
Infopagina

16 januari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Uitnodiging onthulling 
monument Levenslicht
Maandag 27 januari onthult burgemees-
ter Frank Dales het tijdelijke Holocaust-
monument Levenslicht van kunstenaar 
Daan Roosegaarde op Plein 1945 in 
IJmuiden. Die dag is het 75 jaar geleden 
dat concentratie- en vernietigingskamp 
Auschwitz, symbool van de Holocaust, 
werd bevrijd.

Het lichtmonument dat de kunstenaar op 
verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 
mei maakte, is geïnspireerd op de Joodse 
traditie om steentjes op graven en Holo-
caust-monumenten te leggen. Levenslicht 
bestaat uit een cirkel herdenkingsstenen 
die om de paar seconden oplichten en dan 
weer uitdoven. Als een ademhaling of hart-
slag. Dit symboliseert dat de herinnering 
aan de slachto� ers in leven moet blijven. 
Het complete monument bestaat uit 104 
duizend stenen, verwijzend naar de 104 dui-
zend uit Nederland gedeporteerde Joden, 
Sinti en Roma. De stenen hebben zich ver-

spreid over verschillende gemeentes, waar-
onder Velsen.

Het doel van het monument is het vergro-
ten van het bewustzijn dat in heel Neder-
land Joden, Roma en Sinti woonden en dat 
de mensen die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en ver-
moord, plaatsgenoten of buren waren. 

Wij nodigen u van harte uit om bij de ont-
hulling van Levenslicht aanwezig te zijn. 
Kom ernaar turen, mijmeren, herdenken.

Datum en tijd : maandag 27 januari, 
17.00 uur
Locatie:  in de Burgerzaal van het gemeente-
huis, Plein 1945, IJmuiden

Vanaf het gemeentehuis lopen we gezamen-
lijk naar het tijdelijke monument. Na de ont-
hulling sluiten we de bijeenkomst passend 
af in de Burgerzaal. Duurzame energieopwekking 

in de regio 

Het jeugdlintje is een speciale onder-
scheiding voor jongeren uit Velsen. Het 
is een blijk van waardering voor jon-
geren tot 18 jaar die een voorbeeld zijn 
voor anderen. Kent u iemand die een 
lintje verdient? De gemeente Velsen 
hoort het graag van u.

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor 
Koningsdag in heel Nederland Koninklij-
ke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag 
gaat het om volwassenen die zich op een bij-
zondere manier hebben ingezet voor de sa-
menleving. Maar er zijn ook veel jongeren 
die zich op een bijzondere manier inzetten 
voor anderen en hiervoor een onderschei-
ding verdienen. Daarom reikt het gemeen-
tebestuur van Velsen elk jaar de Velsense 
jeugdlintjes uit.

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder 
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Vel-
sense gemeenschap? Dan kunt u deze jonge-
re voordragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen 
als zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat 
kunnen jongeren zijn die:
• zich inzetten voor de Velsense samenle-

ving. Denk aan inzet voor andere mensen, 
natuur of cultuur.

•  al langere tijd vrijwilligerswerk doen zon-
der dat zij daar iets voor terug krijgen.

•  opkomen voor iemand anders bij pesten, 
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsge-
bruik.

• een bijzondere prestatie hebben geleverd 
of Velsen positief op de kaart hebben ge-
zet. Denk hierbij aan reddingsacties of 
bijvoorbeeld een landelijke prijs voor een 
werkstuk.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op 
www.velsen.nl/producten/jeugdlintje.nl
De aanmeldingen worden beoordeeld door 
een vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Kabinetszaken 0255-567200 of 
mailen naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 
24 april 2020 tijdens de lintjesregen. 
De burgemeester reikt op die dag ook de 
Koninklijke onderscheidingen uit.

U kunt een jongere voordragen 
door het aanmeldformulier in te 
vullen en vóór 16 maart 2020 digi-
taal terug te sturen.

Meld hem of haar aan vóór 16 maart!
Kent u een jongere die een 
lintje verdient?

Denk en praat mee over duurzame ener-
gie op dinsdagavond 28 januari 2020.

