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Stemhulp Velsen.mijnstem.nl
officieel gelanceerd
Dinsdag 13 februari heeft burgemeester Frank Dales van Velsen samen met
de lijsttrekkers, kandidaatsraadsleden
en campagneleiders het startsein gegeven voor de online stemhulp velsen.mijnstem.nl. Deze stemhulp is een hulpmiddel
voor iedereen in Velsen die op woensdag
21 maart een stem uit mag brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Wethouder Bal in gesprek
Afgelopen vrijdag 9 februari ging milieuwethouder Floor Bal het gesprek aan met
de inwoners uit onze gemeente. In de
abri nabij het NS-station in SantpoortNoord sprak hij over klimaatverandering.

Hij wees op het belang van slimme technieken om de gevolgen van klimaatverandering
te beperken. ok pleitte hij voor meer duur-

zaamheid. In Velsen bijvoorbeeld door het
winnen van warmte uit het riool, de zogeheten riothermie. Wethouder Bal was niet de
enige bestuurder die vrijdag de boer op ging.

Tijdens het invullen van de stemhulp geef
je jouw mening op stellingen door het verplaatsen van een slider. De stellingen gaan
over uiteenlopende kwesties, zoals bijvoorbeeld het invoeren van cameratoezicht, een
verbinding over het water naar Amsterdam,
wijkbewoners samen zelf laten beslissen
over inrichting van hun woonomgeving,
meer gemeentelijk geld uittrekken voor behoud sportvoorzieningen, of over subsidie
voor het verduurzamen van woningen. Via
velsen.mijnstem.nl krijg je informatie over
de standpunten die de tien Velsense partijen hebben ingenomen over actuele kwesties die er in Velsen spelen.

Na het verplaatsen van de slider kan je
door op een partij te klikken jouw mening
vergelijken met de opvattingen van de verschillende partijen. ok kun je bij iedere
stelling opzoeken wat de argumenten van
alle partijen zijn. Na het invullen van de
stemtest verschijnt de uitslag met daarin
een overzicht van de partijen waar jouw
mening het meest mee overeenkomt en
kan je doorklikken naar de websites van
de politieke partijen. Aan het eind van de
stemhulp kan je, als je dat wilt, via facebook of twitter het uiteindelijke stemadvies delen.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart
2018 op www.velsen.nl/verkiezingen. iteraard staat hier ook een link naar velsen.mijnstem.nl. Via de pagina van de gemeente Velsen op facebook en twitter
gemvelsen verschijnen regelmatig berichten over de verkiezingen. (foto: einder
Weidijk)

Zo’n 40 wethouders van veel verschillende
politieke partijen deden mee aan de landelijke campagne ‘Kies voor Klimaat’. (foto:
gemeente Velsen)

Hinder digitaal loket
Zaterdag 17 februari en zondag 18 februari wordt een update uitgevoerd
door de leverancier van het digitaal loket.

Dit houdt in dat u wel informatie over producten en diensten van de gemeente Velsen kan krijgen, maar hinder ondervindt
als u digitaal diensten wilt afnemen of iets

wil doorgeven. Zoals een afspraak maken
voor burgerzaken, een uittreksel uit de
B P (Basis egistratie voor Persoonsgegevens) voorheen BA of een melding
penbare uimte via het webformulier.
nze e cuus voor het ongemak.

Uit het college

Verwijderen bastaardsatijnrups
De gemeente gaat eind februari op en nabij het strand in IJmuiden nesten van bastaardsatijnrupsen (laten) verwijderen. De
bastaardsatijnrups (BSR) kan klachten
geven bij aanraking, zoals heftige jeuk,
huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan
de luchtwegen.

De rupsen komen voor aan het kleine strand,
nabij Seaport Marina, achter de strandpa-

viljoens, rondom de reddingsbrigade en nabij de parkeerplaats bij het grote strand.
Afgelopen zomer waren er veel nesten van
de BS gelegen in duindoornstruiken. De
rupsen kruipen vanuit het duin het strand
op zoek naar voedsel. Het Hoogheemraadschap van ijnland is verantwoordelijk voor
de locaties in de waterkerende duinen.

