Infopagina
1 februari 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Zweminstructeurs cum laude geslaagd

Nieuwe eisen voor
zwemdiploma’s A, B en C
Om het aantal verdrinkingen in Nederland te verminderen zijn er nieuwe eisen
opgesteld voor de zwemdiploma’s A, B
en C. Deze zijn door het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) vastgelegd. De
nationale norm zwemvaardigheid is in
2018 van kracht geworden.

Nieuwe diploma’s
De zwemdiploma’s krijgen een nieuwe praktische indeling: A voor vaardigheden die nodig zijn in een zwembad zonder attracties,
B voor in een zwembad met attracties zoals
glijbaan, wildwaterbaan, stroomversnelling
en C voor zwemmen en jezelf kunnen redden in open water zoals recreatieplassen en
sloten (maar niet in zee ). Tijdens de lessen
komt de nadruk te liggen op het overleven
in het water in onverwachte situaties. Mooi
zwemmen wordt minder belangrijk, maar
kinderen leren bijvoorbeeld wat ze moeten
doen als ze onverwacht (achterwaarts) in het
water vallen. Ook de kledingeisen worden
aangescherpt. o is bij het A-diploma voortaan een lange broek en een shirt met lange
mouwen verplicht. 2018 is een overgangsjaar. Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl en www.allesoverzwemles.nl .

Verantwoordelijkheid ouders
Ouders wordt het dringende advies gegeven om hun kind door te laten gaan met
zwemles tot het diploma C is behaald. Vanaf dat moment zijn kinderen veel zwemveiliger in allerlei omstandigheden. Ook regelmatig blijven zwemmen is heel belangrijk
Cum laude voor De Heerenduinen
Een werkgroep van zweminstructeurs
heeft de nationale norm zwemvaardigheid
en de gewijzigde diploma-eisen uitgewerkt
in een nieuw zwemlesplan voor zwembad
De Heerenduinen. Alle gediplomeerde instructeurs zijn bijgeschoold. Dit plan is getoetst door NP en Nationale Raad wemdiploma’s ( NR ). Het IJmuidense zwembad heeft de licentie ontvangen voor het
geven van zwemlessen en aﬂeggen van de
e amens volgens het nieuwe zwem ABC.
Drie zweminstructeurs van De Heerenduinen zijn cum laude geslaagd en behoren
daarmee tot de top van Nederland. De Heerenduinen heeft in totaal vijf bevoegde e aminatoren. Bij dit zwembad bent u dan ook
zeker van uitstekende zwemlessen en hoge
kwaliteit van afzwemmen.

Bazen van Morgen
Vorige week donderdag namen 100 leerlingen voor één dag de rol van de Bazen van Vandaag
in Nederland over. In Velsen waren dat Jo l de Vries en ongshan ang, beiden 11 jaar en
leerlingen van basisschool De Origon in IJmuiden. ij liepen een dagje mee op het gemeentehuis. o werkten ze mee aan de naturalisatiebijeenkomst en gingen ze met burgemeester
rank Dales op pad. Ook brachten ze een bezoek aan het Mediateam, daar waar alle berichten m.b.t. de gemeente binnenkomen en uitgaan. Jo l en ongshan hebben naar hun zeggen
veel geleerd, maar de gemeente ook van hen. Als Jo l en ongshan kenmerkend zijn voor onze nieuwe burgerbazen, zit het wel goed ( foto: gemeente Velsen)

Bunker Museum ook
in wintermaanden open
Wist u dat het Bunker Museum ook in
de winter is geopend? Wel dient u hiervoor een afspraak te maken via bunkermuseum.nl. Deelnamekosten zijn € 7,50
per persoon, ongeacht leeftijd.

vindt het Bunker Museum aan de Badweg 38, IJmuiden aan ee, schuin tegenover Camping De Duindoorn. Een spannende route, die deels door overdekte loopgraven voert, leidt u over het museumterrein en door de bunkers waarin de collectie
is tentoongesteld.
In een van de bunkers vindt u een compleet
ingericht woonvertrek en waant u zich
ruim 70 jaar terug in de tijd van de Twee-

de Wereld Oorlog.
In een van de andere bunkers treft u een onderzeeboot aan, die in 1945 vanuit IJmuiden vertrok voor een geheime missie. Hoe
dit aﬂiep Onze gidsen nemen u graag mee
in de historie. ij nemen enthousiaste bezoekers mee door het duin, langs en door
de bunkers.
Tijdens de tocht worden alle wetenswaardigheden van de bunkers en de Duitse
kustverdediging uit de doeken gedaan.
vindt het Bunker Museum IJmuiden ook
op acebook bunkermuseumijm. (foto:
Bunker Museum)

