebruik is. Ook voor
dit project wordt de komende periode gestart met de benodigde wijziging van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning. Informatie
over planontwikkeling op deze locatie kunt u volgen op www.brederoodseweg41.nl. (foto onder: Reinder Weidijk)
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Ondertekening participatieverklaring statushouders
Dinsdag 20 december hebben de
eerste 15 statushouders, afkomstig uit Eritrea, de zogenaamde participatieverklaring ondertekend. Hiermee verklaren zij
kennis te hebben van de Nederlandse Grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de Nederlandse kernwaarden. Aan de ondertekening zijn drie intensieve
cursusdagen vooraf gegaan.

Om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving is het belangrijk om te weten hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Statushouders maken tijdens de cursus
kennis met de kernwaarden van on-

ze samenleving en hoe die verschillen met die van hen. Begrippen als
gelijkheid, vrijheid, solidariteit en
participatie passeren de revue. De
Nederlandse kernwaarden kunnen
alleen standhouden als iedereen
actief meedoet in de samenleving.
Met de ondertekening van deze participatieverklaring verklaart de statushouder mee te doen in de samenleving met respect voor de Nederlandse normen en waarden.
Wethouder Arjen Verkaik was aanwezig bij dit feestelijke moment en
reikte de verklaringen uit aan de
statushouders. (foto: Reinder Weidijk)

Velsen deelt duurzame
kennis over riothermie
Ruim vijftig vertegenwoordigers
van gemeenten, waterschappen,
adviesbureaus en bouwbedrijven kwamen 14 december jl. naar
IJmuiden om hun licht op te steken over het riothermieproject,
dat de gemeente Velsen samen
met het Vellesan College uitvoert.

Voor de school worden grote riothermiebuizen geplaaatst, die duurzame, gasloze verwarming van de
nieuwbouwvleugel mogelijk maken.
Een nieuwe rioleringstechnologie,
die warmte uit het rioolwater haalt.
Een bijzonder project, omdat het
Vellesan College de eerste school in
Nederland is die verwarmd én gekoeld gaat worden met riothermie.
Na een paar inhoudelijke presentaties in de aula van de school, namen
de bezoekers de gelegenheid te baat
om met eigen ogen te zien hoe het

Allemaal
diamanten
2016 was het jaar van een recordaantal diamanten echtparen in
Velsen. Maar liefst 78 echtparen
waren dit jaar 60 jaar getrouwd.
De gemeente Velsen had hen vorige week woensdag (14 december) allemaal uitgenodigd om dit
jubileum te komen vieren in Villa
Westend in Velserbroek. Wie niet
op eigen gelegenheid kon komen,
werd opgehaald. In totaal maakten 34 diamanten koppels gebruik
van deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd door burgemeester Frank Dales, die zichtbaar genoot van hun verhalen.
(foto:Reinder Weidijk)

systeem werkt. Velsen is trots, dat
zij kan bijdragen aan innovatieve
kennis voor een duurzamere leefomeving. De geslaagde middagexcursie was een mooie eerste stap. Meer
informatie over dit project:www.
velsen.nl/burgers/waterloket/riool/riothermie. (foto: Ko van Leeuwen)
Rectificatie
Per abuis heeft vorige week in onze Infopagina gestaan, dat het riothermie-project bij het Vellesan College in december is afgerond. Dit moet zijn: april. Pas dan
zal de nieuwe rioleringstechnologie ervoor zorgen dat de nieuwbouwvleugel van de school gasloos wordt verwarmd met uit afvalwater teruggewonnen warmte.
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Terugblik op bijeenkomsten

Statushouders in Velsen
Op vier locaties In IJmuiden, Santpoort-Noord en Velserbroek komen volgend jaar tijdelijk statushouders te wonen. De omwonenden van deze woonlocaties kregen daar in vier bijeenkomsten informatie over. De meningen waren verdeeld. Hieronder een korte
terugblik op die inloopavonden.

Al jaren zorgt Velsen voor de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning).
In 2016 moet Velsen 170 statushouders huisvesten. In 2017 is dat
ca 125 statushouders. Velsen heeft
plannen voor vier woonlocaties. Samen geschikt voor de tijdelijke huisvesting van ruim 80 statushouders.
Het zijn panden verdeeld over de
Torricellistraat in IJmuiden-Noord,
de Venusstraat in Zee- en Duinwijk,
de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord
en de Platbodem in Velserbroek. Direct omwonenden van deze locaties konden tussen 28 november en
13 december 2016 met hun vragen
terecht op informatieavonden. Per
avond waren er tussen de 20 en 60
buurtbewoners aanwezig. Organi-

satoren waren de gemeente Velsen,
woningcorporatie Velison Wonen en
Vluchtelingenwerk Velsen.
Vragen, zorg en enthousiasme
De meningen waren verdeeld. Mensen waren kritisch over de komst
van statushouders. Ze hadden vraagtekens bij onder andere de samenstelling van de groepen (alleenstaanden of gezinnen) en wat de komst
van statushouders gaat veranderen
in de buurt. Andere bezoekers waren afwachtender en weer anderen
boden zich aan als vrijwilliger of als
contactpersoon tussen de buurt en
de toekomstige statushouders.
Vervolg in 2017
Op dinsdag10 januari 2017 is er nog
een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Botenbuurt in Velserbroek. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Wie er naartoe wil, moet zich aanmelden. Begin
2017 komt er een nieuwsbrief met
daarin meer informatie over hoe het
nu verder gaat. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen op www.velsen.