In IJmuiden komen op diverse plekken
nieuwe woningen. In De Binnenhaven: 50
woningen. Aan de Lange Nieuwstraat is al
gestart met de bouw van 78 huurwoningen.
p een andere plek aan de Lange Nieuwstraat worden 57 appartementen, maar
ook een supermarkt gebouwd. Volgend jaar
worden er op de hoek van het Marktplein 30
koopwoningen gebouwd. Kortom: een aantal lege plekken in de gemeente zijn straks
weer opgevuld. en ambitie, die het college
in het oalitieakkoord 2014-2018 had neer-

gelegd.
De Stadsschouwburg werkt hard aan de opgelegde verbetermaatregelen. p 1 april
willen ze daar mee klaar zijn. De gemeente heeft er vertrouwen in dat het gaat lukken. Het eerste deel van de nanci le hulp
wordt op verzoek van de Stadsschouwburg
al in maart verleend.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuurorganisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.
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Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-,
woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat
haar taken als het ophalen van huisvuil,
aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen en straatverlichting
dan ook serieus op. Deze diensten worden onder meer betaald uit de opbrengst
van de gemeentelijke belastingen.

In de editie van de Infopagina van 22 februari 2018 treft u de Belastingspecial
aan. Daarin kunt u alles lezen over de gemeentelijke belastingen. Tarieven, maar
ook informatie over de wijze van betalen, kwijtschelding en het indienen van
bezwaarschriften.

Gezond smikkelen onder leiding
van Pieter Vermeulen Museum
Voor de tweede keer waren woensdag
7 februari de smaaklessen onder leiding
van het Pieter Vermeulen Museum bij
BSO Partou in Zeewijk weer een groot
succes! De kinderen leerden appelmoes
(zonder suiker!) koken en maakten gezonde wraps met een heerlijke wortelsalade. Elke week leren ze een gezonde
lunch te bereiden en andere (gezondere)
dingen te proeven dan ze gewend zijn!

Gezond in de stad
De smaaklessen van het Pieter Vermeulen
Museum passen in het project ‘ ezond en
wel in Zee- en Duinwijk’, ge nitieerd en gefaciliteerd door de gemeente Velsen. Het is
n van de vele lokale projecten, die vallen
onder de landelijke noemer ezond in de
Stad ( IDS). Het gaat om een initiatief van
het ijk om gezondheidsachterstanden in
gemeenten terug te dringen.
Overgewicht
it een wijkscan kwam naar voren dat in
Zee- en Duinwijk overgewicht veel voorkomt o.a. als gevolg van onvoldoende beweging en minder gezond eten. Daarom is de

Wist u dat...

de gemeente binnenkort start
met de Geveltuintjes Route?
Tijdens de Burgertop gaven veel inwoners
aan dat ze meer groen willen in Velsen.
De gemeente wil dat ook. Dichte bestrating maakt dat regenwater niet goed de
bodem inzakt. Met als gevolg: wateroverlast en dus schade. De gemeente werkt via
Operatie Steenbreek aan meer groen in de
gemeente. De Geveltuintje Route past hier
prima bij.

wijk uitgekozen voor het ids-project. Het
doel van Smaaklessen is kinderen te interesseren in smaak, gezond voedsel, voedselproductie en voedselbereiding, zodat zij
later bewuste keuzes kunnen maken als het
gaat om eten. Kijk voor meer informatie op
www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto:
Pi abay)

Experiment Velsen op Koers
Met de ‘ eveltuintjes oute’ wil de gemeente op een vaste dag in de maand gedurende
het hele jaar rondrijden om bij u in de buurt
te helpen met het aanleggen van een geveltuintje. Het is de bedoeling dat de inwoners
zelf de plantjes onderhouden. roene vingers
zijn niet nodig. Wel een positieve instelling
en de wens om samen met buurtbewoners uw
straat groener te maken.
Video en flyer als handleiding

De gemeente stelt menskracht en materiaal
beschikbaar. r wordt ook gedacht aan een
eveltuintjes Do It ourself Pakket voor inwoners die zelf een geveltuintje willen aanleggen. Via een video en ﬂyer wordt duidelijk
gemaakt hoe de aanleg van een geveltuintje in
zijn werk gaat.
Aanmelden via Velsen op Koers
Het plan is om in maart te starten in VelsenNoord. Daarna volgen andere routes. Meld u
aan via de website van Velsen op Koershttps://www.velsenopkoers.nl/geveltuintjesin-de-gemeente-velsen. Het mooiste is natuurlijk om dit met de hele straat te doen. De
gemeente komt dan langs om de geveltuintjes
te realiseren. Houd de website in de gaten
voor verdere informatie of abonneer je op de
nieuwsbrief via https://www.velsenopkoers.
nl/nieuwsbrief-aanmelden.
p de publiciteitsfoto zijn plantjes te zien, die in het eveltuintjes DI Pakket zouden kunnen zitten.

