
Infopagina

8 februari 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

 De gemeentes Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen hebben een strategische IJmond 
agenda. Een onderdeel daarvan is een re-
gionale cultuurvisie die nog wordt uitge-
werkt. p verzoek van de gemeentes wordt 
ook om de mening van inwoners gevraagd. 

a de verkiezingen bieden de nieuwe colle-
ges deze regionale cultuurvisie aan aan de 
gemeenteraden.

 ethouder onald Vennik keert na de ge-
meenteraadverkiezingen niet terug in de 
Velsense politiek. Hij is deze week be-
noemd als raadsgri   er bij gemeente Hei-
loo. Vennik begint 1 mei in deze functie.

eer informatie op www.velsen.nl bestuur-
organisatie gemeenteraad raadskalender
collegeberichten.

Uit het college

Leden gezocht voor 
participatieraad Velsen
Het is belangrijk dat iedereen mee kan 
doen in de samenleving van Velsen. Dat 
geldt zeker voor gehandicapten, chro-
nisch zieken, uitkeringsgerechtigden, 
jongeren die met zorgen rondlopen of 
mensen die moeilijk aan het werk ko-
men. Zij worden niet altijd gehoord, 
terwijl ze ook hun ervaringen en idee-
en hebben. De participatieraad onder-
steunt hen daarbij. Wil jij ervoor zorgen 
dat zij goed gehoord worden? Meld je 
dan nu aan voor de participatieraad Vel-
sen. 

Vanaf 1 april 201  starten in Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen de participatiera-

den. roepen van 7 tot 12 vrijwilligers die, 
ondersteund door professionals uit de ge-
meente, zelf aan de slag gaan. amen ma-
nieren bedenken om in contact te komen 
met de mensen om wie het gaat.

Als lid van de participatieraad is jouw ken-
nis en ervaring belangrijk, evenals je be-
trokkenheid bij sociale vraagstukken. o 
kunnen we met elkaar het samenleven in 
onze gemeente verbeteren. Heb je belang-
stelling om deel te nemen aan de participa-
tieraad  eld je dan voor 1 maart 201  aan 
via  vacatures velsen.nl. eer informatie 
over de participatieraad kun je lezen op vel-
sen.nl.

Een grote meerderheid van ondernemers 
in het havengebied van IJmuiden heeft in 
oktober 2016 voor de zogeheten Bedrij-
ven Investerings Zone (BIZ) gestemd.

BI  omvat een afgebakend gebied, waarbin-
nen ondernemers samen investeren in meer 
kwaliteit en veiligheid in hun bedrijfsomge-
ving. o is er een parkmanager aangesteld 
en heeft het gebied ook cameratoezicht ge-
kregen. Door goede afspraken zijn privac a-

specten geborgd. Het cameras steem werd 
door burgemeester rank Dales en wethou-
der Verkaik maandagmiddag voor het eerst 
o   cieel in werking gesteld. Als burgemees-
ter hoop ik dat de vruchtbare samenwerking 
met de ondernemers in het havengebied nog 
lang mag voortduren , aldus Dales. p de foto 
( einder eidijk) van links naar rechts on 

ijker (BI ), burgemeester Dales, wethou-
der Verkaik en parkmanager rans Hoog-
zaad. 

Cameratoezicht havengebied

In het nog te bouwen nieuwbouwpro-
ject Blekersduin in Santpoort-Zuid wor-
den drie straten vernoemd naar verzets-
strijders. Het gaat om de Albert Glas-
straat, de Pieter Verswijverenstraat en 
de Pieter Weijstraat. In 2020 wordt dit 
project gebouwd.

Pieter Weij
Vanwege de gezondheidssituatie van de 
zoon van Pieter eij was de gemeente be-
reid om al op een eerder moment een infor-
mele onthulling van het straatnaambord te 
laten plaatsvinden. Dit gebeurde op vrijdag 
2 februari 201 . p die dag was het 75 jaar 

geleden dat Pieter eij werd gefusilleerd 
in de duinen in Bloemendaal. amen met 
onder andere imon icolaas armenho-
ven en oelof erard trengholt, die al een 
straat op hun naam hebben staan in IJmui-
den.
 
