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Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
In verband met de nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers is het ge-
meentehuis maandag 2 januari open vanaf 10.00 uur.

Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op donderdag 5 januari kun je 
weer kerstbomen inleveren voor 
verbranding. Elke boom is 50 eu-
rocent waard. Heb je er veel? 
Breng ze dan naar de brand-
plaatsen aan de Heerenduinweg 
in IJmuiden en het grasveld aan 
de Hagelingerweg (ter hoogte 
van de Biezenweg) in Santpoort-
Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 

40-45, Canopusplein van 12.30 tot 
15.30 uur

• IJmuiden: Heerenduinweg, brand-
plaats van 13.00 tot 19.00 uur 

• Velsen-Noord: Stratingplantsoen 
van 09.00 tot 12.00 uur

• Velserbroek: Vestingplein van 
12.00 tot 16.00 uur

• Velsen-Zuid: voor de brandweer-
kazerne van 12.30 tot 15.30 uur

• Driehuis: Driehuizerkerkweg 
naast de kerk van 12.30 tot 15.30 
uur

• Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan naast het station van 12.30 
tot 15.30 uur 

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg 

/Burgemeester Weertplantsoen 
van 12.30 tot 15.30 uur

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg 
op het veld bij de brandplaats t.h.v. 
Biezenweg van 13.00 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op donderdag 5 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op donderdag 5 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg (ter hoog-
te van de Biezenweg) in Santpoort-
Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 7 januari 2017 zamelt 
HVC alle overige kerstbomen in. 
HVC rijdt een route via de doorgaan-
de wegen. Dit is een andere route 
dan vorige jaren. Deze route staat op 
www.velsen.nl. Kerstbomen mogen 
vanaf vrijdagavond 6 januari 20.00 
uur tot zaterdagochtend 7 januari 
vóór 8.00 uur worden aangeboden 
bij de ondergrondse containers of op 
de aanbiedplaatsen van de minicon-
tainers. Wij vragen dan ook uw aan-
dacht daarvoor bij het parkeren van 
de auto’s op zaterdag 7 januari. (Fo-
to: gemeente Velsen) Check de (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. Al-
le tien de tips staan op www.vel-
sen.nl. Zo kunt u schade voorko-
men, en dat scheelt een hoop na-
righeid 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 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.
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enTuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
een  goede  gezondheid in 2017

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.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017
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Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente 
Velsen uitsluitend op 31 decem-
ber 2016 van 18.00 uur tot 1 janu-
ari 2017 02.00 uur worden afge-
stoken.

Geen vuurwerk op schoolpleinen 
Tijdens de jaarwisseling is het ver-
boden om vuurwerk af te steken op 

de Kinderboerderij Velserbeek en de 
schoolpleinen en de omgeving daar-
van. 

De politie zal optreden tegen dege-
nen die dit verbod overtreden. Over-
treding kan leiden tot een hechtenis 
van maximaal 3 maanden of een fi k-
se geldboete. (foto: gemeente Velsen)

Andere dienstverlening 
tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is 
de dienstverlening van HVC ge-
wijzigd. Ook worden de parkeer-
meters in Velsen op dinsdag 27 
december uitgezet en op maan-
dag 2 januari weer in bedrijf ge-
nomen. Dit ter voorkoming van 
vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week di-
verse openbare prullenbakken in de 
openbare ruimte worden dichtge-
maakt. Zo ook de houders met hon-
denpoepzakjes. Bovengrondse ver-
zamelcontainers voor plastic, meta-
len/ blik en de drankpakken (pmd), 
worden vanwege de brandbaarheid 
in de hele gemeente op 30 of 31 de-
cember verwijderd en tussen 2 en 4 
januari weer teruggeplaatst. 

Ook de ondergrondse (pers) contai-
ner voor kunststofafval bij winkel-
centrum Velserbroek wordt op 31 
december afgesloten. Deze gaat op 2 
januariweer open. De andere onder-

grondse containers voor kunststof 
bij winkelcentra blijven wel toegan-
kelijk. Evenals de glas- en papier-
containers.

Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenver-
brandingen in IJmuiden en Sant-
poort op donderdag 5 januari, wor-
den 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 al-
leen op de doorgaande wegen (an-
ders dan voorheen) bij de cluster-
plaatsen voor minicontainers of bij 
ondergrondse containers worden 
neergezet. Daar worden ze zaterdag 
door HVC opgehaald.

Afval wegbrengen?
Het Afval Breng Station aan de Am-
sterdamseweg in Velsen-Zuid is za-
terdag 31 december geopend tot 
15:00 uur.