Uit het college

IJmond Werkt
het re-integratiebedrijf
in de Ijmond gaat zestig 50-plussers e tra
begeleiding geven om weer aan het werk te
komen. Veel 50-plussers met een bijstandsuitkering ervaren dat hun leeftijd een nadeel is bij het solliciteren. IJmond Werkt
gaat hen detacheren en neemt eventuele
scholingskosten voor haar rekening. De e tra kosten van de werkgevers betaalt de gemeente. De proef duurt twee jaar.
In 2050 worden onze huizen niet meer verwarmd door aardgas. Daar moet nu al reke-

ning mee worden gehouden. Huizen die in
de komende jaren gebouwd gaan worden
krijgen geen aardgasaansluiting meer. Het
besluit voor aardgasvrije nieuwbouw gaat
gemeente Velsen samen met de gemeentes
in de regio vastleggen in een intentieovereenkomst.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.
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Wat kan ik zelf doen om
de buurt veiliger te maken?
De politie kan natuurlijk niet alles in de
gaten houden en uw woning/ bezittingen
dag en nacht beschermen tegen vandalisme en/of inbraken. U kunt zelf ook maatregelen nemen en alert zijn. Hier volgen
enkele tips.

College leert reanimeren
In 2017 is Velsen ‘Hartveilig’ geworden.
Er zijn door de hele gemeente AEDapparaten in buitenkasten geplaatst.
Daarnaast zijn er ruim 500 burgerhulpverleners opgeleid om deze apparaten
te kunnen bedienen. Hiermee wordt
de kans vergroot dat inwoners die een
hartaanval krijgen al hulp krijgen voordat de ambulance arriveert.

Ook burgemeester en wethouders sluiten
graag aan bij deze ontwikkeling. Daarom

hebben zij een reanimatiecursus gevolgd.
In het trainingscentrum van BrHV Consultants in IJmuiden werden de collegeleden onder deskundige leiding getraind. ij
kunnen nu ook een circulatiestilstand herkennen en weten hoe ze moeten reanimeren, zowel zonder als met een AED-apparaat.
Nu het college deze training heeft afgerond, zijn zij ook gekwali ceerd burgerhulpverlener. (foto: Reinder Weidijk)

1. Het is van groot belang, dat u uw woning
voorziet van goede sloten en buitenverlichting.
2. org ervoor dat uw woning een bewoonde indruk maakt, ook als u weg bent. Wees
alert op verdacht gedrag. iet u iets verdachts Meld dit via 112.
3. Spreek verdachte personen aan alsof u een
praatje wil maken. Dit zorgt ervoor dat ze
hun plan staken. e zijn dan namelijk gezien.
4. Gaat u op vakantie Vertel het uw buren en
vraag of ze op uw woning letten. org met
elkaar voor werkende verlichting in achterpaden. Een kapotte lantaarnpaal kunt
u melden op onze website: www.velsen.nl/
melding openbare ruimte.
5. Houd uw buurt schoon en overzichtelijk.
6. Draag uit, dat er in uw wijk door alle bewoners goed opgelet wordt
Samen sterker
Vier ogen zien er meer dan twee. Het is aan te

Gemeente volgt ontwikkelingen
bij Tata en ThyssenKrupp
Donderdag 25 januari jl. heeft wethouder Verkaik aan het begin van de raadsvergadering met betrekking tot de voorgenomen joint venture tussen Tata Steel
en ThyssenKrupp de volgende tekst uitgesproken:

Wist u dat…

Er in het Havenkwartier
hele mooie dingen gebeuren?
Er lijkt in het Havenkwartier iets heel
moois te gebeuren. Inwoners, ondernemers en de gemeente vinden elkaar om
samen activiteiten te ondernemen, waar
iedereen blij van wordt. Niet alleen de inwoners en ondernemers zelf, maar ook
toeristen die het Havenkwartier bezoeken. In de eerste digitale nieuwsbrief
leest u hier meer over.

