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Duurzame energieopwekking in de
regio
Denk en praat mee over duurzame energie op dinsdagavond 28 januari 2020!

We gaan duurzamer wonen, werken en leven.
Alle energie in Nederland is in 2050 duurzaam. Ons elektriciteitsverbruik zal de komende jaren enorm toenemen omdat we elektrisch
gaan koken, rijden en in sommige gevallen ook
elektrisch gaan verwarmen. Er moet dus veel
meer energie duurzaam worden opgewekt.

Stem op de meest aansprekende
foto’s uit de Tweede Wereldoorlog
Welke foto’s uit onze provincie moeten
volgens u onderdeel worden van een nationale tentoonstelling van foto’s uit de
Tweede Wereldoorlog? Provincie NoordHolland nodigt u van harte uit om op
woensdag 15 januari een bijzondere fotopresentatie van de Noord-Hollandse canon bij te wonen en uw stem te laten horen. De bijeenkomst wordt gepresenteerd
door Dieuwertje Blok.

Een beeld vertelt vaak zoveel meer dan woorden. Het roept emoties op, herinnert ons, beangstigt, maakt blij, shockeert, maar kan ook
ontroeren en ons recht in onze ziel raken. In
het kader van 75 Jaar Vrijheid organiseert
het NIOD in 2020 een nationale tentoonstelling met de meest aansprekende foto’s uit
de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de bijeenkomst op woensdag 15 januari kunt u bepalen welke foto’s uit Noord-Holland een plaats
moeten krijgen in die tentoonstelling.
Uitnodiging aan alle inwoners
Iedereen die in de provincie Noord-Holland

woont kan deelnemen. Jong, oud, individueel
of als groep. In een programma van in totaal
1,5 uur ontdekt u op aansprekende wijze de
verhalen achter de foto’s, laat u uw stem horen en kunt u napraten met kenners, experts,
ervaringsdeskundigen, nabestaanden en andere aanwezigen.

Met elkaar kijken we naar de manier waarop
deze scenario’s zijn gemaakt en wat er in de
scenario’s staat. We gaan in gesprek over de
mogelijkheden binnen de scenario’s en gaan
ze samen met u verbeteren. Waar worden we
blij van en waarvan niet? Welke ideeën heeft u
zelf over grootschalige opwekking van energie
in uw buurt? Waar liggen kansen?
Er is ruimte voor maximaal 60 mensen. Wilt u
op deze avond aanwezig zijn? Meld u zich dan
aan via duurzaam@velsen.nl
Kijk voor meer informatie ook op www.energieregionhz.nl

Kosteloos inschrijven en meer informatie
Deelname is gratis. Meld u nu aan via: www.
noord-holland.nl/50fotos. Daar vindt u ook
meer informatie over de bijeenkomst.
Over De Tweede Wereldoorlog in vijftig
foto’s
De bijeenkomst is onderdeel van een landelijke campagne van Platform WO2 in het kader van 75 Jaar Vrijheid. Initiatiefnemers
zijn NIOD, Nationaal Comité 4 en 5 mei,
Stichting Musea en Herinneringscentra
40-45, Oorlogsgravenstichting, Liberation
Route Europe en Netwerk Oorlogsbronnen.
Provincie Noord-Holland faciliteert de campagne en de bijeenkomst op 15 januari.

Laagbouwwijken met ondergrondse containers kunnen
straks ook beter afval scheiden
In Velsen zijn er een aantal buurten waar
bewoners geen rolcontainers hebben
maar ondergrondse containers. Daar zijn
nog geen verbeteringen om afval te scheiden. Volgende week gaat HVC echter de
ondergrondse containers omwisselen in
de Appelboomstraat en in de omgeving
Dennekoplaan.

Nadenken over energie
In heel Nederland wordt hierover nagedacht.
Dit proces heet de Regionale Energie Strategie (RES). Ook in de regio IJmond & ZuidKennemerland zijn hiervoor 3 verschillende
scenario’s gemaakt. Dit zijn uiteenlopende
toekomstbeelden voor dit gebied. Samen met
maatschappelijke organisaties, georganiseerde inwoners, belanghebbenden en gemeentes uit de regio is gekeken welke kansen er
zijn voor grootschalige energieopwekking uit
vooral zon en wind. Zijn zonnepanelen langs
de snelweg een optie? Waar is er mogelijk
ruimte voor een windturbine?

Uitnodiging
Graag nodigen we u uit om op 28 januari om
18.30 uur in gesprek te gaan over drie verschillende scenario’s in de regio IJmond/Zuid Kennemerland. Dit gebeurt in de Burgerzaal van
het gemeentehuis van Velsen in IJmuiden
(toegang vanaf 18.00 uur via Plein 1945).

