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Velsen helpt inwoners met een bijstandsuitkering richting werk in
de zorg
In 2019 startte Velsen met ‘Zorgpoort’.
Een traject waarbij mensen met een bijstandsuitkering worden geholpen om uit
te zoeken of werken in de zorg bij hen
past.

Wegens succes, er waren 29 deelnemers waarvan een groot aantal nu werkt bij Zorgbalans,
starten we binnenkort een nieuw traject. Dit
bestaat uit wekelijkse training, begeleiding
door mentor, daarna proefplaatsing bij Zorgbalans. verloopt dat goed, dan krijg je een contract aangeboden.

Het gaat niet alleen om werk, maar in het traject er naar toe wordt er ook aandacht besteed
aan het krijgen van zelfvertrouwen en persoonlijkheidsontwikkeling.
Heb jij bijstandsuitkering bij gemeente Velsen? ben je gemotiveerd en beschikbaar om
aan het werk te gaan in de zorg? Wil jij die
nieuwe stap te zetten richting een baan in de
zorg? meld je dan bij je participatiewet consulent.
De trainingen starten in maart 2020.

Meld hem of haar aan vóór 16 maart!

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

re voordragen voor een jeugdlintje.
Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen
als zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat
kunnen jongeren zijn die:

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag
gaat het om volwassenen die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de samenleving. Maar er zijn ook veel jongeren
die zich op een bijzondere manier inzetten
voor anderen en hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom reikt het gemeentebestuur 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 Velsense gemeenschap? Dan kunt u deze jonge-

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op https://www.velsen.nl/producten/jeugdlintje

•

•
•

zich inzetten voor de Velsense samenleving. Denk aan inzet voor andere
mensen, natuur of cultuur.
al langere tijd vrijwilligerswerk doen
zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.
opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcohol- en/of
drugsgebruik.
een bijzondere prestatie hebben geleverd of Velsen positief op de kaart hebben gezet. Denk hierbij aan reddingsacties of bijvoorbeeld een landelijke prijs
voor een werkstuk.

Velserbroekers, ga in gesprek
met handhaving: wat vindt ú
belangrijk?
Over welke onderwerpen willen bewoners van Velsen meepraten met de gemeente? Hierover werd in september
2018 een enquête gehouden onder inwoners van Velsen.
Hieruit bleek dat er veel interesse is in
het thema ‘Veiligheid en openbare ruimte’, wat voor ons als gemeente aanleiding was tot het organiseren van bijeenkomsten per woonkern.

Inmiddels hebben er twee bijeenkomsten
plaatsgevonden.
Op 10 februari 2020 organiseren wij een bijeenkomst handhaving met de bewoners van
Velserbroek.
Tijdens deze bijeenkomst zal de afdeling
handhaving, vertegenwoordigd door de
teamleider en een aantal BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en wijkwethouder Floor Bal aanwezig zijn om met u te
praten over de volgende onderwerpen:
• Weten inwoners de weg naar Team
Handhaving te vinden? Is het duidelijk wat een handhaver wel of niet mag
doen?
• De gemeente heeft, dankzij de meldin-

gen die bij Team Handhaving binnenkomen, een beeld van wat inwoners belangrijk vinden. Maar klopt dit beeld
ook? Laat weten waar volgens u onze
focus op moet liggen.
• De keuzes die we moeten maken. Een
belangrijk deel van de inzet gaat naar de
controle en handhaving van meldingen.
Een ander deel naar de inzet van bijvoorbeeld evenementen in Velsen. Hoe
verdelen we onze aandacht? Wat vindt
u belangrijk?
Praat en denkt u als inwoner van Velserbroek graag mee over het thema ‘Veiligheid
en openbare ruimte’? Meldt u dan aan via
bijeenkomsten@velsen.nl.
Wanneer: Maandag 10 februari 2020
Waar: Het Polderhuis, Vestingplein 58, Velserbroek
Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur, start 19:30
uur. Rond 21:30 uur sluiten we de avond af.
Wij ontmoeten u graag!
Heeft u vragen? Bel dan Monique Grote,
0255-567200 of mail naar mgrote@velsen.
nl.

Doe je mee?

