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• Vorig jaar is het Innovatiefonds MKB Vel-
sen gestart. Ondernemers kunnen bij dit 
fonds subsidie aanvragen ter verbetering 
van digitalisering, automatisering, ver-
duurzaming of schoner maken van hun 
producten of processen. Dertien bedrijven 
hebben serieuze interesse getoond in de 
regeling.Verwacht wordt dat binnenkort 
de eerste subsidie wordt verleend. Dit jaar 

zal de regeling blijvend onder de aandacht 
van de Midden- en Kleinbedrijf worden 
gebracht. 

Meer informatie: 
• www.velsen.nl gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Warmetruiendag is de vrolijkste én grootste 
klimaatactie van Nederland. Samen maken 
we verschil en samen gaan we bewust om 
met energie.

Verwarm jezelf, niet de wereld’, met dit motto 
melden elk jaar weer honderdduizenden Ne-
derlanders zich aan voor armetruiendag. De 
verwarming gaat een graadje lager en de warme 
trui gaat aan. ist je dat we met n graad lager 
maar liefst 6  CO2 en 6  energie besparen  En 
als we dit allemaal samen doen, kunnen we op 

n dag het jaarverbruik van drie addeneilan-
den besparen. Vieren we elke dag armetrui-
endag, dan besparen we het jaarverbruik van 
een stad als Amsterdam. Kortom  samen maken 
we verschil. De gemeente Velsen wil ook CO2 
en energie besparen, dus doen wij mee

armetruiendag is h t moment in het jaar om 
stil te staan bij ons energiegedrag en onze ener-
giebesparingssuccessen, slimme innovaties en 

om alledaagse duurzame oplossingen met el-
kaar te delen. ant samen energie besparen, 
geeft energie.

Kortom  zet die verwarming lager, trek een e -
tra warme trui aan en deel je successen, zet je 
actie of lievelingswarmetruiverhaal op social 
media, en doe mee

15 februari: Warmetruiendag! 

De gemeente Velsen gebruikt tot nu toe 
het Lokaal Verkeer en Vervoer Plan (LVVP) 
voor de hoofdlijnen van het verkeer- en 
vervoerbeleid in Velsen. Het LVVP krijgt 
nu een opvolger met een nieuwe naam: 
de Mobiliteitsagenda Velsen. De concept-
versie is klaar, hierop kunt u reageren.

Wat staat er in?
In de mobiliteitsagenda staan beleidsdoelen 
en concrete acties en maatregelen waaraan 
de gemeente de komende jaren gaat werken. 
Het gaat om 20 beleidsdoelen en 70 acties 
en maatregelen. Deze zijn ingedeeld in 6 the-
ma’s  duurzame mobiliteit, verkeersveilig-
heid,  ets en voetganger, openbaar vervoer, 
autobereikbaarheid en parkeren.

Informatie uit de samenleving
Om deze agenda te maken, hebben we eerst 
achtergrondgegevens verzameld. Ook heb-
ben we een uitgebreid participatieproces 
gevolgd  inloopavonden, een  itspeiling via 

acebook, een inventarisatie van meldin-
gen, samenwerking met een klankbordgroep 
en een conferentie Duurzame Mobiliteit. De 
opbrengst hiervan hebben we gebruikt bij het 
maken van de Mobiliteitsagenda.

Formele inspraak
De volgende stap is een formele inspraak-

procedure. Tijdens de inspraakperiode van 
6 weken zijn reacties en idee n nog steeds 
welkom. De inspraakperiode loopt van 14 
februari tot 29 maart. De Mobiliteitsagenda 
Velsen is te vinden op www.velsen.nl mobili-
teitsagenda-velsen. Ook is het in te zien bij de 
balie van het gemeentehuis. 

Hoe kunt u reageren?
U kunt een e-mail sturen naar info velsen.
nl, onder vermelding van inspraakreactie 
Mobiliteitsagenda Velsen’ of een brief stu-
ren naar gemeente Velsen, ter attentie van 
het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Inloopavond
Ook is het mogelijk een inspraakformulier in 
te vullen tijdens de inloopavond op 26 febru-
ari in het gemeentehuis van Velsen, ingang 
Plein 1945. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u 
hier op elk moment binnenlopen om vragen 
te stellen of een inspraakreactie te geven.

Vervolg
Na de inspraakperiode worden de reacties 
verwerkt. Het college stelt de inspraakrap-
portage vast, samen met de de  nitieve Mo-
biliteitsagenda Velsen en legt dit ter besluit-
vorming voor aan de raad.