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-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.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
december 2016 tot en met 23 de-
cember 2016 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
Industriestraat 19A, wijzigen ge-
vel, herindelen bedrijfsunits 
(17/12/2016) 25540-2016; 
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers), plaatsen kolommen 
onder  balkons (19/12/2016)25643-
2016;  
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers), plaatsen kolommen 
onder balkons (19/12/2016)25643-

2016;  
Spaarnestraat 109 t/m 123 (al-
leen oneven nummers), plaat-
sen kolommen onder balkons 
(19/12/2016)25643-2016;  
Van Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen 
oneven nummers), plaatsen kolom-
men onder balkons (19/12/2016) 
25643-2016; Leeuweriklaan ong., 
aanbrengen tijdelijke waterreini-
gingsintallatie (21/12/2016) 25758-

2016; 
Industriestraat 16, vergroten be-
drijfswoning (21/12/2016) 25813-
2016; 
Willemsplein 13, afsluiten trapop-
gang (22/12/2016) 25896-2016; 
Zeeweg 262, plaatsen groendrager 
(22/12/22016) 25916-2016; 
Kennemerlaan 167, verhuur loop-
fi etsen (21/12/2016) 26062-2016; 
Snippenbos ong. SB04, oprichten 

Aanvragen
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woning (23/12/2016) 25976-2016. 

Velserbroek
Annie Romeinstraat 8, plaatsen an-
tennemast (21/12/2016)25799-
2016. 

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, bouwen be-
drijfshal (20/12/16) 25721-2016. 

Velsen-Zuid
’s Gravenlust 37b, vergroten be-
drijfsgebouw (22/12/2016)25864-
2016. 

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten bedrijfswo-
ning (22/12/2016) 25919-2016. 

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 7, kappen boom 
(20/12/2016) 25695-2016. 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 24, plaatsen 
glazen puien (17/12/2016) 25533-
2016; 
Van den Vondellaan 1B (kavel 2), 
oprichten woning (20/12/2016) 
25724-2016;
Van den Vondellaan 1B (kavel 3), 

oprichten woning (20/12/2016) 
25722-2016. 

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-Noord
Velserkade ong., realiseren  expedi-
tie ruimte (21/12/2016) 21682-2016 
 
Kitesurfpad ong. oprichten 
strandpaviljoen en strandhuisjes 
(23/12/2016) 22149-2016.

Velsen-Zuid
Torenstraat 5, onderhoud rijksmo-
nument (22/12/2016) 22669-2016.

Aanvragen (vervolg)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester 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 omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerboulevard ong., plaatsen 
tijdelijke bobsleebaan (23/12/2016) 
24326-2016.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, plaat-
sen tijdelijke trap (22/12/2016) 
23423-2016.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 50, plaat-
sen erker, luifel en dakkapel 
(21/12/2016) 21616-2016.

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen be-
drijfsruimte in 5 appartementen 

(21/12/2016) 14655-2016.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 2, wijzigen verleen-
de omgevingsvergunning renovatie 
Velsertunnel (brandcompartimen-
tering) (21/12/2016) 21789-2016

Verleende Openstellingsvergun-
ning Velsertunnel
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 20 december 2016 
hebben besloten voor de Velser-
tunnel te Velsen voor het wegver-
keer voor 2x2 rijbanen een openstel-
lingsvergunning als bedoeld in ar-
tikel 8a van de Wet aanvullende re-
gels veiligheid wegtunnels  te verle-
nen (21122016) 21444-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Rommelmarkt - diverse data in 2017 
op het Kennemerplein van 09:00 tot 
16:00 uur (19/12/2016) 19431-2016;

Koff erbakmarkten – Plein 1945 
IJmuiden op 22 april, 17 juni en 
2 september 2017 (22/12/2016) 
19430-2016;
Flexwinkel Mountainbike Beach 
event – strand IJmuiden aan Zee 
op15 januari 2017 van 09.30 tot 
13:00 uur (22/12/2016) 21909-2016;
De 30 van Zandvoort – Duingebied 
gemeente Velsen – 25 maart 2017 
van 09:00 tot 15:00 uur (22/12/2016) 
21592-2016;

Velsen-Zuid
Runnersworld Haarlem Beeckestijn 
Cross, landgoed Beeckestijn op 29 
januari 2017 van 10:00 tot 12:45 uur 
(22/12/2016) 24046-2016;
Publieksdagen Velsertunnel te Vel-
sen-Zuid op 7 en 8 januari 2017 
van 09:00-17:00 uur (23/12/2016) 
21424-2016.

