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

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

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

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 

komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Thaliaplein geopend
Donderdag 17 december werd in 
Oud-IJmuiden gevierd dat het 
Thaliaplein klaar is.

De afgelopen jaren is het voorma-
lig bedrijventerrein omgetoverd in 
een aantrekkelijk nieuw woonge-
bied. Het was een gezellig samenzijn 
bij de kerstboom met de nieuwe be-
woners, mensen van BPD Ontwikke-
ling, Velison Wonen, Woningbedijf 
Velsen en de gemeente Velsen. Op de 
foto overhandigt Wethouder Ronald 
Vennik een kerstkaart van het Tha-

liaplein aan de heer Chris Hoppen-
brouwer en mevrouw Truus Groen, 
beide bewoners van het eerste uur in 
Oud-IJmuiden.

Met de recente start verkoop van 
DOK 09 wordt op korte termijn de 
250ste nieuwbouwwoning gereali-
seerd. En dat is nog niet alles. In de 
komende paar jaar komen er nog 
minstens 250 woningen bij in Oud-
IJmuiden. Voor meer informatie 
kijk op www.oudijmuiden.nl. (foto: 
Reinder Weidijk)

Wijkcentrum gesloten
Wijkcentrum De Stek in Velsen-
Noord is tussen Kerst en Oudjaar 
gesloten.

Normaal gesproken zijn er ’s maan-
dags tussen 16.00 en 16.30 uur 
mensen aanwezig van Burgerza-

ken, gemeente Velsen. Dat gaat op 
maandag 28 december dus niet 
door. 

Die dag kunt u tot 16.00 uur bij Bur-
gerzaken op het gemeentehuis in 
IJmuiden terecht.

Allemaal diamanten
2015 was het jaar van een onge-
kend aantal diamanten echtpa-
ren in Velsen. Maar liefst 67 echt-
paren waren dit jaar 60 jaar ge-
trouwd.

De gemeente Velsen had hen vorige 
week woensdag (16 december) alle-
maal uitgenodigd om dit jubileum te 

komen vieren. Wie niet op eigen ge-
legenheid kon komen, werd opge-
haald. In totaal maakten 31 diaman-
ten koppels gebruik van deze uitno-
diging. De bruidsparen werden ver-
welkomd door locoburgemeester 
Annette Baerveldt, die zichtbaar ge-
noot van hun verhalen. (foto: Rein-
der Weidijk)
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Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente 
Velsen uitsluitend op 31 decem-
ber 2015 van 18.00 uur tot 1 ja-
nuari 2016 02.00 uur worden af-
gestoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-

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

Brug middensluis dicht
De brug over de middensluis aan 
de zeezijde blijkt onverwacht 
in slechte staat te verkeren. Dat 
constateerde Rijkswaterstaat tij-
dens de laatste inspectie van de 
bruggen op het sluizencomplex 
in IJmuiden. De brug is direct af-
gesloten voor al het verkeer. Op 
korte termijn start een onderzoek 
naar de reparatie. Advies voor au-
tomobilisten: ga niet over de slui-
zen maar via de Velsertunnel.

De schade aan de brug is waarschijn-
lijk ontstaan doordat er te zwaar ver-
keer overheen rijdt. Rijkswaterstaat 
gaat de brug op korte termijn repare-
ren; dit gaat naar verwachting enke-
le maanden duren. 

Weggebruikers moeten rekening 
houden met vertraging op de sluis-
route. A� ankelijk van de water-
stand en hoeveel schepen er geschut 
worden, kan de vertraging oplopen 
tot meer dan 40 minuten. Daar komt 

nog vertraging bij, omdat het verkeer 
dat staat te wachten maar in één 
richting tegelijk over de brug aan de 
kanaalzijde kan rijden. Rijkswater-
staat advisee0rt automobilisten om 
geen gebruik te maken van de rou-
te over het sluizencomplex, maar ge-
bruik te maken van de Velsertunnel.