De familie en nabestaanden van de twee 
andere verzetsstrijders Albert las en Pie-
ter Verswijveren, zijn ge nformeerd over 
deze informele onthulling. odra de stra-
ten daadwerkelijk zijn aangelegd, krijgen 
hun families en nabestaanden ook een uit-
nodiging voor een o   ci le onthulling. (fo-
to  einder eidijk)

Onthulling straatnaambord
Pieter Weijstraat
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Tijdens de Burgertop in februari vorig 
jaar brachten inwoners van Velsen het 
idee van een Natuurspeeltuin naar voren. 
In Zeewijk bestond al een speeltuin, maar 
die was hoognodig aan vernieuwing toe. 
Het bestuur van de Stichting Speeltuin 
Zeewijk wilde er een natuurspeeltuin van 
maken. Deze twee initiatieven zijn samen-
gebracht en leiden tot mooie resultaten.

a een oproep op Velsen op Koers hebben 
verschillende buurtbewoners zich gemeld en 
aangegeven dat ze zich in willen zetten voor 
een atuurspeeltuin in de wijk. Vanaf sep-
tember werken de tichting eewijk, buurt-
bewoners en de gemeente samen om de a-
tuurspeeltuin van de grond te krijgen. p ba-
sis van gelijkwaardigheid, dat wil zeggen dat 
alles samen bedacht, besproken en beslist 
wordt.  

Uit de startblokken
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt. 
Er ligt nu een bedrijfsplan en er is een ont-
werp gemaakt voor de speeltuin, samen met 

de kinderen uit de buurt. Hun idee n en wen-
sen zijn vertaald in een prachtig ontwerp 
voor de nieuwe speeltuin. De website en de 
facebookpagina zijn ingericht www.speel-
tuinzeewijk.nl en www.facebook.com speel-
tuinzeewijknatuurlijk. Er worden fondsen 
aangeschreven voor een  nanci le bijdrage. 
En dat alles begint zijn vruchten af te wer-
pen. De eerste bijdragen zijn binnen van het 

ata teel onds en van tichting Boschu -
sen. De speeltuin is ook aangemeld voor L 
Doet op 10 maart. ensen uit de buurt kun-
nen dan een dag in de speeltuin komen hel-
pen. En dat werkt, er melden zich al mensen 
aan  Die hulp is overigens niet alleen op 10 
maart nodig. 

Nog meer hulp nodig
ensen die het leuk vinden om actief mee te 

denken of mee te werken kunnen zich mel-
den via het aanmeldformulier op de websi-
te www.speeltuinzeewijk.nl organisatie-2
vrijwilligers. amen werken voor een doel 
geeft energie. Dat blijkt wel hier in eewijk.  
(foto  speeltuin eewijk atuurlijk )

Wist u dat...

Voor Speeltuin Zeewijk Natuur-
lijk! de stichting, buurtbewo-
ners en de gemeente samen aan 
de slag zijn?

In gesprek met Floor Bal
over het klimaat
Aanstaande vrijdag 9 februari is wet-
houder Floor Bal van de gemeente Vel-
sen er helemaal klaar voor. Tussen 15.00 
en 16.00 is hij te vinden bij de bushalte 
bij NS-station Santpoort-Noord om met 
u in gesprek te gaan over wat te doen 
tegen klimaatverandering. Ook uw oor-
deel is belangrijk, komt allen!

ijn actie maakt deel uit van de landelijke 
campagne Kies voor klimaat . loor Bal  

ns klimaat is van en voor iedereen. Daar-
om is het belangrijk dat we slimme tech-
nieken ontwikkelen en maatregelen ne-
men om de verandering van het klimaat te 
beperken. Bijvoorbeeld door op een verant-
woorde manier van het aardgas los te ko-
men. Er is werk aan de winkel .

Niet links of rechts
ethouder Bal is niet de enige bestuur-

der die over dit onderwerp het gesprek 
aangaat. o n 40 wethouders van veel ver-
schillende politieke partijen vertellen in 
een landelijke campagne Kies voor Kli-

maat  wat zij doen om klimaatverandering 
tegen te gaan. De bestuurders willen sa-
men met bedrijven en anderen laten zien 
dat het klimaat niet links of rechts is. In el-
ke gemeente werkt wel een bevlogen wet-
houder die hard werkt om klimaatverande-
ring een halt toe te roepen. ij maken het 
verschil... Alle partijen zijn nodig om de 
klimaatdoelen van Parijs te halen. ommi-
ge wethouders vinden dat 100  duurzaam 
energie opwekken al in 2030 nodig en mo-
gelijk is en zetten zich in voor een versnel-
de energietransitie. In Velsen bijvoorbeeld 
door  het winnen van warmte uit het riool 
(zie tekst op a   che).