Floatfitt nu ook bij zwembad
De Heerenduinen

Ga jij een stevige workout niet uit de weg?
Dan is Floatfit echt iets voor jou. De nieuwe aquasport-hype nu ook bij zwembad De
Heerenduinen in IJmuiden. Doe mee met
deze uitdagende 30 minuten workout. Weet
je nog niet precies wat Floatfit is? Kom dan
op zaterdag 1 en zondag 2 februari naar het
zwembad en maak kennis met FloatFit. Dit
kan op:

•

Zaterdag 1 februari tussen 11.00-12.00
uur en 14.00-15.00 uur
• Zondag 2 februari tussen 12.00-14.00
uur
Aanmelden is niet nodig, je hoeft alleen een
kaartje te kopen voor recreatief zwemmen.
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor de
cursustijden.
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Uitnodiging onthulling monument Waar naartoe met uw oud papier?
Levenslicht
Maandag 27 januari onthult burgemeester Frank Dales het tijdelijke Holocaustmonument 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 Holocaust-monumenten te leggen. Levenslicht bestaat uit een
cirkel herdenkingsstenen die om de paar seconden oplichten en dan weer uitdoven. Als
een ademhaling of hartslag. Dit symboliseert
dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven. Het complete monument bestaat uit 104 duizend stenen, verwijzend naar
de 104 duizend uit Nederland gedeporteerde
Joden, Sinti en Roma. De stenen hebben zich

verspreid over verschillende gemeentes, waaronder Velsen.
Het doel van het monument is het vergroten
van het bewustzijn dat in heel Nederland Joden, Roma en Sinti woonden en dat de mensen
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd, gedeporteerd en vermoord, plaatsgenoten of buren waren.
Wij nodigen u van harte uit om bij de onthulling 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 gemeentehuis, Plein 1945, IJmuiden
Vanaf het gemeentehuis lopen we gezamenlijk
naar het tijdelijke monument. Na de onthulling sluiten we de bijeenkomst passend af in de
Burgerzaal.

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier
hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel treft u een overzicht
aan
wanneer ze vergaderen
vergaderen.
Wanneer
de Wijkplatforms

Velsen

Een jarenlange traditie van oud papier
inzamelen, komt bij veel verenigingen
in gevaar. Oud papier is bijna geen geld
meer waard. Voor sommige verenigingen
is de lage papierprijs reden om te stoppen met het inzamelen van oud papier

Bewoners die hun papier niet meer kwijt kunnen bij hun vereniging kunnen:
• hun oud papier kwijt in ondergrondse
container van HVC. Die staan op diverse
plekken in de wijk en bij supermarkten.
• bij HVC een gratis rolcontainer (met blauwe deksel) aanvragen voor oud papier.

Gratis begeleiding voor verduurzamen verenigingen
Aankomende tien jaar moet de CO2-uitstoot van sportaccommodaties 49 % lager zijn. De uiteindelijke doelstelling voor
2050 is een verminderde uitstoot van
95%. Gemeente Velsen moet haar sportaccommodaties in versneld tempo energieneutraal en groener maken om te voldoen
aan de eisen van de Routekaart Duurzame Sportaccommodatie. En dat geldt óók
voor uw eigen sport- of clubaccommodatie.

Informatiebijeenkomst gratis begeleiTeam
Sportservice
Een
wijkplatform
bestaat
uit
vrijwilligers
uit
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In dingstraject
onderstaande
tabel
Wenst uw vereniging gratis begeleiding van
de betreffende wijk. Zij komen op voor het altreft ubelang
een overzicht
aan
wanneer
ze vergaderen.
een energie-expert om uw accommodatie te
gemeen
van de wijk,
maar
zijn geen
Een
wijkplatform
bestaat
uit
vrijwilligers
uit de betreffende wijk. Zij komen
op voor het CO2-uitstoot te vermindeverduurzamen,
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de
ren
en geld
te besparen?
Kom dan maandag 3
gemeente
en
geven
daarover
gevraagd
of
onalgemeen belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen
van
de
februari naar de informatiebijeenkomst over
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel
gemeente en geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatformshet
worden
heel vaak
begeleidingstraject van Team Sportservaak gevraagd deel te nemen aan discussiegevraagd
teinformatie,
nemen aan
Voor meer informatie, ga naar
de website
vice.
groepen.
Voordeel
meer
ga discussiegroepen.
naar de
website
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volTeam Sportservice hanteert helder
gen de Als
locaties
en
vergaderdata
voor
2020.
stappenplan
u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata
voor 2020.
Het Ministerie van VWS wil landelijk gestructureerde ondersteuning voor sportWijkplatform
Locatie
Tijd
Datum
of clubaccommodaties die verduurzamen.
5 februari, 4 maart, 1
Daarom biedt Team Sportservice in opdracht
Velsen-Noord
De Stek
19:30 april
van NOC*NSF een gratis landelijke aanpak
voor het verduurzamen van verenigingsac12 februari, 11 maart,
commodaties.

IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

De Spil
De Spil
De Dwarsligger

19:30
19:30
19:30

8 april
19 februari, 15 april
13 februari, 20 april

Nog wel beperkte vergoeding
voor verenigingen
Via HVC kan de gemeente verenigingen nog wel een beperkte vergoeding
geven voor hun ingezamelde oud papier. Geïnteresseerde verenigingen
in Velsen kunnen daarvoor contact
opnemen met de gemeente Velsen via
afval@velsen.nl (onder vermelding
van papiersubsidieregeling).

Team Sportservice hanteert een helder stappenplan dat uw vereniging niet alleen ver-

duurzaming, maar ook een behoorlijke kostenbesparing oplevert:
• Inzicht krijgen in specifiek voor de accommodatie rendabele duurzame maatregelen
• Ambitie bepalen
• Plan van aanpak opstellen
• Offertetraject begeleiden uitgaande van
onafhankelijke benchmarks, inzet van
betrouwbaar netwerk en een eventuele
kwaliteitscheck op offertes van derden
• Business case uitwerken, inclusief advisering en begeleiding bij financiering
• Nazorg tijdens de realisatie
Vereniging direct inschrijven
Na afloop van de informatiebijeenkomst kunt
u zich direct inschrijven voor de begeleiding
door een energie-expert. De begeleiding ter
waarde van € 2.000,- wordt u kosteloos aangeboden door het Ministerie van VWS via de
Sportlijn van het Sportakkoord.
De bijeenkomst: waar& wanneer?
Datum:
3 februari 2020
Tijd:
19.30 uur
Locatie:
Het Polderhuis in Velserbroek
Aanmelden? Graag!
U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via fgeldorp@velsen.nl of 0255-567666
Samen gaan we voor een duurzaam velsen!

Nieuws van de raad

+ logo wijkplatform

BESPROKEN IN DE SESSIES
Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer eerder
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. De
raadsleden reageerden overwegend positief op de voorliggende Woonvisie. Er is een
discussie over onderzoek naar nieuwe locaties voor woningbouw, omdat de Woonvisie
ook voorziet in mogelijkheden voor nieuwe
bouwlocaties aan de randen en meer woningen om te voorzien in de woningbouwopgave. Enkele partijen overwegen moties.
Ontwikkelperspectief
Binnenduinrand
De gemeenten in de regio hebben samen met
de provincie Noord-Holland een toekomstbeeld gemaakt voor de Binnenduinrand. Het
ontwikkelperspectief geeft aan hoe het landschap van de Binnenduinrand kan worden
versterkt en worden beschermd. Gemeente

Velsen wil nog wel ruimte hebben voor toekomstige ontwikkelingen. Vanuit de insprekers en diverse raadsleden waren er kritische vragen over verdere ontwikkelingen.
Er is ook een amendement aangekondigd als
aanpassing op het voorgesteld besluit.
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 sessie begon met een inspreker namens
de Paraplugroep Spaarnwoude. De visie riep
vragen op bij de raadsleden, onder meer over
de betrokkenheid van stakeholders en de financiële uitwerking van de visie, maar ook
over de (grote) hoeveelheid bezoekers en de
festivals in het park. De wethouder reageerde op vragen en gaf aan dat er later een nieuwe sessie zal volgen.