Schoolschaatsen op IJsbaan in Haarlem

Rooien

Op dinsdag 13 en donderdag 15 maart 2018 organiseren schaatsvereniging Velsen, IJsclub Nova Zembla en
Sportloket Velsen een schaatsclinic voor Velsense basisschoolleerlingen uit groep 6.

Vanaf 19 februari a.s. gaat de gemeente rooiwerkzaamheden verrichten rond het handenarbeid centrum aan de Andreaweg 10 in
Velsen-Noord. De werkzaamheden zullen
- a ankelijk van het weer - ongeveer 2 weken in beslag nemen. Het rooiwerk betreft
54 populieren. Deze kunnen gevaar opleveren voor de omgeving bij stormachtige wind.
Het streven is om de beplanting eronder te
handhaven. Vandaar dat de uitvoerende aannemer (Versteeg uit Zwaanshoek) een telescoopkraan zal inzetten.

Sportloket Velsen vindt het belangrijk om de Velsense
jeugd te enthousiasmeren voor de schaatssport. Vandaar
het aanbod van een schaatsclinic op de IJsbaan in Haarlem.
De kosten zijn 1, - per kind en dit is inclusief de huur voor
de schaatsen. Meld je voor 23 februari aan bij je school

Velsen tekent voor groot regionaal fietsroutenetwerk
Eén samenhangend en hoogwaardig fietsroutenetwerk, waarop fietsers vlot tussen de stedelijke kernen en vanuit het stedelijke gebied de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor
beleving, bewegwijzering, herkenbaarheid en veiligheid.

Dat is de ambitie van de bestuurders van de Metropoolregio Amsterdam (M A), die daarmee willen bijdragen aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Tot en met 2020 is hiervoor
al 30 miljoen euro gereserveerd. Maar de bestuurders willen verder gaan en het complete netwerk in 2025 klaar hebben.
p 7 februari jl. hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies
Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio
Amsterdam (waaronder Velsen) en ijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om dit etsnetwerk volledig te gaan realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de
partijen in de Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het
tussenliggende vrije landschap te verbeteren.
p de foto (Arjen Vos) wethouder onald Vennik, die namens de
gemeente Velsen zijn handtekening zet.
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Burgemeester en wethouders bezoeken Hoogheemraadschap
Afgelopen dinsdag bracht het college
een werkbezoek aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie ( WZI) van het Hoogheemraadschap van ijnland. Zij werden ontvangen door bestuurslid Jeroen
Haan. Het college kreeg onder andere
uitleg over een innovatieve en biologische manier van het verwijderen van
stikstof uit de afvalstromen. (foto’s: gemeente Velsen)

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 22 februari 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op
www.velsen.nl/gemeenteraad. pen de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri e via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail gri e velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw
naam, e-mailadres en telefoonnummer. De gri e neemt dan contact met u op.
De Agenda
Regionale nota Gezondheidsbeleid Veiligheidsregio Kennemerland, inclusief de
lokale paragraaf Velsen
en keer in de vier jaar stelt de gemeenteraad het regionaal ontwikkelde gezondheidsbeleid
vast, inclusief een lokale paragraaf. De egionale nota ezondheidsbeleid komt voort uit de
samenwerking met 10 gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland en de
D. Samen
zetten zij zich nu in op het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
De gemeenten stimuleren meer bewegen, het terugdringen van roken en alcoholgebruik bij
jongeren en het terugdringen van emotionele problemen. De verbetering van de luchtkwaliteit speelt ook een rol in deze nota.
Visie op Velsen - programma Democratische Verrijking
Met het programma Democratische Verrijking wordt een eerste invulling gegeven aan het
thema uit de strategische agenda ‘Burgerparticipatie, vergroten samenspel inwoners-partners-overheid’. p verzoek van de gemeenteraad wordt er gewerkt aan een voorstel over het
mogelijk maken van digitale samenspraak en inspraak: -Democratie. Voor het opstarten
van het programma Democratische Verrijking moet de raad instemmen met het bedrag van
150.000. Dit bedrag komt uit de reserve Visie op Velsen.
Protocol integriteitsscreening kandidaat-wethouders gemeente Velsen
Burgemeesters hebben de wettelijke taak om bestuurlijke integriteit van de gemeente en
het bestuur te bevorderen. Discussies over integriteit van bestuurders zijn niet alleen schadelijk voor de betrokken persoon zelf, maar kunnen ook het imago van de gemeente schaden. Met de vaststelling van het Protocol Integriteitsscreening kandidaat-wethouders door
de gemeenteraad bevorderen de burgemeester en de gemeenteraad de integriteit. Voorafgaand aan de benoeming van wethouders zal er een integriteitsscreening worden gedaan.
De uitkomst van deze screening weegt mee bij de uiteindelijke benoeming van de wethouders door de gemeenteraad.