Koken voor de buurt
Op maandag 12 december kookten Syrische statushouders in
buurthuis De Spil voor hun buren
en voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Velsen.

De aanwezigen smulden van vegetarische gerechten en van ‘Latakia’,
een gerecht met kip, humus, gegrilde aubergine, knoflook en citroen.
Het is vernoemd naar de moderne havenstad in West-Syrië. Er was

ook een nagerecht met griesmeel en
suiker. Khaled Ballan (de man in het
zwart) begeleidde het legertje koks.
Hij woont al bijna 30 jaar in Nederland en houdt erg van koken. Tijdens
de bijeenkomst was hij ook de tolk.
Vluchtelingenwerk Velsen wil dit
soort bijeenkomsten vaker organiseren, ook met koks uit andere landen,
zoals Eritrea en Somalië. (foto: Reinder Weidijk)

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.

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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
december 2016 tot en met 16 december 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Cepheusstraat 2, verbouwen opvanghuis (10/12/2016) 24998-2016;

Kennemerlaan 95, wijzigen detailhandel naar horeca (13/12/2016)
25175-2016;
Rondweg ong., overkappen 8 parkeerplaatsen (13/12/2016) 251722016.

Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde, kappen 3 bomen (12/12/2016) 25075-2016;
Kerkweg 44, uitbreiden woning
(14/12/2016) 25446-2016;
Santpoortse Dreef 124, plaatsen dakkapel (15/12/2016) 254232016;
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Aanvragen (vervolg)
Hoofdstraat 262, oprichten10 woningen, gedeeltelijk vervangen zijmuur, wijzigen gebruik naar wonen, kappen 8 bomen, aanleggen 9
inritten, aanleggen parkeerplaatsen
(16/12/2016) 25456-2016.
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., kappen 8 bomen (12/12/2016) 25073-2016;
Middenduinerweg ong., kappen 1
boom (12/12/2016) 25089-2016;
Louise de Colignylaan ong., kappen
2 bomen (12/12/2016) 25093-2016;

Bloemendaalsestraatweg 138c 0007,
wijzigen gebruik naar praktijkruimte (13/12/2016) 25227-2016.
Driehuis
Park Schoonenberg, kappen 3 bomen (12/12/2016) 25087-2016;
Park Schoonenberg, kappen boom
(12/12/2016) 25092-2016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 126,
schilderen buitenhoutwerk, renoveren dakbedekking/goten/gevels
(13/12/2016) 20586-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, isoleren dak
(19/12/2016) 22243-2016;
Oude Pontweg 122, legaliseren diverse bouwwerken, gebouwen, gebruik gronden (19/12/2016) 214082016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij

de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes
vermeld. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

IJmuiden
Cepheusstraat 19rd, plaatsen dakkapel (15/12/2016) 21221-2016;
Plein 1945 hoek P.J. Troelstraweg –
Zeeweg, plaatsen pergola (16/12/16)
24051-2016;
Eksterlaan 12, wijzigen kapspant

(20/12/2016) 22730-2016.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 1, vergroten dakkapel (15/12/2016) 23811-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 43, oprichten
van een woning (13/12/2016) 178252016.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, kappen144 bomen (15/12/2016) 24004-2016.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 170 9000, bouwen
startheuvel (14/12/2016) 232742016;
Geelvinckstraat 97 en 99, plaatsen
dakopbouw (15/12/2016) 24071-

2016;
Leeghwaterweg 1, plaatsen van dakreclame, reclamezuil, banieren
(15/12/2016) 23570-2016.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Kofferbakmarkten, Velserduinplein,
19 maart, 20 augustus, 24 september,
15 oktober 2017 van 08:00 tot 15:00
uur 22213-2016 (14/12/2016)
Velserbroek
Nieuwjaarsborrel, Villa Westend
Westlaan 41op 7 januari 2017 van
19:00 tot 00:30 uur 21863-2016 (1512-2016)

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken hierbij bekend dat per 1 januari 2017
de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente
Velsen (CAR/VAR) wordt gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door

het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
aangekondigde wijzigingen van de
arbeidsvoorwaarden in de volgende
circulaires:
• ECWGO/U201601310 van 10 november 2016 met als onderwerp:
“CARUWO-wijzigingen als gevolg
van invoering IKB”;

• ECWGO/U201601499 van 24 november 2016 met als onderwerp:
“aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering”.

dunning van het bosperceel dus om
andere bomen meer ruimte te geven,

maar ook om er een maaipad te maken. Bovendien wordt hierdoor meer

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling
is in het elektronisch gemeenteblad

gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in
te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening
worden ook gepubliceerd op www.
overheid.nl. Het besluit tot wijziging
treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Kapmelding
Bij de Kamp/Hofgeestereind worden 12 elzen en een berk gekapt. Uit-

veiligheid gecreëerd rondom het
tankstation/wasstraat.