AGENDA VAN DE RAAD
Herbenoeming externe voorzitter Rekenkamercommissie Velsen
De Rekenkamercommissie ondersteunt de
Raad van Velsen bij het controleren van het
beleid en het stellen van kaders. Ieder jaar
worden er rekenkamerrapporten opgeleverd die aangeven of de doelen van de gemeente worden behaald en of dit op een efficiënte en effectieve manier is gebeurd. Deze
rapporten worden ook online gepubliceerd.
De Rekenkamercommissie heeft een voorzitter van buitenaf, die moet opnieuw worden benoemd.
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen explosieven
De gemeente Velsen heeft regelmatig te maken met niet gesprongen explosieven uit de

Tweede Wereldoorlog. Ook in 2019 is een
aantal onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen
explosieven. Het ministerie heeft een subsidie beschikbaar om deze kosten deels te
dekken, daar moet nu een nieuwe aanvraag
voor worden ingediend.
Samenwerking verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8-A9 wordt al
langere tijd besproken. Er is een samenwerkingsovereenkomst van diverse overheidsorganisaties, maar deze overeenkomst loopt
af. Daarom wordt er nu voorgesteld om een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te
tekenen. Dit betekent ook dat Velsen zich
aansluit bij de provinciale plannen voor de
uitwerking van de zogenaamde ‘Golfbaanvariant’.

Op donderdag 30 januari is de raadsvergadering. De vergadering begint om
19u30. U bent van harte welkom via de ingang aan Plein 1945, IJmuiden.
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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.

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

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 Discrimina-

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.

19:00 uur, locatie: Industriestraat 25 en 26
(16/01/2020) 8283-2020

plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
KLEM 3, op 11 februari 2020 van 12:00
tot 23:00 uur, locatie: Reijndersweg 201,
(14/01/2020) 4445-2020

IJmuiden
NK Kitebuggy, op 4 en 5 april 2020, locatie:
Kennemerstrand 802, (12/01/2020) 36562020

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 11 januari tot en met
17 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
Waalstraat 142, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/01/2020) 3901-2020
Lange Nieuwstraat 422, aanbrengen gevelreclame (14/01/2020) 4514-2020
Herenlaan 1, bouwen woning (16/01/2020)
8072-2020
Grahamstraat 309, vergroten terras, wijzigen
kozijnen voor- en achtergevel (17/01/2020)
8488-2020
Velsen-Zuid
nabij Genieweg - terrein Buitenhuizen, inrichten en exploiteren tijdelijke camping
(14/01/2020) 4467-2020
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 20, kappen 6 bomen
(12/01/2020) 3673-2020
Louise de Colignylaan 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (13/01/2020) 3899-2020

Driehuis
Hofdijklaan 17, interne wijziging draagconstructie t.b.v. aanbouw (11/01/2020) 36152020
Naast Driehuizerkerkweg 148, bouwen woning (15/01/2020) 5252-2020
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
Santpoort-Noord
Terrasweg 62, plaatsen uitbouw voorgevel op begane grond, vergroten en plaatsen
dakkapel ( voorgevel), uitbouwen 1e verdieping (achterzijde), plaatsen dakuitbouw
zolder (met nr. 60) (13/01/2020) 1030682019
Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
Nr. 10, op 14 februari 2020 van 07:00 tot

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 15 november t/m 31
december 2020, locatie: plein tussen Hoofdstraat en Broekbergenlaan (13/01/2020)
3987-2020
Driehuis
Driehuizer Friethuis, verlengen standplaats
(5 jaar), locatie: Driehuizerkerkweg / Nicolaas Beetslaan (27/12/2019)
114388-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 11 januari tot en met 17 januari 2020 de volgende
aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene

Kermis IJmuiden,op 24 t/m 29 april 2020,
locatie: Plein 1945 (12/01/2020) 3662-2020
Strand6Daagse 2020, op 29 en 30 juli 2020
een overnachting, locatie: voetbalvereniging SVIJ, Sportpark Zeewijk (13/01/2020)
3824-2020
Velsen-Zuid
Dance Valley Festival 2020, op 8 augustus
2020 van 12:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen
Valley Spaarnwoude
(16/01/2020) 7872-2020
Dutch Valley Festival 2020, op 9 augustus
2020 van 13:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen
Valley Spaarnwoude
(16/01/2020) 7882-2020
Latin Village, op 15 en 16 augustus 2020 van
13:00 tot 23:00 uur, locatie: Velsen Valley
Spaarnwoude (16/01/2020) 8307-2020

