
Infopagina

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

Wat vinden jongeren belangrijk voor 
de gemeente Velsen? Wil je iets ver-
anderen, verbeteren of heb je een idee 
voor de gemeente Velsen? Kom dan op 
7 maart naar het jongerendebat in het 
gemeentehuis van Velsen.

Ga in debat met lokale politieke partijen 
over wat jij belangrijk vindt. In het kader 
van de gemeenteraadsverkiezingen op 
21 maart organiseert het John van Dijk 
Fonds in samenwerking met RTV Seaport 
het jongerendebat. 

Wil je ook in debat met Velsense politici? 

Meld je aan via info@johnvandijkfonds.nl. 
Iedereen is van harte welkom. De avond 
begint om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
De toegang is gratis. Graag binnenkomen 
via de burgerzaal van het gemeentehuis 
aan Plein 1945 in IJmuiden.

John van Dijkfonds
Het John van Dijk Fonds is opgericht met 
het doel om de jeugd van Velsen zoveel 
mogelijk te laten meedenken en meepra-
ten over onderwerpen, die hen aangaan. 
In dat kader worden diverse activiteiten 
en projecten georganiseerd voor jonge-
ren.

Initiatief John van Dijkfonds
Jongerendebat Velsen

Woensdag 21 maart a.s. zijn er verkiezin-
gen. Dan kan er worden gestemd voor 
een nieuwe gemeenteraad. Velsen wil 
dat er zoveel mogelijk stemgerechtigden 
naar de stembus komen.

De gronduitingen zijn bedoeld om de inwo-
ners te herinneren aan de verkiezingen op 
21 maart, maar ook om Velsenaren te laten 
nadenken over thema’s, die hierbij een rol 
spelen. De stellingen zijn gelinkt aan be-
langrijke onderwerpen uit de online stem-

hulp (velsen.mijnstem.nl).
   
‘Velsen 2025: Energieneutraal?’ is één van 
deze zogeheten gronduitingen. In totaal zijn 
er vijf verschillende onderwerpen. Er is ge-
werkt met milieuvriendelijke verf op kalk-
basis en zullen binnen een aantal weken 
vanzelf weer verdwijnen.

Heeft u er al één gespot? Plaats er een foto 
van op social media met daarbij #Velsenin-
destemming! (foto: ANDC)

Wist u dat...
...er door de hele gemeente 35 
gronduitingen voor de 
verkiezingen zijn geplaatst?

Zondag 25 februari j.l. 2018  hebben 
wethouders  Arjen Verkaik en Ronald 
Vennik namens de gemeente Velsen 
een bloemstuk bij het monument De 
Dokwerker in Amsterdam gelegd. 
Daar werd de Februaristaking 1941 
herdacht. De directeur van het Ver-
zetsmuseum Liesbeth van der Horst 
hield een korte toespraak. André van 
Duin las enkele korte gedichten voor.

De Februaristaking is de geschiedenis inge-
gaan als een moedige daad van vele tiendui-
zenden burgers, die het werk neerlegden en 
opkwamen voor hun vervolgde Joodse stad-
genoten. Na Amsterdam breidde de staking 
zich snel uit naar de Zaanstreek, Kennemer-
land, Utrecht, Hilversum en Weesp.

De Februaristaking van 1941 heeft nationaal 
en internationaal grote indruk gemaakt. Het 
was de enige politieke staking in Europa te-
gen de anti-Joodse maatregelen van de na-
zi’s in bezet gebied. De staking was destijds 
voor velen in ons land een bron van inspira-
tie.  Nog altijd geeft de Februaristaking een 
signaal naar deze tijd, waarin opkomen voor 

een ander en waakzaamheid voor antisemi-
tisme en racisme geboden is. (foto: gemeen-
te Velsen) 

College herdenkt Februaristaking

Heeft u geen stempas ontvangen of bent 
u uw stempas kwijtgeraakt? Dan kunt u 
uiterlijk tot dinsdag 20 maart 2018 om 
12.00 uur persoonlijk een vervangende 
stempas aanvragen bij de afdeling Bur-
gerzaken van de gemeente. 

U hoeft hier geen afspraak voor te maken, 
maar kunt gewoon binnenlopen op maandag 

tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur en 
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee!

Het is maar 1 keer mogelijk om een nieu-
we stempas aanvragen.  Mocht u alsnog 
uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u 
daarmee niet meer stemmen. De oude stem-
pas is ongeldig gemaakt.

Stempas kwijtgeraakt of niet 
ontvangen?

