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Het gemeentebestuur 
van Velsen wenst u
Een goede gezondheid en 
veel voorspoed in 2019 

Wij nodigen u uit voor een bijzondere nieuwjaars-
bijeenkomst op dinsdag 8 januari 2019 van 17.00 
tot 19.00 uur op Plein 1945. 
Het gemeentebestuur komt graag naar u toe, 
daarom ontvangen wij u dit keer in een feestelijke 
tent op Plein 1945. We rekenen op uw aanwezigheid 
met het hele gezin.

Wij heten u welkom met hapjes, drankjes en 
speciaal voor de kinderen een hoekje waar ze 
zich kunnen amuseren!

December, de maand van gezelligheid, 
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het ko-
ken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld 
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd 
is er nog wel eens een restje over. Etens-
resten horen bij het gft (groente-, fruit- 
en tuinafval). Als u dit in de goede bak 
gooit, kan er weer biobrandstof en com-
post van worden gemaakt. Afval schei-
den is makkelijk, het is een kwestie van 
doen!

Van klokhuis tot biogas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en kof-
fi eprut. Het is allemaal gft, dat gescheiden 
wordt ingezameld. Het wordt eerst drie we-
ken vergist, waardoor er biogas vrijkomt. Na 
het vergisten blijft de basis voor compost 
achter. Na zes weken omwoelen wordt het 
compost gezeefd om steentjes eruit te ha-

len. Uw etensresten vormen zo de basis voor 
groen gas en compost.

Goed scheiden
Goed afval scheiden is van belang, want al-
leen goed gescheiden afval kan worden 
hergebruikt. Voor goede compost en groen 
gas is het dus van belang dat er geen ande-
re soorten afval bij het gft worden gegooid. 
Hoe meer gft-afval er gescheiden wordt, des 
te meer groen gas en compost eruit gewon-
nen kan worden. Een gezin heeft gemiddeld 
160 kilo gft per jaar. Onderzoek laat zien 
dat de helft daarvan, 80 kilo, goed wordt ge-
scheiden. De andere helft verdwijnt nog in 
het restafval. Met de feestdagen staat u mis-
schien iets meer in de keuken dan de rest 
van het jaar. Een goed moment om vanaf nu 
ál uw snijrestjes en etensresten in de gft-
bak te gooien! (foto: HVC)

Koken èn afval scheiden tijdens 
de feestdagen

Op donderdag 27 en vrijdag 28 december 
a.s. wordt in sporthal Zeewijk het start-
schot gegeven voor alweer de 45e DUB-
BELZESKAMP. Een evenement, dat niet
meer weg te denken is in het gemeente-
lijk schoolsportaanbod en waaraan leer-
lingen van alle basisscholen in de ge-
meente Velsen kunnen deelnemen. Over
beide dagen zullen er 90 teams van de
verschillende scholen actief zijn.

De DUBBELZESKAMP is een happening 
voor de schooljeugd met verschillende spe-
len, waarbij samenwerken, behendigheid en 
snelheid een rol spelen. Dit jaar zijn twee 
uitdagende opblaasbare hindernisbanen 
onderdeel  van de zeskamp. 

De DUBBELZESKAMP is al jaren een tra-
ditionele kerstactiviteit. Op donderdag 27 
december a.s. zullen de leerlingen van groep 
3, 4 en 5 met elkaar de strijd aangaan en op 
vrijdag 28 december a.s. komen de leerlin-
gen van groep 6, 7, en 8 in actie.

Op beide dagen  is er zowel een ochtend- als 
een middagprogramma. De ochtend serie 
begint om 09.00 uur en eindigt ca. 12.00 uur, 
de middag serie begint om 13.00 uur en ein-
digt om ca. 16.00 uur. 