Oud papier inzamelen
Een jarenlange traditie van oud papier inzamelen, komt bij veel verenigingen tot
een einde.

In de huidige markt is oud papier geen geld
meer waard. Veel verenigingen kregen daarover afgelopen tijd een brief van hun papierafnemers. Voor sommige verenigingen was
dat reden om te stoppen met de inzameling

van oud papier.
Bewoners die gewend waren om papier naar
de vereniging te brengen kunnen dat nu kwijt
in ondergrondse container van HVC die op
diverse plekken staan in de wijk of bij supermarkten. Of u kan gratis via HVC een rolcontainer (met blauwe deksel) aanvragen voor
oud papier.

In de Appelboomstraat komen er op de plek
van bestaande restafvalcontainers straks
containers voor oud papier, glas en voor Plastic, Blik & Drankpakken. Ook bewoners uit
de omgeving Tuinderstraat moeten daardoor
iets verder lopen met hun restafval.
Ten noorden van de Dennekoplaan komen er
ook ondergrondse containers voor Plastic,
Blik & Drankpakken op de plek van bestaande restafvalcontainers. Ook daardoor moeten sommige bewoners iets verder lopen met
restafval.
Velsen heeft vergelijkbare plannen voor het
Westbroekkwartier en een aantal straten
in Zeewijk en het Stadsparkwaar bewoners
ook geen rolcontainers hebben maar ondergrondse containers.

Nieuwjaarsbijeenkomst Velsen
Dinsdagavond 7 januari jl. was de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Velsen.
De titel van het collegeprogramma is “Velsen
komt naar je toe” daarom bezoeken college en
gemeenteraad voortaan elk jaar een woonkern

om nieuwjaar te vieren.
Dit jaar was de nieuwjaarsbijeenkomst in Velsen-Noord in Wijkcentrum De Stek. Het centrum was goed gevuld waaronder veel VelsenNoorders die kwamen proosten op het nieuwe
jaar. (Foto Reinder Weidijk)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum 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, omgevingsvergunningen 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 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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.Officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een door u
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 28 december 2019 tot en
met 3 januari 2020 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
Lorentzstraat 22, plaatsen dakopbouw
(28/12/2019) 114128-2019
Betelgeuzestraat 2B, plaatsen van een rookkanaal (zijgevel) (30/12/2019) 115088-2019

Kolebossenlaan 11, uitbreiden voorportaal
(31/12/2019) 115016-2019
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bed & breakfast
kamer (02/01/2020) 406-2020
Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren terras op bestaande
uitbouw (28/12/2019) 114138-2019
Westbroekerweg 38, plaatsen aanbouw
voorzijde woning (03-01-2019) 10212020
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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Westerduinweg 4, uitbreiding tijdelijke
kantoorunits met een extra tijdelijke kantoorunit (30/12/2019) 91036-2019
Velsen-Noord
Nabij Concordiastraat 84, bouwen bedrijfsloods en inpandige kantoorruimte

(30/12/2019) 90273-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Genieweg 36, plaatsen 15 verblijfsunits
(03/01/2020) 113019-2019
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Velsen-Noord
Verkoop grillproducten, wekelijks op dinsdag, locatie Wijkerstraatweg (02/01/2020)
328-2020

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 bezwaar-

schrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 96,
(31/12/2019) 93226-2019

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:

De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit 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

IJmuiden
Kennemerlaan 35A, plaatsen dakopbouw
(31/12/2019) 103671-2019
Velsen-Zuid
Stelling 14, deels veranderen gebruik in bed
& breakfast (30/12/2019) 93540-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
buiten behandeling gesteld voor:

kappen

boom

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.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kerstboomverbranding 2019/2020, op 8 januari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie:
Heerenduinweg ter hoogte van nummer 185
(02/01/2020) 77649-2019
Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding 2019/2020, op 8 januari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie:
Hagelingerweg ten westen van Welkoop
(02/01/2020) 77642-2019

Aanleg individuele gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende percelen:

•

•
•

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-

De Olmen 33, 1974 SJ IJMUIDEN
Snelliusstraat 53, 1973 PB IJMUIDEN

•

Jan Pieterszoon Coenstr 2A, 1972 AS
IJMUIDEN
Roggeland 13, 1991 CK VELSERBROEK

gemene 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 ge-

Mededelingen
Het college heeft in haar vergadering van 7
januari 2020 besloten om de afdelingsmanager BVTH te mandateren tot het nemen
van besluiten op aanvragen tot verlening en
vaststelling van subsidie en tot het nemen

van besluiten tot intrekking, terugvordering en verrekening van subsidie vanuit het
Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020. Het mandaatbesluit is bekendgemaakt via het elektronisch gemeenteblad.