Place to be
De verantwoordelijke wethouders Ronald
Vennik en loor Bal zijn ervan overtuigd dat
het Havenkwartier ‘the place to be’ wordt als
het gaat om het beleven van IJmuiden, de vis
én de haven in al zijn rauwheid. Om dat te bereiken brengen zij partijen aan tafel die het
Havenkwartier een warm hart toedragen en
houden ze rekening met de verschillende belangen in het gebied. De gemeente draagt bij
met menskracht en middelen om voor inwoners en toeristen in het Havenkwartier een
bijzondere beleving tot stand te brengen.

Daarbij is de actieve deelname en de enthousiaste inbreng van iedereen, die hart heeft
voor dit bijzondere gebied echter onontbeerlijk. Door samen te werken komen we verder.
Kantje pikken 2.0
Er zijn al kleine successen te vieren, vooral dankzij betrokken ondernemers aan de
Halkade en niet in de laatste plaats dankzij
de inzet van eehaven IJmuiden. Denk aan
Streetart, Blijmuiden, de bankjes op de Viskade en het oodtruckfestival. Er is de wethouders veel aan gelegen om het enthousiasme wat er nu is vast te houden. ‘‘We zijn
tevreden als straks in heel IJmuiden wordt
gesproken over kantje pikken 2.0”, aldus
wethouder Vennik. Meer lezen over deze
nieuwsbrief: ga naar www.velsen.nl/actueel/
projecten/havenkwartier.
Op de foto (Reinder Weidijk) zitten van links
naar rechts de wethouders loor Bal en Ronald Vennik.

bevelen om een WhatsApp-buurtgroep aan
te maken. o kunt u verdachte situaties melden en deze misschien gezamenlijk oplossen.
Verder is het mogelijk een acebookgroep te
starten. Hier kunt u weliswaar geen acute zaken melden, maar wel richting buurtbewoners berichten plaatsen en oproepen doen.
Dit draagt in ieder geval bij aan het saamhorigheidsgevoel. Verder is het aan te bevelen
om preventierondes te lopen met een groepje
buurtgenoten. (foto: Pi aba )

“Het gemeentebestuur houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de joint venture
tussen Tata en Th ssenKrupp nauwlettend
in de gaten. We hebben zorg over de publieke
onduidelijkheid ten aanzien van het proces.
Dat leidt tot een groeiende onzekerheid bij
veel betrokkenen. De vakbonden laten zich
horen en er ontstaan burgerinitiatieven. Het
gemeentebestuur is van mening dat de huidige stilte de onzekerheid voedt. Deze stilte zorgt voor onzekerheid. Recent heeft ook
de Provincie Noord-Holland bij monde van
Commissaris van de Koning haar zorgen geuit. Tata is van groot belang voor de werkgelegenheid in de regio IJmond en daarbuiten. Wat zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid op de middellange en lange termijn
Het gemeentebestuur begrijpt dat er nu van-

uit zorg, onrust en betrokkenheid initiatieven ontstaan met het oogmerk om de onduidelijkheid te verminderen. Vanwege het belang dat Tata heeft voor de regio hoopt het
gemeentebestuur van Velsen dat er snel duidelijkheid komt, zeker in het jaar waarin Tata haar eeuwfeest viert. Daarom steunt het
gemeentebestuur die initiatieven die beogen
de bestaande onrust te verminderen.”
Wethouder Verkaik heeft met de gemeenteraad van Velsen afgesproken de ontwikkelingen te blijven volgen en steun te blijven
betuigen aan de directie en de raad van commissarissen van Tata Steel Nederland evenals aan de centrale ondernemingsraad en de
betrokken vakverenigingen. Tevens is het
belangrijk om bij het Rijk aandacht te blijven
vragen en aan te blijven dringen op hun constructieve bijdrage voor de zelfstandige positie van Tata Steel Nederland in de afspraken die er rond de joint venture worden gemaakt. Dit omdat het staalbedrijf cruciaal is
voor de economie en de werkgelegenheid in
de IJmondregio en in Nederland.

Nieuwe agenda sportaccommodaties 2018-2022
Op 25 januari jl.heeft de gemeenteraad
de nieuwe agenda sportaccommodaties
2018-2022 ‘Ruimte voor de sport!’ vastgesteld. De raad uitte zijn complimenten
over het resultaat.