Fietsers en voetgangers wel over 
de brug? 
Onderzocht wordt of fi etsers en 
voetgangers wel gebruik kunnen 
blijven maken van de brug. Begin ja-
nuari wordt dat duidelijk. Tot die tijd 
kunnen fi etsers en voetgangers ge-
bruik maken van de pont vanaf het 
Pontplein in IJmuiden. 

In april 2016 begint de renovatie van 
de Velsertunnel. De Velsertunnel 
is dan voor 9 maanden afgesloten. 
Rijkswaterstaat gaat er van uit dat 
de herstelwerkzaamheden aan de 
brug over de middensluis klaar zijn 
voor deze renovatie begint.

Tien maatregelen voor gebouwen

Check (brand)veiligheid
Zet afvalcontainers binnen, sluit 
ramen en deuren goed, en zorg 
dag en nacht voor goede buiten-
verlichting – 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 voor-
komen, en dat scheelt een hoop 
narigheid en geld. 

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

Sociaal Wijkteam staat voor u klaar in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam staat voor u klaar. Ook op donderdag 17 december was dat zo. On-
der het genot van warme chocolademelk en een stukje kerststol konden inwoners van 
Velserbroek kennis maken met de zorgverleners en hun service.

Het Sociaal Wijkteam stond deze zachte winterdag in het winkelcentrum van Velserbroek om 
kennis te maken met de inwoners. Maar vooral om hen op weg te helpen als er zorg nodig is. Tij-
dens de verschillende gesprekken werd duidelijk dat het Sociaal Wijkteam nog aan bekendheid 
kan winnen. Veel inwoners van Velserbroek waren geïnteresseerd in de mogelijkheden van het 
team. Door hun professionaliteit en de samenwerking met verschillende organisaties kan het 
Sociaal Wijkteam mensen goed informeren, leren om hun eigen kracht te benutten of door te 
verwijzen waar nodig.

Eens per maand in Velserbroek
Het Sociaal Wijkteam is vanaf  7 januari 2016 iedere eerste donderdagochtend te vinden in de 
bibliotheek van Velserbroek van 11.00 tot 12.30 uur. Bent u het team misgelopen en wilt u meer 
weten? Heeft u zelf een vraag of een probleem, kom dan langs.  Iedereen is welkom! Bellen kan 
ook via nummer: 088-8876970. E-mail: contact@swtvelsen.nl. Of u belt het algemene nummer 
van de gemeente Velsen: 140255 (geen netnummer nodig). (foto: gemeente Velsen)
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Bewonersinitiatief verzilverd

WhatsApp-borden
geplaatst in Velsen-Noord
Ongenode gasten: er wordt op 
u gelet! Sinds 11 december han-
gen er WhatsApp-borden in Vel-
sen-Noord. Wethouder Robert te 
Beest, relatiemanager Rob Plessi-
us en wijkagent Henk Hobo deden 
samen de onthulling.

Door middel van Whatsapp groe-
pen maken de bewoners van Velsen-
Noord elkaar attent op zaken die spe-
len in de buurt. Ze houden een oogje 
in het zeil, zodat ze sneller verdachte 
zaken door kunnen geven aan de po-
litie.

Het wijkplatform van Velsen-Noord, 
waarin ook de gemeente vertegen-
woordigd is, wilde de WhatsApp-bor-

den plaatsen en vroeg of de gemeente 
Velsen daarbij kon helpen. Rob Ples-
sius, de wijkrelatiemanager van Vel-
sen, maakte hen attent op de moge-
lijkheid van een ‘bewonersinitiatief ’ 
en zo kwam de zaak aan het rollen. 
In totaal zijn er in Velsen-Noord zes 
WhatsApp-borden geplaatst, in elke 
wijk één. 

Om er een o�  cieel tintje aan te geven, 
mocht Robert te Beest, wethouder 
Welzijn, het bord aan de Melklaan 
onthullen, in aanwezigheid van wijk-
agenda Henk Hobo en Rob Plessius. 
Allen hopen dat Velsen-Noord door 
de borden en de WhatsApp-groepen 
veiliger en lee� aarder wordt. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In december en januari zijn dit de openingstijden:

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

Donderdagavond 24 en 31 december is het gemeentehuis ook gesloten.