De organisatie is in handen van de gemeen-
te Velsen (Sportloket Velsen) en SportSup-
port. (foto: gemeente Velsen)

45ste Dubbel6kamp

Statistieken tonen aan dat de schade 
aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuur-
werk, tijdens deze periode veel groter 
is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades zijn ge-
legenheidsschades, dat wil zeggen dat de 

daders niet alle consequenties van hun da-
den overzien. Er is een checklist ‘(Brand)
veilig het jaar uit’ opgesteld. Met 10 een-
voudige maatregelen kunt u het preventie-
niveau van gebouwen aanmerkelijk ver-
beteren. U vindt deze checklist op www.
velsen.nl

(Brand)veilig het jaar uit

U heeft nog maar vier dagen om u aan te 
melden voor de zorgverzekering van het 
Unive gemeentepakket.

Heeft u een inkomen tot 130% van het mi-
nimuminkomen en regelmatig hoge zorg-
kosten? Dan geeft de gemeente Velsen een 
korting op de maandelijkse premie van de 
zorgverzekering van het Univé gemeen-

tepakket. U moet dan vóór 1 januari 2019 
overstappen via www.gezondverzekerd.nl. 
Hier kunt u uw huidige verzekering vergelij-
ken met die van het Univé gemeentepakket. 
Ook kunt u zich hier direct aanmelden. 

Kijk voor meer informatie op https://www.
velsen.nl/zorgverzekering-voor-mensen-
met-een-minimuminkomen

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

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

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

Wie nog vragen heeft of zich als organi-

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

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

Een gezonde leefstijl voor 40-plussers
Gezondheidsbeurs Velsen

Op zaterdag 29 december organiseert 
Science Center BRAK! IJmuiden voor de 
tweede keer een gezinsactiviteit. Van 
13.00 – 17.00 uur is jong en oud van har-
te welkom in en om het Wikkelhouse 
aan het Kennemermeer, de locatie waar 
BRAK! sinds augustus gevestigd is. De 
middag staat in het teken van afval en re-
cyclen: van een poppentheatervoorstel-
ling over plastic soep, zelf plastic om-
smelten en muziek maken met afval in 
het Afvallab tot een heuse training tot 
Samoerai-schoonmaker. Alle activiteiten 
zijn gratis toegankelijk. Een leuke, leerza-
me middag in de kerstvakantie!

Afvalavontuur 
Leer, onderzoek en ontdek alles over afval 
en recyclen tijdens de BRAK! gezinsmiddag 
in de kerstvakantie. Een greep uit het pro-
gramma: 

• Theater Poppekus vertelt om 13.00, 14.00, 
15.00 en 16.00 uur het verhaal over een 
zeemeermin die op weg naar een feestje 
verstrikt raakt in plastic soep. Paniek  Zal 
de haai, van wie de zeemeermin nog iets 
te goed heeft, haar helpen? Voor iedereen 
vanaf 3 jaar. Kom je kijken hoe het a  oopt 
met de zeemeermin?

• Het Afvallab: een rijdende groene caravan 
met daarin een theater én laboratorium in 
één om afval te onderzoeken, muziek te 

maken over afval en plastic te upcyclen.
• Kennen jullie Samoerai-krijgers Shiro en 

Shakuma al? Volg de speciaal voor BRAK! 
gemaakte mini-speurtocht van het Pieter 
Vermeulen Museum en win een vrijkaart-
je naar de grote (zwerf )afvaltentoonstel-
ling in het museum met uitdagende, grap-
pige en educatieve trainingsonderdelen 
en word zo een echte Samoerai-schoon-
maker! 

• Knutselen met afval. We geven afval  een 
tweede leven en leren hoe we hier een 
mooie sleutelhanger van kunnen maken.

De hele middag staat de warme chocomelk 
met wat lekkers bij een knapperend vuur-
tje klaar. Kijk voor het hele programma op 
www.brakijmuiden.nl. Meld je hier ook aan 
voor de theatervoorstelling om zeker te zijn 
van een plek.