Verordening (cliënten) participatie sociaal domein
Na de vaststelling van de beleidsnotitie ‘Vernieuwing (cli nten) participatie in de IJmond’
in de raadsvergaderingen op 21 december 2017 moeten de drie gemeenteraden ‘de Verordening (cli nten) participatie sociaal domein’ vaststellen. De IJmondgemeenten willen inwoners die gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet
eerder, vaker en directer betrekken bij het maken van beleid. In elke gemeente komt er een
lokale participatieraad. Deze adviseert de gemeente over het beter, eerder en breder betrekken van de cli nten en ge nteresseerde inwoners bij het maken van plannen. Voor de regionale onderdelen komt er een regionale participatieraad. Deze krijgt ondersteuning van een
ﬂe ibele brigade van ambtenaren.
Coördinatieprocedure Brederoodseweg 41: vaststellen bestemmingsplan
(onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid 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. r 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.
Quick scan Kleinschalig Opdrachtgeverschap locatie Lagerstraat IJmuiden (onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
Voor de locatie Lagersstraat in IJmuiden is een uickscan (onderzoek) uitgevoerd naar de
mogelijkheden voor kleinschalig opdrachtgeverschap (bewoners bouwen zelf hun huis).
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om de optie sloop-nieuwbouw voor deze locatie
nader te onderzoeken. Hiervoor is geld nodig. Daarnaast is instemming van de raad nodig
met een voorstel voor groencompensatie (daar waar groen wordt weggehaald, wordt op een
andere plek groen aangelegd).
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Velsen 2018
In de e-integratieverordening Participatiewet, I AW en I AZ staan algemene richtlijnen voor het aanbieden van re-integratie instrumenten aan mensen met een bijstandsuitkering. IJmond Werkt Zet deze instrumenten in. IJmond Werkt is de gemeenschappelijke regeling voor re-integratie van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk. IJmond
Werkt ondersteunt bijstandsgerechtigden die in staat zijn om betaald werk te vinden en te
verrichten. In 2017 is de uitgangspuntennotitie IJmond Werkt vastgesteld. Daarin staan
onder andere een vraaggerichte werkgeversbenadering, een evenwichtige verdeling van
middelen over de doelgroep, innovatie en maatwerk centraal. De nieuwe e-integratieverordening sluit aan op de uitgangspunten. In de nieuwe verordening wordt er meer dan voorheen ingezet op maatwerktrajecten.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer
De gemeente Velsen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling entraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied( NB). In de gemeenschappelijke regeling van het NB zijn
taken en bevoegdheden van de Noordzeekanaalgemeenten die te maken hebben met de
scheepvaart geregeld. De raad wordt voorgesteld om het Algemeen Bestuur waarin raadsleden zitting hebben en het Dagelijks Bestuur om te vormen tot n bestuur met vier wethouders.

Borgstelling Zeehaven IJmuiden (onder voorbehoud uitkomst sessie 8 februari)
De Bank Nederlandse emeenten (BN ) heeft in het verleden nanciering verstrekt voor
de aanleg van de IJmondhaven aan Zeehaven IJmuiden N.V. Daarvoor staat de gemeente
borg. De termijn van de borgstelling loopt af per 31 maart 2018. Zeehaven IJmuiden heeft
een verzoek gedaan voor een verlenging van de borgstelling voor een verlaagd bedrag. BN
heeft aan de gemeente Velsen gevraagd om de borgstelling van Zeehaven IJmuiden N.V. te
verlenen tot 31 december 2023. Het college van B W vraagt de raad om hiermee in te stemmen.

Snelfietsroute IJmond
De IJmondgemeenten willen het etsgebruik stimuleren. Dit kan door het verhogen van de
kwaliteit van de etsinfrastructuur en door het aanleggen van snel etsroutes. De gemeenteraad wordt gevraagd om het trac van de snel etsroute IJmond vast te stellen. Hierna
wordt er een uitvoeringsprogramma gemaakt en worden de kosten verder uitgewerkt. iteindelijk is het doel een westelijke route aan te leggen in de komende vijf jaar en een oostelijke route aan te leggen voor 2030.

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning (onder voorbehoud uitkomst sessie
8 februari)
De Wet Maatschappelijke ndersteuning bepaalt dat de gemeenteraad een beleidsplan
moet vaststellen, waarin het beleid voor 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 3 februari 2018 tot en met
9 februari 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
Langevlak 1, plaatsen dakkapel (05/02/2018)
1718-2018;
Marktplein 44 t/m 62,, wijzigen van winkelfunctie op de verdieping naar 12 apparte-

menten (05/02/2018)
1702-2018;
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen (06/02/2018) 1764-2018.
Velsen- Zuid
De Savornin Lohmanlaan 21, construc-

tieve
2018.

aanpassing

(06/02/2018)

1776-

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

13

15 februari 2018
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Aanvragen (vervolg)
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Ontwerpbesluit -omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben
een omgevingsvergunning (2e fase) te verlenen voor:
Santpoort-Noord:
Kweekerslaan ongenummerd (tegen over
nrs. 3 t/m 15): het bouwen van vier woningen
met bijgebouwen (12594-20170)
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning (2e fase) en de bijbehorende stukken

liggen met ingang van 16 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl
via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. De1e fase van het project waarbij is
toegestaan om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen is onherroepelijk geworden. Deze 2e fase betreft de bouwtechnische toets van het project. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar
keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning (2e fase). Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-

den (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen
met de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.

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.

(ﬂitsvergunning) 1718-2018.

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:
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451a, plaatsen reclame
(29/01/2018) 33206-2017;
Velserduinweg 248, wijzigen van praktijken winkelruimten naar 2 appartementen
(07/02/2018) 32391-2017;
Kennemerboulevard 354, plaatsen klein
zwembad (09/02/2018) 33259-2017.
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Friendship race modelbouw speedboot, op
19 t/m 21 mei 2018 van 08.00 tot 18.00 uur,
locatie De Ven.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Planciusstraat 15, constructieve doorbraak
(05/02/2018) 543-2018;
Ahornstraat 26, plaatsen dakopbouw
(07/02/2018) 31114-2017;
Langevlak 1, plaatsen dakkapel (07/02/2018)

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
39,
kappen
boom
(05/02/2018) 1285-2018;
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen boom
(noodkap) (05/02/2018) 1308-2018.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 19, plaatsen dakkapel
(05/02/2018) 1518-2018;
Thorbeckelaan 26, vervangen en vergroten
dakkapel (09/02/2018) 256-2018.
Velserbroek
Schoener 6, oprichten schuur met een overkapping op achtererf, kappen 4 bomen
(09/02/2018) 28979-2017.

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Schaatsbaan, gedurende het winterseizoen
t/m maart 2018 van 10:00 tot 21:00 uur, locatie Plein 1945 (12/02/2018)
628-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, 1 november t/m 31 december 2018 op maandag t/m zondag, locatie
ter hoogte vanavan
Hagelingerweg 55 9000 (/02/2018) 3642018.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

De ‘Nadere regels maatschappelijke onder-

De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke onderDuijn met pastelkrijt en is een
echte blikvanger. Met aquarelverf
werd geschilderd door maar liefst
7 kunstenaars,waaronder Paul Egner met zijn ‘Tulpenbladeren’, ‘De
schapen op Texel’ door Henk Hofstede. Verder ‘Appels’ en “Paalzitters’ door Lida Spijkerboer-Mons,
‘Berenklauw’ door Margreet Detering en ‘Bouquet’ van Nel de Vries.
Nel laat ook een ‘Danspaar’ zien,
geschilderd met acrylverf. Zo
ook Els van der Heijde, met haar
bloem met ‘Tegenlicht’. Marij van
Reijendam stelde mooie groene bladeren samen in haar werk.
Bij Miep Groot zien je twee grote bladeren naar beneden dwarrelen en een klein doekje met de
titel ‘Esdoorn’. Tot slot nog het originele, kleurige schilderij in acryl
van Marianne Tuin : ‘De balts van
de Grote trap’, zal de bezoekers in
de Hofstede zeker inspireren.
De expositie duurt nog tot en
met 28 maart en is tijdens openingstijden te zien in de Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227. Voor
meer Informatie, 06-22491525.

De ‘Nadere regels Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen
2015, 1e wijziging’ per 16 februari 2018 in te
trekken;

steuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning
gemeente Velsen 2018’ in werking te laten
treden op 16 februari 2018;

steuning gemeente Velsen 2018’ in te trekken per 1 april 2018.
Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het
elektronisch gemeenteblad en op de website
www.overheid.nl.

Ria Kras, het erelid, laat een olieverf zeegezicht zien, waar je heel
gelukkig van wordt. Met zachte
pastel werd door Hanneke Cortel
‘Bladeren van de Duitse pijp’ en
‘Herfstbladeren’ getekend. Inge
den Breejen legde er een mooie
tuin mee vast. ‘Groen, groener
groenst’ is de inzending van Steef

Santpoort-Noord - Deze week
start de Pim Mulier hardloopclinic bij atletiekvereniging Suomi. Onder begeleiding van een
professionele hardlooptrainer
leren de deelnemers op verantwoorde manier en op eigen
tempo minimaal 5 kilometer te
hardlopen. Onderdeel van deze
clinic is een gratis startbewijs
van de Weleda Pim Mulierloop
op zondag 22 april 2018. In een
periode van 8 weken trainen de
deelnemers 1 keer per week op
de atletiekbaan in Santpoort.

Hier krijgen zij een warmingup, looptechniek, intervaltraining en een cooling-down. Op
12 of 15 april doen deze hardlopers mee aan de testloop om
vervolgens zondag 22 april fit
mee te doen aan de Weleda Pim
Mulierloop.
De clinic is donderdag vanaf
19.30 uur tot 20.30 uur. Die op
zondag (van 9.30 tot 10.30 uur)
is bijna vol. Aanmelden kan via
info@avsuomi.nl. Zie ook www.
avsuomi.nl. (foto: Karin Dobber)

Van 0 naar 5 kilometer
leren hardlopen

Schildersclub Velserhooft
exposeert in de Hofstede
dere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning

De ‘Nadere regels maatschappelijke onder-

de ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij
het beleid maatschappelijke ondersteuning

gemeente Velsen 2018 vast te stellen;

Velserbroek - Ook dit jaar lieten
de deelnemende kunstenaars
van Schildersclub Velserhooft
zich inspireren door een thema
uit de natuur: ‘Bladeren’ maar ook
‘Geluk’ werd dit jaar verbeeld.
Met olieverf legde Lenie Cortel
de bladeren vast van een herfstbos en van de Oostindische kers.

Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 6 februari 2018 hebben besloten:

Velserbroek - Vrijdagavond 16
februari kunnen jongeren komen
lasergamen in De Koe. Van 18.00
tot 20.00 uur is dat voor kinderen tot 13 jaar en van 20.00 tot
22.00 uur zijn jongeren vanaf 13
jaar welkom. Deelname kost 2 euro per persoon. Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de buurtsportcoach uit Velserbroek, Yessy Zijlmans via 0649486519 of zijlmans@welzijnvelsen.nl.

Lasergamen
in De Koe
IJmuiden - In buurthuis De Brulboei kunt u zich vanaf nu weer
aanmelden voor de cursus Indonesisch koken, die half maart begint. U maakt zes weken lang de
heerlijkste originele Indonesische gerechten. De lessen zijn op
maandagmiddag van 13.30 tot
15.30 uur. De totale kosten bedragen 30 euro. De ingrediënten
neemt u zelf mee. Meer weten?
Bel 0255 510652, Buurthuis De
Brulboei, Kanaalstraat 166.

Indonesisch
koken
De ‘Nadere regels betrekken van ingezetenen bij het beleid maatschappelijke onder-

www.overheid.nl.