Inspreken via mail, brief of tijdens inloopavond
Mobiliteitsagenda Velsen

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!
Kent u een jongere die een 
lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding 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… 

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor 
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke on-
derscheidingen 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. Daar-
om 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 jongere voor-
dragen 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 jur .
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen 
naar kabinetszaken velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26 
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burge-
meester reikt op die dag ook de Koninklijke 
onderscheidingen uit.

U kunt een jongere voordragen door het 
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17 
maart 2019 digitaal terug te sturen.
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Vanaf 15 februari staat hij in de buurt van 
zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

De SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-
toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival. De 
SportContrainer is vrij toegankelijk en kan 
door iedereen worden gebruikt.

Sportaanbieders en vakleerkrachten uit het 
onderwijs kunnen een code bij Sportloket 
Velsen aanvragen om specifi ek trainingsma-
terialen uit de SportContrainer te gebruiken.

De SportContrainer is verplaatsbaar. Het is 
een middel om het buiten sporten en spelen 
aan te moedigen. De SportContrainer zal op 
verschillende plekken in de gemeente wor-
den neergezet. De locatie bij De Heerendui-
nen is de derde ‘halte’ van de ‘reis’ …

De SportContrainer komt naar 
De Heerenduinen!

Hou je wel van ‘een sprong in het diepe’? 
Dan kan De Heerenduinen je waarschijn-
lijk goed gebruiken. Het multifunctionele 
zwembad in IJmuiden zoekt nieuwe me-
dewerkers.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar 
Toezichthouders/Zweminstructeurs voor 
zowel de binnen- als buitenbaden. De werk-
tijden zijn fl exibel, dus je moet bereid zijn om 
overdag, in de avond en (soms) gedurende het 
weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zwemin-
structie- en/of een BHV/EHBO diploma, dan 
is dat mooi meegenomen. Zo niet, dan bieden 
wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, 
ook tot (allround-) zweminstructeur.

Heb je a�  niteit met zwemmen en beschik je 
over een goede zwemvaardigheid, neem dan 
contact op met: Minne Dolstra (bedrijfsleider 
zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@
velsen.nl . Wij bieden uitstekende arbeids-
voorwaarden.

Zwembad De Heerenduinen 
zoekt medewerkers!

In de voorjaarsvakantie van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatief zwem-
men in zwembad De Heerenduinen.

• Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.
• Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 
• De andere reguliere openingstijden op maandag blijven van kracht.
• Zwemlessen op woensdag 20 en vrijdag 22 februari 2019 zullen aangepast worden 
 aangeboden.
• Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden.
• Zaterdag en zondag zijn we geopend zoals gebruikelijk.

Kijk voor de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl

Schrijf je in voor de 
Sportinstuif
Dinsdag 19 februari, in de voorjaarsvakantie, or-
ganiseren de buurtsportcoaches weer een sport-
instuif in Het Polderhuis. Tijdens deze sportieve 
dag kunnen kinderen kennismaken met ver-
schillende sporten verzorgd door verenigingen 
uit Velsen zoals o.a. tennis en krav maga. 

Het ochtendprogramma voor de groepen 1 t/m 4 
is van 10:00-12:00 uur. Het middagprogramma 
voor groep 5 t/m 8 is van 13:00-15:00 uur. Deel-
nemen aan de Sportinstuif kost € 2,- en inschrij-
ven kan via sportpasvelsen.nl. 

Medewerkers voor zwembad De Heerenduinen gezocht! 
Het multfunctonele zwembad in IJmuiden zoekt ‘mensen die wel van een sprong in het diepe houden’.

Wij zijn op dit moment vooral op zoek naar Toezichthouders/ Zweminstructeurs voor zowel de binnen- 

als buitenbaden.

Het betref fexibele werktjden dus je moet bereid zijn om overdag, in de avond en (soms) gedurende 

het weekend te werken. 

Ben je in bezit van een Lifeguard-, zweminstructe- en/of een BHV/EHBO diploma dan is dat mooi 

meegenomen. Zo niet, dan bieden wij alle faciliteiten om je hier voor op te leiden, ook tot (allround-) 

zweminstructeur.

Heb je afniteit met zwemmen en beschik je over een goede zwemvaardigheid, neem dan contact op 

met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.

 

Piratenschip in zwembad De Heerenduinen
In de voorjaarsvakante van 16 februari t/m 24 februari 2019 is er weer extra recreatef zwemmen in 

zwembad De Heerenduinen.