BRAK! IJmuiden BRAK! IJmuiden is een 
initiatief van gemeente Velsen in samen-
werking met het Pieter Vermeulen u-
seum. Samen met andere geïnteresseerde 
partijen en partners groeit BRAK! vanaf 
2018 stap voor stap uit tot een spraakma-
kend centrum in het hart van het nieuwe 
kustdorp IJmuiden aan Zee. Het is de toe-
gangspoort tot IJmuiden aan Zee waar al-
tijd informatie te vinden is over de natuur, 
het water, klimaat en de bedrijvigheid in de 
omgeving. (foto: BRAK! IJmuiden)

Alles over afval in BRAK! IJmuiden
Gezinsmiddag in de kerstva-
kantie aan het Kennemermeer

Wist u dat de gemeente afvalgrijpers beschikbaar stelt? We helpen mensen graag een hand-
je mee als zij zwerfvuil in hun buurt willen opruimen. Afvalgrijpers kunt u gratis ophalen bij 
de wijkpost aan de Wijnold  Dani lslaan 53 in Santpoort-Zuid.

Zwerfvuil? Vraag om hulp!

De gemeente Velsen vraagt iedereen om 
kandidaten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tij-
dens het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 
in het Thalia Theater in IJmuiden. Bent u 
iemand die aan onderstaande voorwaarden 
voldoet of kent u iemand, of een team, dat 
aan onderstaande voorwaarden voldoet, 
geef deze sporter(s) dan vóór 21 januari 
2019 op via de aanmeldknop op de website 
van www.sportgalavelsen.nl of stuur een e-
mail naar sportgala@velsen.nl.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere spor-
ters in het zonnetje gezet. Wie een kandi-
daat kent, mag hem,  haar of een heel  team 
voordragen. Er zijn zes categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, as-
ter en Gehandicapte Sporter. De prestatie 
dient behaald te zijn in het kalenderjaar 
2018 en de sport moet onderdeel zijn van 
een sportbond die aangesloten is bij het 
NOC*NSF. Een deskundige jury bepaalt 
wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking 
vindt plaats in het Thalia Theater in IJmui-
den en de presentatie van het Sportgala is 

in handen van Franks Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-Vel-
senaar zijn die lid is van een Velsense ver-
eniging of 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 in-
dividueel genomineerd. Hele teams, als het 
een Velsens team is, inclusief alle niet-Vel-
sense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 

Nederlands kampioenschap van een 
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europees kampioenschap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Wereldbekerkampioenschap.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als 
de punten onder b) tot en met e). 

g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-

wonnen van een o�  ciële sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs hebt ge-

wonnen tijdens een internationaal toer-
nooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 

worden doorgegeven via de aanmeld-
knop op de website van www.sportgala-
velsen.nl  Ook  kunt u de nominaties mai-
len naar sportgala@velsen.nl  Voor vragen 
kunt u ook bellen met Simon de Weers, af-
deling Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505. (foto: gemeente Velsen)

Wie worden de Velsense sportkampioenen van 2018?

Openingstijden extra vrijzwemmen van 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

     Recreatiebad  Wedstrijdbad  Doelgroepenbad

aandag 24 december  10.00-1 .00 uur  10.00-1 .00 uur 
Dinsdag 25 december  1e kerstdag  Gesloten 
Woensdag 26 december  2e kerstdag  Gesloten 
Donderdag 27 december  10.00-1 .30 uur  10.00-15.30 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder  kind
Vrijdag 28 december  10.00-1 .30 uur  10.00-15.00 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder  kind
           12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

aandag 31 december  10.00-1 .00 uur  10.00-1 .00 uur 
Dinsdag 1 januari   Nieuwjaarsdag  Gesloten 
Woensdag 2 januari  10.00-1 .30 uur  10.00-15.30 uur 
Donderdag 3 januari  10.00-1 .30 uur  10.00-15.30 uur 
Vrijdag 4 januari   10.00-1 .30 uur  10.00-15.00 uur  09.45-10.45 uur vrijzwemmen ouder  kind
           12.30-13.45 uur Therapeutisch zwemmen

Nieuws uit zwembad De Heerenduinen • Op zaterdag en zondag gelden de re-
guliere openingstijden.

• aandag 24 december 2018 en 
maandag 31 december 2018 komt het 
banenzwemmen 13.00-15.00 uur te 
vervallen. 

• Zwemlessen worden aangepast aan-
geboden.

• De zwemles wordt  maandag 24 de-
cember 2018 en 31 december 2018 
verplaatst naar de ochtend tussen 
08.00-12.00 uur.

• Er is geen A uasport en Bab peuter-
zwemmen in de kerstvakantie.