Het Beeldkwaliteitsfonds Havengebied
IJmuiden 2020 is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

motiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
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Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 19 december 2019 een
anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro
ten aanzien van het plangebied De Hofgeest
te Velserbroek.

De overeenkomst heeft betrekking op de realisatie van 380 woningen, een sportcomplex en de aanleg van de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud

van de overeenkomsten ligt vanaf 13 januari 2020 tot en met 21 februari 2020 tijdens
kantooruren ter inzage bij de balie van het
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder wijzigingsplan
Van Neckstraat te IJmuiden, realiseren van acht woningen
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt, namens het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in
verband met het wijzigingsplan voor het realiseren van acht woningen ter plaatse van
de J.C. van Neckstraat te IJmuiden, een besluit is genomen voor het vaststellen van
een hogere waarde voor de geluidbelasting
in het kader van de Wet geluidhinder.
Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op industrielawaai.

De bevoegdheid van het college van Velsen
tot vaststelling van hogere waarden voor de
geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond,
gemandateerd bevoegd namens genoemd
algemeen bestuur, heeft de hogere waarden
voor de geluidbelasting vastgesteld.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
bezwaar maken.

De bezwaartermijn tegen het besluit vangt
aan met ingang van de dag waarop bezwaar
kan worden ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen.
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 10 januari 2020 gedurende zes weken, samen met
het wijzigingsplan, ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden,
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00

uur.
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te
Beverwijk, op werkdagen van 9.00 uur tot
17.00 uur en op: www.odijmond.nl.
Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH
Beverwijk, onder vermelding van “Bezwaar
hogere waarden Wet geluidhinder wijzigingsplan J.C. van Neckstraat te IJmuiden”.

Ontwerpwijzigingsplan J.C. van Neckstraat
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een nieuw wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie: J.C. van Neckstraat (perceel achter pand Multimate/Basic fit).

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 8
woon-werkwoningen mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan “IJmuiden Oost”
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen.
Met dit wijzigingsplan wijzigt het college
het bestemmingsplan zodat het bouwplan
kan worden uitgevoerd.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggende perceel achter het pand waarin de Multimate en sportschool Basic Fit zijn gevestigd.

Inloopbijeenkomst
Op 20 januari 2020 houden de initiatiefnemer en de gemeente Velsen een inloopbijeenkomst over dit wijzigingsplan. Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond
welkom tussen 17.00 en 20.00 uur in garage Stormvogels, IJmuiderstraatweg 112 te
IJmuiden. Tijdens de inloop is er gelegenheid tot het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en tot het stellen van vragen. Tijdens de inloop kunnen geen zienswijzen
worden ingediend, dit kan schriftelijk gedurende de termijn van terinzageligging.

Ligging plangebied
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan J.C. van Neckstraat (idn: NL.IMRO.0453.WP0708VANNECKSTRA1-O001) ligt met ingang van 10
januari 2020 tot en met 20 februari 2020
voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop
betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van

“zienswijze wijzigingsplan J.C. van Neckstraat”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem,
telefoonnummer 0255-567200.

•

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, 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 indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst
‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 3 locaties:
•
•
•

De Zeeweg te IJmuiden, ter hoogte van
de kruising met de Lariksstraat;
De Rooswijkweg te Velsen-Noord, ter
hoogte van de fietsdoorsteek richting
Breedbandweg;
De Meervlietstraat te Velsen-Zuid, ter
hoogte van de kruising met ’t Roode
Hart.

Om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-

hoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst
‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 1 locatie:
•

De Surinamestraat te SantpoortNoord, ter hoogte van de kruising met
de Overbildtweg

Om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst
‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 1 locatie:

De Kleine Boterbloem te Velserbroek,
ter hoogte van de kruising met de Westbroekerweg;

Om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met de tekst
‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden OB504. De 8 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 4 locaties:
•
•
•
•

De IJsselstraat te IJmuiden, ter hoogte
van de kruising met de Waalstraat;
De Willemsbeekweg te IJmuiden, ter
hoogte van de kruising met de Zeeweg;
De Rusburglaan te Santpoort-Zuid, ter
hoogte van de Bloemendaalsestraatweg;
De Grote Buitendijk te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising met de Mina

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum in
het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt
formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
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Hoe zit dat?
Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl.