De agenda geeft op hoofdlijnen aan wat het
beleid is voor de gemeentelijke sportaccommodaties zoals sportparken en g mzalen tot
2022. De onderwerpen om meer te investeren in duurzaamheid en bewegen in de wijk
werden door de raad gewaardeerd.
Tijdens het participatietraject en gesprekken met onder meer sportverenigingen zijn
veel wensen en behoeften ge nventariseerd.
De gemeente is al gestart met een paar opgaven voor de sport, zoals het opstellen van
een plan voor sportpark eewijk en het realiseren van de verplaatsbare SportContrainer (zie publiciteitsfoto). Het is de bedoeling

dat de gemeente ieder jaar één of meerdere
opgaven gaat uitwerken. Hiermee investeert
de gemeente samen met sportverenigingen,
scholen, andere partijen en de inwoners van
Velsen in een nog beter sportklimaat. Velsen
geeft sport de ruimte
Voor meer informatie: www.sportloketvelsen.nl.
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Extra opvallende ondergrondse gft-container
Kippenpootje, klokhuis, uienschil en
eierdopje… Bij het zien van deze beplakte containers is meteen duidelijk wat er in hoort. De ondergrondse
gft-containers zijn extra opvallend gemaakt. Het is onderdeel van de campagne die ervoor moet zorgen dat er
louter groente, fruit-en tuinafval en
etensresten in deze containers worden
weggegooid.

Waarom deze campagne?
it sorteeranal ses blijkt dat inwoners

van Beverwijk, Heemskerk en Velsen regelmatig restafval in de gft-container
weggooien. Dit zorgt ervoor dat er geen
biogas en compost kan worden gemaakt
uit het gft van deze container. Het gft is
dan teveel vervuild door ander afval.
iteindelijk moet de inhoud van de container dan worden afgekeurd en alsnog
worden verbrand. Dat is niet duurzaam
en kost de gemeente bovendien geld. Genoeg argumenten dus om afval in de juiste
container te gooien. (foto: HVC)

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 8 februari 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen
via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan
over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe:
0255 567502 of via de mail: griﬃe velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort- uid wordt opnieuw ontwikkeld. Het plan omvat
de sloop van de bestaande agrarische bebouwing en het bouwen van drie nieuwe woningen.
Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en de ontwerpbesluiten omgevingsvergunning lagen van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage. Er zijn 51 zienswijzen ingediend. Deze hebben vooral betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. De
gemeenteraad stelt de Nota behandeling zienswijzen, het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan Brederoodseweg 41 uiteindelijk vast in een raadsvergadering. Raadzaal: 19.30
20.15 uur.
Ontwikkeling locatie zuidoostrand Driehuis
Voor de locatie uidoostrand Driehuis, ten oosten van de Van den Vondellaan/Hagelingerweg, tussen De uchte/Huis ter Hage en het treinspoor zijn eerder gemeentelijke uitgangspunten opgesteld voor de ontwikkeling van de locatie. Hierin stelt de gemeente een losse bebouwingstructuur met vier appartementsgebouwen van ma imaal zes bouwlagen in het
groen voor. Alleen de locatie ligt in het gebied waar de provincie geen bebouwing toestaat. Na
overleg met de betrokken partijen informeert het college de gemeenteraad over twee nieuwe
perspectieven voor dit gebied. Raadzaal: 20.15 21.15 uur.
Startdocument bestemmingsplan Driehuis Velsen-Zuid
Het startdocument bestemmingsplan Driehuis en Velsen- uid is de basis voor een nieuw
op te stellen bestemmingsplan voor de kernen Driehuis, Velsen- uiden en de tussengelegen
landgoederen. In het startdocument biedt enkele mogelijkheden in het bestemmingsplan voor
toekomstige wijzigingen (zoals de herinrichting van de sportparken). Grote woningbouwontwikkelingen zoals bij het Missiehuis en bij Engelmundus zijn buiten dit bestemmingsplan gehouden. Raadzaal: 21.15 22.30 uur.

Quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap locatie Lagerstraat IJmuiden
Voor de locatie agersstraat in IJmuiden is een uickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden
voor kleinschalig opdrachtgeverschap (bewoners bouwen zelf hun huis) op deze locatie. Het
college stelt voor om op basis hiervan de optie sloop-nieuwbouw voor deze locatie nader te
onderzoeken. Hiervoor wordt een voorbereidingskrediet gevraagd. Daarnaast is instemming
van de raad nodig met een voorstel voor groencompensatie. Raadzaal: 22.30 23.00 uur
Evaluatie Burgertop van februari 2017 en de vervolgstappen
De raad bespreekt de evaluatie van de Burgertop en de vervolgstappen die in 2018 om te komen tot een nieuw programma ‘Democratische Verrijking’. Hiermee wordt een eerste invulling gegeven aan het thema ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partnersoverheid’ uit de strategische agenda. De gemeenteraad bespreekt in de raadsvergadering van
22 februari een voorstel om geld vrij te maken vanuit de reserve Visie voor het opstarten van
het programma Democratische Verrijking. Schoonenbergzaal: 19.30-20.15 uur.
Jaarcijfers 2017 Politie
Ieder jaar presenteert de politie een veiligheidsmonitor van de gemeente Velsen. Op basis van
de incidenten die binnen de gemeentegrenzen hebben plaatsgevonden verschaft de politie
een globaal beeld waaruit bepaalde tendensen/ontwikkelingen kunnen worden opgemaakt.
Schoonenbergzaal: 20.15-21.00 uur.
Kostendekkendheid gemeentelijke begraafplaatsen
Tijdens de bespreking van de begroting 2018 zei wethouder Bal toe een raadssessie te organiseren over de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen. In 2013 zijn aanbevelingen gedaan om de kostendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaatsen te verhogen. In deze sessie wordt de stand van zaken uiteengezet. Rooswijkzaal: 19:30 - 21.00 uur
Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning
De wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat de gemeenteraad een beleidsplan moet
vaststellen, waarin het beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning is vastgelegd. Het plan is erop gericht dat iedereen (met of zonder beperking) mee kan doen in de samenleving. Dit beleidsplan beschrijft wat we in Velsen al doen en wat we nog meer willen bereiken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. In het Wmo-beleidsplan wil de gemeente werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Raadzaal: 21.30 23.00 uur
Borgstelling Zeehaven IJmuiden
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in het verleden nanciering verstrekt voor de
aanleg van de IJmondhaven aan eehaven IJmuiden N.V.. Daarvoor staat de gemeente borg.
De termijn van de borgstelling loopt af per 31 maart 2018. Er is een verzoek gedaan voor een
verlenging van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BNG heeft aan de gemeente Velsen
gevraagd om de borgstelling van eehaven IJmuiden N.V. te verlenen tot 31 december 2023.
Rooswijkzaal: 21:30 - 23.00 uur
De aanvangstijden zijn ingeschatte tijden. Het onderwerp kan eerder of later beginnen.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 25 januari 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 25 januari de volgende
raadsvoorstellen vastgesteld:

Herbenoeming drie leden in de commissie Stedelijk Schoon van de gemeente Velsen
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen e plosieven
Referendumverordening 2017
Bestemmingsplan Hillegondswegje
Agenda sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de sport ’
Innovatiefonds MKB Velsen
Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Opleggen geheimhouding met betrekking tot memo nanci le haalbaarheid locatie agersstraat IJmuiden
Stadsschouwburg Velsen
De afgelopen periode is benut om in beeld te brengen wat er nodig is om een toekomstbestendige Stadsschouwburg (SVV) met een sterke programmering neer te zetten. Om een dreigend
faillissement af te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente een éénmalige nanci le impuls geeft van ma imaal 1.000.000. Met de komst van
nieuwe directie en nieuw bestuur, het op orde brengen van de nanci le administratie en een
activiteitenplan voor 2018 wat moet leiden tot vernieuwing in de bedrijfsvoering in de daaropvolgende jaren, heeft de raad voldoende vertrouwen gekregen om de SSV te helpen met een
kapitaalinjectie.