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Meeste toeristen komen
uit Noord-Holland
Velsen - Velsen moet
het vooral hebben van de
Noord-Hollandse dagjestoerist, zo blijkt uit het Bezoekersonderzoek Velsen
2016 dat gebeurde in de
Metropoolregio
Amsterdam (MRA) en de Kustmonitor 2015 dat werd verricht onder Duitse en Belgische inwoners.
Bij het MRA onderzoek
werden 340 bezoekers in
Velsen ondervraagd bij diverse locaties. 82 procent
van hen kwam uit NoordHolland en 7 procent uit
Duitsland. Uit andere landen kwam 11 procent. Het
gaat dan vooral om dagjesmensen. Wel is het aantal overnachtingen in Velsen door uitbreiding van
het aantal verblijfsmogelijkheden flink gestegen,
van 220.000 overnachtingen in 2008 naar 336.000
in 2015. In 2015 waren de
cijfers wel hoog vanwege
SAIL. De meeste bezoekers hebben grote waardering voor de combinatie van haven en strand
in Velsen, iets wat Velsen

onderscheidt van andere
kustplaatsen.
Ook evenementen zijn belangrijke toeristentrekkers,
reden waarom men deze
meer gaat promoten. Helaas blijven de bestedingen van toeristen in Velsen nogal achter, vergeleken met die in andere
plaatsen.
Gemiddeld besteden dagjesmensen 25 euro per
persoon per dag, voornamelijk aan eten en drinken. Vooral aan het winkelen blijft wordt minder uitgegeven in Velsen, vergeleken bij de andere locaties. Verblijfstoeristen besteden overigens wel iets
meer dan de gemiddelde
toerist per dag, gemiddeld
93,99 per persoon per dag.
Hoewel er veel waardering
is voor de faciliteiten, zoals horeca, bereikbaarheid per auto en netheid
van het strand, wil de gemeente daar nog op inzetten. Onder meer door het
nieuwe bezoekerscentrum
Brak, en een opschoonactie op de routes naar de

kust en de haven.
Uit het toeristisch onderzoek naar bezoekers uit
België en Duitsland, via
de Kustmonitor 2015, blijkt
dat Duitse en Belgische
gasten het liefst uitwaaien op het strand, restaurants met streekgerechten bezoeken en veel interesse hebben in het achterland van de kust. Kustplaatsen
onderscheiden
zich te weinig van elkaar.
Maar IJmuiden aan Zee
is bekender bij de Belgen
dan bij de Duitsers. Het
potentieel aantal bezoekers voor de komende 3
jaar loopt voor Duitsland in
de miljoen en voor België
is dat meer dan 400.000.
Dat geeft aan dat er zeker
marktkansen zijn voor Velsen.
Daarom wil de gemeente
bedrijven die werken met
streekproducten onder de
aandacht gaan brengen en
interessante fiets- en wandelroutes vertalen in het
Duits. Het profiel IJmuiden
Rauw aan Zee wordt verder ontwikkeld.

Waterballet op Plein ‘45
IJmuiden - Op de kruising Lange Nieuwstraat/Plein 1945/
Zeeweg is dinsdagochtend een waterballet ontstaan. Dat
kwam door een gesprongen waterleiding op het terrein waar
aan de weg wordt gewerkt. PWN is ter plaatse gekomen om
de leiding te repareren. Het is niet bekend of het vele water schade heeft veroorzaakt aan de gerenoveerde Lange
Nieuwstraat. (foto: Friso Huizinga)

Kerst in de Dorpskerk
Santpoort-Noord - Kerst
vieren met de kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden of alleen, dat kan in de
Dorpskerk. Iedereen is van
harte welkom. Op 24 december om 18.30 uur wordt begonnen met het traditionele
kinderkerstfeest. Jong en oud
zijn van harte welkom bij de
kerststal, de engelen en de
herders. Even later om 22.00
uur begint de kerstnachtdienst. In de warme Dorps-

kerk kun je de oude kerstliederen meezingen en hoor je
prachtige muziek. Na afloop
wordt nog even doorgezongen en komt men ‘allen tezamen’ op het plein met warme
chocolademelk en glühwein.
Op Eerste Kerstdag, zondag
25 december om 10.00 uur
klinken weer de oude liederen. Ook dan word je verrast
door mooie muziek en wordt
het verhaal van Maria en Jozef verteld.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt,
schriftelijk (Postbus 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 bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen
een termijn van 6 weken na de datum waarop het besluit elektronisch 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 combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Zeewijkplein 480, 1974 PS IJMUIDEN

- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Meubelmakerstraat
over circa 15 meter ten noordoosten van de zijweg Wagenmakerstraat te
Velserbroek door middel van het plaatsen van de borden E1 (2x) zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Meubelmakerstraat
over circa 15 meter ten zuidwesten van de zijweg Wagenmakerstraat te Velserbroek door middel van het plaatsen van de borden E1 (2x) zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
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