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 6 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor ver-
branding. Elke boom is 50 eurocent waard. Heb je er veel? Breng ze 
dan naar de brandplaatsen aan de Heerenduinweg in IJmuiden en de 
Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, Canopusplein van 13.00 tot 16.00 

uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur 
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 13.00  tot 16.00 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 13.00 tot 17.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne van 13.00 tot 16.00 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de kerk van 13.00 tot 16.00 uur
• Santpoort-Zuid: naast het station van 13.00 tot 16.00 uur 
• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen, brand-

plaats, van 13.00 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 7 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg tegenover de 
tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 9 januari 2016 neemt HVC Inzameling (vroeger ReinUnie) de 
kerstbomen mee die vanaf 8.00 uur bij de minicontainers of bij de onder-
grondse containers liggen. (foto: gemeente Velsen)

Burgernet breidt zich uit
Burgernet Velsen heeft er 186  
nieuwe deelnemers bij! Dit is 
het voorlopige resultaat van 
een campagne in de afgelopen 
maand. 

Bij Burgernet doet de politie een be-
roep op de burgers. Diegenen die 
zich bij het netwerk hebben aan-
gemeld, ontvangen na een incident 

een spraak- of sms-bericht met een 
duidelijke omschrijving van een 
persoon of voertuig. Als zij de ver-
dachte zien of andere aanwijzin-
gen hebben, kunnen zij gratis bellen 
naar 0800-0011. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken. 

Ook meedoen? Aanmelden bij Bur-
gernet kan via www.burgernet.nl.
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Afval tijdens feestdagen
HVC (vroeger de ReinUnie) 
neemt verschillende maatre-
gelen om vuurwerkschade te 
voorkomen. Het huisvuil wordt 
soms op andere dagen opge-
haald, parkeermeters gaan uit, 
afvalcontainers worden afge-
sloten of weggehaald en nog 
meer. Hieronder de maatrege-
len op een rij.

Huisvuil
Uw huisvuil wordt tijdens de 
Kerst op andere dagen opgehaald. 
De inzameling is naar voren ge-
plaatst of naar achteren. Kijk op 
de digitale afvalkalender op www.
hvcgroep.nl. Ook het afvalbreng-
station van HVC is tijdens de 
feestdagen gesloten.

Prullenbakken & afvalcontai-
ners
Tegen de kerst worden diverse 
openbare prullenbakken dichtge-
maakt, net als de meeste houders 
van hondenpoepzakjes. In de he-
le gemeente Velsen worden de bo-
vengrondse ‘Plastic Hero’ con-
tainers voor plastic afval op 30 of 

31 december weggehaald en tus-
sen 2 en 4 januari weer terugge-
zet. De ondergrondse container 
voor kunststof afval bij winkel-
centrum Velserbroek wordt op 31 
december afgesloten tot 2 januari. 
De ondergrondse containers voor 
kunststof die bij de andere win-
kelcentra staan, blijven wel open, 
evenals de papier- en glas contai-
ners.

Parkeermeters 
De parkeermeters worden in Vel-
sen op maandag 28 december uit-
gezet en op maandag 4 januari 
2016 weer in bedrijf genomen. 

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomen-
verbrandingen in IJmuiden en 
Santpoort op woensdag 6 januari 
kunnen overgebleven kerstbomen 
op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 
uur worden neergezet bij de clus-
terplaats voor minicontainers of 
bij de ondergrondse containers. 
Daar worden ze die dag door HVC 
opgehaald.

Meer containers voor 
plastic, blik en pakken
De gemeente Velsen wil graag 
meer afval gescheiden inzame-
len. Vandaar dat er na de jaarwis-
seling zes extra afvalcontainers 
worden geplaatst voor lege pak-
ken zuivel en plastic afval. Daar 
mogen vanaf nu ook uw lege blik-
ken bij!