Velserbroek
Kerstsamenzang Velserbroek  op 24 
december 2016 van 19:00-20:15 uur  
(22/12/2016) 25335-2016.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
De gemeente Velsen maakt bekend, dat de volgende verordeningen 
zijn vastgesteld::

- de eerste wijziging van de Legesverordening 2017;
- de tweede wijziging van de Legesverordening 2017

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordening is in het elektronisch gemeen-
teblad gepubliceerd.  Een uitdraai 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.
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Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017
De raad van Velsen heeft  in haar vergadering van 15 december 2016 
besloten:

- de Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 vast te stellen;
- de Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 in werking te laten treden 

op 1 januari 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017
De raad van Velsen heeft  in haar vergadering van 15 december 2016 
besloten:

- de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017  vast te stellen;
- de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2017 in werking te laten treden 

op 1 januari 2016
- per gelijke datum de verordening Jeugdhulp gemeente Velsen 2015 in te 

trekken;  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website www.overheid.nl  Tevens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Met z’n allen de zee in
IJmuiden - Stichting 
Strandspektakel IJmuiden 
organiseert samen met 
Paviljoen Noordzee en de 
IJmuider Reddingsbrigade 
op 1 januari voor de 33ste 
keer de nieuwjaarsduik. 
Het motto is ‘Dit is pas 
Rauw aan Zee, hier duikt 
iedereen gratis mee.’ De 
organisatie verwacht veel 
deelnemers en een grote 
schare publiek. Iedereen 
is welkom om een duik te 
nemen of om hun helden 
aan te moedigen.

Deelnemers aan de nieuw-

jaarsduik kunnen zich van-
af 11.30 uur inschrijven in 
de grote zaal van Paviljoen 
Noordzee. De duik start om 
13.00 uur. Kom wel op tijd, 
want op het laatste moment 
is het altijd erg druk.
Bij het inschrijven krijgen 
de deelnemers allemaal een  
Unoxmuts, bonnen voor war-
me chocomel of glühwein, 
erwtensoep en het traditio-
nele vaantje. Inschrijven is 
gratis, maar een donatie voor 
de IJRB wordt op prijs ge-
steld.
Na de duik krijgen de deel-
nemers op vertoon van hun 

bonnen gratis chocomel, 
glühwein en erwtensoep. De 
soep wordt gesponsord door 
Unox. Het duikfeest wordt na 
afloop opgeluisterd met ge-
zellige muziek in de zaal.
Tips krijgen het advies om 
een paar oude slippers, een 
handdoek en badjas mee te 
nemen. Dit voorkomt koude 
voeten en onderkoeling.
Meer weten? Bel Stichting 
Strandspektakel IJmuiden of 
Paviljoen Noordzee, telefoon 
0255-514004. Zie ook www.
strandspektakelijmuiden.nl 
of www.paviljoennoordzee.
nl.

Velserbroek - Het is ook 
in Velserbroek tradi-
tie dat in dikwijls barre 
kou sportievelingen met 
een fikse plons het nieu-
we jaar induiken. De or-
ganisatoren verwach-
ten op 1 januari rond de 
klok van 15.00 uur ten 
minste 450 duikers bij 
de Westebroekplas, die 
qua gevoelstempera-
tuur de lijven ongetwij-
feld uitbundig doet ril-
len. De temperatuur van 
de Westbroekplas is na-
melijk veel kouder dan 
de Noordzee! Dus ben je 
echt een ‘held’ als je een 
duik neemt in de West-
broekplas.

Kinderen vanaf 12 jaar wor-
den dit jaar niet alleen be-
loond met een Unox-muts, 
oorkonde en heerlijke kop 
erwtensoep maar krijgen 
van Villa Westend ook een 
cadeautje. 
Deelnemers kunnen zich 
vanaf 14.30 uur melden in 
de verwarmde tent bij Vil-
la Westend. Ter voorberei-
ding op de Nieuwjaarsduik 
wordt vanaf 14.50 uur een 
professionele warming up 
gegeven. Uit boxen klinkt 
dan opzwepende muziek 
om zo alle duikers op te 
warmen en de spieren los 

en warm te maken. Het 
team van de Reddingsbri-
gade zorgt in samenwer-
king met de EHBO voor de 
veiligheid van de vermete-
le Nieuwjaar duikers, die 
exact om 15.00 uur worden 
door een zeer bekende Ne-
derlander zal worden weg-
geschoten. Veiligheid staat 
bij deze zevende Nieuw-
jaarsduik in Velserbroek 
weer hoog in het vaandel. 
Waterschoenen, maar ze-
ker ook een paar elegan-
te pumps, sandalen, laar-
zen of surfschoenen bieden 
bescherming tegen de kou-
de ondergrond alsook te-
gen harde of scherpe din-
gen op het strand of on-
der water. Bovendien houd 
je zo de kou langer buiten. 
Nog een tip: smeer het li-
chaam flink in met vaseline, 
dan dringt de kou minder 
snel door. Na  de duik is het 
zaak weer snel in de war-
me kleren te schieten. De 
duikhelden worden, zodra 
ze vaste grond onder hun 
voeten voelen, getrakteerd 
op snert van Unox in Villa 
Westend. Na afloop wordt 
er een bruisende Nieuw-
jaarsreceptie gehouden in 
Villa Westend om samen te 
toasten op een gezond en 
gezellig 2017. De toegang is 
gratis. 

Nieuwjaarsduik 
in Velserbroek