Bent u op de dag van de verkiezingen 
verhinderd om te stemmen? Dan kunt u 
een andere stemgerechtigde volmachten 
om namens u te stemmen. 

Indien stemgerechtigde en gevolmachtigde 
in dezelfde gemeente woonachtig zijn, dan 
kan dit via een ondertekende machtiging op 
de achterzijde van de stempas. 

Volmachtbewijs
Als de stemgerechtigde en gevolmachtigde 
niet in dezelfde gemeente woonachtig zijn, 
dan kunt u een aanvraagformulier Volmacht 
downloaden via www.velsen.nl/verkiezin-
gen op de pagina ‘Hoe werkt het stemmen?’.  
Dit formulier dient u samen met uw stem-

pas  en een kopie van een geldig legitima-
tiebewijs van de gemachtigde af te geven 
bij het Klant Contact Centrum van de ge-
meente Velsen of te sturen naar Gemeente 
Velsen, bureau Verkiezingen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden.

Na ontvangst  wordt  de volmacht aan de ge-
machtigde toegestuurd, de stemgerechtig-
de ontvangt een inwilliging van dit verzoek. 
De gemachtigde persoon moet uw stem op 
hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen 
stem en mag maximaal voor twee andere 
kiezers stemmen. Het is van belang dat het 
verzoek om een volmacht  uiterlijk vijf da-
gen voor de dag van de verkiezingen bij de 
gemeente is ontvangen.

Verhinderd om te stemmen?

Vrijdag 9 maart a.s. wordt in het Thalia 
Theater in IJmuiden het Sportgala van 
de gemeente Velsen gehouden. Tijdens 
deze avond worden de genomineer-
de sporters gehuldigd en worden de 
sportkampioenen van 2017 benoemd.

De kampioenen ontvangen een bronzen 
beeldje (zie foto) dat speciaal door kun-
stenares Ada Leenheer is ontworpen. Er 
zijn 6 beeldjes te verdelen in de catego-
rie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 

Talent, Gehandicapte Sporter en Master. 
Het muzikale gedeelte wordt verzorgd 
door Funky Diva Esther de Haas die voor 
en na het o¦  ciële gedeelte van het gala de 
sfeer in het Thalia Theater zal verhogen. 

Onder aanvoering van Frank Snoeks, die 
de presentatie van het gala voor zijn re-
kening neemt, wordt de aanwezigen een 
aantrekkelijke avond voorgeschoteld. Het 
Sportgala is vrij toegankelijk. De zaal gaat 
om 19.30 uur open.

Sportgala Velsen in Thalia
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Namens de gemeente Velsen tekende 
Annette Baerveldt, wethouder Toeris-
me & Recreatie op 22 februari jl. in het 
provinciehuis voor meer kwaliteit aan de 
kust. Met haar ook 25 andere bestuur-
ders. Zowel van de provincie Noord-Hol-
land, Noord-Hollandse kustgemeenten, 
natuurorganisaties, waterbeheerders, 
drinkwaterbedrijven en ondernemers-
organisaties. Zij streven naar een goed 
evenwicht tussen ‘rust en reuring’.  Maar 
ook naar een veilige kust, die op orde is.  

Toekomstperspectief en strandzone-
ring
De kust heeft grote natuur- en landschaps-
waarden. Deze vragen om bescherming. 
Daarnaast moet de kust economisch sterk 
en aantrekkelijk blijven. Daarom hebben de 
partijen een gezamenlijk Toekomstperspec-

tief en een strandzonering opgesteld met af-
spraken waar op het strand wel en niet nog 
gebouwd mag worden en waar de natuur 
voorrang krijgt. Alle partijen hebben het 
convenant ondertekend. Bovendien is een 
samenwerkingsagenda afgesproken hoe dit 
Toekomstperspectief uit te werken. 

Duinen en binnenduinrand
Het Toekomstperspectief Kust beschrijft 
de landschappelijke en economische waar-
den van de gehele kuststrook en de geldende 
(wettelijke) kaders, trends en ontwikkelin-
gen en perspectieven tot 2040. De strand-
zonering waarover afspraken zijn gemaakt, 
richt zich alleen op het strand. Op basis van 
de samenwerkingsagenda zullen de afspra-
ken uit het Toekomstperspectief ook wor-
den uitgewerkt voor de duinen en binnen-
duinrand. (foto: Ted Jansen)

Bestuurders tekenen voor 
meer kwaliteit aan de kust

Haal uW Gratis
Compost op in
uW Gemeente.

