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Van woensdag 12 tot en met zondag 16 au-
gustus 2020 is het weer Sail Amsterdam. 
Voor de 10de  keer varen grote zeilschepen 
door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. 
Woensdag 12 augustus gaan de schepen 
naar Amsterdam (Sail In) en op zondag 16 
augustus komen ze weer terug (Sail Out). 
Voor feestelijkheden op eigen grond of 
langs het kanaal gelden dan strenge veilig-
heidseisen.

Ik wil iets organiseren tijdens Sail 2020. 
Lees onderstaande dan goed door!
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen 
van Sail 2020. Misschien wilt u tijdens Sail ac-
tiviteiten organiseren. Hier gelden wel spelre-
gels voor. 

Om alle feestelijkheden veilig te laten verlo-
pen en te zorgen dat de gemeente Velsen be-
reikbaar blijft, verzoeken wij u dringend om 
voor 1 april 2020 uw plannen aan ons kenbaar 
te maken via https://www.velsen.nl/produc-
ten/evenement-organiseren/evenementenlo-
ket. Hoe eerder u ons uw plannen laat weten, 
hoe beter wij dit kunnen meenemen in de vei-

ligheids- en verkeersplannen.

Wat moet ik daarvoor aanleveren bij de 
gemeente Velsen?
Kijk op https://www.velsen.nl als u iets wilt 
organiseren tijdens Sail 2020. Heeft u na uw 
bezoek aan deze website nog vragen? Bel dan 
Team Evenementen, tel. 0255-567200 of mail 
evenementen@velsen.nl

PreSail
Op zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 augus-
tus vindt in de havens van IJmuiden en Be-
verwijk het culturele en nautische evenement 
PreSail IJmond plaats. Voor alle informatie 
over PreSail IJmond kijk op https://www.pre-
sailijmond.nl/. 

Benieuwd welke schepen meevaren?
Van 12 t/m 16 augustus 2020 vormt Amster-
dam voor de 10e keer het decor voor interna-
tionale Tall Ships. Bent u benieuwd welke zeil-
schepen meevaren of wilt u meer informatie 
over het evenement Sail Amsterdam? Kijk dan 
op www.sail.nl.

Wilt u iets organiseren tijdens Sail?

Met de actie ‘een visje voor een visje’ hoopt 
gemeente Velsen in ruil voor een waardebon 
voor twee haringen of een portie kibbeling 
met saus, de glazen visjes uit de muur langs 
de Kromhoutstraat terug te krijgen. 
De heer Bron bracht er maar liefst 120 te-
rug naar het gemeentehuis. De heer Bron: 
‘Veel glazen visjes vielen in de berm en op 
de rijbaan. Dat vond ik gevaarlijk voor weg-
gebruikers. Uit voorzorg heb ik de visjes op-
geraapt.’

De beloning hoefde de eerlijke vinder niet. 
De heer Bron: ‘Ik heb de gemeente gevraagd 
of ze het geld dat ze aan mij kwijt zouden zijn 

aan Voedselbank Velsen willen schenken.’
Amber Boeijer, werkvoorbereider gemeen-
te Velsen: ‘Dat vonden we een mooi gebaar. 
Op 7 februari  overhandigden de heer bron 
met zijn vrouw en kleinzoon een cheque van 
€350,- aan Voedselbank Velsen.’

Voorzitter van Voedselbak Velsen, Jan Pie-
ter van Stipriaan, was dankbaar en blij ver-
rast. De voedselbank zet zich in voor huis-
houdens die niet meer in staat zijn om 
dagelijks het brood op de plank te krijgen 
door ze wekelijks een gratis voedselpakket 
aan te bieden. Kijk voor meer informatie op 
www.voedselbankvelsen.nl. 

Eerlijke vinder brengt 120 
glazen visjes terug!

We merken allemaal de gevolgen van de 
klimaatverandering: plotselinge hitte, lan-
ge periodes van droogte afgewisseld met 
zware stormen (Ciara) en regenbuien. Om 
daar wat aan te doen moeten we af van 
het gebruik van fossiele brandsto� en en 
de uitstoot van broeikasgassen in  2030 
met 49% en in 2050 met 95% verminde-
ren. Ook de sportsector moet als belang-
rijk onderdeel van onze samenleving in 
versneld tempo verduurzamen. En aan de 
slag gaan met de circa 10.000 sportac-
commodaties in Nederland met als doel 
deze energieneutraal en ‘groener’ te ma-
ken. Ambitieus maar wel heel mooi dat het 
op korte- en langere termijn tevens veel 
geld kan besparen en leidt tot een gezon-
de sportomgeving.