We gaan duurzamer wonen, werken en le-
ven. 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 wor-
den opgewekt. 

Nadenken over energie
In heel Nederland wordt hierover nage-
dacht. Dit proces heet de Regionale Ener-
gie Strategie (RES). Ook in de regio IJmond 
& Zuid-Kennemerland zijn hiervoor 3 ver-
schillende scenario’s  gemaakt. Dit zijn 
uiteenlopende toekomstbeelden voor dit 
gebied. Samen met maatschappelijke orga-
nisaties, georganiseerde inwoners, belang-
hebbenden en gemeentes uit de regio  is 
gekeken welke  kansen er zijn  voor groot-
schalige energieopwekking  uit vooral zon 
en wind. Zijn zonnepanelen langs de snel-
weg 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 ver-
schillende scenario’s in de regio IJmond/
Zuid Kennemerland. Dit gebeurt in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis van Velsen 
in IJmuiden (toegang vanaf 18.00 uur via 
Plein 1945).  

Met elkaar kijken we naar de manier waar-
op 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? Wel-
ke ideeën heeft u zelf over grootschalige op-
wekking van energie in uw buurt? Waar lig-
gen 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

Hoge nood maar niet in de buurt van een 
wc? Dat maakt iedereen wel eens mee. 
Voor velen is een toilet simpelweg nood-
zakelijk. Mensen met buik- of blaaspro-
blemen durven er niet op uit, zonder ze-
ker te weten dat er een toilet in de buurt 
is. Ook ouderen en jonge kinderen moe-
ten vaak onverwachts naar het toilet.

Het is prettig om te weten waar het dichtst-
bijzijnde toilet is. Daarom is er nu de app 
HogeNood en de website: 
waarkaniknaardewc.nl.
Inwoners en bezoekers van Velsen kunnen 
op hun mobiel de app HogeNood installe-
ren. Met een paar klikken is te zien waar het 
dichtstbijzijnde toilet is. De toiletten zijn 
beschikbaar tijdens kantoor- en winkeltij-
den.

De gemeente plaatste een openbaar toilet in 
de Engelmundusstraat in IJmuiden. De kos-
ten voor het gebruik hiervan zijn €0,50. (ge-
past betalen, het apparaat wisselt niet).

HOGE NOOD?
Waar kan ik naar de WC? 
App en website bieden hulp
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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 

haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Orionweg 343, legaliseren erfafscheiding 
(achtertuin) (07/01/2019) 87531-2019
Houtmanstraat t.h.v. nr. 13, kappen (mo-
numentale) boom (08/01/2020) 110519-
2019  
Platanenstraat 4, plaatsen dakopbouw 
(08/01/2020) 111175-2019  
Wijk aan Zeeërweg 186, intern wijzigen 
draagconstructie (10/01/2020) 111294-
2019  
Dolfi jnstraat 230 t/m 308 (even nummers) 
verbouwen 80 portiekwoningen tot 94 gale-
rijwoningen (10/01/2020) 38597-2019
Waalstraat 2 t/m 80 (even nummers) het 
verbouwen 80 portiekwoningen tot 94 gale-
rijwoningen (10/01/2020) 38597-2019 
Kaplanstraat 7, vernieuwen van de voorge-

vel (10/01/2020) 109196-2019  

Velsen-Noord
Nabij Concordiastraat 84, bouwen be-
drijfsloods met inpandige kantoorruimte 
(10/01/2020) 90273-2019  

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, plaat-
sen fi etsenberging (06/01/2020) 87747-
2019  
Olga van Gotschlaan 1,kappen boom 
(07/01/2020) 98675-2019  
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen boom 
(Taxus) (08/01/2020) 96740-2019  

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, kappen 2 bo-
men (10/01/2020) 102305-2019  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 51, kappen boom 
(08/01/2020) 110542-2019  

Velserbroek
Johanna Naberstraat 57, verlengen kap-

constructie (07/01/2020) 102285-
2019  
De Weid 30, uitbreiden 1e verdieping 
(09/01/2020) 104722-2019  

