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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een
goede gezondheid in 2016

Tussen 18.00 en 02.00 uur

Afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in de gemeente
Velsen uitsluitend op 31 december 2015 van 18.00 uur tot 1 januari 2016 02.00 uur worden afgestoken.

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 tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal 3 maanden of een fikse geldboete. (foto:
gemeente Velsen)

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.

Maatregelen ter voorkoming vuurwerkschade

Huisvuil
Uw huisvuil wordt tijdens de Kerst
op andere dagen opgehaald. De inzameling is naar voren geplaatst of
naar achteren. Kijk op de digitale afvalkalender op www.hvcgroep.nl.
Ook het afvalbrengstation van HVC
is tijdens de feestdagen gesloten.
Prullenbakken & afvalcontainers
Tegen de kerst worden diverse
openbare prullenbakken dichtgemaakt, net als de meeste houders
van hondenpoepzakjes. In de hele
gemeente Velsen worden de bovengrondse ‘Plastic Hero’ containers
voor plastic afval op 30 of 31 decem-

ber weggehaald en tussen 2 en 4 januari weer teruggezet. De ondergrondse container voor kunststof afval bij winkelcentrum Velserbroek
wordt op 31 december afgesloten
tot 2 januari. De ondergrondse containers voor kunststof die bij de andere winkelcentra staan, blijven wel
open, evenals de papier- en glas containers.
Parkeermeters
De parkeermeters worden in Velsen
op maandag 28 december uitgezet
en op maandag 4 januari 2016 weer
in bedrijf genomen.
Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur worden neergezet bij de clusterplaats
voor minicontainers of bij de ondergrondse containers. Daar worden ze
die dag door HVC opgehaald.

Foto: Rijkswaterstaat

HVC (vroeger de ReinUnie) neemt
verschillende maatregelen om
vuurwerkschade te voorkomen.
Het huisvuil wordt soms op andere dagen opgehaald, parkeermeters gaan uit, afvalcontainers worden afgesloten of weggehaald en
nog meer. Hieronder de maatregelen op een rij.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
In december en januari zijn dit de openingstijden:

Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur
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Elke boom is geld waard

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 6 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. 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, brandplaats, 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 ondergrondse containers liggen. (foto: gemeente Velsen)

Basisscholieren helpen mee

Inzamelactie plastic
afval is een groot succes
Op vier basisscholen in Velsen, De
Klipper in IJmuiden, De Rozenbeek in Velserbroek, Het Anker
in Velserbroek en De Jan Campertschool in Driehuis, zamelen
de leerlingen met man en macht
plastic afval in. Zelfs zoveel, dat
de containers, die bij school zijn
geplaatst, tweewekelijks geleegd
moeten worden. En dat is goed
nieuws, want dat scheelt geld en
energie.

Tien maatregelen voor gebouwen

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

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

Houd plastic afval apart
Plastic afval kan worden hergebruikt. De school heeft de kinderen daarom gevraagd om thuis al het
plastic afval apart te houden en dit
mee te nemen naar school. Bij elke school is een container neergezet waar de kinderen het verzamelde plastic afval kunnen ingooien. De
leerlingen zijn zich bewust van de
grote hoeveelheid plastic afval, die
we voorheen als restafval in de grijze
container gooiden. Restafval wordt
verbrand en dat kost veel geld. Dankzij de inspanning van de kinderen
kan het plastic afval nu gerecycled
worden.
Recyclen
Recyclen is goed voor het milieu.
Hoe meer plastic verpakkingsafval
we gescheiden inleveren, hoe meer
we kunnen gebruiken om er nieuwe
producten en verpakkingen van te
maken, hoe minder plastic we hoe-

ven te verbranden en hoe minder
plastic in de natuur terecht zal komen.
Lesprogramma
De gemeente Velsen zet zich met Recycle Valley in voor het terugdringen
van zwerfafval en daarmee ook voor
een schonere leefomgeving. Om de
kinderen bewust te maken van het
afvalprobleem worden diverse projecten en activiteiten georganiseerd.
Eén van deze projecten is het Plastic
Heroes programma, dat gericht is op
het scheiden van plastic afval.
Groot succes
De actie is een groot succes! Na het
eerste kwartaal van 2016 wordt gekeken welke school het meeste plastic afval ingezameld heeft. In 2016
starten ook nieuwe scholen met dit
programma zoals De Boekanier in
IJmuiden en De Parnassiaschool
en De Bosbeekschool in SantpoortNoord. Op de foto (gemeente Velsen)
de container bij Het Anker in Velserbroek.
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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.

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

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
december 2015 tot en met 25 december 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Geen mededelingen.

IJmuiden
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (21/12/2015) 19560-2015;
Snippenbos 70, kappen 2 bomen
en oprichten berging (21/12/2015)
19550-2015.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, verbouwen pand
(24/12/2015) 19670-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velserbroek
Rijksweg 323a, opslaan campers/ca-

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

rechter van de rechtbank NoordHolland, 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.