                                              Recreatebad                                Wedstrijdbad                       

Maandag 18-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Dinsdag 19-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Woensdag 20-02 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Donderdag 21-12 10.00-16.30 uur 10.00-15.30 uur

Vrijdag 22-12 10.00-16.30 uur 10.00-14.00 uur

 Alle doelgroepen zijn ongewijzigd.

 Maandag 18 februari 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. 

De andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.

 Zwemlessen op woensdag 23 en vrijdag 25 februari 2019 zullen aangepast worden 

aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Voorjaarsvakantie in De Heerenduinen
Gewijzigde openingstijden

Van zaterdag 16 februari t/m donderdag 21 februari 2019 ligt dit te gekke piratenschip in het wed-
strijdbad

VacatureVacature
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met: Minne Dolstra (bedrijfsleider zwembad); tel. 0255 531888 of MDolstra@velsen.nl . Wij bieden 

uitstekende arbeidsvoorwaarden.
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aangeboden.

 Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.
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De organisatie van het Sportgala van de 
gemeente Velsen heeft weer een groot 
aantal aanmeldingen mogen ontvangen 
van sporters die in 2018 fantastische 
prestaties hebben geleverd.

Aan de jury, bestaande uit Bram Diepstraten 
(wethouder sport), Michelle Diemeer (oud 
topjudoka), Friso Huizinga (Citymarketeer 
gem. Velsen), Corina Post (vakleerkracht 
bewegingsonderwijs), Frank Snoeks (sport-
verslaggever Studio Sport), Pieter de Waard 
( algemeen directeur SC Telstar)  en Govert 
Wisse (freelance sportjournalist)  de moei-
lijke taak om uit de vele genomineerden de 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, 
Master en Gehandicapte Sporter te kiezen. 

Het Sportgala wordt gehouden op vrijdag 8 
maart a.s. in het Thalia Theater in IJmui-
den. Het gala is vrij toegankelijk. De reis-
leider tijdens  het Sportgala is ook dit jaar 
Frank Snoeks.

Tevens wordt voor het eerst in de geschie-
denis van het Sportgala Matthijs Büchli als 
Sporticoon Velsen gehuldigd!

Sportman:  Lars Bottelier (openwater 
zwemmen/lb zwemmen), Joachim Dinkel-
man (freerunning), Jochem Dobber (atle-
tiek),   Robin van der Kolk (fi etscross), Olav 
Molenaar (roeien), Erno Vriens (openwater 
zwemmen), Kevin Willemsen (Karate).

Sportvrouw:   Tessa Dijksman (wielren-
nen baan + weg),  Nina Kessler (wielrennen 

baan + weg), Romana Schuring (trampoli-
nespringen), Ilona Zijlmaker (atletiek).

Sportploeg: OBS De Vliegende Hollander 
(schoolvoetbal), Tai Chi school Kenne-
merland (Tai Chi),  SV Terrasvogels (soft-
bal), VZV (openwater zwemmen),  VZOS,  2 
teams (handboogschieten).

Sporttalent:  Yannick Bak (volleybal), Daph-
ne Iskes (lb schaatsen), Manon Iskes (lb 
schaatsen),   Anaïs Hollander (karate), Na-
dine Hollander (karate),  Joy van Keizers-
waard (trampolinespringen), Jan Jaap van 
Laar(handboogschieten), Jason Lijnzaat 
(skateborden), Floor Sloo�  (turnen),   Ten-
zin Tieman  (openwater zwemmen),  Blanca 
Uijtendaal ( judo),  Siem Uijtendaal (basket-
bal),  Celine Willemsen (karate).

Sportmaster: Monique Boerema (schaat-
sen),  Ernie Breuer (handboogschieten),  
Brian Burggraaf (wielrennen), Pascal Geur-
sen (atletiek), Peter de Loo�  (lange afstand 
precisie geweer),  Rebecca Neus (bmx),  Ju-
dith Porsch (handboogschieten), Maarten 
Porsch (handboogschieten), Wim Roosen 
(atletiek), Richard Schenk (handboogschie-
ten).

Gehandicapte Sporter: Florianne Bultje 
(zwemmen), Scott van Polen (rolstoelrug-
by).