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen boom 
(10/01/2020) 110694-2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning buiten behandeling gesteld voor: 

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen boom 
(Eik) (08/01/2020) 96740-2019

Besluiten

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 
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 mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 4 januari tot en met 10 ja-
nuari 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Julianakade 58, plaatsen dakopbouw 
(06/01/2020) 1533-2020  
Uranusstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(07/01/2020) 2155-2020
Petteveltlaan 11, vernieuwen en vergroten 
garage (09/01/2020) 2882-2020  
Zwaanstraat 49, plaatsen dakopbouw 
(10/01/2020) 3133-2020  
Dokweg 9, wijzigen voorgevel, plaatsen recla-
me (10/01/2020) 3539-2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 1, plaatsen dak-
kapel zij- en achtergevel en isoleren dak 
(05/01/2020) 1167-2020

Velserbroek
Floraronde 342, plaatsen aanbouw (achter-
zijde) (06/01/2020) 1652-2020 
Rijksweg 323, wijzigen gebruik van be-
drijfspand naar woning (07/01/2020) 2126-
2020

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 
Perceel gelegen tussen Margadantstraat, 
Kruitenstraat en Vissershavenstraat, verlen-
gen tijdelijk gebruik met 2 jaar van het mid-
denterrein IJmuider Delta voor het stallen 
van vrachtwagenopleggers zonder koelmoto-
ren (06/01/2020) 99993-2019  

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
IJmuiden 
Verkoop oliebollen, op 10 oktober t/m 31 de-
cember 2020, locatie: Lange Nieuwstraat t.o. 
775 (10/10/2020) 3262-2020 

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 4 ja-

nuari tot en met 10 januari 2020 de volgen-
de aanvragen voor een evenementenver-
gunning heeft ontvangen op grond van de 
Algemene plaatselijke verordening artikel 
2:10. De datum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden
Parc & Bike, op 1 t/m 3 mei 2020 van 06:00 
tot 23:00 uur, locatie: Kennemerboulevard 
nabij nr. 250 (10/01/2020) 3349-2020
  
Velsen-Zuid
Nationaal kampioenschap E-mountainbike, 
op 5 juni 2020 van 17:00 tot 21:00 uur, loca-
tie: Heuvelweg 6-8 Spaarnwoude (09-01-
2020) 2873-2020NK Cross Country, op 6 van 
09:00 tot 18:00 uur en 7 juni 2020 van 10:00 
tot 18:00 uur, locatie: Heuvelweg 6-8 Spaarn-
woude (09-01-2020) 2873-2020

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van 
het Reglement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990, met onderborden met de tekst 
‘alleen om elektrische voertuigen op te la-
den’ en onderborden OB504. De 8 parkeer-

plaatsen zijn gelijk verdeeld over 4 locaties:
1. De Floraronde te Velserbroek, tussen de 

straten Watermuur en Waterscheerling.
2.  Grote Buitendijk te Velserbroek, ter 

hoogte van de Kerkenmaaijerskamp.
3. Kromme Driemaad te Velserbroek, ter 

hoogte van de kruising Langemaad en de 
Velserbroekse Dreef.

4. Van den Bergh van Eysingaplantsoen te 
Santpoort-Zuid, ter hoogte van Sport-
park Elta.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien 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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DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er 2 politieke partijen in gesprek over een 
actueel onderwerp. Deze maand Nathanael Korf (Velsen Lokaal) 
en Bas de Ruig (D66 Velsen) over de woonvisie 2020-2040. 

De woonvisie is al uitvoerig besproken, maar staat deze maand 
opnieuw op de agenda. Wat valt jullie op aan de woonvisie en 
de woningbouwopgave?  

Nathanael Korf: Heel Nederland, de Metropoolregio Amsterdam en 
daarmee ook Velsen, wordt de komende jaren geconfronteerd met 
een stevige woningbouwopgave. Nu is er nog voldoende ruimte om 
bij te bouwen om aan deze behoefte te voldoen. Voor de langere 
termijn (2040) moeten we wel nieuwe bouwlocaties vinden en zoe-
ken naar nieuwe vormen van wonen.