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 ge-

vallen 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
bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Lierstraat 65, plaatsen erker (voorzijde)
(16/01/2020) 108286-2019

Santpoort-Noord
Pastorieweg 1, kappen 2 bomen (16/01/2020)
114058-2019

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg t.o. nr. 3, herstellen en restaureren toegangspoort Velserbeek (16/01/2020)
107688-2019(Rijksmonument)
Middendorpstraat
1,
plaatsen
dakraam
(noordzijde)
(17/01/2020)
112998-2019(Rijksmonument)

Driehuis
Hofdijklaan 17, intern veranderen draagconstructie (16/01/2020) 3615-2020

Velsen-Noord
Watervlietstraat 20, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (16/01/2020) 1095632019

Velserbroek
Liniepad 54, bouw schuurtje (14/01/2020)
108148-2019
Johanna Westerdijkstraat 26, dichtbouwen
terras 2e verdieping (16/01/2020) 1113992019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Meeuwenlaan 7, 1971 KM 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 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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Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10 te Velserbroek, realiseren 72 appartementen
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt, namens het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst IJmond, bekend dat in
verband met het bestemmingsplan voor het
realiseren van 72 appartementen ter plaatse van de Velserbroekse Dreef 10 in Velserbroek, 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 wegverkeerslawaai.
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 loopt
van 24 januari tot en met 5 maart 2020. Het
besluit, met de daarop betrekking hebbende
stukken, ligt gedurende deze termijn, samen
met het bestemmingsplan, 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 bestemmingsplan Velserbroekse Dreef 10”.

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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“Waar laat ik glas dat te groot is voor de
openingen van de glasbak?”

De glasbak is alleen voor verpakkingsglas, dus glazen potten en flessen
van eten of drank. Al het andere glas, zoals theeglazen, vazen en
glasplaten horen niet in de glasbak thuis. Dat glas heeft een andere
samenstelling en moet apart van verpakkingsglas gerecycled worden.
Deze glassoorten kunt u naar het afvalbrengstation brengen; hier staat een
aparte bak voor deze glassoorten zodat het wel hergebruikt kan worden.
Lukt dat niet, dan mag u dit glas ook in de restafvalbak doen. Glaswerk of
vazen die nog goed zijn, kunnen natuurlijk ook naar de kringloopwinkel.

Lever oude horloge in bij Ris Juwelier:

Mooie korting bij aanschaf nieuw horloge
Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

IJmuiden - Toe aan een nieuw
horloge? Ris Juwelier aan het
Marktplein 17 heeft deze winter
een mooie actie waarmee extra
voordeel te behalen valt. Bij inlevering van een oud horloge ontvangt men nu tijdelijk 20 euro
korting op de aanschaf van een
nieuw horloge vanaf 150 euro.
Wie kiest voor een horloge vanaf
300 euro krijgt zelfs 40 euro korting!
Elk type horloge, al dan niet in
goede staat verkerend, kan wor-

den ingeleverd. De ingenomen
horloges worden gedemonteerd
en de onderdelen worden op milieuvriendelijke wijze gerecycled.
De actie loopt gedurende de hele winter en voor de aanschaf van
een nieuw horloge valt bij Ris Juweliers heel wat moois te kiezen.

teriaal dat voor horlogeglazen
wordt gebruikt. Geen horloge om
in te ruilen? Ris Juweliers neemt
ook het gehele jaar door gouden
sieraden in. De koers staat momenteel hoog, dus het loont zeker de moeite! Verkoop bijvoorbeeld wat gouden sieraden en
koop er iets moois voor terug om
een geliefde mee te verrassen op
Valentijnsdag!
Volg Ris Juweliers op Facebook
en Instagram voor het laatste
nieuws. (Foto: aangeleverd)

Voor méér lokaal nieuws
regio!
Vorig jaar uit
is de de
collectie
uitgeKijk voor het actuele nieuws op:
breid met het merk Balmain en
eerder al met Tissot. Twee topZIE ONZE SITES:
JUTTER.NL
merken uit Zwitserland met krasvast saffierglas, het hardste maEN HOFGEEST.NL

WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Bezoek onze website:

