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Meld hem of haar aan vóór 16 maart!

Kent u een jongere die een
lintje verdient?

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.

gemeenschap? Dan kunt u deze jongere 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 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.

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense

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

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 …

Wijkplatform Zee- en
Duinwijk
Wijkplatform Zee- en Duinwijk organiseert
op donderdag 13 februari een themabijeenkomst “Kennismaking met de wijkagenten” .
De bijeenkomst start om 19.30 uur en wordt
gehouden in het Seniorencentrum/Dienstencentrum Zeewijk, Zeewijkplein 260

in IJmuiden. Meer
informatie kijk op
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
zee-en-duinwijk/

waar gooi

jij dit weg?

Gewijzigde openingstijden
zwembad De Heerenduinen
Tijdens de voorjaarsvakantie van 15 t/m 23
februari zijn de openingstijden van zwembad De Heerenduinen gewijzigd. Zo kun je
extra vrijzwemmen, ligt de Flamingo Run in

het wedstrijdbad en zijn de tijden aangepast
voor FloatFit en Aquajoggen. Kijk voor een
actueel overzicht op zwembadvelsen.nl.

Piepschuim mag naar het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we het recyclen.

hvcgroep.nl/plastic
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

BESPROKEN IN DE RAAD
Nieuwe fractievoorzitter VVD Velsen
Vanaf heden is Cas Schollink de nieuwe fractievoorzitter van VVD Velsen. Hij neemt deze
rol over van Bas Koppes.

Nieuw raadslid D66 Velsen
Marc Hillebrink is benoemd tot raadslid voor
D66 Velsen. Hij neemt de plaats in van Annette Baerveldt die als wethouder aan de slag gaat
in Zaanstad. Marc is een bekende van de Raad
van Velsen, hij was al raadslid in de periode van
2006-2018.

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. Het voorstel kan in grote lijnen op steun rekenen van de raadsleden,
maar er is discussie over het voorstel om meer
ruimte te geven aan nieuwe ontwikkelingen.
Daarom diende GroenLinks een amendement
in om de openheid van de Binnenduinrand voor
ontwikkeling te laten gaan. Dit amendement is
met een ruime meerderheid aangenomen. Vanuit de VVD, LGV en Forza! werd aangegeven
dat deze ambitie niet kan worden waargemaakt
en dat zij daarom tegen stemmen.
Woonvisie
De Woonvisie is inmiddels twee keer eerder
besproken door de raadsleden, waar enkele
aanpassingen uit zijn 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, maar er zijn wel diverse aanpassingen ingediend en aangenomen.
• Partij van de Arbeid heeft een voorstel gedaan om het voor huurders makkelijker te
maken om hun huurwoning te verduurzamen.
• De fractie PS wil woningeigenaren van
nieuwe woningen verplichten om ook
daadwerkelijk daar te gaan wonen.
• GroenLinks had een aangepast voorstel
voor het behouden van het groen aan de
randen van de dorpen.
• LGV wil graag dat er een houtskoolschets
komt, zodat er meer duidelijkheid is over
hoe Velsen verder kan ontwikkelen.

Startdocument locatie Missiehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil
op de locatie hoofdzakelijk woningbouw. De
uitgangspunten voor herontwikkeling zijn
opgenomen in een startdocument, dit zijn de
kaders voor een nieuw bestemmingsplan om
de ontwikkelingen mogelijk te maken.
Visie 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 visie is
eerder al besproken en riep toen 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. Deze vragen zullen in deze sessie ook
aan bod komen.
Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan
In oktober 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021- 2037. Er is een
inventarisatie gemaakt van de schoolgebouwen en een concept visie opgesteld. In deze
sessie wordt de raad geïnformeerd over de
stand van zaken en krijgt de Raad van Velsen

Motie Vuurwerkmanifest
D66 diende een motie in om aan te sluiten bij
het vuurwerkmanifest en op deze manier zo
snel mogelijk een einde te maken aan consumentenvuurwerk. Ook roept de motie op tot de
organisatie van een centrale (vuurwerk-)show.
Echter, de burgemeester refereerde aan de afspraken die al zijn gemaakt in Velsen. Er komt
in het komende halfjaar een voorstel hoe Velsen in de toekomst omgaat met vuurwerk. De
motie is ingetrokken.

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

6

“Waarom is het gat van de papiercontainer
kleiner geworden?”

Dit is aangepast vanwege de veiligheid en om te zorgen dat er
alleen papier in past. De vorige containers waren verouderde
modellen. Afgelopen jaren hebben landelijk de papiercontainers
smalle ‘brievenbusachtige’ inwerpopeningen gekregen.
Door de kleinere inwerpopening van de papiercontainers moet u
dozen wel eerst klein maken voordat u ze in de container kunt doen.
Het klein maken van dozen heeft nog een voordeel; er past zo meer
papier/karton in de container.

de gelegenheid vragen te stellen en een eerste
reactie te geven op de concept visie en inventarisatie. De bedoeling is dat de definitieve
versie wordt voorgelegd in een oordeelsvormende sessie in maart.
Participatieraad Velsen
Vanaf april 2018 heeft elke IJmondgemeente
een Participatieraad. De Participatieraad bestaat uit betrokken inwoners die de gemeente
ondersteunt bij het betrekken van cliënten en
geïnteresseerde inwoners. De opstartperiode
is lang geweest. Dit heeft in 2018 geleid tot
vragen vanuit de gemeenteraad. De Participatieraad heeft de wens geuit om beter in beeld
komen van de gemeenteraad. Dit wil de Raad
van Velsen ook graag. De leden van de Participatieraad zullen een dialoog met de raad aangaan in een informele setting, om zowel uitleg
te geven als verwachtingen op te halen.
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’.

Infopagina
6 februari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

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 Discrimina-

tiezaken 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 25 januari tot en met
31 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.

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 15, realiseren binnenplaats (26/01/2020) 10502-2020

IJmuiden
C. van der Doesstraat 20, wijzigen gevelreclame (27/01/2020) 10959-2020
Orionweg 260-446, kappen 12 bomen
(30/01/2020) 12454-2020
Dudokplein 1, restaureren gevelplaten
(30/01/2020) 12891-2020 (Rijksmonument)
Oosterduinplein 22 t/m 33b, plaatsen balkons, aanpassen kozijnen (31/01/2020)
13405-2020

Velserbroek
Zandaak 84, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(27/01/2020) 11068-2020
Rietkamp 20, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(30/01/2020) 12770-2020
J. Paxtonstraat 40, vergroten zolderverdieping (31/01/2020) 13224-2020
Meubelmakerstraat
27,
splitsen
bedrijfspand in 3 aparte delen, veranderen gevel (31/01/2020) 13369-2020

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 4, kappen 3 bomen
(25/01/2020) 10461-2020
Middenduinerweg 28, kappen boom
(27/01/2020) 10846-2020

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

(31-01-2020) 13175-2020

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
IJmuiderslag 1, aanleggen stroomkabels
(31/01/2020) 55967-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 25 januari tot en met 31 januari 2020 de volgende
aanvragen voor een evenementenvergunning
heeft ontvangen op grond van de Algemene
plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Verkoop Mode, op 14, 21 en 28 maart 2020,
locatie: Lange Nieuwstraat 501A (t/o winkel)
(27/01/2020) 10990-2020
Verkoop
Surinaamse
snacks,
wekelijks op woensdag t/m zondag, locatie: Lange Nieuwstraat (nabij HEMA)

Santpoort-Noord
Verkoop van visproducten, wekelijks op
donderdag en zaterdag, locatie: hoek Burgemeester Weertsplantsoen / Hagelingerweg
(28/01/2020) 11806-2020

IJmuiden
Koningsspelen 2020, op 17 april 2020 van
09:30 tot 13:30 uur, locatie: strand IJmuiden
(29/01/2020) 12303-2020

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
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
Peperkers 41, plaatsen balkonbeglazing
(30/01/2020) 102658-2019
Egmondstraat 2, legaliseren gebruik horeca
voor maximaal 10 jaar (31/01/2020) 921092019
Dudokplein 10, plaatsen gaskoeler, plaatsen
reclame
(31/01/2020)
1014052019
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, plaatsen carport voor 4
ambulances (30/01/2020) 55753-2019
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verplaatsen 2 propaantanks
met hekwerk (30/01/2020) 99528-2019
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, kappen
(31/01/2020) 10846-2020

boom

Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren terras op uitbouw (achterzijde) (28/01/2020) 1141382019
Elisabeth Vijlbriefstraat 7, wijzigen voorgevel (29/01/2020) 108209-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 25, overkapping (zijgevel)
van hoekwoning (29/01/2020) 1102242019
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 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
30 van Zandvoort, op 28 maart 2020 van
08:30 tot 14:15 uur, locatie: route door gemeente Velsen (28/01/2020)
113432-2019
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Ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord
Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen de gemeenteraad voorstellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de bedrijventerreinen Velsen-Noord.
Aanleiding
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het
plangebied.
Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Het gaat om het mogelijk maken
van twee laadplateaus waarop de laadarmen
komen te staan zodat de nieuwe elektrische
pont over het Noordzeekanaal kan worden
opgeladen. En ten tweede het opnemen van
een wijzigingsbevoegdheid om de aanleg van
de busbaan tussen de Velsertraverse en station Beverwijk mogelijk te maken.
Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plangebied, een deel van het Noordzeekanaal is
opgenomen in dit bestemmingsplan. Het terrein van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan de westkant van het plangebied. De
woonkern Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van het plangebied. De gemeente-

grens vormt in het noordoosten en het oosten
van het gebied de begrenzing. Onderstaande
afbeelding laat de begrenzing van het plangebied zien.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen Velsen-Noord
(idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-O001) ligt met ingang van vrijdag 7 februari 2020 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan bedrijventer-

reinen Velsen-Noord”. Vergeet daarbij niet
duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-

zen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255-567200.