Niet alleen wethouders
aast wethouders doen ook ondernemers, 

bekende ederlanders, bestuurders van 
grote bedrijven als Unilever, Philips, Ikea 
en boeren mee aan de campagne Kies voor 
klimaat . 

Kijk voor meer informatie over deze cam-
pagne op www.urgenda.nl.

Gemeenten in het werkgebied van Om-
gevingsdienst IJmond hebben een grote 
stap gezet op weg naar een aardgasvrije 
toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waar-
over het besluit om te bouwen na 1 febru-
ari 2018 is gevallen, worden opgeleverd 
zonder aardgasaansluiting.

Dat staat in een intentieovereenkomst van de 
etropoolregio Amsterdam ( A), die op 1 

februari is ondertekend. De regio IJmond is 
bij de A aangesloten. Evenals uid-Ken-
nemerland en aanstreek- aterland. Het 
gaat om 25 gemeenten. De ondertekening 
vond plaats tijdens het Duurzaam ebouwd 
Congres in Het Cultuurgebouw in Hoofddorp. 

verheden en de bouw- en vastgoedsector 
gingen tijdens het congres in gesprek over de 
stappen die nodig zijn voor de overgang naar 
duurzame energie.

Noodzakelijke ‘energietransitie’
m de afspraak uit het Energieakkoord - vol-

ledig duurzame energievoorziening in 2050 - 
te halen is het nodig om over te stappen naar 
duurzame bronnen als zonne-en windenergie 
(transitie). Een van de doelen van de A-sa-

menwerking is de versnelling van de verduur-
zaming van de woningbouw of sterker nog  de 
markt wordt uitgedaagd om energieleverende 
woningen te realiseren. 

Geen onderlinge concurrentie
Het initiatief voor deze intentieovereenkomst 
komt van de Haarlemse wethouder Cora-  e 

ikkema en de Amsterdamse wethouder Ab-
deluheb Choho. edeputeerde van provincie 

oord-Holland Jack van der Hoek  Door de 
regionale aanpak wordt een aardgasvrije ont-
wikkeling van nieuwbouwwoningen gestimu-
leerd zonder dat gemeenten elkaar daarbij on-
derling beconcurreren. ntwikkelaars zullen 
niet de behoefte voelen om naar andere ge-
meenten in de regio te gaan, omdat het beleid 
overal gelijk is.

Besluit Tweede Kamer
De intentieovereenkomst sluit aan op het be-
sluit dat de weede Kamer dinsdag 30 januari 
201  heeft genomen om de gasaansluitplicht 
voor nieuwbouw uit de wet te schrappen. De 
gemeenten in de etropoolregio Amsterdam 
werken dus al direct samen aan de uitvoering 
van dit besluit.

Intentieovereenkomst ondertekend

Geen gasaansluiting meer
in nieuwbouwwoningen
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Velsen kan trots zijn. Nicolette Koopen 
uit Velserbroek is maandagavond 5 fe-
bruari verkozen tot  IJmonder van het  
Jaar 2017.

De verkiezing werd gehouden in het  Kenne-
mer heater in Beverwijk. icolette dankt 
haar titel aan haar tomeloze inzet voor de 

tichting eam Dani lle. Deze stichting 
heeft ze zelf opgericht na het overlijden van 
haar dochter Dani lle in 2016 als gevolg van 
het gebruik van C. tichting eam Dani-
elle bezoekt scholen om er leerlingen, docen-
ten en ouders bewust te maken van de geva-
ren van het gebruik van C. icolette toon-
de zich verheugd met de titel.  Hierdoor kan 
ik waarschijnlijk nog meer mensen berei-
ken . (foto  gemeente Velsen)

IJmonder van het jaar

Er is grote belangstelling voor de Sub-
sidieregeling Energiebesparing en duur-
zame energie sportaccommodaties 
(EDS). Binnen korte tijd zijn meer dan 
500 aanvragen ingediend met een ge-
zamenlijke waarde van 5,9 miljoen euro.