Daarnaast wordt er een bedrag opgenomen in de Begroting 2018 van 500.000 en is beschikbaar a ankelijk van de nanci le ontwikkelingen in 2018 en de jaren daarna. De hele gemeenteraad heeft een wijziging aangenomen. waarin de raad aangeeft dat het belangrijk is dat dit
geld niet zondermeer wordt gegeven en daarom hecht de raad aan heldere condities waar de
SSV aan moet voldoen voordat zij aanspraak kunnen maken op (een deel van) de 500.000,- .
De raad nam een motie aan met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen waarin de raad het college verzoekt een stimulerende en tijdbewakende rol te pakken bij het tot stand komen en uitwerken van de samenwerking tussen SSV en de andere Velsense organisaties en instellingen.
De motie Statiegeldalliantie is aangenomen met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen. In deze motie vraagt de raad aan het college om via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan
te dringen op de invoering van statiegeld op kleine ﬂesjes en blikjes. Het draagt bij aan de circulaire economie (grondsto en in de kringloop houden in plaats van uit de bodem te halen)
zorgt voor minder zwerfvuil en minder plastic soep.
Aan het eind van de raadsvergadering heeft de heer eo Aardenburg, steunfractielid van GV
en Ewoud Kuin, steunfractielid van D66 Velsen de belofte afgelegd. Tot slot werd er afscheid
genomen van raadslid H l a Kat van D66 Velsen, die bijna 8 jaar raadslidmaatschap haar ontslag heeft ingediend in verband met haar verhuizing naar Amsterdam.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad
en klik op de datum 25 januari in de raadskalender.
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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.

opend 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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. kunt natuurlijk 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 meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester
en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid
en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er
ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente 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: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 20 januari 2018 tot en met 26
januari 2018 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
Velserduinweg 48, brandveilig gebruik
(22/01/2018) 969-2018;
Kennemerlaan 91, splitsen woning in 2 appartementen (23/01/2018) 1009-2018;
ange Nieuwstraat 451A, plaatsen reclame
(25/01/2018) 1134-2018;
Edisonstraat 23, plaatsen dakopbouw
(25/01/2018) 1175-2018;
Julianakade 18, wijzigen begane grond in
twee wooneenheden (26/01/2018) 12892018;
Driehuis
Middeloolaan 8, kappen
(21/01/2018) 923-2018;
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bomen

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
39,
(26/01/2018) 1285-2018;

kappen

boom

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 8000, uitbouwen garage
(22/01/2018) 1002-2018;
nabij Hoﬂaan 1, aanleggen toegangsweg naar
het GIS-gebouw van TenneT (23/01/2018)
1045-2018;
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Industriestraat 70, vergroten bedrijfsgebouw
(23/01/2017) 20409-2017;
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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 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:
Driehuis
Driehuizerkerkweg 79, wijzigen begane
grond in twee wooneenheden (26/01/2018)
30822-2017;
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Re-enactment/ evende geschiedenis op
14-04-2018 van 11.00 tot 18.00 en op 1504- 2018 van 11.00 tot 17.00 ocatie: terrein
Bunker Museum te IJmuiden (23/01/2018)
1080-2018;
Re-enactment/ evende geschiedenis op 3006-2018 van 11.00 tot 21.00 en op 01-07 2018
van 11.00 tot 17.00, ocatie: terrein Bunker

Museum te IJmuiden (23/01/2018) 10832018;
Re-enactment/ evende geschiedenis op 0209-2018 van 11.00 tot 18.00, ocatie: terrein
Bunker Museum te IJmuiden (23/01/2018)
1084-2018;
Driehuis
Strawberries Easter Tournament van 3003-2018 17.00 uur t/m 02-04-2018 12.00
uur, ocatie: in en rond het clubhuis van
KCH-Strawberries (20/01/2018) 10082018;
Velsen-Zuid
Rabobank ietsdag 2018: op 10-06-2018 van
9:00 tot 17:00 uur, ocatie: start Telstar Stadion Velsen- uid (19/01/2018) 990-2018;
1e MTB Snowplanet Three Nations Cup, op
23 en 24 juni 2018 van 10.00 uur tot 18.00
uur, ocatie: Heuvelweg 6-8 te Spaarnwoude
(22/01/2018) 1069-2018.

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.