Bas de Ruig: D66Velsen ziet dat de woningbehoefte stijgt, zowel 
voor de jongeren als ook geschikte woningen voor de ouderen en de 
categorie middenhuur. Een goede mix van woningen is noodzakelijk 
in alle woonkernen. Gelukkig zijn er nog voldoende bouwlocaties in 
Velsen om woningen neer te zetten. Van niet meer gebruikte school-
gebouwen tot de kustvisie en van de nieuwbouw in de Hofgeest in 
Velserbroek tot het oude Missiehuis in Driehuis. 

Dus, we moeten meer gaan bouwen? 
Nathanael Korf: Velsen Lokaal wil voor nu eerst de mogelijkheden 
in bebouwd/binnenstedelijk gebied onderzoeken. Daarbij vinden 
wij het van belang dat er voldoende ruimte blijft voor binnenstede-
lijk groen om te zorgen dat we allemaal prettig wonen in alle ker-
nen van Velsen. Helemaal dichtbouwen is voor Velsen Lokaal geen 
optie.

Bas de Ruig: D66Velsen is van mening dat bouwen in het groen tus-
sen de kernen absoluut niet nodig is om te kunnen voldoen aan de 
Velsense woningbehoefte. Verkenningen daartoe hebben we dan 
gelukkig ook buiten het raadsakkoord weten te houden. De voorlig-
gende woonvisie wijkt daar echter vanaf. Daarin staat bijvoorbeeld 
dat het college méér wil bouwen dan de Velsense behoefte.

Nathanael Korf: Liever kijken we naar de mogelijkheid om de ran-
den van de groene buffers te betrekken voor uitbreiding van wo-
ningbouw. Net als binnenstedelijk vinden wij de balans tussen be-
bouwing en groen zeer belangrijk. Bovendien hechten wij aan het 
behoud van het groene karakter tussen de Velsense woonwijken. 
Het zou mooi zijn als de woningen dan wel een landelijke aanblik 
krijgen.

Bas de Ruig: Afspraak was: bouwen binnen de kernen waar mogelijk 
en gepast zoals dat in het raadsakkoord is vastgelegd. De woonvi-
sie gaat veel verder dan dat en heeft het ook over bouwen aan de 
randen van de woonkernen. Oftewel: in het groen. Daarmee gaat 
deze visie niet alleen tegen het raadsakkoord in, maar ook tegen de 
structuurvisie en de visie op Velsen. Deze opvatting van het college 
is bovendien niet meegenomen in het participatietraject met de in-
woners. 

Tot slot, wat willen jullie nog meegeven aan de inwoners van 
Velsen? 
Nathanael Korf: Omdat leefbaarheid voor Velsen Lokaal heel belang-
rijk is, hopen wij op deze wijze te kunnen werken aan de opdracht 
om voldoende betaalbare woningen te realiseren, waarbij een goe-
de balans is tussen steen en groen in alle wijken.  

Bas de Ruig: Goed wonen is ook groen wonen. Dat maakt Velsen zo 
uniek! Daar zal D66Velsen zich dus ook sterk voor in blijven zetten!

Nieuws van de raad

De Raad van Velsen vindt het belangrijk 
om jongeren bij de politiek te betrekken. 
Daarom heeft de Raad van Velsen in 2002 
het John van Dijk Fonds opgericht. Het 
John van Dijk Fonds organiseert projecten 
voor scholieren en jongeren uit de ge-
meente Velsen. Ook bezoeken zij scholen 
om uitleg te geven over de lokale politiek 
van Velsen.  

Door het John van Dijk Fonds kunnen 
jongeren op leuke en actieve wijze mee-
denken en meepraten over onderwerpen 
die hen aangaan. Wil jij als jongere weten 
wat voor invloed jij kunt hebben op de 
gemeente? Of wil je het gemeentehuis 
bezoeken met jouw klas? Stuur dan een 
berichtje via Facebook of Instagram. 

WIST U DAT

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 7 
januari 2020 besloten om de naam  De Vee-
nen vast te stellen voor de nieuwe ontslui-
tingsweg aan de oostzijde van het spoor in 
Santpoort-Zuid.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijlage(n) kunt u inzien bij 
de afdeling Informatiemanagement van de 
gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den. U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352.