Kijk voor meer informatie van het Sportgala 
op www.sportgalavelsen.nl

Genomineerden Sportgala 
Velsen zijn bekend

Vanaf 4 maart starten de werkzaamheden 
bij het Van Poptaplantsoen en het Kenne-
merplein. In 2018 is er in samenwerking 
met een klankbordgroep een voorlopig 
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is vastge-
steld en nu kunnen de werkzaamheden be-
ginnen. Het werk bestaat uit de aanleg van 
een weg in het plantsoen tussen de Julia-
nakade en de Homburgstraat. Deze werk-
zaamheden worden uitgevoerd in verschil-
lende fases en duren in totaal tot eind 2019.

Informatieavond
Op maandag 25 februari geven we een toelich-
ting op de planning en de uitvoering van de 
werkzaamheden. Tussen 19.00 en 20.30 uur 
kunt u hiervoor binnenlopen in het W.F. Vis-
serhuis in IJmuiden aan de Houtmanstraat 1 
(restaurant begane grond). Medewerkers van 
de gemeente en de aannemer geven u hier dan 
persoonlijk toelichting.

Aanleiding 
De gemeente wil dat het autoverkeer in IJmui-
den meer rond het centrum van IJmuiden gaat 
rijden. Hiervoor leggen we in delen een zoge-
naamde ‘kleine centrumring’ aan. Een onder-
deel van deze kleine centrumring is de verbin-
ding tussen het Kennemerplein, via het Van 
Poptaplantsoen, naar de Julianakade. Het ont-
werp hiervoor is in september 2018 defi nitief 
vastgesteld.

Wat er tot nu toe is gebeurd
Voorafgaand aan het besluit is in maart 2017 
met bewoners gesproken over de aanpassin-
gen aan de verkeersstructuur in IJmuiden. Na 
dit gesprek met bewoners heeft de gemeente-
raad van Velsen in juni 2017 besloten dat het 

Van Poptaplantsoen onderdeel wordt van de 
‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat de snel-
heid op het Van Poptaplantsoen 30 km/uur 
blijft. Na dit raadsbesluit is opdracht gegeven 
voor het maken van een ontwerp. 

Het ontwerp
Van december 2017 tot en met mei 2018 is een 
voorlopig ontwerp gemaakt in samenwerking 
met een klankbordgroep. Deze klankbord-
groep bestond uit bewoners en ondernemers 
die met elkaar hebben meegedacht over het 
ontwerp. Hierdoor zijn veel aanpassingen ge-
daan die de buurt ten goede komen.
In juni 2018 presenteerden we het voorlopige 
ontwerp op een inloopavond. Alle inspraak-
reacties die de gemeente van bewoners heeft 
ontvangen zijn verwerkt. In september 2018 
heeft de gemeenteraad het defi nitieve ontwerp 
vastgesteld.

De uitvoering
De werkzaamheden starten op 4 maart en zijn 
afgerond op 19 december 2019. Voor de zomer 
werken we op en rond het Kennemerplein. Na 
de zomer gaan we verder op het Van Popta-
plantsoen en de Homburgstraat. 
De bewoners en ondernemers rondom de plek-
ken waar gewerkt wordt, ontvangen tijdens de 
uitvoering een brief van de aannemer. In deze 
brief staat hoelang de werkzaamheden duren, 
hoe de overlast wordt beperkt en hoe de afva-
linzameling doorgaat tijdens de werkzaamhe-
den. 

Meer informatie
Informatie over het ontwerp is terug te vinden 
op: https://www.velsen.nl/burger/meepraten-
in-velsen/inspraakonderwerpen. 

inloopavond over de uitvoering op 25 februari
Werkzaamheden Van Popta-
plantsoen/Kennemerplein

Bezoekt u regelmatig het duingebied rond 
het Kennemermeer, ook wel bekend als 
het Binnenmeer? Dan hebben we een paar 
vragen voor u.

In april 2018 startte een proef in het duinge-
bied rond het Kennemermeer. Dit is een be-
schermd natuurgebied. De proef heeft te ma-
ken met het beheer van het gebied.
å
Aan hondenbezitters is gevraagd om niet meer 
met hun hond of honden te lopen aan de oost-
kant van het Kennemermeer. Aan de westkant 
zijn maatregelen genomen om de wandelpa-

den beter te onderhouden en meer ruimte te 
geven aan wandelaars (met of zonder hond). 

Vragenlijst
We zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van 
de bezoekers. Daarom hebben we samen met 
andere betrokken organisaties een vragenlijst 
gemaakt. Tot 1 maart kunt u hier op reageren. 
Daarna wordt besloten wat de regels en af-
spraken worden in dit gebied. 
De vragenlijst is terug te vinden op velsen.nl/
kennemermeer of via Facebook. We sturen de 
enquête ook naar betrokken org anisaties zo-
als het Burgerpanel Velsen.