Het voorjaar staat weer voor de deur, tijd 
om de tuin een opknapbeurtje te geven. 
Een laagje compost zorgt daarbij voor de 
nodige voeding voor de plantjes.

Dit jaar organiseert de Huisvuilcentrale 
(HVC)  ook weer een compostactie voor alle 
bij HVC aangesloten gemeenten. Zij leve-
ren gratis compost, het eindproduct van het 
gescheiden groenafval, zodat u als inwoner 
van Velsen hiervan kunt profi teren.

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-
dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid wordt 
weer een grote hoeveelheid compost afgele-
verd. U kunt hier gratis compost a� alen op 
vrijdag 16 maart tussen 08.00 en 16.00 uur 
en op zaterdag 17 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur.

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar ook 
zakken of bijvoorbeeld een kruiwagen. (foto: 
gemeente Velsen)

Bij wijkpost Santpoort-Zuid
Gratis compost scheppen

Omdat er teveel verkeerd afval in de gft-
container gaat, gaan afvalcoaches Nathalie 
en Corina al sinds december regelmatig in 
gesprek met inwoners van Velsen. Het gaat 
dan over het scheiden van groenten- fruit 
en tuinafval (gft) en etensresten. Wat valt 
hen op? Wat krijgen ze vaak te horen? Hoe 
reageren inwoners?

Alles dat van je bord komt
“Het leuke van deze gespreken is dat het echt 
zin heeft. We beantwoorden vragen over wat 
er allemaal bij het gft mag. Alles dat van je 
bord komt bijvoorbeeld. Ja, ook rauw vlees en 
botjes, dat weet niet iedereen.” zegt afvalcoach 
Nathalie. “Ik zegt altijd: Ga het maar eens pro-
beren, dan zie je hoe snel het gaat. Schillen van 
aardappels voor een heel gezin, bloemkool-
stronk, bananenschil, een paar eierschalen en 
voor je het weet heb je een emmertje vol. Met 
een biozakje makkelijk en hygiënisch weg te 
gooien. En je houdt echt minder restafval over. 
Als je dat merkt, motiveert het om het te blij-
ven doen, dat hoor ik terug uit mijn omgeving.”

Duidelijkheid
“Sommige mensen scheiden hun afval al 

goed en vertellen daar graag over. Die men-
sen begrijpen dan niet waarom een ander dat 
niet doet.” zegt afvalcoach Corina. Nathalie: 
“Ook sprak ik mensen die zich niet bewust 
waren dat er verschil zit tussen de onder-
grondse gft-container en de restafvalcontai-
ner. Nu die door een proef met fel groen en 
gekleurde plaatjes extra opvalt, is ook voor 
anderstaligen duidelijk wat erin hoort.”

Handige tips
Corina: “Soms geven mensen aan geen 
ruimte te hebben om gft te scheiden. Dan 
adviseer ik om gewoon een biozakje op het 
aanrecht te legen en deze aan het eind van 
de dag gevuld weg te gooien, zodat het aan-
recht weer leeg is. Het zakje mag gewoon in 
de container want het wordt afgebroken. Al-
leen  even meedenken maakt het soms mak-
kelijker voor mensen om het ‘gewoon’ te 
doen.”

Vlogs
Op Facebook verschenen onlangs twee vlogs 
over wat er met het gft aan de hand is in Vel-
sen. Bekijk ze op de Facebookpagina van ge-
meente Velsen.(foto: HVC)

Afvalcoach in gesprek in Velsen

De laatste jaren staan onderwerpen als 
woninginbraak, woningovervallen en 
babbeltrucs in de belangstelling. U krijgt 
hierdoor de indruk, dat het erg onveilig is 
in Nederland. Dit valt echter mee; er wor-
den veel maatregelen genomen om de 
veiligheid te vergroten.

Toch blijven senioren zich soms onveilig 
voelen en daar willen wij samen met u aan 
werken. Daarom geeft de gemeente de ko-
mende drie weken praktische tips om uw 
veiligheid én uw veiligheidsgevoel thuis en 
op straat te verbeteren.

Tips Veilig in huis
- Doe nooit zomaar de deur open.
- Neem niets aan als u niets besteld heeft.
- Pin nooit aan de deur, tenzij u zelf iets 

heeft besteld en dit zo afgesproken is.
- Geef aan niemand uw pinpas of pincode.
- Sluit de deur af als u binnen geld gaat ha-

len voor bijvoorbeeld een collecte.
- Wees alert op oplichters die producten 

aan de deur willen verkopen.
- Heeft u de deur open gedaan voor een on-

bekende? Spreek dan af dat deze persoon 
   terugkomt wanneer er iemand bij u is.
- Ga niet in op een verzoek van een onbe-

kende zoals vragen om een glas water, ge-
bruik maken van de telefoon of toilet.