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020

Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van Velsen heeft in haar vergadering 
van 7 januari 2020 besloten:
 
1.  De Nadere regels maatschappelijke on-

dersteuning gemeente Velsen 2018 in te 
trekken.

2.  De Nadere regels maatschappelijke on-
dersteuning gemeente Velsen 2020 vast 
te stellen.

3.  De besluiten onder 1 en 2 de dag na be-
kendmaking met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2020 in werking te laten tre-
den.

Inwerkingtreding
De Nadere regels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2020 treden met 
terugwerkende kracht in werking per 1 ja-
nuari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de Nadere regels 
maatschappelijke ondersteuning is gepu-
bliceerd in het elektronisch gemeenteblad 
van de gemeente Velsen. Deze Nadere re-
gels worden ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl  

De Raad van Velsen vindt het belangrijk 
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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. 

Hoe zit dat?

VRAAG
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komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 

“ Hoe zit het met de kosten en opbrengsten  
van afval?”

Wat kost het om afval te scheiden? En wat levert het op? Veel inwoners 
hebben aangegeven dat ze hier vragen over hebben. Afval scheiden kost 
geld. Er moeten immers extra containers geplaatst en geleegd worden. 
Als mensen afval goed scheiden, heeft afval aarde. Het heeft waarde in de 
vorm van geld, én het heeft waarde omdat het hergebruikt kan worden. 
Daardoor hoeven er minder nieuwe grondsto�en gebruikt te worden. 
Sommige soorten afval leveren geld op, zoals papier, glas en textiel. 

Deze afvalsoorten zijn net als plastic, blik en drankkartons uitstekend te 
recyclen tot nieuwe producten. Andere soorten afval, zoals groente, fruit 
en tuinafval (gft) zijn te verwerken tot compost en biogas. Dat levert 
geen geld op maar het verbranden van restafval is veel duurder dan 
het composteren van gft-afval. Om afval scheiden te stimuleren heft de 
rijksoverheid de belasting op het verbranden van restafval. daarnaast 
is het natuurlijk zonde om afval te verbranden terwijl je er nog nieuwe 
producten van kunt maken. Kortom: afval scheiden is een stuk duurzamer 
én het is goedkoper. Een win-winsituatie dus! 
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Lezing: 
‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’
Haarlem - Ineke Smit Uitvaart-
verzorging organiseert zondag 
19 januari een lezing met hoogle-
raar verliesverwerking Manu Keir-
se. 
De titel van de lezing is: ‘Elkaar 
helpen bij verlies en verdriet’, 
want ‘mensen in verdriet hebben 
het allermeest behoefte aan ie-

mand die naar hen luistert.’ 
Je kunt op heel veel momenten in 
het leven met ernstig verlies wor-
den geconfronteerd.  Mensen in 
verdriet en hun omgeving stellen 
zich allerlei vragen. Als omgeving 
kun je leren de juiste ondersteu-
ning te bieden en mensen in die 
cruciale periode van hun leven 

niet in de steek te laten. 
Locatie: Oosterkerk, Zomerkade 
165, Haarlem Tijd: 14.00 uur Toe-
gang inclusief ko�e/thee: 7,50 
euro per persoon. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Gelieve contant te betalen. Voor 
vragen kan men mailen naar: in-
fo@inekesmit.nl.

Rotaryclub IJmond doneert 1500 euro 
aan Stichting Kind & Brandwond
Velsen - Tijdens de nieuwjaars-
borrel van Rotaryclub IJmond 
overhandigde voorzitter Derk 
Triezenberg een cheque van 
1500 euro aan Marion de Ko-
ning voor de Stichting Kind & 
Brandwond. 