De subsidieregeling Energiebesparing en 
duurzame energie sportaccommodaties 
(ED ) richt zich op sportverenigingen en 
sportstichtingen. et de subsidie kan bij 
sportaccommodaties worden ge nvesteerd 
in energiebesparing en toepassingen van 
duurzame energie. Voor sportverenigin-
gen maakt de energierekening zo n 10-20  
deel uit van de begroting. De subsidie is be-
schikbaar voor tal van maatregelen zoals 

LED verlichting, isolatie, zonnepanelen en 
zonneboilers.

Budget
De subsidieregeling loopt van 2016 t m 
2020. Er is jaarlijks een budget van 6 miljoen 
euro. portverenigingen die zijn aangeslo-
ten bij C  of sportstichtingen - die 
de sportaccommodatie (deels) in eigendom 
hebben en die door de sportvereniging(en) 
gebruikt wordt - komen in aanmerking voor 
de subsidieregeling.

Kijk voor meer informatie over deze sub-
sidieregeling op de website van de  ijks-
dienst voor ndernemend ederland 
( V .nl)

Veel animo subsidieregeling energiebesparing sportaccommodaties

Vanaf 1 mei gelden er in de horeca  nieu-
we eisen op het gebied van sociale hygië-
ne. Daardoor is straks het huidige horeca-
diploma verouderd.

Per 1 mei is de zogeheten Verklaring ken-
nis en inzicht sociale h gi ne vereist. De-
ze  wordt afgegeven door de tichting Vakbe-
kwaamheid Horeca ( VH). Daarna vindt re-
gistratie plaats. Dit is nodig als de exploitant 
van een bestaand horecabedrijf een vergun-
ning wil verlengen of een extra zaak  wil ope-
nen. eer informatie  www.svh.nl
 
Overgangsperiode tot 1 mei 2018 
Voor medewerkers en ondernemers met een 

verouderd diploma, biedt VH de mogelijk-
heid om het huidige VH Diploma ociale 
H gi ne aan te vragen. De overgangsperiode 
loopt tot 1 mei 201 . Dus bent u een onderne-
mer of werkzaam in de horeca  org dan dat 
u uw horecadiploma up to date is. Indien dit 
voor 1 mei nog niet voor elkaar is, dan zal op-
nieuw examen moeten worden gedaan.

Welke oude diploma’s komen in aanmer-
king?
Van een groot aantal diploma s heeft VH on-
derzocht of deze in aanmerking komen voor 
een VH Diploma ociale H gi ne. p de 
website www.svh.nl  staan de voorwaarden 
en de procedure. (foto  Pixaba )

Nieuwe eisen sociale hygiëne
Op donderdag 1 februari heeft burge-
meester Frank Dales een Koninklijke On-
derscheiding uitgereikt aan mevrouw Re-
née Smit-Plant uit Santpoort-Zuid. Me-
vrouw Smit-Plant is benoemd als Lid in de 
Orde van Oranje Nassau.

De ceremonie vond plaats in restaurant Bos-
chbeek in antpoort- oord. evrouw mit-
Plant is bestuurslid en co rdinator van de 

tichting Aangepast Vervoer uid-Kenne-

merland. olmobiel  is een in Haarlem ge-
vestigde vrijwilligersorganisatie en vervoert 
al meer dan 33 jaar rolstoel gebonden per-
sonen in de regio uid-Kennemerland. e-
vrouw mit-Plant is sinds 2004 verbonden 
aan olmobiel als centralist. wee jaar later 
werd zij co rdinator van de centrale, maar 
ook bestuurslid. ede dankzij mevrouw 

mit-Plant is olmobiel  uitgegroeid tot een 
solide vrijwilligersorganisatie. (foto  einder 

eidijk)

Koninklijke Onderscheiding 

Deze week weer nieuwe tips om meeu-
wen van uw dak te houden. Onthoud: van-
af 15 maart mag u een nest-in-aanleg niet 
meer weghalen. U heeft nog ruim een 
maand om in actie te komen.

p een plat dak kunt u sedum gebruiken als 
dakbedekking. edum is een verzamelnaam 
voor vochtige, lage plantjes die goed groei-
en op een dak (zie foto). Dat vocht houdt de 
vogels weg; meeuwen houden niet van nat-
te voeten. m dezelfde reden kunt u ook een 
klein laagje water op uw platte dak laten 
staan. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren, 
anders krijgt u lekkage.

p platte en schuine daken kunt u netten 
plaatsen, met mazen die maximaal 7,5 cm 
wijd zijn. Een net in dezelfde kleur als uw 
dak valt het minste op. Een nadeel is wel dat 
(ook andere) vogels daar ook in verstrikt kun-
nen raken. eestvlaggetjes  ophangen kan 
ook. De onrust van de wapperende vlaggetjes 
schrikt vogels af.

U kunt metalen draden over het dak spannen. 

In rechte lijnen, met ongeveer 25 cm tussen 
de draden. Kan ook goed op dakranden en op 
de nok van een schuin dak. Er zijn bedrijven 
die dat voor u kunnen doen, daar zijn natuur-
lijk wel kosten aan verbonden. Laatste moge-
lijkheid  zogenaamde duivenpinnen ; te vin-
den op internet.

eeuwen komen graag terug op de vori-
ge nestplek, wel een paar jaar achter elkaar. 

eeuwen verjagen is dus een kwestie van 
lange adem. (foto  gemeente Velsen)

Tips meeuwenoverlast op daken
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Doel in 2020: 75% afval goed gescheiden

Scheiden van afval, hoe staat het ervoor? 

Driehuis, Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid, 
Velsen-Zuid

In deze kernen hebben de eengezinswoningen inmiddels 
drie of vier rolcontainers aan huis gekregen voor , 
restafval, plastic blik drankpakken en eventueel papier. 
In de loop van april starten we met afsluiten van de be-
staande ondergrondse containers voor restafval. Die zijn 
dan alleen nog met een speciale pas te openen.

Oud-Velsen, Velsen-Noord en Velserbroek

In september 2017 zijn de eerste stappen gezet voor inza-
meling van restafval via ondergrondse containers. Bewo-
ners kunnen straks hun restafval alleen nog naar onder-
grondse containers brengen. Hun rolcontainer voor rest-
afval wordt ingenomen en zij ontvangen een eigen rolcon-
tainer voor plastic blik en drankpakken. 

Nieuwe plekken ondergrondse containers; omwo-
nenden
Er zijn nieuwe plekken voor ondergrondse containers 
voor restafval bepaald. De mensen die in de buurt wonen 
van deze nieuwe containers hebben per post informatie 
ontvangen. Voor hen zijn eind 2017 en begin 201  inloop-
bijeenkomsten geweest. p dit moment kunnen zij aange-
ven wat ze van de nieuwe locaties vinden. Van hun reac-
ties gaat een rapport naar het college, waarna het college 
de locaties de  nitief vaststelt. Daarna kunnen inwoners 
nog bezwaar indienen tegen het besluit van het college. 

Voor de zomer is het klaar
Als de plekken voor de nieuwe containers de  nitief zijn, 
krijgen lle inwoners van ud-Velsen, Velsen oord en 
Velserbroek informatie over hoe de nieuwe manier van 
inzamelen werkt. Eind tweede kwartaal kunnen zij tij-
dens inloopbijeenkomsten hun vragen stellen. Voor de zo-
mervakantie verwachten we te starten met het plaatsen 
van ondergrondse containers voor restafval, en het opha-
len van de containers voor restafval en het uitdelen van de 
nieuwe rolcontainers voor plastic blik drankpakken.

IJmuiden

In de Vogelbuurt van IJmuiden hebben de eengezinswo-
ningen inmiddels drie of vier rolcontainers aan huis ge-
kregen voor , restafval, plastic en eventueel papier. 
Elke week wordt n van de containers geleegd. 

Nieuwe plekken voor ondergrondse containers; om-
wonenden
In heel IJmuiden (uitgezonderd Vogelbuurt) kunnen in-
woners straks hun restafval uitsluitend nog naar onder-
grondse containers brengen. Hun rolcontainer voor rest-
afval wordt ingenomen en zij ontvangen een nieuwe rol-
container voor plastic blik en drankpakken. Voor de on-
dergrondse containers voor restafval zijn nieuwe plekken 
bepaald. De mensen die in de buurt van deze nieuwe con-
tainers wonen hebben per post informatie ontvangen en 
voor hen zijn eind 2017 verschillende inloopbijeenkom-
sten geweest. p dit moment kunnen zij aangeven wat ze 
van de nieuwe locaties vinden. Van hun reacties gaat een 
rapport naar het college, waarna het college de locaties de-
 nitief zal vaststellen. Daarna kunnen inwoners  nog be-

zwaar indienen tegen het besluit van het college. 