- Als u toch iemand binnen laat, sluit dan de 
deur achter u en voorkom handlangers. 

- Blijf bij uw bezoek en verlaat de ruimte 
niet om iets te halen. Laat u niet afl eiden.

Volgende week besteden wij aandacht aan 
tips ‘Veilig met fi nanciën’.

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 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 Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 22 februari 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in zijn vergadering van 22 februari de volgende 
raadsbesluiten genomen:

• egionale nota e ond eidsbeleid eilig eidsregio Kenne erland  in lusief de lo ale
 paragraaf Velsen
• isie o  elsen  rogra a e o ratis e erri ing 
• roto ol integriteitss reening andidaat et ouders ge eente elsen
• i iging ge eens a eli e regeling entraal autis  Be eer
• Snel  etsroute I ond 
• erordening li nten  arti i atie so iaal do ein 
• e integratieverordening arti i atie et  I  en I  elsen 
• e ei ouding stu en borgstelling ee aven
• Borgstelling ee aven I uiden
• Beleids lan aats a eli e ondersteuning 
• ui  s an Kleins alig dra tgevers a  lo atie agerstraat I uiden 

In de vergadering werd ook een motie ingediend over de verhoging BTW van 6 naar 9 pro-
cent op gezond voedsel. Een brief naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport te sturen vanuit raad en college met een dringend verzoek om de verhoging van de 
BTW van 6 naar 9% op gezond voedsel niet door te voeren. Deze motie is door de hele ge-
meenteraad aangenomen. Besloten is om de motie te verspreiden onder alle gemeenten, de 
VNG en andere belangenorganisaties met het verzoek om actie te ondernemen richting het 
kabinet om af te zien van de BTW verhoging van 6 naar 9% op gezond voedsel zoals in het 
regeerakkoord is afgesproken. 

Aan het begin van de raadsvergadering is de heer Bas de Ruig (D66 Velsen) toegelaten als lid 
van de gemeenteraad van Velsen.

Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeente-
raad en klik op de datum 22 februari in de raadskalender.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 17 februari 2018 tot en 
met 23 februari 2018 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Vleetstraat 6,plaatsen dakopbouw 
(21/02/2018) 2549-2018;
Cepheusstraat 29, plaatsen afvoerkanaal 
(21/02/2018) 2537-2018;
Pruimenboomplein 41, plaatsen balkonbegla-
zing (21/02/2018) 2521-2018;
Kennemerlaan 52 r, herinrichten 1e verdie-
ping (236/02/2018) 2640-2018.

Velsen- Zuid
Minister van Houtenlaan 15, plaatsen groen-
drager (21/02/2018) 2534-2018.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 195 RD,  wijzigen gebruik 
bovenwoning (21/02/2018) 2519-2018.

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 54, kappen boom 
(20/02/2018) 2431-2018.

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 50, plaatsen dakkapel 
(22/02/2018) 2554-2018;  
Dinkgrevelaan 20, wijzigen gevel 
(21/02/2018) 2553-2018.

Velserbroek
Westlaan 41, tijdelijk evenement op 2 en 3 ju-
ni 2018 (22/02/2018) 2603-2018;  
Westlaan 41, tijdelijk evenement op 6 juli 
2018 (22/02/2018) 2604-2018;
Aletta Jacobsstraat 41,plaatsen dakkapel 
(25/02/2018) 2654-2018.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 46, verstrekken van eten 
en drinken in bakkerswinkel (21/02/2018) 

2505-2018.    

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Vechtstraat 50 t/m 108, legaliseren kooilad-
der (22/02/2018) 31489-2017
Tussenbeeksweg 13, verbouwen showroom 
tot 4 woningen (22/02/2018) 31772-2017 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toe-
stemming voor het exploiteren van een terras 
bij lunchroom ’t Laantje (26/02/2018) 32174-
2017.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Rijksweg ong., kappen 122 bomen 
(19/02/2018) 2274-2018;
Rijksweg 116, kappen 11 bomen (19/02/2018) 
2095-2018. 

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
78ste Weleda Pim Mulierloop, op 22 april 
2018, Locatie: start en fi nishlocatie AV Suo-
mi, (16/02/018)  2407-2018.  