• Van 28 december 2018 t/m 0  janua-
ri 2019 ligt de IJsbeer Hindernisbaan 
in het wedstrijdbad
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Om schade te voorkomen aan divers 
straatmeubilair door het vuurwerk, 
worden rond de feestdagen door HVC 
de prullenbakken in de openbare ruim-
te afgesloten. Ook de zakjes voor hon-
denpoep worden op veel plekken weg-
gehaald.

De bovengrondse verzamelcontainers 

voor kunststof, blik en drankpakken wor-
den vanaf donderdag 27 december 2018 
weggehaald en op dinsdag 1 januari 2019 
weer teruggeplaatst.

Ten slotte gaan parkeermeters in IJmui-
den op slot vanaf 28 december en weer 
open op 2 januari. In die periode hoeft er 
voor parkeren niet betaald te worden.

Parkeermeters, prullenbakken 
en ondergrondse afval-
containers tijdelijk op slot

Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan 
ook negatieve gevolgen hebben. Het af-
steken van vuurwerk kan leiden tot ge-
luidsoverlast, brandgevaar of schade aan 
mens, dier en objecten. Politie, gemeente-
lijke handhavers en HALT slaan daarom de 
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveille-
ren zowel in uniform als in burger om te con-
troleren of de regels nageleefd worden. 

Het is niet toegestaan om:
• vuurwerk af te steken buiten de afsteekpe-

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

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

• vuurwerk af te steken dat niet in het Vuur-
werkbesluit staat vermeld (oftewel: ille-
gaal vuurwerk).

Vuurwerkvrije zones
De volgende locaties zijn aangewezen als 
vuurwerkvrije zones:
• Alle scholen en schoolpleinen e.o.
• Kinderboerderij Veslerbeek e.o., Velsen 

Zuid
• Korenmolen de Zandhaas, Wustelaan 83 in 

Santpoort Noord

• Kerbert Dierentehuis, Heerenduinweg 8 in 
IJmuiden 

Bij een overtreding van deze regels kan een 
geldboete, taakstraf of gevangenisstraf op-
gelegd worden. Daarnaast kunnen jongeren 
tussen 12 en 18 jaar bij een licht vergrijp naar 
Halt worden gestuurd voor een zogeheten 
Haltstraf. Bij Halt krijgen jongeren een pas-
sende straf. Die straf bestaat in ieder geval uit 
een aantal gesprekken met Halt, het aanbie-
den van excuses aan slachto� ers en het ma-
ken van een leeropdracht. Schade vergoeden 
hoort ook bij de straf. De ouders van de jonge-
ren worden geïnformeerd.

Wij wensen u een mooie en veilige jaarwisse-
ling! (foto: Pixabay)

Vuurwerkoverlast wordt bestraft

De straat vol vuurwerkresten? Natuur-
lijk is het fi jn als we allemaal weer op-
ruimen wat we achterlieten door het af-
steken van vuurwerk.

Maar er kleeft ook altijd een risico aan, dat 
pijlen niet goed zijn afgegaan en/of dat er 
iets nog lang smeult of gloeit van binnen. 
Wat is een veilige manier om van uw vuur-
werk af te komen?

Zet overgebleven vuurwerk of vuur-
werkafval 24 uur in een emmer water. Na-
dat het heeft kunnen afdruipen doet u het 
dan in de restafvalbak of in een zak in de 
ondergrondse container. Let op: vanwege 
explosiegevaar is het verboden om vuur-
werkafval bij het grof restafval op het af-
valbrengstation achter te laten. (foto: 
HVC)

Vuurwerkafval: 
hoe gooit u het veilig weg?

Met de feestdagen gaat alles anders, ook 
de afvalinzameling van HVC. Tijdens de 
kerstdagen (dinsdag 25 en woensdag 26 
december) en op Nieuwjaarsdag (dins-
dag 1 januari) leegt HVC geen bakken.

Let op: mogelijk worden de bakken rond de 
feestdagen op een eerder of later moment 
geleegd, ook als de oorspronkelijke ophaal-
dag niet op een feestdag valt. Kijk vroegtij-
dig in de afvalkalender in de HVC afval-app 
of op hvcgroep.nl wanneer uw bak wordt 
geleegd of de zakken worden opgehaald.