Onderzoek onder bezoekers 
Kennemermeer
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Aan het Kennemermeer staat sinds augus-
tus 2018 een tijdelijk onderkomen voor 
Science Center BRAK! IJmuiden. Kom 
je ook kennis maken met het toekomsti-
ge wetenschapscentrum op het gebied 
van klimaat & natuur? Er staan een hoop 
mooie activiteiten op de planning. 

Bij BRAK! IJmuiden kun je terecht voor le-
zingen, gezinsactiviteiten, onderzoek (citizen 
science), natuur- en milieueducatie en meer. 
Ook het ‘wikkelhuis’ van BRAK! is de moeite 
waard om te bekijken: duurzaam en circulair 
gebouwd.

Het Zout Zeewaterlaboratorium
Kinderen tussen de 7 en 13 jaar kunnen op 
20 februari (in de voorjaarsvakantie) experi-
menteren met techniek, natuurkunde en che-
mie in het Zout Zeewaterlaboratorium van 
BRAK!. Hoe meet je hoeveel zout er in het wa-
ter zit en kun je het zout ook uit het water ha-
len? Wist je dat je ook een batterij van zeewa-
ter kunt maken? En wat doet CO2 met de zee? 
Allemaal vragen waarop de kinderen zelf het 

antwoord gaan ontdekken met behulp van ei-
gen monsters, ‘echte’ chemicaliën en natuur-
lijk deskundige begeleiding. 
datum: 20 februari 
kosten € 5,00 per kind
aanmelden via de website www.brakijmui-
den.nl

 Lancering wandelapp
Het Pieter Vermeulen Museum heeft een 
wandelapp ontwikkeld. Daarmee ontdek-
ken wandelaars van alle leeftijden het gebied 
rondom IJmuiden aan Zee. Leer meer over de 
omgeving en het klimaat, al wandelend over 
het strand, de pier en rondom het Kennemer-
meer. De routes zijn beschikbaar in verschil-
lende niveaus en starten vanuit Science Cen-
ter BRAK!. De feestelijke lancering van de 
app is op 3 maart. Op die dag is er vanaf 14.00 
uur langs de routes van alles te zien, te proe-
ven en te doen! 

Kijk voor het volledige programma op www.
brakijmuiden.nl

Veel te doen in BRAK! aan het 
Kennemermeer

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

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

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

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

voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o¡  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 2 februari tot en met 8 febru-
ari 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Jupiterstraat 28, kappen boom (02/02/2019) 
4778-2019
Lange Nieuwstraat 751, wijzigen van de gevel 

en realiseren van een serviceruimte (recla-
me, deur, ramen) (04/02/2019) 5040-2019
Wijk aan Zeeërweg 74, omzetten winkel naar 
wonen (04/02/2019) 5056-2019
Iepenstraat 4, wijzigen van de gevel (achter-
zijde) en het plaatsen van een dakopbouw 
(05/02/2019) 5221-2019
Venusstraat 51, plaatsen dakopbouw 
(07/02/2019) 5733-2019
Orionweg ong., verlengen termijn met 2 jaar 
van reeds geplaatste tijdelijke zendmast 
(08/02/2019) 5910-2019

Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, uitbreiden ont-
vangstlocatie (04/02/2019) 5045-2019

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong.,kappen 29 bomen 
(07/02/2019) 5612-2019

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 13, plaatsen erker 
(07/02/2019) 5683-2019
Wüstelaan 104, legaliseren erfafscheiding 
(04/02/2019) 5059-2019

Driehuis
Bosboom-Toussaintlaan16, realiseren er-
ker voorzijde en plaatsen dakkapel voorzijde 
(05/02/2019) 5290-2019

Velserbroek
Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik voor fy-
siotherapiepraktijk (05/02/2019) 5119-2019
Grote Buitendijk 250, realiseren uitbouw aan 
zijgevel (05/02/2019) 5238-2019
Kerkenmaaijerskamp 68, plaatsen dakkapel 
(voor- en achterzijde) (05/02/2019) 5259-
2019

Schade aan uw woning, gestolen spullen 
en het idee dat een vreemde in uw wo-
ning is geweest: een inbraak heeft grote 
gevolgen. Als huurder of eigenaar kunt u 
zelf veel doen om een woninginbraak te 
voorkomen. Hieronder een opsomming 
van maatregelen die u kunt nemen om 
uw woning, fl atgebouw en ook uw wijk 
veiliger te maken.

