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Zwembad De Heerenduinen veilig en schoon

U bent van
harte welkom

Zwembad De Heerenduinen heeft
in 2017 opnieuw voldaan aan de
eisen en normen van het landelijk
Keurmerk Veilig & Schoon.

Nieuwjaarsreceptie 2018

De keuring van De eerenduinen,
vallend in categorie D van multi unctionele zwembaden met een ruim
voorzieningenniveau, is in oktober
uitgevoerd door de ona ankelijke en
deskundige certi cerende instelling
lo d s egister ualit ssurance.

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.

Schoon
p een zwembad zijn nogal wat wettelijke eisen en richtlijnen van toepassing. Die zijn o.a. vastgelegd in
de et h gi ne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
V
. aar ook dient voldaan
te worden aan de aterleidingwetgeving en legionellapreventie, de wet
ilieubeheer en aan verschillende
ouwbesluiten.

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.

Veilig
aast de wettelijke eisen is het
zwembad ook beoordeeld op veiligheid. Velsen hee t een toezichtplan, dat gericht is op verdrinkings-

gevaar, de bevoegdheid, bekwaamheid en herkenbaarheid van het personeel. Dit plan is akkoord bevonden,
zo ook het calamiteiten- en ontruimingsplan en velen andere plannen
en procedures. Kortom wembad
De eerenduinen voldoet aan alle
criteria van het keurmerk. Veiligheid
en h gi ne staan steeds voorop en iedereen kan met een gerust hart elke
dag komen zwemmen. et zwembad
blij t in de tussentijd uiteraard keihard werken om het keurmerk ook in
de komende jaren te behouden. oto
gemeente Velsen

Uit het college

Foto: Eric van Leuven

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

aandag 25 december erste Kerstdag
Dinsdag 2 december Tweede Kerstdag
aandag 1 januari ieuwjaarsdag
aandag 8 januari 2018

esloten
esloten
esloten
pen vana 10.00 uur

•

et jaarverslag 201 -201 over
choolverzuim en voortijdig
schoolverlaten van school gaan
zonder diploma is uit. In dat
schooljaar daalde het verzuimcijer in idden- en uid-Kennemerland van 1.
naar 1.5 5 vergeleken met het jaar ervoor. ie
zonder diploma van school gaat,

krijgt begeleiding naar een andere opleiding o naar werk. De
speerpunten van beleid worden
voortgezet.
eer in ormatie op www.velsen.nl
bestuur-organisatie gemeenteraad
raadskalender collegeberichten
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Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2017?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te dragen
voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar) en Master (vanaf
40 jaar) van het jaar 2017.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het portgala op vrijdag maart 2018 in het Thalia Theater in IJmuiden. ent u iemand die
aan onderstaande voorwaarden voldoet o kent u iemand, o een team,
dat aan onderstaande voorwaarden voldoet, gee deze sporter s dan
v r 22 januari 2018 op via de aanmeldknop op de website van www.
sportgalavelsen.nl o stuur een email naar sportgala velsen.nl.
lk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. ie een kandidaat kent,
mag hem o haar o een heel team
voordragen. r zijn vij categorie n
portman, portvrouw, portploeg,
Talent en aster. De prestatie dient

behaald te zijn in het kalenderjaar
201 en de sport moet onderdeel zijn
van een sportbond die aangesloten
is bij het
C
. en deskundige jur bepaalt wie de winnaars zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats in het
Thalia Theater in IJmuiden en de
presentatie van het portgala is in
handen van rank noeks, sportverslaggever bij tudio port.
Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat
mag een niet-Velsenaar zijn die lid
is van een Velsense vereniging o een
Velsenaar die lid is van een niet-Velsense vereniging. Teamsporters die
uit Velsen komen en lid zijn van een
team dat niet uit Velsen komt worden individueel genomineerd.
ele teams, als het een Velsens team
is, inclusie alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij

een
ederlands kampioenschap
van een toernooi o wedstrijdenreeks.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een uropees kampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een ereldkampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een ereldbekerkampioenschap.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een uropacupwedstrijd.
- ls je 1e, 2e o e bent geworden bij
een wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de punten onder b tot en
met e .
- ls je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een o ci le
sportbond.
- ls je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden.
ominaties moeten v r 22 januari 2018 worden doorgegeven via
de aanmeldknop op de website van
www.sportgalavelsen.nl ok kunt
u de nominaties mailen naar sport-

gala velsen.nl. Voor vragen kunt u
ook bellen met imon de eers, a deling portzaken gemeente Velsen
0 -28 02505. oto einder eidijk

Laat uw klacht/melding
horen!
Losliggende stoeptegels, straatverlichting stuk of rioolproblemen? Meld het ons!

ok wil de gemeente graag weten o
u last hee t van overhangend groen
o vandalisme. ij zien graag uw reactie op de homepage van www.velsen.nl melding openbare ruimte.

et digitale ormulier is vereenvoudigd, waardoor u nog makkelijker en sneller uw melding kan
doorgeven. In drie klikken wordt
deze automatisch doorgestuurd
naar de juiste a deling.
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De kapotte tuinstoel levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de stoel recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds vorige week vrijdag 15 december 2017 heeft Velsen er weer
10 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.

iermee hebben ze o cieel het ederlanderschap verkregen.
urgemeester Dales ging in zijn toespraak
in op wat het betekent om de ederlandse nationaliteit te hebben en op
de bijzondere verbondenheid met ons
land, die daarmee gepaard gaat. et
gezelschap werd eestelijk onthaald.

a het o ci le gedeelte brachten de
nieuwe ederlanders een bezoek aan
het ee- en avenmuseum te IJmuiden.
15 december is het Koninkrijksdag, de
verjaardag van het Koninkrijk der ederlanden. p die dag in 1 5 kondigde koningin Juliana het tatuut voor
het Koninklijk der ederlanden a .
Vandaar dat deze dag is uitgeroepen
tot landelijk aturalisatiedag. os van
deze landelijke eestdag vindt er in de
gemeente om de zes weken een naturalisatieceremonie plaats, waarbij inwoners de ederlandse nationaliteit
verkrijgen. oto einder eidijk
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Gewijzigde afvalinzameling
Met de feestdagen gaat alles anders, ook de afvalinzameling van
HVC. Check daarom de afvalkalender (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 2 december en op
ieuwjaarsdag maandag 1 januari leegt VC geen a val-en rolcontainers kliko s. r zijn daarom in
week 52 en week 1 gewijzigde op-

haaldagen. ok als de voor u gebruikelijke ophaaldag niet op een
eestdag valt, kan uw a val toch op
een andere dag worden opgehaald.
De VC a valbrengstations zijn
tijdens erste en Tweede Kerstdag
en op ieuwjaarsdag eveneens gesloten. Van 2 tot en met 1 december bent u welkom op de a valbrenstations tijdens de vaste openingstijden.
VC wenst u leuke eestdagen en
een duurzaam 2018 toe

Allemaal diamanten!
aar lie st echtparen waren dit jaar 0 jaar getrouwd. De gemeente Velsen had hen vorige week woensdag 1 december jl. allemaal uitgenodigd om
dit jubileum te komen vieren in Villa estend in Velserbroek. ie niet op eigen gelegenheid kon komen, werd opgehaald. In totaal maakten 1 diamanten koppels gebruik van deze uitnodiging. De bruidsparen werden verwelkomd door burgemeester rank Dales, die graag met de echtparen a zonderlijk bij de raai versierde kerstboom op de oto wilde. oto einder eidijk

Nieuws uit
het zwembad
College bezoekt MyTec
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben vorige week dinsdag 12 december jl. de opleidingen MyTec bezocht van het Nova
College in Beverwijk. Doel van het
bezoek: kennismaken met de onderwijsvernieuwing van de mboopleidingen Elektrotechniek, Procestechniek en Werktuigbouwkunde.

Vernieuwing volgens het
Tec concept samen met bedrijven in de regio
binnen Techport. innen het
Tec model volgt een student een opleiding - bijvoorbeeld llround operationeel technicus en leert daarnaast ook de beginselen van lektrotechniek en
erktuigbouwkunde.
edrijven hebben namelijk behoe te aan vakmensen op een bepaald gebied, die van aangrenzende beroepen
ook kennis hebben.
MyTec
Tec is een initiatie binnen de sa-

menwerking Techport Industries,
waar de ocus ligt op de sectoren
energie, o shore, maakindustrie en
topsector high tech s stems materials. De kern van Techport ligt in de
IJmond, maar de aandacht gaat uit
naar samenwerking met alle partijen
in de etropoolregio msterdam en
oord- olland die actie zijn in deze
sectoren. Vanuit de regio Techport
werken bedrijven, scholen en overheden samen aan innovatie en de uitvoering van het Techniekpact
.
rank Dales, burgemeester Velsen,
aan het eind van het werkbezoek
ijn dat wij een open kijkje in de
keuken mochten hebben. ij zijn erg
onder de indruk van de onderwijsinnovatie en zien in de
Tec-opleidingen van het ova College een pareltje voor de regio. p de oto
ichel van ergen rank Dales in gesprek met ans nijders rechts ,
voorzitter College van estuur ova
College.

Openingstijden 23 december t/m 6 januari (Kerstvakantie):

ondag
aandag
Dinsdag
oensdag
Donderdag
Vrijdag
aterdag

ecreatiebad
0 .00-12.00 uur gezinnen
0 .00-12.00 uur gezinnen
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10.00-1 . 0 uur
10. 0-1 .00 uur

edstrijdbad
12.00-1 .00 uur
12.00-15.00 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
10.00-15. 0 uur
12.00 15.00 uur

aterdag 0 december sluit het wedstrijd bad om 1 . 0 uur i.v.m. a zwemmen.
ondag 1 december sluit het zwembad om 12 uur na het gezinszwemmen.
et banen zwemmen op maandag van 1 .00 15.00 uur vervalt. Vana 1 .00
uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en recreatiebad.
et zwembad is gesloten op maandag 25 en dinsdag 2 december, zondag 1
december na 12.00 uur en maandag 1 januari. Van 0 december t m januari ligt in het wedstrijdbad de igzag Tropical-hindernisbaan
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Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan
regels gebonden. Vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2017
van 18.00 uur tot 1 januari 2018
02.00 uur worden afgestoken.

Vuurwerkvrije zones
Tijdens de jaarwisseling is het verboden om vuurwerk a te steken
op sommige locaties binnen de gemeente. innen de gemeente Velsen
zijn dit de volgende locaties
- lle scholen en schoolpleinen e.o.;
- Kinderboerderij Velserbeek e.o.,
Velsen- uid;
- Korenmolen
De
andhaas,
stelaan 8 te antpoort- oord
e.o.;
- Kerbert Dierentehuis,
eeren-

duinweg 8 te IJmuiden e.o.
De politie zal optreden tegen overtreders van dit verbod. vertreding
kan leiden tot een hechtenis van
ma imaal maanden o een kse
geldboete.
Illegaal vuurwerk
et penbaar inisterie, de politie
en de gemeente Velsen waarschuwen voor het gebruik van illegaal
vuurwerk, dat voornamelijk a omstig is uit ost- uropa. Dit vuurwerk zorgt voor veel slachto ers. De
stra en voor het bezit ervan zijn bovendien hoog. Kijk voor meer in ormatie op www.politie.nl themas
vuurwerk.

(Brand)veilig het jaar uit
Statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

et merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil
zeggen dat de daders niet alle con-

se uenties van hun daden overzien. r is een checklist
rand
veilig het jaar uit opgesteld. et 10
eenvoudig te realiseren maatregelen kunt u het preventieniveau van
gebouwen aanmerkelijk verbeteren. vindt deze checklist op www.
velsen.nl.

Gebruikt frituurvet en
bakolie? Lever het in!
Lever het in bij de supermarkt of
bij het afvalbrengstation! Vet en
olie krijgen dan een nieuw leven
als biodiesel. Hoe mooi is dat?

en huishouden gebruikt jaarlijks
zo n acht kilo rituurvet. Dit kan u
inleveren op het VC a valbrengstation en in de gele container bij u
in de buurt. a verzameling gaan vet
en olie naar een abriek voor de verwerking tot biodiesel. p die biodiesel kunnen weer auto s rijden.
Gele container
ond de eestdagen gebruiken we
vaker rituur- o bakolie. ijvoorbeeld om rites, oliebollen o appelappen te bakken. Dit gebruikte rituurvet o olie kunt u weer terug gieten in de originele verpakking o in
een lege plastic es. ok bakolie o
restjes jus mogen hierbij. Doe de a gesloten verpakking in een gele container bij u in de buurt veelal bij supermarkten o breng deze naar het
a valbrengstation.

Welke olie inleveren?
Dit zijn vloeibaar rituurvet, vast
rituurvet, rituurolie, plantaardige
olie, jus en restjes bakolie. iet alleen de olie kunnen we rec clen. ok
plastic dat overblij t, wordt gescheiden in een eigen rec clingproces en
weer verwerkt tot nieuwe plastic
producten. eer in ormatie vindt u
ook op www.vetgoedbezig.nl.

Wist u dat..

de gemeente Velsen alle
huishoudens in 2020
elektriciteit neutraal wil
laten zijn?
Het opwekken van duurzame
energie heeft voor de gemeente
Velsen hoge prioriteit. Binnen de
gemeente Velsen zijn duurzame
bronnen binnen handbereik, zoals zonne-energie, warmte-koude opslag, windenergie en hergebruik van industriële warmte
(warmtenet). De gemeente werkt
hard om deze bronnen op grote
schaal toe te passen.

Wat doet de gemeente zelf?
p diverse gemeentelijke gebouwen
zijn zonnepanelen geplaatst. ok
wordt een deel van het gemeentehuis door middel van warmtekoude
opslag
K voorzien van warmte. De gemeente hee t de ambitie
dat alle huishoudens in 2020 energieneutraal zijn voor stroom. Daarvoor zoekt ze de samenwerking met
inwoners, woningbouwcorporaties,
maatschappelijke instellingen en
bedrijven.
Wat kunt u als inwoner doen?
et meest eenvoudig is het plaatsen
van zonnepanelen op uw dak. en
investering in zonnepanelen is te-

genwoordig binnen
8 jaar terugverdiend. et is raadzaam om voora in ormatie in te winnen bij een
installateur o bij het gratis in ormatieloket www. Duurzaambouwloket.nl. ls uw eigen dak niet geschikt is en u wilt toch bijdragen
aan het opwekken van zonne-energie, dan kunt u zich ook wenden tot
de co peratie nergiek Velsen en
zonnepanelen op daken van derden
leggen. Voor meer in ormatie www.
energiekvelsen.nl.
Bij verbouwing
Indien u uw woning gaat verbouwen
o een woning gaat kopen, denk dan
ook aan de mogelijkheid om de CV
ketel te vervangen door een warmtepomp. p dit moment is hiervoor
subsidie verkrijgbaar via www.rvo.
nl subsidies-regelingen investeringssubsidie-duurzame-energieisde warmtepompen-isde.
Voor
meer in ormatie kunt u zich ook
wenden tot www.duurzaambouwloket.nl. p de oto einder eidijk
het bestuur van nergiek Velsen vlnr ; Joost Kok, rank Cornet en en
ouda
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Werkzaamheden op kruising
en in Engelmundusstraat
Vanaf maandag 8 januari 2018
start BAM Infra Wegen - in opdracht van de gemeente Velsen met werkzaamheden aan de kruising Kalverstraat / Engelmundusstraat / Frans Naereboutstraat en
het Velserduinplein. Op de kruising komt een verkeersplateau en
de Engelmundusstraat wordt opnieuw bestraat.

Planning
e verwachten dat we ongeveer 2
weken aan de kruising zullen werken. De totale werkzaamheden inclusie herinrichting ngelmundusstraat duren o 8 weken, maar dat
is ook a ankelijk van het weer.
Slecht weer zorgt voor vertraging
ij slecht weer vorst, sneeuw etc.
loopt dit werk vertraging op. e hopen natuurlijk dat dat niet gebeurt.
aar als het nodig is, zetten we de
vertraging op de acebookpagina van
de gemeente acebook gemeentevelsen o op de website www.velsen.
nl. illustratie gemeente Velsen

Kort parkeren in centrum
van Santpoort-Noord
In de week van 15 januari 2018
wordt op twee plaatsen in het
centrum van Santpoort-Noord
bij wijze van proef een blauwe
zone ingesteld . Dit om kort(er)
parkeren te stimuleren.

innen de blauwe zones is parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 00-18 00 uur gedurende 1,5 uur toegestaan bij vertoning
van de begintijd van het parkeren
op de parkeerschij . uiten dit tijdvenster zijn de parkeervakken vrij
toegankelijk. arkeerdruk is de reden voor het instellen van de blauwe zones in de winkelomgeving.
et het instellen van de blauwe zo-

C.V. der Doesstraat

Engelmundusstraat
Tijdens het werk zijn de kruising en
de ngelmundusstraat voor al het
doorgaande verkeer a gesloten. ewoners omwonenden worden in de
eerste week van januari 2018 per
brie ge n ormeerd. inkeliers zijn
persoonlijk op de hoogte gesteld. De
markt blij t voorlopig nog op het oude gedeelte van het Velserduinplein
staan. Dat betekent, dat de ngelmundusstraat toegankelijk blij t

vana de ange ieuwstraat zodat
de marktkooplieden vana de ange ieuwstraat het Velserduinplein
kunnen benaderen.

nes komt de gemeente tegemoet
aan de wens van de inkeliersvereniging antpoort- oord.
Waar?
De blauwe zones worden ingesteld bij het oostelijk deel van de
parkeergelegenheid aan het urgemeester
eertsplantsoen inclusie de westzijde van het deel
van de agelingerweg tussen het
urgemeester
eertsplantsoen
en de oo dstraat en het deel van
de oo dstraat ten zuiden van de
uis ten iltstraat tot en met de
parkeervakken ter hoogte van het
pand met nummer 2
zie situatieschetsen .

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

in het gemeentehuis. et KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 1 .00 uur. p donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen o
vragen die daarmee te maken hebben,
kunt u een a spraak maken met n
van de vakspecialisten via 1 0255.

Kunt u iets niet vinden o hee t u een
vraag el dan 1 0255, u hoe t hiervoor geen netnummer te draaien. iteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

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

werkdag van 08. 0 tot 1 .00 uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een a spraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen aciliteert meldingen o klachten over discriminatie. ij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een ormulier verkrijgbaar, waarop u uw melding o klacht kunt noteren. raag
deze vervolgens versturen naar ureau Discriminatiezaken Kennemerland in aarlem. eer in ormatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 201 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vana 1 januari 201 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de In opagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De o geest. et elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. In ormatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het aadsplein is te vinden
op www.velsen.nl gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 9
december 2017 tot en met 15 december 2017 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
Krentenboomho ong., oprichten 50
woningen 11 12 201
20 -201 ;
adarstraat ong., oprichten
appartementen
parkeergarage
1 12 201
22 2-201 ;
Velserduinweg 2 8, wijzigen praktijk- en winkelruimten naar 2 appar-

tementen 1 12 201
2 1-201 ;
angevlak 1, plaatsen dakkapel
1 12 201
2 8-201 .
Velsen-Noord
Duinvlietstraat , plaatsen dakkapel
11 12 201
20 -201 .
Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen speeltoestellen
11 12 201
2008-201
ijksmonument .
Santpoort-Noord
Velserhoo tlaan 1, kappen boom
noodkap 11 12 201
2100-201 ;
eeweg ong., aanleggen verharding
etspad eeweg Duin-en Kruidberg
11 12 201
20 -201 ;
oo straat 1 0, tijdelijk gebruik

deel achterer als terras 11 12 201
21 -201 ;
Kerkweg 1 8 en150, plaatsen dakopbouw met 2 dakkapellen en 1 dakraam aan voorzijde 15 12 101
250 -201 .

voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie tedelijk choon
Velsen. Voor meer in ormatie over
welstand 1 0255

Driehuis
Driehuizerkerkweg 188, starten ed
reak ast 1 12 201
2 1 201 .

Verlenging beslistermijn
urgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
. van de et algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken

Rectificatie:
Santpoort-Noord
Dokter de rootlaan , plaatsen dakkapel 0 12 201
1 2 -201 .
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen

IJmuiden
James
attstraat b, verhogen
en splitsen twee opslagunits dak
11 12 201 2
1-201 .

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.

Velserhoo tlaan 1, kappen boom
noodkap 1 12 201
2100201 ;
roenelaantje
001 , legaliseren
tuinhuis 15 12 201 2
1-201 .

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
ouise de Colign laan , plaatsen
dakkapel 15 12 201 2 520-201 .

IJmuiden
Velserduinweg 50, legaliseren era scheiding 1 12 201 20 5201 ;
Cepheusstraat 2, vervangen groen
door moestuin, plaatsen er a scheiding 1 12 201 2
5-201 .

Driehuis
i ron mus van lphenlaan 5,plaatsen erker met balkon 11 12 201
28508-201 ;
Driehuizerkerkweg
en 5, aanpassen lui el 1 12 201 2 5 201 .

Velsen-Noord
e ndersweg 1,wijzigingen hoo dzakelijk gevels, interieur, veranda s
ten opzichte van verleende vergunning 15 12 201 10 0-201 .

Velserbroek
Dammersweg 1 , plaatsen berging
15 12 201
-285 -201 ;
estbroekerweg 12 , plaatsen 2
dakkapellen 15 12 201
28
201 .

Santpoort-Noord

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velserbroek
nieuwjaarsduik, op1 januari 2018 van 15.00 tot 15 0 uur,
locatie
strand
estbroekplas
15 12 201 2
5-201 .
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
verkoop bloemen en planten op
woensdag t m zaterdag, locatie Kennemerplein hoek Kennemerlaan te
IJmuiden 1 12 201
1 8-201
verlenging .
Velsen-Noord
verkoop slagerproducten en worst
op vrijdag, locatie ijkerstraatweg
ter hoogte van 1
te Velsen- oord
1 12 201
0550-201 verlenging .

Beleidsregels Evenementenveiligheid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 12 december hebben besloten op grond van Art 4:81
tot en met 4:84 Awb en 1:3 lid 4 Awb, Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening 2009 en het Evenementenbeleid gemeente Velsen
2016

• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201 vast te stellen
• beleidsregels venementenveiligheid gemeente Velsen 201 in werking te
laten treden daags na publicatie

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 22 december 201
Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

dening 2017 Velsen:

• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018

Geld vinden makkelijker
voor verenigingen en
organisaties in IJmond
IJmond - Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen vanaf 2018 makkelijker op zoek
naar geld voor hun activiteiten
en projecten. Via de websites
van de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen kunnen
zij straks rechtstreeks de landelijke database van Vindsubsidies.nl raadplegen, met daarin de informatie over alle beschikbare particuliere, landelijke, provinciale en regionale
fondsen en regelingen.
Regelmatig kloppen maatschappelijke organisaties zoals
verenigingen, buurthuizen of
inwonerinitiatieven voor ondersteuning aan bij de gemeente
als zij op zoek zijn naar alternatieve financiering voor hun activiteiten, projecten of investeringen. Niet alleen met het doel
om meer geld binnen te krijgen, maar ook om minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie.
De IJmondgemeenten hebben
besloten in zee te gaan met
Vindsubsidies.nl. Dit bedrijf
heeft een landelijke database
ontwikkeld waarin niet alleen
(vrijwel) alle fondsen en rege-

lingen zijn opgenomen, maar
waarin deze ook direct door organisaties en verenigingen digitaal zijn te raadplegen en te
gebruiken. Deze database, het
digitale fondsenloket, krijgt een
directe link via de website van
de gemeenten, waardoor het
voor organisaties en verenigingen eenduidig en eenvoudig te
bereiken is. Ook het direct indienen van aanvragen bij fondsen is via het digitale loket mogelijk.
Het researchteam van Vindsubsidies actualiseert dagelijks de zeer gedetailleerde regelingenbeschrijvingen in de
database van het fondsenloket.
Daarnaast verzorgt zij een dagelijkse nieuwsvoorziening met
het belangrijkste Europese, nationale, en regionale subsidienieuws.
Begin 2018 wordt het fondsenloket opengesteld. Daarover
zal uitgebreid worden bericht.
De gemeenten volgen het gebruik nauwkeurig en zullen ook
de raadplegers vragen naar
hun ervaringen. Op basis daarvan nemen de gemeenten eind
2018 een besluit over eventuele
voortzetting van de deelname.

De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.
nl

Vluchtelingenwerk

Kerstconcert op
Tweede Kerstdag
Santpoort-Noord - Op
Tweede Kerstdag kunt u
weer genieten van het traditionele kerstconcert van
de muziekvereniging Soli. Als u er even tussenuit
wilt bent u om 13.00 uur
van harte welkom in het
gebouw van de muziekvereniging Soli.
Op Tweede Kerstdag wordt
hier het traditionele kerstconcert gegeven door het
opleidingen- en het harmonieorkest van de vereniging. Tijdens dit concert

kunt u genieten van de orkesten die zeer aansprekende kerstmuziek zullen spelen, maar kunt ook
meezingen met de kerstliedjes. In een ongedwongen en gezellige sfeer is
er na afloop gelegenheid
om nog even na te praten
onder het genot van een
drankje.
Na het gratis toegankelijke
concert wordt een collecte
gehouden om de kosten te
kunnen dekken. (foto: aangeleverd)

Velsen – Er is tijdens de
raadsvergadering van 7 december mogelijk een misverstand ontstaan over het beeindigen van de overeenkomst met Vluchtelingenwerk Velsen. Geen paniek,
want de gemeente is al bezig met een nieuwe overeenkomst. De overeenkomst
met Vluchtelingenwerk Velsen nadert de vooraf bepaalde looptijd. Vluchtelingenwerk Velsen kan, net als andere partijen, de dienstverlening aan statushouders opnieuw aan de gemeente Velsen aanbieden. Momenteel
zijn hierover gesprekken met
Vluchtelingenwerk Velsen.

Nieuwjaar in
De Hofstede
Velserbroek - De Hofstede
houdt op 5 januari 2018 een
nieuwjaarsreceptie voor alle
bewoners en de omwonenden. U bent allen van harte
welkom om tussen 14.00 uur
en 16.00 uur om gezamenlijk
een hapje en een drankje te
komen nuttigen en te proosten op het nieuwe jaar.

• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering van 12 december 2017 hebben besloten op grond van
het Convenant VVE Voor en Vroegschoolse Educatie Velsen (2015),
de uitvoeringsnotitie ouderbetrokkenheid in VVE in Velsen 2015 en
op grond van artikel 3, tweede lid van de Algemene Subsidie Verordening 2017 Velsen:

Ter inzage
De integrale tekst is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de
gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.
nl
vast te stellen.
• De subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Velsen 2018
in werking te laten treden op 1 januari 2018.

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in de
vergadering op 5 december 2018 hebben besloten:

Inwerkingtreding
De beleidsregels bijzondere bijstand treden in werking op 1 januari 2018.

• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 gemeente
Velsen vast te stellen;
• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2015 gemeente
Velsen in te trekken;
• de beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018 in werking
te laten treden op 1 januari 2018;

Ter inzage
De integrale tekst van de beleidsregels is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens liggen de beleidsregels 12 weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de website overheid.nl.

Beleidsregels bijzondere bijstand en minimaregelingen 2018
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