Gebruikt u een ondergrondse contai-
ner?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door 
de feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt 
dan een andere container proberen of de 
zak nog even thuis bewaren. 

Afvalbrengstations
Ook de HVC afvalbrengstations zijn tijdens 
Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuw-
jaarsdag gesloten. Van 27 tot en met 31 de-
cember 2018 en vanaf 2 januari 2019 bent u 

welkom op de afvalbrenstations tijdens de 
vaste openingstijden. (foto: HVC)

Check de afvalkalender rond de 
feestdagen!

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

Maandag 31 december    Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag )  Gesloten
Maandag 7 januari 2018 
     (i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)  Open vanaf 10.00 uur

Gewijzigde openingstijden

Op woensdag 9 januari kun je weer kerst-
bomen inleveren voor verbranding. Elke 
boom is 50 eurocent waard. Heb je er 
veel? Breng ze dan naar de brandplaat-
sen aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en het grasveld aan de Hagelingerweg 
(circusveld) in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45, 

Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats 

van 12.30 tot 19.00 uur 
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van 

12.00 tot 15.30 uur 
• Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot 

16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne 

van 12.30 tot 15.30 uur
• Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de 

kerk van 12.30 tot 15.30 uur

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

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Bur-
gemeester Weertplantsoen van 12.30 tot 
15.30 uur

• Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het 
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg 
van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 9 januari om 18.30 uur aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en op woens-
dag 9 januari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.

Niet verbranden?
Op zaterdag 12 januari 2019 zamelt HVC 
alle overige kerstbomen in. HVC rijdt een 
route via de doorgaande wegen. Deze route 
staat op www.velsen.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Elke kerstboom is geld waard!
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

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

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Woensdag 19 december kregen wethou-
ders Bram Diepstraten en Jeroen Ver-
woort een rondleiding over het bouw-
terrein van de Nieuwe Zeesluis door 
aannemersconsortium OpenIJ en Rijks-
waterstaat.

De wethouders waren onder de indruk van 
het gigantische en complexe werk dat wordt 
uitgevoerd. Tijdens de rondleiding vroegen 
zij opnieuw aandacht voor de sluisroute en 
dat deze zo snel mogelijk weer open gaat. 

Wist u dat de Nieuwe Zeesluis zo groot 
wordt dat er wel zeven Boeing 747’s in pas-
sen of 2.800 blauwe vinvissen? Dat is een 
kwart van de totale populatie blauwe vin-
vissen in de wereld! (foto: gemeente Vel-
sen)

Wethouders brengen bezoek aan Nieuwe Zeesluis IJmuiden

Bekendmaking beleid
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 21 december 2018 heeft besloten:

1. de Bomenlijst met beschermenswaardige
houtopstanden en het beschermenswaar-

dig gebied vast te stellen;
2. het Aanwijzingsbesluit strand en strand-

zonering vast te stellen;
3. het Aanwijzingsbesluit plakplaatsen 2019 

vast te stellen;
4. het Aanwijzingsbesluit parkeren van gro-

te voertuigen 2019 vast te stellen;
5. deze besluiten in werking te laten treden

tegelijk met de Algemene plaatselijke ver-
ordening Velsen 2019.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o�  -
cielebekendmakingen.nl (externe link) of 
www.velsen.nl.Tevens wordt het beleid ge-
publiceerd op www.overheid.nl.

Bekendmaking beleid
De gemeenteraad van Velsen maakt be-
kend dat hij in zijn vergadering van 20 
december 2018 heeft besloten:

De ‘Selectiecriteria monumentale en waar-

devolle bomen en beschermenswaardige ge-
bieden’ vast te stellen.

De ‘Selectiecriteria monumentale en waar-
devolle bomen en beschermenswaardige 

gebieden’ treden in werking een dag na be-
kendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 

elektronisch gemeenteblad via www.o�  -
cielebekendmakingen.nl (externe link) of 
www.velsen.nl.Tevens wordt het beleid ge-
publiceerd op www.overheid.nl.
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