Bijeenkomst sportverenigingen in Vel-
sen
Vorige week maandag kwamen 16 sportver-
enigingen uit Velsen bij elkaar rondom dit 
thema. Team Sportservice presenteerde in 
samenwerking met Sportloket Velsen een 
volledig begeleidingstraject voor sportver-

enigingen die in het bezit zijn van een eigen 
clubaccommodatie. Team Sportservice is 
één van de vijf partijen in Nederland die ge-
subsidieerd en geselecteerd is door het Mi-
nisterie van VWS en het NOC*NSF om deze 
begeleiding gratis aan te bieden. Niels van 
Weert gaf duidelijke informatie over  een 
gestructureerd en ona� ankelijk begelei-
dingstraject voor en samen met de sport-
verenigingen bij de verduurzaming van  hun 
clubaccommodaties. Het maakt niet uit of de 
vereniging groot of klein is en de ondersteu-
ning wordt aangepast aan de specifi eke mo-
gelijkheden van elke vereniging. Het traject 
doorloopt een aantal stappen: inzicht krijgen 
in rendabele investeringen, ambities bepa-
len, een plan van aanpak maken, o¢ ertes op-
vragen, de uitwerking van een businesscase 
met advisering over de fi nanciering inclusief 
mogelijke subsidies en begeleiding tijdens de 
realisatie. De aanwezigen waren zeer positief 
over deze aanpak, men vond het een nuttige 
avond en een aantal clubs waren zeker voor-
nemens zich binnenkort aan te melden.
Samen op weg naar een duurzame sport in 
Velsen !

Groene energie, minder uitstoot en 
geld besparen in de sport

De gemeente Velsen wil het sportpark 
Schoonenberg multifunctioneler, toegan-
kelijker en groener maken. Om direct om-
wonenden hierover te informeren  en een 
toelichting te geven op de eerste schetsont-
werpen, vond maandagavond 27 januari  jl. 
een goed bezochte inloopbijeenkomst plaats 
in het clubhuis van KHC Strawberries.
Inwoners konden ook aangeven wat zij van 
het schetsontwerp vinden. Het schetsont-
werp en het plan worden nu verder uitge-

werkt. Voordat het wordt aangeboden aan 
de gemeenteraad kunnen omwonenden en 
andere belangstellenden hier nog een keer 
over meedenken.

Was u niet in de gelegenheid de inloopbij-
eenkomst te bezoeken, maar heeft u wel een 
idee of wilt u uw mening  laten weten, mail 
dan naar ihoogendijk@velsen.nl.  Meer in-
formatie kunt u vinden op de website van de 
gemeente Velsen.

I nloopbijeenkomst herinrichting 
sportpark Schoonenberg

Eind 2019 opende het parkje langs de Zeeweg 
en het Notenboomplein in IJmuiden. Men-
sen maken er graag een wandeling en kinde-
ren kunnen er lekker spelen. Toch zijn er ook 
mensen die er niet meer komen, omdat zij 
veel overlast ervaren van hondenpoep.

Heeft u een hond? Zorg dan dat u het park 
schoon achterlaat. In het park staan op twee 
plekken houders met hondenpoepzakjes 
erin. Ook staan er meerdere afvalbakken. In 
het park zijn honden aangelijnd toegestaan 
én er geldt een opruimplicht voor de hon-
denpoep. De komende tijd controleert de ge-
meente extra of hondenbezitters zich aan de 

regels houden.

We rekenen erop dat iedereen zich verant-
woordelijk voelt voor het schoonhouden van 
het parkje, zodat jong en oud ervan kan genie-
ten zonder dat ze in de hondenpoep stappen.

De komende maanden kijken we samen met 
het wijkplatform of het parkje schoon ge-
noeg is. Mocht blijken dat deze oproep niet 
heeft geholpen, dan overweegt het college 
van B&W om honden volledig te verbieden in 
het parkje.
In het park plaatsen wij tijdelijk twee borden 
om hondenbezitters te informeren.

 Honden in park Binnenhaven

VLNR: Jan Pieter Stipriaan, de heer Bron met zijn kleinkind en vrouw. (Foto Reinder Weidijk)
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Je kunt dan dobberend op een luchtbed kij-
ken naar de fi lm ““The Secret Life of Pets2”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd 
tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed 
mee te nemen het zwembad heeft er voldoen-
de, maar wil je op een eigen luchtbed fi lm kij-
ken dan mag dat natuurlijk ook.