VRAAG
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“Dit systeem is toch achterhaald, kunnen we niet
beter alles in één bak doen en dan nascheiden?”

Was het maar zo eenvoudig. Verschillende afvalstromen zijn ongeschikt
voor nascheiding, zoals gft en papier. Gft en etensresten zijn vochtig, dus
dit afval plakt aan allerlei andere soorten afval waardoor het niet goed is
na te scheiden. Papier dat met gft in aanraking is geweest, is niet meer
te recyclen. En andersom geldt hetzelfde, gft dat in aanraking komt met
papier kan de inkt van het drukwerk losweken en mag dan niet meer tot
compost verwerkt worden.
We doen alleen aan nascheiding waar dat niet anders kan. Maar dan
worden alleen plastic, blik en drankkartons uit het restafval gehaald. Dat
is trouwens wel van een lagere kwaliteit dan het plastic dat mensen thuis
gescheiden weggooien.
Door thuis afval aan de bron te scheiden, krijg je de beste kwaliteit
grondstoffen om te hergebruiken. Het heeft dus zeker zin! Het nascheiden
van afval is weer beter dan verbranden, maar het is zeker geen goede
vervanger van het thuis scheiden van afval.

Nieuws van de raad
DE VISIE VAN PS (POLITIEK SOCIAAL)
Politiek is volgens Politiek Sociaal geen afgebakend regelsysteem opgezet en gereguleerd door de overheid. Politiek is zonder grenzen en overal en altijd in onze samenleving terug te vinden dus nooit veraf.
Of je je mentaal goed voelt, lekker in je vel zit, heeft te
vaak te maken met de sociale omgeving of gebeurtenissen die een invloed hebben op je persoonlijk leven.
Door de toegenomen verantwoordelijk voor ons eigen leven lijkt de solidariteit met anderen af te nemen. Mensen
die zich dan ook nog buitengesloten voelen zetten zich
dan af. Door toenemende ongelijkheid raken mensen hun
vertrouwen kwijt in de overheid, de politiek of zelfs in elkaar.

Robert van Koten & Mireille Koedijker.
Voor bijna alles hebben we anderen nodig.
Vanuit onze visie ‘Velsen komt naar u toe’ bezoeken
wij elk jaar een woonkern om Nieuwjaar met u te vieren. Dit jaar hielden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst in
Velsen-Noord in Wijkcentrum De Stek. Wij zijn echter
voortdurend op zoek naar u!

De PS ondersteunt de samenwerking van burgers om samen doelen te bereiken. Kleine veranderingen kunnen al
een bijdrage leveren aan onze gemeente. Wat kan je zelf
of met anderen doen? Waar denk je dan aan? Welk maatschappelijk vraagstuk gaat jou echt aan het hart? Laat het
ons weten.
Voor standpunten, acties, campagnes, debatten en bijeenkomsten heeft iedere politieke fractie medestanders nodig. Zoek ons op in de gemeenteraad van Velsen!
Robert van Koten & Mireille Koedijker.

PS: Wij wensen u een opbouwend 2020!

WIST U DAT
Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer besproken door de raadsleden, daar zijn ook enkele aanpassingen uit gekomen. De woonvisie geeft een beeld hoe de woningbouw in Velsen eruit ziet in de
komende 20 jaar.
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De gemeenten in de regio hebben samen met de provincie
Noord Holland een toekomstbeeld gemaakt voor de Binnenduinrand. Diverse organisaties en belanghebbenden hebben kunnen
meedenken. Het ontwikkelperspectief geeft aan hoe het landschap van de Binnenduinrand kan worden versterkt en worden
beschermd. Ook zijn er afspraken benoemd voor de toekomst.
Het college van Velsen wil ruimte houden om af te wijken als
daar vanuit andere belangen een goede reden voor is. Daarom
wordt het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand met een aantal
uitzonderingen voorgelegd aan de gemeenteraad.
Visie op Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een visie opgesteld voor
Spaarnwoude. Deze visie heeft als doel om het recreatiegebied
Spaarnwoude door te laten groeien tot een veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park.
De Raad van Velsen mag een zienswijze indienen over dit plan. In
deze sessie komt Recreatie Noord-Holland een presentatie geven
over hun plannen, zodat de raadsleden de kans krijgen om vragen te stellen.
Op donderdag 16 januari zijn de sessies vanaf 19u30 op het
gemeentehuis van Velsen. U bent van harte welkom via de
ingang aan Plein 1945, IJmuiden.

Wilt u in contact komen met de PS (POLITIEK SOCIAAL), neem dan contact op via info@??????.nl