IJmuiden
Plein 1945 1, vervangen gevelreclame
(24/01/2018) 25411-2017;
Santpoort-Zuid
Wijnold Dani lslaan 2, kappen boom
(25/01/2018) 587-2018;

Santpoort-Noord
Kerkweg
23,
plaatsen
(25/01/2018) 29359-2017;

dakopbouw

Velsen-Noord
Melklaan 35A, wijzigen gebruik van bedrijfspand tot woning (24/01/2018) 31300-2017;
Starrebosstraat 11, verwijderen draagmuur
(26/01/2018) 206-2018;
Velserbroek
Spitsaak 69, plaatsen dakkapel (24/01/2018)
32865-2017;
angemaad 11, legaliseren dakkapel achterdakvlak 2e verdieping (26/01/2018) 331572017;

Geweigerde omgevingsvergunningen
IJmuiden
Industriestraat 20, het realiseren van een
kantoor in een opbouw (22/01/2018) 261932017;
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 63, kappen
boom (24/01/2018) 542-2018;
Santpoort-Zuid
Wijnold Dani lslaan 2, kappen boom
(25/01/2018) 587-2018;

Referendumverordening 2017
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van 25 januari 2018 de Referendumverordening
2017 heeft vastgesteld

In 2015 verzocht de raad het college om te
onderzoeken in hoeverre de elektronische
weg kon worden opengesteld voor referen-

dumverzoeken aan de raad. Dit onderzoek
leidde tot de vaststelling dat deze elektronische weg via gebruikmaking van een DigiD
op een betrouwbare manier kon worden gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan heeft de
raad in zin vergadering van 25 januari 2018
een nieuwe Referendumverordening vastgesteld. Deze Verordening stelt naast de conventionele weg (formulier met handteke-

ning) ook de elektronische weg (Internet via
DigiD) open voor de noodzakelijke ondersteuningsverklaringen voor zowel het inleidend als het de nitief referendumverzoek.
Het gebruik van de elektronische weg kan
drempelverlagend werken omdat een gang
naar het gemeentehuis om een handtekening
te plaatsen of een formulier in te vullen voorkomen wordt, alhoewel dat laatste wel mo-

gelijk blijft. De nieuwe Referendumverordening treedt in werking op de dag na de publicatie in het elektronische gemeenteblad Velsen; tegelijkertijd vervalt dan de oude Referendumverordening uit 2013. De volledige tekst van deze nieuwe verordening, met
de naam Referendumverordening 2017, is te
vinden in het elektronisch gemeenteblad en
op de website www.overheid.nl.

Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat de burgemeester op 17 januari 2018 het ‘Protocol integriteitsscree-

ning kandidaat-wethouders gemeente Velsen’ heeft vastgesteld. Het protocol is terug
te lezen in het elektronisch gemeenteblad en

op www.overheid.nl.
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Kadernota Ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de raad van Velsen
in haar vergadering van 25 januari 2018
heeft besloten:

1. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het

grondbeleid vast te stellen;
2. de Kadernota Ontwikkeling 2017 van het
grondbeleid in werking te laten treden op
de dag na publicatie;
3. per gelijke datum de Kadernota Ontwikkeling 2012 in te trekken.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 2 februari 2018.
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubli-

ceerd in het elektronisch gemeenteblad van
de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl Tevens ligt de regeling 12 weken ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Gewijzigd vastgesteld Bestemmingsplan IJmuiden Oost
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’
met ingang van 2 februari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in
het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16,
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in
zijn vergadering van 21 december 2017
het bestemmingsplan IJmuiden Oost (idn:
NL.IMRO.0453.BP0700IJMUIDENOOS1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’ heeft
hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 30 juni
2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 13 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe
zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor
dit plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door
het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV

tracé, het duingebied en de westzijde van het
stadspark. De bestemmingsplannen IJmuiden Centrum en HOV zijn actueel en maken
daarom geen deel uit van IJmuiden Oost. De
KPN-locatie is een apart bestemmingsplan
en maakt daarom eveneens geen deel uit van
IJmuiden Oost.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt
en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep
indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen
binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door

de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen
eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griﬃerecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan/wijzigingsplan treedt in werking daags na aﬂoop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn
naast het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.

Reparatie afwijkingenbeleid
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 april 2012 het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012 vastgesteld. Om
een onvoorzien en ongewenst juridisch effect dat uit de aanhef van dit beleid voortvloeit te verhelpen, is het noodzakelijk een
kleine aanpassing aan dit beleidsstuk door
te voeren. Hierdoor kan het college ook medewerking verlenen aan aanvragen voor
omgevingsvergunningen in situaties die
niet genoemd zijn in het beleid.