Zeeweg 251, legaliseren balkon
(24/12/2015) 15540-2015;
Trawlerkade 60, wijzigen voorgevel
(24/12/2015) 17448-2015;
Edisonstraat 51, aanbrengen personenlift (28/12/2015) 14491-2015;
Pruimenboomplein 59, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(28/12/2015) 18308-2015;
Piet Heinstraat 58, plaatsen nieuwe
afzuigkap (28/12/2015) 17902-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

APV artikel 2:17 Evenementen
Nieuwjaarsduik, Villa Westend,
Westlaan 41 te Velserbroek op 1 januari 2016 (24/12/2015) u15.008981;
100%
nieuwjaarsborrel,Villa
Westend,Westlaan 41 te Velserbroek
op 2 januari 2016 (24/12/2015)
u15.008991.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, ontheﬃng
strijdig planologisch gebruik t.b.v.
evenement The Promised Land
(21/12/2015) 19525-2015.

ravans (22/12/2015) 19599-2015;
Rijksweg 323a, legaliseren erfafscheiding (22/12/2015) 19597-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
De Noostraat 3 t/m 157, renoveren
81 woningen (22/12/2015) 173422015.
Santpoort-Noord
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren
werkzaamheden en weg aanpassen
(22/12/2015) 17382-2015.

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 voorzieningen-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerplein 21b, plaatsen kiosk
(21/12/2015) 17078-2015;
Loggerstraat 19h, legaliseren verdiepingsvloer (23/12/2015) 178062015;

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
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Inkoopbeleid
Burgemeester en wethouders van velsen maken bekend dat zij in vergadering van 15 december 2015 hebben besloten:

- Het Inkoopbeleid van 2011 in te trekken;
- Het Inkoopbeleid 2015 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2016 toe
te passen op alle aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen.

Regelingen sportaccommodaties 2016
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 2016 vastgesteld. Er zijn drie
regelingen: de Regeling sportterreinen 2016-2017; de Regeling sporthallen en gymlokalen 2016-2017 en de Regeling zwembad De Heerenduinen 2016.

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites
-www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd >
sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
-www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in Velsen)
-www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels).
Overzicht van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten
voorbehouden).
Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2016
Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar
gratis
- 16 jaar en ouder
€ 5,10
- Onder 16 jaar
€ 4,60
- Daluren
€ 4,60
Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten
(prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten
(prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten
(prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis

Zwemles:
- Maandkaart kinderen 2x per week, 30 min./45 min.
- Maandkaart volwassenen 1x per week
- Losse les

€ 46,50/69,75
€ 37,50
€ 10,70

Sportterreinen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Voetbalveld
- Kunstgrasveld voetbal
- Kunstgrasveld hockey
- Honk- softbalveld
- Korfbalveld
- Handbalveld
- Rugbyveld
- Atletiekcomplex

€ 3.849,10
€ 11.547,30
€ 7.098,89
€ 3.078,50
€ 3.078,50
€ 2.314,90
€ 3.078,50
€ 13.304,75

Sporthallen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per uur
- Competitie gebruik, per uur
- Overige gebruikers, per uur

€ 44,00
€ 57,00
€ 49,00

Gymzalen 2016-2017 m.i.v. 1 juli 2016
- Plaatselijke sportverenigingen vast gebruik, per seizoen/uur
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur
- Overige gebruikers losse uren

€ 415,00
€ 14,00
€ 492,00
€ 18,70

Gewijzigde Algemene Subsidieverordening 2013
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 17 december
2015 heeft besloten:

I De Algemene Subsidieverordening
Velsen 2013 te wijzigen met het toevoegen van artikel 1.9, dat als volgt
luidt:

Artikel 1.9 Afwijkingsbevoegdheid
Indien het college subsidie verstrekt
voor activiteiten, die mede door andere bestuursorganen worden gesubsidieerd, kan het college afwijken van de bij of krachtens deze verordening aan de subsidie te verbinden verplichtingen, voor zover dit
wenselijk is met het oog op een goede afstemming met de door die andere bestuursorganen opgelegde of

op te leggen verplichtingen, en daardoor het belang met het oog waarop
die verplichtingen zouden moeten
worden opgelegd, niet onevenredig
wordt geschaad.
Inwerkingtreding
De gewijzigde verordening treedt in
werking één dag na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad d.d. 24 dec. 2015
van de gemeente 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

Eerste wijziging legesverordening 2016
Het college van burgemeester
en wethouders heeft in haar vergadering van 21 december 2015
vastgesteld:

De eerste wijziging legesverordening 2016

De verordening is opgenomen in het
register “gepubliceerde belastingverordeningen 2015”.. De verordeningen treden in werking op 1 januari 2016.
Alle belastingverordeningen en regelingen liggen kosteloos ter inza-

ge bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een
afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen

op de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen
met de werkeenheid Belastingen en
Invordering, telefoonnummer 0255567322.