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 2 en 3 juni 2018 van 
12.00 t/m 20.00 uur, locatie: strand Villa Wes-
tend (22/02/2018)  2574-2018;

Voetbal award show uitreiking, op 6 juli 2018 
16.00 t/m 22.00 uur, locatie: strand villa Wes-
tend (22/02/2018) 2571-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 451A, plaatsen reclame 
(19/02/2018) 1134-2018;
Edisonstraat 23, plaatsen dakopbouw 
(19/02/2018) 1175-2018;   
Meeuwenlaan 45, uitbreiden woonhuis 
(19/02/2018) 31356-2017;  
Velserduinweg 248, wijzigen van praktijk- 
en winkelruimten naar appartementen 
(21/02/2018) 32391-2017;

Radarstraat ong., oprichten 54 appartemen-
ten met fi etsenberging en parkeerplaatsen 
(21/02/2018) 2173-2018;
Krentenboomhof ong., oprichten 50 
woningen (23/02/2018) 32043-2017.   
 

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, oprichten garage 
(21/02/2018) 33368-2017 (gemeentelijk 
monument).
Wüstelaan 10, verbouwen schuur 
(22/02/2018) 30270-2017.   
 
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 1, wijzigen gevel t.o.v. 
eerder verleende vergunning (19/02/2018) 
557-2018;
Biallosterskilaan 12 BOV, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (21/02/2018) 807-

2018; 
Duin- en Kruidbergerweg 74, kappen  boom 
(21/02/2018) 2213-2018;
Huis te Wissenlaan 50, plaatsen dakkapel 
(23/02/2018) 2554-2018;
Terrasweg 60, plaatsen erker (23/02/2018) 
1382-2018 .

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 21, constructie-
ve wijziging (23/02/2018) 1776-2018. 
 
Geweigerde omgevingsvergunning
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, legalise-
ren van 3 naar 5 appartementen en het uit-
breiden van een appartement (21/02/2018) 
30027-2017.
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Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Garage Rijssenhout Strandrace, op 24 maart 
2018 van 9.00 t/m 19.00 uur, 25 maart 2018 
van 9.00 t/m 18.00 uur , locatie: strand na-

bij Kennemerboulevard (22/02/2018) 625-
2018;

Strand6Daagse 2018, overnachting van 
25 op 26 juli 2018 van 11.00 tot 11.00 
uur, locatie, veld voetbalvereniging SVIJ  
(22/02/2018) 412-2018.

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

Santpoort-Noord
Standplaats t.b.v. bevolkingsonderzoek, van 
1 mei t/m 31 juli 2018, locatie: Burgemeester 
Weertsplantsoen, (21/02/2018) 1613-2018.

Besluiten (vervolg)

Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning Velsen
De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
vergadering van 22 februari 2018 het ‘Be-
leidsplan maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Velsen naar een inclusieve sa-

menleving’ vastgesteld. Het beleidsplan be-
schrijft wat de gemeente in Velsen wil be-
reiken op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning. De gemeente Velsen streeft 

naar een samenleving waarin iedereen mee-
doet.

Inwerkingtreding
Het beleidsplan treedt in werking op 1-3-
2018. 

Subsidieregeling Innovatiefonds MKB Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering van 
20 februari 2018 hebben besloten op grond 
van het raadsbesluit Innovatiefonds MKB 
Velsen, dd. 25 januari 2018:

 • Subsidieregeling Innovatiefonds MKB 
 Velsen vast te stellen
•  Subsidieregeling Innovatiefonds MKB 

Velsen in werking te laten treden per 1 
maart 2018.

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 1 maart 
2018

De integrale tekst is gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen en wordt ook gepubliceerd op de 
website www.overheid.nl.

Reglement van orde college van burgemeester en wethouders Velsen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in haar vergadering 
van 20 februari 2018 hebben besloten:

1.  Het Reglement van orde voor de verga-
deringen en andere werkzaamheden van 

het college van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Velsen 2018 vast te 
stellen;

2.  Het Reglement van orde voor de verga-
deringen en andere werkzaamheden van 
het college van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente Velsen 2005 in te 
trekken;

3.  De besluiten onder 1 en 2 op de dag na pu-
blicatie in werking te laten treden.

Het reglement van orde wordt 6 weken ter 

inzage gelegd bij de balie van het gemeente-
huis. Tevens wordt het gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: www.vel-
sen.regelingenbank.nl (externe link).

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Casembrootstraat 56 A, 1972 CC  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen  bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.
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