Voor eind 2018 is het klaar
Als de plekken voor de nieuwe containers de  nitief zijn, 
krijgen de inwoners van IJmuiden informatie over hoe de 
nieuwe manier van inzamelen werkt. a de zomervakan-
tie kunnen zij tijdens inloopbijeenkomsten hun vragen 
stellen. Eind september verwachten we in IJmuiden te 
starten met het plaatsen van de ondergrondse containers 
voor restafval, het innemen van de containers voor restaf-
val en het uitdelen van de nieuwe rolcontainers voor plas-
tic blik drankpakken.

Sinds begin 2017 is HVC onder de noemer ‘Meer Waarde uit Afval’  druk bezig om het 
scheiden van afval makkelijker te maken. Afvalscheiding  zorgt ervoor, dat we van af-
val nieuwe producten kunnen maken, zoals compost of speelgoed. Het streven is om in 

2020 te voldoen aan de landelijke norm dat 75% van het afval goed gescheiden wordt 
met maximaal 130 kg restafval per inwoner per jaar. Bijgaand treft u een overzicht aan 
wat er per wijk gebeurt.

Uitzonderingen, waaronder het buitengebied, 
industriegebieden, sluizengebied en woonboten
In bepaalde buurten van Velsen wordt het afval op een an-
dere manier ingezameld - o.a. het buitengebied van Vel-
sen, bewoners die op industriegebieden wonen, de bewo-
ners in het sluizengebied en de bewoners van de woonbo-
tenlangs zijkanaal B .  In deze gebieden gaan de inwoners 
op een ander moment over op andere manieren van afval 
inzamelen. De logistiek of de omgeving vragen om meer 
uitzoekwerk om ervoor te zorgen dat het afval beter ge-
scheiden kan worden. p velsen.nl staat een lijst met deze 
gebieden en hun voorlopige planning.

Vragen
ocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen via afval vel-

sen.nl. ok vindt u aanvullende informatie op webadres  vel-
sen.nl actueel projecten gemeentelijke-projecten meer-
waarde-uit-afval.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
0 .00 tot 17.00 uur. p donderdag van 0 .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 n 
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 0 .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 mel-
ding of klacht kunt noteren. raag deze ver-
volgens versturen naar  Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. eer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 2013 hebben burgemeester 

en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen De Jutter 
en De Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het aadsplein is te vin-
den op  www.velsen.nl gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 27 januari 2018 tot en met 
2 februari 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
ijk aan ee rweg 162 A t m , gebruiksver-

gunning brandveiliggebruik (30 01 201 ) 
1426-201 ; 
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel (02-
02-201 ) 1653-201 .

Santpoort-Noord
errasweg 60, plaatsen erker (30 01 201 ) 

13 2-201 ;  
errasweg 30 en 32, samenvoegen van win-

kelpand met bovenwoning (29 01 201 ) 
1375-201 ;

stelaan 100, plaatsen dakkapel voor- en 
achterzijde woning (30 01 201 ) 1392-201 ;
Corantijnstraat , kappen boom (31 01 201 ) 
1435-201 ;

anonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakop-
bouw (31 01 201 ) 1500-201 .  

Santpoort-Zuid
illem de wijgerlaan 12, kappen boom 

(2 01 201 ) 130 -201 .

Velsen- Zuid
Dr. Ku perlaan 19, plaatsen dakkapel 
(01 02 201 ) 151 -201 .  

Velserbroek
wanebloembocht 90, plaatsen afdakje 

(29 01 201 ) 1306-201 .

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie tedelijk 

choon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand  140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben op grond van artikel 3.9 van de et 
algemene bepalingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende aanvra-
gen dienen te beslissen, verlengd met zes we-
ken

IJmuiden
Kennemerstrand 17 ,plaatsen  toiletunit 
inclusief terras, windscherm en betonnen 
keerwand (30 01 201 ) 3169 -2017
Industriestraat 52, realiseren open loods 
(30 01 201 ) 32546-2017.

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen fundering voor de 

plaatsing van silo s (30 01 201 ) 31 17-2017.

Driehuis
esselschadeplantsoen 3, plaatsen erfaf-

scheiding (30 01 201 ) 31317-2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Lange ieuwstraat 451a, plaatsen reclame 
(29 01 201 ) 33206-2017.

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
paarnwoudeloop, op 4 maart 201  van 09.00 

uur tot 14.00 uur, Locatie  rondom boerderij 
orgvrij (30-01-201 )1444-201

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

IJmuiden
Dokweg 21, gebruiken bestaande bouwwerk 
als kaasgroothandel, winkel en cheesebar 
en plaatsen foodtruck (31 01 201 ) 30091-
2017; 

riftstraat 16, plaatsen dakopbouw (1-02-
201 ) 325-201 .

Santpoort-Zuid
usburglaan , vergroten 2e verdieping 

(30 01 201 ) 31630-2017.   

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakopbouw 
(01 02 201 ) 733-201 .

Driehuis
Bosboom- oussaintlaan , plaatsen dakka-
pel (01 02 201 ) 544-201 .   
Driehuizerkerkweg 79, splitsen woning in 
bovenwoning en appartement op begane 
grond (01 02 201 ) 30 22-2017.  

Verleende omgevingsvergunningen – in 
heroverweging

p grond van artikel 1 en 6 7 van de Alge-
mene wet bestuursrecht kan een belangheb-
bende tegen dit besluit binnen 6 weken na 
verzending een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de echtbank oord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 B  Haarlem. Bij verzending 
van het beroepschrift per post moet u het 
beroepschrift voor het einde van deze ter-
mijn ter post bezorgen. Het is dan bovendien 
noodzakelijk dat het niet later dan een week 
na a  oop van de termijn bij de rechtbank 
is ontvangen. Het beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend 
en moet tenminste bevatten
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c.  de omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht (zo mogelijk dient u 
een afschrift van dit besluit bij uw beroep-
schrift te voegen);

d. de gronden van het beroep.

p grond van artikel 1 van de Algemene 
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningen-
rechter van de rechtbank oord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoe-
ken een voorlopige voorziening te tre  en in-
dien onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat u ook beroep heeft ingesteld.

IJmuiden
Koningin ilhelminakade 157, plaatsen dak-
opbouw (29 01 201 ) 30933-2017

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18  
IJmuiden
Verkoop oliebollen, 13 oktober t m 31 de-
cember 201  op maandag t m zondag, Loca-
tie  Lange ieuwstraat (01 02 201 ) 41 -
201   

Velserbroek 
Verkoop oliebollen, 15 oktober t m 31 decem-
ber 201   op maandag t m zondag, Locatie  
Vestingplein (01 02 201 ) 22-201 .

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor het volgen-
de perceel.

Bik- en Arnoldkade 40, 1975 CJ  IJ UIDE

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Kapmelding
Op locatie Wijkeroogpark / Volkstuinen-
complex:

17 x Es, 1 x Linde, 4 x Esdoorn, 3 x Iep, 2 x Eik, 
2 x Els

De bomen staan te dicht op de volkstuinen en 
de huisjes, deze geven veel overlast en kun-

nen een gevaar vormen voor de omgeving.

Vergroting Velserduinplein
Burgemeester en wethouders hebben op 
30 januari 2018 besloten om de straatna-
men Tussengang en Zuidergang in IJmui-
den in te trekken en nieuwe contouren 
voor het Velserduinplein vast te stellen. 
(zie afbeeldingen).

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352.
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Bewoners De Moerberg 
lezen voor aan peuters Velserbroek - Vorige week 
woensdag zijn de Nationa-
le Voorleesdagen van start ge-
gaan. De peuters van peutercen-
trum Zoe�! in IJmuiden gingen 
voor een bijzonder voorleesmo-
ment op bezoek bij bewoners 
van zorgcentrum de Moerberg. 