De “Drijf Inn” is van 18.15 t/m 21.00 uur en 

wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
De voorverkoop is al gestart, dus wees er snel 
bij want vol = vol.
Toegang € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag dan 
zwemvleugels en kom onder begeleiding van 
een betalende volwassene.

Kom je vrijdag 6 maart ook fi lm 
kijken  tijdens de “Drijf Inn” in 
zwembad De Heerenduinen?

Op 7 februari reikte wethouder Steijn de 
eerste set sportgidsen uit aan voorzitter 
Maarten Porsch van handboogschietvereni-
ging VZOS. De gids werd symbolisch door 
topschutter Porsch ‘met een ‘schot in de 
roos’ onthuld op de schietbaan van de ver-
eniging in Santpoort-Noord. In de gids staat 
een breed overzicht van beweeg- en sport-
activiteiten voor volwassenen en ouderen. 
Naast een fl ink aantal sportverenigingen 

staan er in de gids veel zorgaanbieders en 
welzijnsorganisaties in die een specifi ek 
aanbod bieden. Hiermee is er voor haast ie-
dere inwoner een passend en leuke sportac-
tiviteit beschikbaar. Wilt u meer informatie 
over de gids of een activiteit voor volwas-
senen en ouderen? Dan kunt u mailen naar: 
sportloket@velsen.nl t.a.v. Femke van Baar-
sen of tijdens kantooruren bellen naar 0255-
567666. (Foto Reinder Weidijk)

 Sportgids

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

7

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 

“ Waarom mag ik zelf niet kiezen welke onder-
grondse restafvalcontainer ik wil gebruiken?”

Iedereen kan meerdere containers gebruiken. Als u toch liever een andere 
container wilt gebruiken, laat het ons dan weten. Stuur hiervoor een 
mailtje naar afval@velsen.nl (of bel ons op tel. 0255 - 567200) met uw 
adres en het nummer van de container die u graag wilt gebruiken, dan 
zorgen we dat u toegang krijgt tot deze container.
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DE TEGENSTELLING

 Iedere maand gaan er twee raadsleden in de Tegenstelling 
met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp. Deze 
maand Leo Kwant (LGV) en Leen de Winter (ChristenUnie) 
over het Missiehuis in Driehuis. 

Deze maand gaat het over het Missiehuis in Driehuis, wat is 
jullie opgevallen?  

Leo Kwant: Op de locatie van het Missiehuis in Driehuis is de 
nieuwe eigenaar Missiehuis Driehuis B.V. van plan om er wo-
ningbouw te realiseren.
Hiervoor moeten ruimtelijke kaders door de gemeente opge-
steld worden en het bestemmingsplan aangepast. Dit alles 
moet door de gemeenteraad vastgesteld worden. 
LGV vindt het een goede zaak, dat er woningbouwplannen op 
deze locatie zijn, zeker gezien in het licht van de grote woning-
bouwopgave die wij als gemeente dienen uit te voeren.

Leen de Winter: Ik ben rond het Missiehuis gelopen en heb de 

bomen aan zowel de zuid- als de noordkant bekeken en foto’s 
gemaakt. Het is eigenlijk een wilde boel, zoals verschillende 
mensen mij al hadden verteld. Ze zijn uitgeschoten en veel te 
hoog voor de plek waar ze staan. Als raad hebben wij een mail 
van het Wijkcomité Driehuis ontvangen waarin zij adviseren om 
“deze bomen te kappen en dan te laten vervangen door bij-
voorbeeld identieke Lindes als strakke omlijsting van het even-
wichtige bouwplan”. 

ChristenUnie vindt het vreemd dat de gemeente voor dit pro-
ject eerst de rooilijnen van Nieuw-Velserduin aanhield, dat in-
trok en vervolgens kwam met het voorstel om de bomen aan 
de zuidkant te kappen en dat later ook weer introk. 

Wat gaat er dan nu gebeuren met het Missiehuis? 
Leo Kwant: Er zal bij deze woningbouwplannen 30% sociale 
huurwoningen gerealiseerd moeten worden, zoals door de ge-
meenteraad eerder al is vastgesteld. 
Hierdoor wordt er een meer evenwichtige spreiding van sociale 
huurwoningen over de kernen van de gemeente gerealiseerd 
en een gevarieerd woningaanbod in Driehuis.

LGV is een groot voorstander van meer woningbouw in alle 
kernen.
Het is een recht om te kunnen wonen en er staan nu nog te 
veel burgers van Velsen te springen om goede woonruimte 
en veel jongeren uit de gemeente vertrekken, omdat zij geen 
woonruimte kunnen betrekken.

Leen de Winter: Bij ons werd in het collegebericht de indruk 
gewekt dat de 30% sociale huurwoningen moeilijk zou wor-
den. Ik heb mij samen met een aantal collega-raadsleden laten 
voorlichten door de initiatiefnemer. Daar werd duidelijk dat de 
30% sociale huur geen probleem was. Die komen er gewoon. 
De business-case kan rendabel zijn als er 88 woningen/appar-
tementen gebouwd kunnen worden. Het Missiehuiscomplex zal 

weer een uitstraling van allure krijgen.

En over de bomen; Als aan zowel de zuid- als aan de noordkant 
de bomen gerooid kunnen worden, totaal 55 stuks, blijven er 
101 staan en er worden 81 nieuwe bomen terug geplant. 

Hoe gaan we nu verder? 
Leo Kwant: LGV zet zich in om zoveel mogelijk inwoners van 
Velsen te voorzien van woonruimte en daarmee ook onze 
jeugd voor Velsen te behouden.
Het woningbouwplan rondom het Missiehuis kan daar een 
steentje aan bijdragen.
Er moet echter voldaan worden aan randvoorwaarden en wet-
telijke regels.

LGV is echter van mening, dat als woningbouwplannen in de 
knel komen omdat eerder vastgesteld beleid dit belemmert, er 
serieus gekeken moet worden of het eerder vastgesteld beleid 
desgewenst aangepast kan worden.
Hiermee kan voorkomen worden, dat de gewenst woningbouw 
in Velsen stagneert.

Leen de Winter: Zoals het huidige startdocument is opgesteld 
zal deze initiatiefnemer ons inziens afhaken en zullen we op-
nieuw moeten zoeken naar iemand die het binnen de rand-
voorwaarden van het huidige startdocument wel fi nancieel 
rond krijgt. Dit kan weer een hoop tijd gaan kosten waardoor 
het leegstaande pand nog verder achteruit zal gaan en verpau-
peren.

Alles overziend vind ChristenUnie dat er een prachtig plan ligt 
van de initiatiefnemer en dat het enige probleem, de bomen 
wel of niet kappen, prima op is te lossen en dan de initiatiefne-
mers zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Het startdocument 
moet wat de ChristenUnie betreft dus op dit punt aangepast 
worden.

Nieuws van de raad

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 1 februari tot en met 7 fe-
bruari 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
Sirenestraat 2, plaatsen dakopbouw, uitbrei-
den 1e verdieping (05/02/2020) 14809-2020
Kennemerstrand 172, plaatsen uitgifte-
gebouw (ZanDiego) (05/02/2020) 15078-
2020  
Zeeweg 173, plaatsen dakopbouw 
(06/02/2020) 15446-2020  
Oosterduinweg 29, wijzigen bedrijfspand 
naar 4 appartementen (06/02/2020) 15473-
2020
Marktplein 38, medegebruik lichte horeca 
(06/02/2020) 15627-2020
Fazantenlaan 20, kappen boom (07/02/2020) 
15939-2020  

Margadantstraat 56, 60, 64, bouwen 6 be-
drijfsunits (07/02/2020) 16115-2020
Kromhoutstraat 18, vergroten / bijbou-
wen van een bedrijfsgebouw (07/02/2020) 
16105-2020

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen erker (voorzijde) 
(01/02/2020) 13484-2020
Stuwadoorsstraat ong., gewijzigd plan bou-
wen 69 bedrijfsunits (was 39)  (06/02/2020) 
15521-2020  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 6, kappen boom 
(04/02/2020) 14395-2020  

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, kappen 2 bomen 
(06/02/2020) 15240-2020
Hoofdstraat 95, optrekken 1e en 2e verdie-
ping op aanbouw (achterzijde) (06/02/2020) 
15625-2020

Rijksweg 448, interne constructie wijziging 
(07/02/2020) 15641-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, wijzigen gebruik 
winkelruimte naar woning, plaatsen dakop-
bouw (07/02/2020) 15890-2020

Velserbroek
Johanna Westerdijkstraat 4, plaatsen warm-
tepomp (voorzijde) (03/02/2020) 14059-
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

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
nabij Heuvelweg, nabij Genieweg (ter-
rein Buitenhuizen), inrichten en exploite-
ren tijdelijke camping en parkeerplaatsen 
(06/02/2020) 4467-2020

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
Plantjesmarkt, op 2, 3 en 4 april 2020, loca-
tie: Canopusplein 1-7 (07/02/2020) 15910-
2020 

Santpoort-Noord
Bevolkingsonderzoek borstkanker, van 
23 juli t/m 10 september 2020 (ma. t/m 
zat.), locatie: Valckenhoefl aan t.o.v. station 
(04/02/2020) 14423-2020

Ingediende aanvragen evenementenver-
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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
Uranusstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(05/02/2020) 2155-2020  
Planetenweg 301, uitbreiden bestaande 
sporthal en school met gymzaal en 5 lokalen 
(06/02/2020) 33428-2019
Zwaanstraat 49, plaatsen dakopbouw 
(06/02/2020) 3133-2020  

Velsen-Noord
Noordersluisweg 75, leggen mantelbui-
zen onder Noordersluisweg (04/02/2020) 
111350-2019

Santpoort-Noord
Duin en Kruidberg nabij Eerste Dwarsweg, 
Hertogweg, Duin en Kruidbergerweg, ver-
vangen waterleiding (04/02/2020) 111358-
2019

Groenelaantje 7-9000, bouwen schuur voor 
agrarisch gebruik en 2 pensionpaarden 
(04/02/2020) 109632-2019

Velserbroek
Floraronde 342, plaatsen aanbouw (achter-
zijde) (05/02/2020) 1652-2020

De burgemeester van Velsen heeft het hierna 
volgende besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende bij het onderstaande besluit 
gedurende zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Noord-Hol-
land, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, 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 evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Omloop van Zandvoort, op 29 maart 2020 
van 11:30 tot 15:30 uur, locatie: route door ge-
meente Velsen (04/02/2020)
8971-2020

Ko� erbakmarkt, op 18 april, 30 mei, 13 juni, 
11 juli, 8 augustus, 19 september en 3 okto-
ber 2020, locatie: Plein 1945 (05/02/2020) 
78335-2019

Snu� elmarkt, op 9 mei, 27 juni, 25 juli, 15 au-
gustus, 29 augustus en 10 oktober 2020, loca-
tie: Lange Nieuwstraat (05/02/2020) 78331-
2019

Besluiten

gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van1 fe-
bruari tot en met 7 februari 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2020 van 
16:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Stad-
huis, Plein 1945, Crematorium Westerveld   
(06/02/2020) 15648-2020 

Velsen-Zuid
Awakenings presents…, op 22 augustus 
2020 van 13:00 tot 23:00 uur en 23 augus-
tus 2020 van 14:00 tot 23:00 uur, locatie: 

Spaarnwoude, De Ven (06/02/2020) 15635-
2020 

Santpoort-Noord
80ste Krinkels Pim Mulierloop, op 19 april 
2020 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: Sport-
park Groeneveen, AV Suomi (26/01/2020) 
15046-2020

Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2020 van 10:00 tot 
21:30 uur, locatie: veld aan de Aagtevonklaan 
(29/01/2020) 15012-2020 

Velserbroek
Polderpop, op 28 maart 2020 locatie: het 
Polderhuis, Vestingplein 58 (28/01/2020) 
15121-2020 

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 11 
februari 2020 hebben besloten:
het Aanwijzingsbesluit strand en strandzo-
nering gemeente Velsen 2020 vast te stellen;

het Aanwijzingsbesluit strand en strandzo-
nering gemeente Velsen 2019  in te trekken;

deze besluiten in werking te laten treden de 
dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het 
elektronisch gemeenteblad via www.o¢  cie-
lebekendmakingen.nl (externe link) of www.
velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubli-
ceerd op www.overheid.nl.

Bekendmaking beleid 
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Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

•  Prins Hendrikstraat 131, 1975 BP  

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 elektro-
nische 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
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen; gelet op de artikelen 2:32, 
5:17, 5:19 en 5:23 van de Algemene plaatselij-
ke verordening Velsen 2019;
overwegende dat:
•  het belangrijk is dat de stranden van Vel-

sen toegankelijk en aantrekkelijk zijn 
voor alle strandbezoekers;

•  er voor elke strandbezoeker voldoende 
ruimte moet zijn om te recreëren of ac-
tiviteiten te ontplooien;

•  dit op een veilige manier moet plaatsvin-
den;

Besluiten:
I. met betrekking tot activiteiten op het 
strand: 

Strand
het in de bijlage (Begrenzing en zonering 
strand gemeente Velsen 2020) aangedui-
de stuk land aan te wijzen als strand, ver-
deeld in zones zoals aangeduid in die bijlage;

Honden
de volgende zones van 1 april tot 1 oktober 
aan te wijzen als plaats waar het de eigenaar 
of houder van een hond verboden is die hond 
daar te laten verblijven of te laten lopen:
•  zone 1 en 2 (5 meter vanaf de voorste rij 

strandhuisjes tot aan de waterkant) van 
het strand in IJmuiden, 

•  het kleine strand (gelegen tussen de 
Noord- en Zuidpier) 5 meter vanaf de 
voorste rij strandhuisjes tot aan de wa-
terkant

de volgende zones van 1 oktober tot 1 april 
aan te wijzen als losloopplaats:
• zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden
• zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord

de volgende zones gedurende het gehele jaar 
aan te wijzen als losloopplaats; 
• zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord

Zwemmen
de volgende zones gedurende het gehele jaar 
aan te wijzen als plaats waar het verbod om 
in de zee te zwemmen niet geldt; 
•  zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden
•  het strand in Velsen-Noord
•  het kleine strand (gelegen tussen de 

Noord- en Zuidpier)

Andere watersporten 
de volgende zones gedurende het gehele 
jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod 
om een vaartuig op het strand te hebben of 
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het 
strand op zee of vanuit de zee op het strand te 
brengen niet geldt voor niet-gemotoriseerde 
vaartuigen:
• zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
• zone 2 van het strand in Velsen-Noord

zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden van 
1 oktober tot 1 april aan te wijzen als plaats 
waar het verbod om een vaartuig op het 
strand te hebben of te brengen, dan wel een 
vaartuig vanaf het strand op zee of vanuit de 

zee op het strand te brengen niet geldt voor 
niet-gemotoriseerde vaartuigen;
de volgende zones gedurende het gehele 
jaar aan te wijzen als plaats waar het verbod 
om een vaartuig op het strand te hebben of 
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het 
strand op zee of vanuit de zee op het strand 
te brengen niet geldt voor planken voor stand 
up paddling en golfsurfen, raft-opblaasboten 
en kajakken:
•  zone 2 van het strand in IJmuiden
•  zone 1 van het strand in Velsen-Noord

de volgende zones van 1 april tot 1 okto-
ber aan te wijzen als plaats waar het verbod 
om een vaartuig op het strand te hebben of 
te brengen, dan wel een vaartuig vanaf het 
strand op zee of vanuit de zee op het strand te 
brengen niet geldt in met boeien en vlaggen 
aangeduide bootcorridors:
•  zone 1 en 2 van het strand in IJmuiden
•  zone 2 en 3 van het strand in Velsen-

Noord

Activiteiten op het strand
de volgende zones gedurende het gehele jaar 
aan te wijzen als plaats waar het verbod om 
met een voertuig op het strand te rijden, dan 
wel deze op het strand te brengen of te heb-
ben niet geldt voor niet-gemotoriseerde 
voertuigen:
•  zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
•  zone 2 van het strand in Velsen-Noord
• 
de volgende zones gedurende het gehele jaar 
aan te wijzen als plaats waar het verbod om 

op of aan het strand vliegers op te laten met 
twee of meer besturingslijnen niet geldt:
•  zone 1 en 3 van het strand in IJmuiden
•  zone 2 van het strand in Velsen-Noord

de pieren gedurende het gehele jaar aan te 
wijzen als plaats waar het verbod om met een 
vishengel te vissen niet geldt;
de volgende zones van 1 oktober tot 1 april 
aan te wijzen als plaats waar het verbod om 
met een vishengel te vissen niet geldt:
zone 2 en 4 van het strand in IJmuiden
zone 1 en 3 van het strand in Velsen-Noord

Paardrijden
zone 3 en 4 van het strand in IJmuiden van 1 
april tot 1 oktober tussen 18:00 uur en 09:00 
uur aan te wijzen als plaats waar het verbod 
om een paard, een pony of een ander rij- of 
trekdier, al dan niet met bijbehorende wagen, 
op het strand te brengen of te hebben niet 
geldt;
het strand in IJmuiden en het strand in Vel-
sen-Noord van 1 oktober tot 1 april geduren-
de de gehele dag aan te wijzen als plaats waar 
het verbod om een paard, een pony of een an-
der rij- of trekdier, al dan niet met bijbeho-
rende wagen, op het strand te brengen of te 
hebben niet geldt.

II. dat dit besluit in werking treedt de dag na 
bekendmaking.

Velsen, 11 februari 2020

Burgemeester en wethouders van Velsen

 Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering gemeente Velsen 
2020
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Altijd al geïnteresseerd geweest in politiek:
Cas Schollink trekt nu de kar bij VVD Velsen

De jongste fractievoorzitter 
van Nederland is Cas Schol-
link niet. ,,De fractievoorzitter 
van GroenLinks op Texel is 19 
en er is ook ergens een CDA’er 
van 21 als fractievoorzitter ac-
tief’’, weet Schollink. Toch is hij 
met 23 jaar in Velsen de jong-
ste in de gemeenteraad. Niet al-
leen op dit moment, maar ook 
sinds de start van het duaal ge-
meentebestuur in 2002. En mis-
schien zelfs wel aller tijden. ,,Ik 
heb politiek altijd al heel interes-
sant gevonden. Bij ons thuis was 
ik gewend om aan tafel van al-
les te bespreken. We creëerden 
als het ware onze eigen debat-
jes. Toch waren mijn ouders nog 
best verbaasd, toen ik ervoor 
koos om de politiek in te gaan.’’ 
Schollink meldde zich in de aan-
loop naar de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 aan bij de plaatselijke af-
deling van de VVD. ,,Deze partij 
past het beste bij mij. Toen ik zelf 
nog niet mocht stemmen, maar 
wel al geïnteresseerd was in po-
litiek, heb ik verschillende partij-
en bekeken. Maar sinds ik mag 
stemmen, heb ik altijd VVD ge-
stemd. Mijn vader en mijn zus-
je stemmen ook VVD. Van mijn 
moeder weet ik het niet zeker, 
maar ze heeft in elk geval wel 
op mij gestemd.’’ Dat de libera-
len verheugd waren met de aan-
melding van Cas, blijkt wel uit 
het feit dat hij direct een promi-
nente plek op de kieslijst kreeg. 

,,We hebben een kieslijstcom-
missie, die de volgorde van de 
kieslijst bepaalt. Ik werd meteen 
op de vierde plaats gezet, dat 
heeft me zeer verrast.’’ Hoewel 
de nummer vijf op de lijst hem 
met voorkeursstemmen pas-
seerde, was er toch meteen een 
raadszetel voor hem beschik-
baar nadat Jeroen Verwoort tot 
wethouder werd benoemd. In 
de afgelopen twee jaar maak-
te Cas zich het raadswerk eigen, 
inmiddels kent hij het klappen 
van de zweep en weet hij wat er 
als raadslid van hem wordt ver-
wacht.

Toen fractiegenoot Bas Koppes 
onlangs aangaf een stapje terug 
te willen doen en het fractie-
voorzitterschap te willen neer-
legen, werd Cas Schollink voor 
deze functie gepolst. Koppes 
kwam tot de conclusie dat voor 
hem de balans tussen zijn druk-
ke baan en zijn privéleven ver-
stoord was en koos ervoor om 
zijn agenda wat minder vol te 
plannen. ,,Als fractievoorzitter 
ben je verantwoordelijk voor de 
interne communicatie binnen 
de fractie, maar je bent ook het 
gezicht van de fractie naar bui-
ten toe. Je onderhoudt het con-
tact met de andere raadsfracties 
en je neemt deel aan de verga-
dering van het presidium’’, legt 
Cas Schollink uit. Het presidium 
is het overleg tussen alle fractie-
voorzitters en de burgemeester. 

Dit overleg vindt eenmaal per 
vergadercyclus plaats en is be-
doeld om op informele wijze het 
reilen en zeilen in de gemeen-
teraad te bespreken. ,,Daar-
mee kunnen we voorkomen 
dat je tijdens raadsvergaderin-
gen eindeloze procesdiscussies 
voert. Als bijvoorbeeld een frac-
tie over een bepaald onderwerp 
al schriftelijke vragen heeft ge-
steld, is het niet de bedoeling 
dat een andere fractie hetzelf-
de onderwerp aan de orde stelt 
tijdens het actualiteitenuur-
tje. Zo voorkom je dat een wet-
houder mondeling antwoord 
moet geven op vragen waarop 
al een schriftelijke beantwoor-
ding wordt voorbereid. Maar 
in het presidium bespreken we 
ook integriteitskwesties. Als er 
bijvoorbeeld in de raad wordt 
gediscussieerd over Tata Steel, 
terwijl verschillende raadsleden 
daar zelf werkzaam zijn, is het 
de vraag of die raadsleden dan 
even afstand van de vergade-
ring moeten nemen, omdat ze 
persoonlijk betrokken zijn.’’

In de raadsfractie zijn de taken 
onderling goed verdeeld. Elk 
raadslid heeft zijn eigen porte-
feuille, zodat er snel en e�ciënt 
gewerkt kan worden. ,,Bij ons 
zijn die portefeuilles zo veel mo-
gelijk gekoppeld aan die van de 
wethouders, maar dat kan niet 
in alle gevallen, wat er zijn vijf 
wethouders en wij hebben maar 
vier raadszetels.’’ 
Welk stempel wil Schollink zelf 
op zijn raadswerk drukken? ,,Ik 
heb vaak het idee dat heel veel 
dingen prima door andere men-
sen zelf opgelost kunnen wor-
den. Ik vraag me dus regelmatig 
af: ‘Wat als ik het niet doe? Is het 
echt noodzakelijk?’ We kregen 

bijvoorbeeld een keer een motie 
van een andere fractie. Voorge-
steld werd om, in het kader van 
het milieu, alle verkeersborden 
voortaan van bamboe te maken. 
Zo’n motie wordt dan als ‘sympa-
thiek’ beoordeeld, maar ik denk 
dat je zoiets prima aan het dage-
lijks bestuur kunt overlaten. Om 
over zulke detailkwesties moties 
in te dienen, vind ik wat betutte-
lend.’’ De grootste uitdaging van 
de VVD-fractie in de komende 
tijd schuilt volgens Schollink in 
het realiseren van nieuw beleid 
binnen de beschikbare �nancië-
le middelen. VVD-wethouder Je-
roen Verwoort heeft �nanciën in 
zijn portefeuille, maar staat tel-
kens weer voor een grote uitda-
ging. ,,De periode rond het ver-

schijnen van de perspectiefno-
ta - het stuk waarin we aange-
ven waaraan we in het komen-
de jaar ons geld gaan uitgeven 
- is altijd erg druk voor raadsle-
den. Vorig jaar hebben we veel 
bezuinigd, maar tegelijk waren 
er ook nieuwe projecten waar-
voor we geld hebben uitgetrok-
ken. Dat vind ik een lastig speel-
veld. Ook heb ik soms de indruk 
dat er fracties zijn die een idee 
hebben, maar daarna pas gaan 
bekijken hoe we het �nancieel 
kunnen bolwerken.’’

Valt het raadswerk goed te com-
bineren met de drukke studie 
bedrijfskunde? ,,Ik had eerst een 
bijbaantje als medewerker van 
een callcenter bij een autobe-

drijf. Als raadslid ben je gemid-
deld ongeveer zestien tot twin-
tig uur per week bezig, maar in 
drukke tijden, bijvoorbeeld als 
er gevoelige onderwerpen op 
de agenda staan, waar veel over 
te zeggen valt, ben je meer tijd 
kwijt.’’ Over enkele maanden 
barst de discussie over de per-
spectiefnota weer los. Wat staat 
er voor de VVD-fractie hoog op 
de agenda in deze discussie? 
,,De onroerendezaakbelasting 
voor ondernemers. Er bestaan 
plannen om die in 2021 te gaan 
verhogen. Wij zijn daar fel tegen 
en zullen ons er hard voor ma-
ken dat het plan voor die verho-
ging verdwijnt.’’ 
(Tekst en foto: Bos Media Servi-
ces)

Velsen - Bij de start van de nieuwe bestuursperiode in 2018 was 
Cas Schollink al het jongste gemeenteraadslid van Velsen, sinds 
eind vorige maand is hij ook de jongste fractievoorzitter. De VVD-
er begaf zich twee jaar geleden, op 21-jarige leeftijd, voor het 
eerst in de plaatselijke politieke arena. Interesse voor politiek 
was er echter al langere tijd. Hoog tijd voor een nadere kennisma-
king met Cas, die zijn raadswerk vooralsnog combineert met een 
studie bedrijfskunde aan de VU.