Het Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012,
zoals gepubliceerd op 3 mei 2012, als volgt
te wijzigen: op pagina 6, onder het kopje “Beleid over toepassing artikel 2.12 lid
1 sub a onder 2 Wabo” de alinea “Aan een
omgevingsvergunning op grond van artikel
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel
4 van bijlage II Bor, wordt door het college
alleen medewerking verleend, als het verzoek past in een van de onderstaande gevallen.” te vervangen door de alinea “Aan een
omgevingsvergunning op grond van artikel
2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel

4 van bijlage II Bor, wordt door het college
in ieder geval medewerking verleend, als
het verzoek past in een van de onderstaande gevallen.”
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking op de
dag na publicatie, in dit geval vrijdag 2 februari 2018. De beleidsregel is terug te vinden via de gemeentelijke website.

Groene ballonnen voor De Plataan

Het Wabo Afwijkingenbeleid beoogt duidelijkheid te geven over hoe het college omgaat met de toepassing van de wettelijke
bevoegdheid om voor planologische ‘kruimelgevallen’, via de omgevingsvergunning,
af te wijken van het bestemmingsplan. Deze bevoegdheid van het college is neergelegd in de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (Wabo).

Velsen-Noord - Basisschool De Plataan heeft vorige week de complimenten van de schoolinspectie gekregen. Vorig jaar werd de school nog
‘zwak’ bevonden. Sindsdien is er door het team, directie én leerlingen keihard gewerkt om het onderwijs en de resultaten te verbeteren. Na de
inspectie van vorige week was er een duidelijke verbetering zichtbaar en kreeg De Plataan een ‘voldoende’. De school gaat uiteraard verder op
deze goede weg. Om het goede rapportcijfer te vieren gingen alle leerlingen met een groene ballon naar huis. (foto: aangeleverd)

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Velsen heeft op 23
januari 2018 het afwijkingenbeleid 2012
vastgesteld.

Driehuis - Zaterdag 3 februari is
publiek van harte welkom bij de
oefenwedstrijd Waterloo G2 tegen een gehandicaptenteam van
VV Bergen. De wedstrijd begint
om 11 uur. De voetballers vinden het fantastisch als u ze komt
aanmoedigen. Maakt u leuke foto’s stuur ze dan naar de club, dan

kunnen ze worden gedeeld op
de Facebookpagina van de twee
G-teams die Waterloo rijk is. Er
wordt met veel plezier gevoetbald door de twee teams. Maar
u kunt ook een bezoekje brengen aan de kantine, want van alles wat u gebruikt gaat een deel
naar de clubkas.

Uitnodiging voor
wedstrijd Waterloo G2
Velsen - Zaterdag 7 april houdt
volleybalvereniging
Smashing
Velsen ‘ 96 het Railwaysafe Glow
in the Dark volleybal toernooi in
de Zeewijkhal.
Dit toernooi is voor iedereen die
het leuk vindt om een keer te volleyballen. En een glow-in-thedark toernooi is natuurlijk helemaal bijzonder, dat wil je niet
missen.
Dus zowel recreanten, competitiespelers als vrienden, familie, straten en bedrijven kunnen
zich inschrijven voor dit superleuke toernooi. Per team moeten
er minimaal twee dames in het
veld staan. Het toernooi voor de
volwassenen en A-jeugd is van

19 tot 23 uur en de inschrijfkosten bedragen slechts 20 euro per
team. Voor de B en C jeugd (mix)
is er een apart ‘glow in the dark’
toernooi. Dit toernooi is van 1822 uur en ook voor hen bedragen de inschrijfkosten 20 euro
per team. Dus: nodig wat vrienden, familieleden, buren of collega’s uit voor een leuke, sportieve
avond, trek je opvallendste ‘glow
in the dark’ outfit uit de kast en
schrijf je snel in.
Inschrijven kan per mail naar
wendy@smashingvelsen.nl. Doe
dit wel voor 26 maart. Er is plek
voor maximaal 24 teams. Meer informatie op www.smashingvelsen.nl/toernooi.

Volleyballen in ‘t donker
legd in de Wet algemene bepalingen omge-

niet genoemd zijn in het beleid.
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