In de gemoedelijke huiskamer za-
ten de ouderen klaar om de al-
lerkleinsten gezellig te ontvan-
gen. Er werd voorgelezen uit al-
lerlei prentenboeken die de peu-
ters van Zoe�! hadden meegeno-
men. De peuters waren aanvan-
kelijk nog wat stil maar na korte 

tijd ontstonden er leuke gesprek-
jes en werd er druk gepraat over 
de leuke en spannende verha-
len die samen gelezen werden. 
Na een bekertje appelsap en een 
plakje ontbijtboek liepen de peu-
ters weer terug naar Zoe�!  (foto: 
aangeleverd)

VZV krijgt licentie 
Nationale Zwemdiploma’s
Velsen - Ook de jarige Velser-
ZwemVereniging (VZV) uit IJmui-
den heeft in december 2017 de Li-
centie Nationale Zwemdiploma’s 
behaald. Daarmee voldoet de ver-
eniging ook aan de meest recen-
te kwaliteitscriteria om zwemles 
te mogen geven voor het Zwem-
ABC, de Nationale Zwemdiplo-
ma’s.
Sinds jaren wordt er bij een zwem-
bad, zwemschool of zwemvereni-
ging waar je kunt afzwemmen 
voor de Nationale Zwemdiploma’s 

A, B en C gecontroleerd of het af-
zwemmen verloopt conform de 
afzwemeisen: de Examenregeling 
Nationale Zwemdiploma’s. Met de 
invoering van de Licentie Nationa-
le Zwemdiploma’s krijgt de klant 
meer duidelijkheid. Een zwemles-
aanbieder wordt door de Nationa-
le Raad Zwemveiligheid ook ge-
toetst op zaken als:  wet- en regel-
geving, screening zwemonderwij-
zers, de Gedragscode Zwembran-
che en meer. Dat is dus bij VZV dik 
in orde.

Velsen - In juni 2015 is raads-
breed een motie aangenomen 
over het ondernemingsdossier. 
De gemeenteraad van Velsen wil-
de toen al een blijvend digitaal 
ondernemersdossier bij de ge-
meente, zodat bij vergunningen 
niet steeds dezelfde documenten 
hoeven te worden aangeleverd. 
Hiervoor waren diverse opties. In 
de gemeenteraad van 19 oktober 
2017 is navraag gedaan naar de 
stand van zaken. Het softwaresy-
steem Dimpact van de gemeente 
Velsen geeft prioriteit aan ande-
re ontwikkelingen. Aansluiten bij 
‘mijnondernemingsdossier’van
het ministerie is niet meer moge-
lijk, want dat is gestopt. Wel werkt 

men nu aan Mijn Overheid voor 
Ondernemers, maar dit is nog 
niet klaar voor gebruik. In de ste-
den Purmerend en Leiden werkte 
men wel met het ondernemings-
dossier, maar ook daar is het stop-
gezet. Purmerend verwijst nu 
naar de website ondernemers-
plein.nl waar ondernemers alge-
mene informatie kunnen vinden. 
De gemeente Velsen beheert met 
succes het Ondernemersloket dat 
door ondernemers goed wordt 
gevonden, waarbij doorgeleiding 
naar de juiste afdelingen plaats-
vindt. Toch volgt Velsen de ont-
wikkelingen rondom Mijn Over-
heid voor Ondernemers om daar 
mogelijk op aan te sluiten.

Ondernemingsdossier

Postzegelavond
Santpoort-Noord - Op maandag 
12 februari is er een postzegel-
avond van Postzegel Vereniging 
Santpoort in Het Terras, Dinkgre-
velaan 17. Op deze avond wordt 
er een veiling gehouden. Vooraf-
gaand aan de veiling kunt u de 
kavels bekijken. Iedereen is van 
harte welkom. De zaal is open 
vanaf circa 19.00 uur. Er is vol-
doende parkeergelegenheid. 
Meer informatie: 023-5382274 
(na 18.00 uur).

Films bij 
Historische 
Kring Velsen
Velserbroek - In het kader van 
de lezingencyclus van Historische 
Kring Velsen (HKV) zullen maan-
dag 12 februari om 20.00 uur de-
len 1 en 2 van de �lms ‘Even Om-
zien’ worden vertoond. De twee 
�lms werden door het Gemeen-
te Archief Velsen gemaakt ter ere 
van het 100-jarig jubileum van het 
Noordzeekanaal in 1976 en tonen 
boeiende beelden uit Velsens ver-
leden die voor velen nog zeer her-
kenbaar zullen zijn, maar voor an-
deren een reactie van verbazing of 
verwondering oproepen. Dit mag 
u absoluut niet missen. Voor leden 
van HKV is de toegang gratis. Niet-
leden betalen 2,50 euro voor de 
toegang. De �lm wordt vertoond 
in Wijkcentrum de Hofstede aan 
Aletta Jacobsstraat 227.