Traditioneel opent Rotaryclub 
IJmond het kalenderjaar met 
een nieuwjaarsborrel in de Thee-
schenkerij in Velsen-Zuid, het 
‘clubhuis’ van Rotaryclub IJmond. 
Hierbij keek de voorzitter te-
rug op 2019 en werden de eve-
nementen voor 2020 aangekon-
digd.
Sinds kerst 2018 is een van de te-
rugkerende evenementen op de 
kalender de verkoop van Kerst-
bier, gebrouwen door de man-
nen van Santpoorts Bier. Dit jaar 
werden de �essen voor het eerst 
verkocht op de Kerstmarkt in 
Haarlem; de goede doelen waar-
voor we het deden waren Stich-
ting Kind & Brandwond en Bree-
zicht.

Marion de Koning over de bijdra-
ge: ,,Wij zijn zeer verheugd met 
deze sympathieke actie van Rota-
ryclub IJmond en zeer dankbaar 

voor de support, hiermee kunnen 
we ons blijven inzetten voor kin-
deren met brandwonden.”

Wie kennis wil maken met Ro-
tary, is altijd van harte welkom. 

Meer informatie: www.rotary.nl/
ijmond. Voor meer informatie 
over de Stichting Kind & Brand-
wond verwijzen wij u naar www.
kindenbrandwond.nl. (Foto: aan-
geleverd)

Letz Party bestaat 15 jaar
30+ dansfeest in De Uitkijk op 18 januari
Bloemendaal - Op 18 janua-
ri viert William Appelman het 
feit dat hij 15 jaar dansfees-
ten organiseert voor iedereen 
vanaf 30 jaar. De viering vindt 
plaats bij Duinpaviljoen De Uit-
kijk (Hoge Duin en Daalseweg 
6, Bloemendaal). In de duinzaal 
hoor je de beste Disco Classics 
Hits met dj Robbie en dj Willi-
am. In de Boszaal draait dj Cas-
per moderne, bekende upbeat 
hits: dance, house, upbeat la-
tin, eclectic van de 00’s en 10’s. 
Op feest kan vooraf gedineerd 
worden;  zowel á la carte als het 
speciale Letz Party-diner (voor-
af online reserveren).
 
Letz Party heette 12 jaar Swing-
steesjun. Swingsteesjun was 
het eerste rookvrije dansfeest 
van Nederland. De eerste rook-
vrij dansfeesten in januari 2005 
waren gelijk een groot succes. 
Meer dan genoeg mensen wil-

den rookvrij dansen, ze kwa-
men overal vandaan. Succes 
kwam ook door de mooie loca-
tie: de monumentale Wachtka-
mer 2e Klasse van Station Haar-
lem. En, gedurende de eerste 3 
jaren doordat nieuwe gasten 
kwamen na weer een artikel of 
tv- of radio-item in de media 
over rookvrij uitgaan bij Swing-
steesjun. 
Rookvrije horeca was in die tijd 
nog zeer omstreden. Voorbeel-
den ervan waren slechts op één 
hand te tellen. Tegenwoordig 
kan je je niet meer voorstellen 
dat voor 1 juli 2008 elke hore-
catent één groot rookhok was.
 
November 2005 stond Appel-
man op de voorpagina van de 
Misset Horeca. Dat is hét hore-
ca vakblad van Nederland. Titel 
van het artikel “rookvrije hore-
ca komt eraan”. In 2007 kreeg 
William Appelman de Stivoro 

award van gezondheidsorga-
nisaties met onder andere het 
KWF, Longfonds en De Hart-
stichting voor zijn inzet voor de 
totstandkoming van rookvrije 
horeca. En consumenten orga-
nisatie Clean Air Nederland gaf 
hem ook een award.
Het concept is na 15 jaar nog 
steeds een goed bezocht feest 
voor de Young of Heart. Van-
af 2009 worden de feesten ge-
houden bij mooie horecaloca-
ties in Kennemerland. En sinds 
die tijd organiseert Appelman 
er ook teambuilding events 
naast.

Ticket-verkoop
Tickets á 15,00 (ex fee) zijn ver-
krijgbaar op www.letzparty.nl. 
Deurprijs is 18,00. Adres: Hoge 
Duin en Daalseweg 6, 2061 AG 
Bloemendaal. Het feest is van 
20.30 tot 01.00 uur. (Foto: aan-
geleverd)