Preventietips
•  Sluit altijd alle ramen en deuren. En 

draai deuren op slot, ook als u maar 
even weggaat.

•  Gebruik buitenverlichting, bijvoor-
beeld een schemerschakelaar of bewe-
gingssensor.

•  Plaats waardevolle spullen uit het zicht.
•  Leg sleutels uit het zicht en laat ze niet 

aan de binnenkant van uw deur of raam 
in het slot zitten.

•  Verstop sleutels niet buiten: onder de 
mat of in de bloempot is geen geheime 
plek.

•  Zorg dat deuren en ramen niet verbor-
gen zijn achter hoge schuttingen, bo-
men of struiken. 

•  Plak nooit een brie© e op de deur met 
‘ben even weg’.

•  Maak afspraken met uw buren om op 
elkaars huis te letten bij afwezigheid.

•  Word lid van een (digitale) buurtpre-
ventiegroep.

Bij een verdachte situatie, bel altijd 112!

Ti ps tegen woninginbraak

Op 7 februari was er in de burgerzaal van 
het gemeentehuis een thema gesprek tus-
sen inwoners over hoe we omgaan met 
vuurwerk in onze gemeente. Hierbij waren 
ook burgemeester Frank Dales, wethou-
der Bram Diepstraten en enkele raadsleden 
aanwezig. 

Uit een recente peiling via Facebook kwam 
naar voren dat dit een onderwerp is waar veel 
mensen een mening over hebben. Uit de ruim 
1600 reacties bleek dat er bijna evenveel voor- 
als tegenstanders zijn van vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling.  Er zijn relatief veel mensen die 
een centrale vuurwerkshow in de gemeente 
een mooi initiatief vinden, mits dit in hun ei-
gen omgeving gebeurd. 

Ondanks dat er veel discussie was op Face-
book, bleek er  weinig belangstelling voor dit 
slotgesprek.  En dat was jammer, want het ge-
sprek was boeiend en maakte goed duidelijk 
waarom het thema zo ingewikkeld is. Voor- en 
tegenstanders van het afsteken van particulier 
vuurwerk spraken met elkaar over de dilem-

ma’s . Ook burgemeester Frank Dales nam ac-
tief deel aan het gesprek.

Met dit gesprek is de discussie voorlopig af-
gerond. Het college van B&W zal op mede op 
basis van deze discussie binnenkort met een 
voorstel komen over hoe we in Velsen omgaan 
met vuurwerk rond de jaarwisseling.  
Kijk voor de uitslagen van de enquête en de op-
merkingen uit het themagesprek op https://
www.velsen.nl/vuurwerkdiscussie-afgerond 

Vuurwerkdiscussie afgerond
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester van 
Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-

pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, 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 haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

Velsen-Noord
Olieweg 1, plaatsen luifel en reclame-uitin-
gen (08/02/2019) 22708-2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 12, plaatsen dakopbouw 
(05/02/2019) 23572-2018
Dobbiuslaan 6, plaatsen dakkapel (voorzijde 
woning) (08/02/2019) 22441-2018
Molenstraat 17, bouwen bijkeuken en 2 in-
terne muurdoorbraken (08/02/2019) 19037-
2018 (gemeentelijk monument) 

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:17
IJmuiden
Snu� elmarkten, op 11 mei, 29 juni, 27 juli, 

31 augustus, 28 september en 12 oktober 
2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Lan-
ge Nieuwstraat te IJmuiden (06/02/2019) 
19163-2018

Ko� erbakmarkten, op 20 april, 25 mei, 15 
juni, 13 juli, 10 augustus, 21 september en 5 
oktober 2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: 
Plein 1945 te IJmuiden (06/02/2019) 19160-
2018

Velsen-Zuid
Spaarnwoude Hills Trail, op 23 maart 2019 
van 09:00 tot 15:00 uur, locatie: recreatie-
schap Spaarnwoude rond Snowplanet te Vel-
sen-Zuid (06/02/2019) 2258-2019

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 
Santpoort-Noord 
Kerkweg 97, het vergroten van de zolder-
ruimte (05/02/2019) 22260-2018

Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10

IJmuiden
Zomerfestival IJmuiden, op 17 en 18 juli 
2019 van 11:00 tot 24:00 uur, op 19 en 20 juli 
2019 van  11:00 tot 1:00 uur, op 21 juli 2019 
van 13:00 tot 23:30 uur, locatie Kennemer-
plein, Van Poptaplantsoen, Homburgstraat 
te IJmuiden (04/02/2019) 4745-2019     