Extra containers
Begin januari 2016 komen er boven-
grondse containers voor plastic af-
val, blik en lege pakken in de:
1. Albert Verweijlaan in Driehuis, 

naast de ondergrondse containers 
voor glas en papier

2. Reigersbossenlaan / Dennenkop-
laan in IJmuiden, naast de onder-
grondse containers voor glas en 
papier

3. Maasstraat (ter hoogte van nr. 53) 
in IJmuiden, naast de ondergrond-
se restafvalcontainer

4. Spitsaak in Velserbroek, naast de 
ondergrondse containers voor glas 
en papier.

Vervanging
Later in januari 2016 worden onder-

grondse glascontainers vervangen 
door ondergrondse containers voor 
plastic afval, blik en lege pakken aan:
1. het Van den Bergh van Eysinga-

plantsoen in Santpoort Zuid
2. de Boelenstraat, hoek Kanaal-

straat in IJmuiden.

Vanaf heden mag u dus ook uw le-
ge blikken bij het plastic afval weg-
gooien. Plastic, metaal en dranken-
kartons mogen allemaal in de verza-
melcontainer gegooid worden. Meer 
informatie over de inzameling van 
dit afval kunt u terugvinden op www.
velsen.nl of op www.indegoeiebak.
nl. Op de website van plastic heroes, 
www.plasticheroes.nl kunt u nakij-
ken waar de overige containers voor 
het gecombineerde afval  staan.

De gemeente probeert het u op de-
ze manier makkelijk te maken om 
afval te scheiden. Plastic, metaal 
en lege pakken kan allemaal herge-
bruikt worden. Ieder pak vruchten-
sap, blikje en elk stukje plastic afval 
dat in de vuilverbranding belandt, is 
er één teveel.

Tweede JOP staat op de Dokweg

Jongerenontmoetingsplek Zee- en Duinwijk geopend
Maandag 21 december jl. is de 
tweede overdekte ontmoetings-
plek voor jongeren, een zogehe-
ten JOP, aan de Dokweg in Zee- 
en Duinwijk door wethouder An-
nette Baerveldt geopend.

Tegelijkertijd is een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend 
door de gemeente, politie en Street-
cornerwork. In deze overeenkomst 
zijn afspraken gemaakt om ervoor 
te zorgen, dat de beschutte ontmoe-
tingsplaats voor en door de jongeren 
goed gebruikt gaat worden. Behal-

ve jeugd, waren ook vertegenwoor-
digers van het wijkplatform, hand-
having en het woningbedrijf Velsen 
aanwezig. 

Het bouwwerk is niet nieuw. Eerder 
had het dienst gedaan als rookprieel 
bij PWN in Velserbroek. Met de JOP 
in Zee-en Duinwijk is tegemoet ge-
komen aan de behoefte van de jon-
geren om in hun buurt een ontmoe-
tingsplek te hebben. Overleg met de 
wijkagent en jongerenwerker heeft 
geleid tot invulling van hun wens.
(foto’s: Reinder Weidijk)
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Tussenbeeksweg 30, plaatsen dakop-

bouw (17/012/2015)17726-2015;
Loggerstraat 19 D, legaliseren verdie-
ping bedrijfshal (17/12/2015)16783-
2015;
Boerhaavestraat 9, vergroten 2e ver-
dieping (17/12/2015)17340-2015;
Kromhoutstraat 54-0026, legalise-
ren tussenvloer (21/12/2015) 17077-
2015

Driehuis
Driehuizerkerkweg 16, plaatsen dak-
opbouw (21/12/2015) 16895-2015;         

Santpoort-Noord
Kerkpad 59, vergroten clubgebouw 
(16-12-2015)17230-2015;

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 28, (gedeel-

telijk vergund) kappen 3 bomen 
(17/12/2015) 18350-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een om-
gevingsvergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 28, (gedeel-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
december 2015 tot en met 18 de-
cember 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Parkweg, Stationsweg, Kanaal-
dijk, Kromhoutstraat t/m de Bad-
weg, plaatsen van 35 banieren 
(17/12/2015)
 19398-2015;

Driehuis 
Van den Vondellaan 48, plaatsen 
groendrager ((16/12/2015) 19345-
2015;
Wol�  en Dekenlaan 19, kappen boom 
(17/12/2015) 19404-2015

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 49, wijzigen voor-
gevel (15/12/2015) 19259-2015;
Paramaribostraat 42, oprichten ber-
ging (17/12/2015) 19374-2015;

Velsen-Zuid
Genieweg 52, plaatsen kozijnen in 
stalgebouw (17/12/2015) 19387-
2015;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Closenberg Bastion 19, kappen boom 
(17/12/2015) 19382-2015;
De Zeiler 166, oprichten berging (18-
12-2015) 19450-2015

Velsen-Noord
Noordersluisweg 75, plaatsen van 
handhole en inblazen in bestaan-
de HDPE-buis en gebruik handhole 
(14/12/2015) 19201-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping  
(17/12/2015) 16662-2015

Santpoort-Noord
HOV Velsen deeltracé 5+, kappen 44 
bomen (18/12/2015) 16996-2015

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

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

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Tegemoetkoming meerkosten personen met beperking 

Gewijzigde Algemene Plaatselijke Verordening 2009

Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een 
beperking of chronische psychi-
sche of psychosociale problemen 
2015 Gemeente Velsen.

• Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 15 december 

2015 hebben besloten: 
- De Nadere regels Tegemoetkoming 

meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische 
of psychosociale problemen 2015 
Gemeente Velsen vast te stellen; 

- De Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische 

of psychosociale problemen 2015 
Gemeente Velsen in werking te la-
ten treden op de eerste dag na be-
kendmaking.

Ter inzage
De Nadere regels Tegemoetkoming 
meerkosten personen met een be-
perking of chronische psychische of 

psychosociale problemen 2015 Ge-
meente Velsen worden 6 weken ter 
inzage gelegd bij de balie van het ge-
meentehuis. Tevens worden de na-
dere regels gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.
velsen.nl.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 26 november 
2015 heeft besloten:

- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 vast te stellen;

- de gewijzigde Afvalsto� enverorde-
ning Velsen 2009 in werking te la-
ten treden op de vierde dag na be-
kendmaking;

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 24 december 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeente 
Velsen. Tevens ligt de verordening 12 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Deze verordening wordt ook ge-
publiceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Schokker 64, 1991 XR  VELSER-

BROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Besluiten (vervolg)
telijk geweigerd) kappen 3 bomen 
(17/12/2015) 18350-2015
Vinkenbaan 6, kappen boom 
(18/12/2015) 16802-2015

Welstandsnota 2006 gemeente 
Velsen ingetrokken

Welstandsnota 2015 gemeente 
Velsen vastgesteld 
Welstandstoezicht levert een be-
langrijke bijdrage aan de borging van 
de ruimtelijke kwaliteit en lee� aar-
heid van Velsen. De raad van Velsen 
heeft in de raadsvergadering van 17 

december 2015 de Welstandsnota 
2015 gemeente Velsen vastgesteld 
en de Welstandnota 2006 gemeen-
te Velsen ingetrokken. Deze beslui-
ten treden de dag na bekendmaking 
in werking. De vaststelling en intrek-
king van de welstandsnota zijn be-

sluiten van algemene strekking en 
daarom niet vatbaar voor bezwaar en 
beroep. De Welstandsnota 2015 ge-
meente Velsen is te raadplegen op de 
website www.velsen.nl.

Regeling van Budgethouders 2016
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 212 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 15 december 
2015 heeft besloten:

- de Regeling van Budgethouders 

2016 vast te stellen
- de Regeling van Budgethouders 

2016 in werking te laten treden op 
de vierde dag na bekendmaking

- per gelijke datum de Regeling van 
Budgethouders 2011 (tweede wij-
ziging) in te trekken

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 1 januari 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeen-

te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.