Koningsdag 2019, op 27 april 2019 van 13:00 

tot 19:00 uur, locatie Kennemerlaan 93 te 
IJmuiden (04/02/019) 4932-2019

Horror avond speurtocht op 17 augustus 2019 
van 22:00 tot 03:00 uur, locatie duinen bij 
bunkers/camping te IJmuiden (08/02/2019) 
5813-2019

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort 2019 van 27 juli 2019 
t/m 3 augustus 2019 van 09:00 t/m 24:00 uur, 
locatie Santpoort (07/02/2019) 5522-2019

Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis van 14 t/m 17 mei 
2019 van 18:00 – 19:30 uur, locatie Driehuis 
en omgeving (07/02/2019)
5526-2019 

Velserbroek
Kermis Velserbroek van 9 t/m 13 oktober 
2019 van 13.30 tot 23.00 uur, locatie Vesting-
plein te Velserbroek (05/02/2019)
5124-2019

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten om: 

door middel van het plaatsen en verwij-
deren van verkeerborden A1 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met zonale toepas-
sing als bedoeld in artikel 66 van het 
RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 
km/uur in te stellen op de volgende we-
gen:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Lange Nieuwstraat en 
de Maasstraat;
de Maasstraat, tussen de aanslui-
tingen met de Merwedestraat en de 
Spaarnestraat;
de Spaarnestraat, tussen de overgang 
naar 30km/h op een punt van on-
geveer 50 meter van de aansluiting 
met de Heerenduinweg en de Lange 
Nieuwstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990 op de rijbaan, het instellen 
van een voorrangsregeling op de ontslui-
ting van het parkeerterrein op de Mer-
wedestraat, zodanig dat bestuurders 
komende vanaf het parkeerterrein voor-
rang moeten verlenen aan bestuurders 
die zich op de Merwedestraat bevinden;
door middel van het verplaatsen van ver-
keerbord C2 en het verwijderen van ver-
keerborden C2, C3, en C4 van bijlage 1 
van het RVV 1990, het ophe� en van de 
eenrichtingsweg, welke in de aangege-
ven richting is gesloten voor voertuigen, 
ruiters en geleiders van rij- of trekdieren 
of vee, op:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
ting met de zuidelijke inrit naar het 
parkeerterrein en de Maasstraat;
de Spaarnestraat, tussen de kruis-
punten met de Rijnstraat en de Maas-
straat; 

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden C2 en C3 van bijlage 1 van 
het RVV 1990, het instellen van een een-
richtingsweg, welke in de aangegeven 
richting is gesloten voor voertuigen, rui-
ters en geleiders van rij- of trekdieren of 
vee, op de parkeerterreinen gelegen aan 

de zijde van de Merwedestraat;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C4 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het instellen van een eenrichtings-
weg, welke in de aangegeven richting is 
gesloten voor voertuigen, ruiters en ge-
leiders van rij- of trekdieren of vee, op de 
meest noordelijke kruising van de Mer-
wedestraat met de ontsluiting van het 
parkeerterrein; 
door middel van het plaatsen van onder-
borden waarop ‘uitgezonderd fi etsers’ 
(OB52) staat aangegeven, het uitzonde-
ren van fi etsers van het eenrichtingsver-
keer op de volgende locaties:

de Merwedestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Lange Nieuwstraat en de 
zuidelijke inrit naar het parkeerterrein; 
de Spaarnestraat, tussen de aanslui-
tingen met de Rijnstraat en de Lange 
Nieuwstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het aanwijzen van een algeme-
ne gehandicaptenparkeerplaats op de 
meest noordoostelijk gelegen parkeer-
plaats op het parkeerterrein;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden B3, B5 en B6 van bijlage 
1 van het RVV 1990 alsmede de haaien-
tanden als bedoeld in artikel 80 van het 
RVV 1990, het ophe� en van de voor-
rangsregeling op de volgende locaties:

het kruispunt van de Merwedestraat 
met de Rijnstraat;
het kruispunt van de Merwedestraat 
met de Maasstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Maasstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Ruysdaelstraat;
het kruispunt van de Spaarnestraat 
met de Rijnstraat.

door middel van het plaatsen van ver-
keersborden G7 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 met daaronder een onderbord 
waarop de tekst ‘fi etsers toegestaan’, 
het aanwijzen van een voetpad op het 
pad gelegen tussen het kruispunt van 
de Merwedestraat met de Rijnstraat en 
het kruispunt van de Spaarnestraat met 
de Rijnstraat, en fi etsers toe te staan ge-
bruik te maken van dit pad;

door middel van het verwijderen van 
verkeersborden D2 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, het ophe� en van het gebod 
voor bestuurders het bord te passeren 
aan de zijde die met de pijl op het bord 
staat aangegeven, op de volgende loca-
ties:

op de Maasstraat aan de westzijde 
van het kruispunt met de Merwe-
destraat;
op de Maasstraat aan de oostzijde van 
het kruispunt met de Merwedestraat;
op de Maasstraat aan de westzij-
de van het kruispunt met de Spaar-
nestraat.

door middel van het verwijderen van 
verkeersbord D4, het ophe� en van het 
gebod voor bestuurders tot het volgen 
van de rijrichting die op het bord staat 
aangeven, op de Maasstraat aan de oost-
zijde van het kruispunt met de Merwe-
destraat;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden E1 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, inclusief de onderborden die 
aangeven op welke weggedeelte de ver-
keersborden van toepassing zijn, het 
ophe� en van het parkeerverbod aan de 
oostzijde van de Spaarnestraat, tussen 
de aansluitingen met de Heerenduinweg 
en de Ruysdaelstraat;
door middel van het verwijderen van 
verkeersborden G12a van bijlage 1 van 
het RVV, het ophe� en van de verplichte 
fi ets-/bromfi etspaden op de vrijliggen-
de paden op de Spaarnestraat tussen de 
Heerenduinweg en de Maasstraat;
door middel van het plaatsen van ver-
keerbord G11 van bijlage 1 van het RVV 
1990, verplichte fi etspaden de vrijlig-
gende paden gelegen aan te wijzen tus-
sen de Heerenduinweg en de grens van 
de in te stellen 30 km zone;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 
1990 met een onderbord waarop de tekst 
‘uitgezonderd leveranciers supermarkt’ 
staat weergegeven, het instellen van een 
geslotenverklaring in beide richtingen 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee op de inrit naar 
de loshaven voor de supermarkt vanaf 
de Spaarnestraat, waarvan leveranciers 

voor de supermarkt zijn uitgezonderd;
door middel van het plaatsen van ver-
keersbord C2 van bijlage 1 van het RVV 
1990, het instellen van een inrijdverbod 
op de uitrit van de loshaven voor de su-
permarkt; 
door middel van het plaatsen van verkeer-
borden G11 en G12 van bijlage 1 van het 
RVV 1990, het aanwijzen van een verplicht 
fi etspad op het vrijliggende pad parallel en 
aan de westzijde van de Spaarnestraat ge-
legen, tussen de kruispunten met de Lange 
Nieuwstraat en de Rijnstraat;
door middel van het aanbrengen van een 
fi etsstrook, als bedoeld in artikel 1 van het 
RVV 1990, het door middel van onderbro-
ken strepen gemarkeerde gedeelte van 
de rijbaan waarop a¤ eeldingen van een 
fi ets zijn aangebracht, fi etsstroken aan te 
wijzen op de Merwedestraat, tussen de 
kruispunten met Lange Nieuwstraat en de 
zuidelijk gelegen aansluiting naar het par-
keerterrein;
door middel van het aanbrengen van fi ets-
symbolen en doorgetrokken markering op 
het wegdek, fi etsstroken aan te wijzen aan 
beide zijden op de Spaarnestraat, tussen 
de aansluiting met de Van Ostadestraat 
en de overgang van en naar de vrijliggende 
fi etspaden. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht binnen 
een termijn van 6 weken na de datum 
waarop het besluit elektronisch is be-
kend gemaakt in de digitale Staatscou-
rant, 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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden 
ingezien bij het Klant Contact Centrum, 
gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele 
publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

 Verkeersmaatregel
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 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende percelrn

• Zandersstraat 30, 1971 XT  IJMUIDEN

• Kortenaerstraat 24, 1972 LM  IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

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

• een geslotenverklaring voor vrachtauto’s 
uitgezonderd bestemmingsverkeer in 
te stellen, waaraan een zonale werking 
is toegekend zoals bedoeld in artikel 66 
van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, op alle wegen van 
Velsen-Zuid tussen het Noordzeeka-

naal, Parkweg en de rioolwaterzuivering 
op Amsterdamseweg 11 door middel van 
het plaatsen van borden C7 (zone en ein-
de zone) en OB108 zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.CASTRICUMMER.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL 
EN HOFGEEST.NL

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL 

EN HOFGEEST.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
Bezoek onze website:

Plus-Wijzer Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL




