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Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed leef-, woonen werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken
als het ophalen van huisvuil, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud van groen
en straatverlichting dan ook serieus op. Deze
diensten worden onder meer betaald uit de
opbrengst van de gemeentelijke belastingen.

In de editie van de Infopagina van 28 februari
2019 treft u de Belastingspecial aan. Daarin
kunt u alles lezen over de gemeentelijke belastingen, tarieven, maar ook informatie over
de wijze van betalen, kwijtschelding en het
indienen van bezwaarschriften.

Wethouder Jeroen Verwoort samen met het bestuur en de ambassadeurs van BIZ IJmuiden
Centrum.

Bekendmaking uitslag draagvlakmeting

BIZ IJmuiden Centrum
Om te kunnen starten met de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) IJmuiden Centrum,
was het nodig om eerst vast te stellen of
daar voldoende draagvlak voor is. Begin
dit jaar is een meting gedaan onder de
ondernemers. Op 12 februari 2019 maakte wethouder Jeroen Verwoort het resultaat bekend. De uitslag is positief en dat
betekent dat de Bedrijveninvesteringszone IJmuiden Centrum daadwerkelijk van
start gaat.

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!

Wat is BIZ?
Een Bedrijveninvesteringszone is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers
samen vijf jaar lang investeren in het aantrekkelijker, bekender en veiliger maken van
hun gebied. Alle ondernemers binnen dit gebied betalen mee aan gemeenschappelijke
voorzieningen in dat gebied. BIZ IJmuiden
Centrum staat voor het bevorderen van een
economisch vitaal en toekomstbestendig
centrumgebied en zet daarom in op de volgende punten:
het centrum van IJmuiden sterker positioneren en profileren als kernwinkelgebied;

het centrum van IJmuiden aantrekkelijker
maken voor de bezoeker;
het realiseren van een sterke en professionele organisatie.
Voldoende draagvlak
Van 8 januari 2019 tot en met 7 februari 2019
is onderzocht wat de ondernemers in het
centrum vonden van een BIZ.
• er zijn 86 stemmen van de 112 stemmen
uitgebracht: 77% heeft gestemd. Hiermee is de minimale opkomst van 50%
behaald;
• van de 86 stemmen zijn 74 voor (86%)
en 12 (14%) tegen het instellen van een
BIZ (voorwaarde is minimaal 67% voorstemmers);
• de gezamenlijke WOZ-waarde van de
voorstemmers is groter dan de gezamenlijke WOZ-waarde van de tegenstemmers.
Op basis van dit positieve resultaat, wordt de
BIZ ingevoerd met terugwerkende kracht per
1 januari 2019 tot en met 31 december 2023.

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

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Op die dag gaat het
om volwassenen die zich op een bijzondere
manier hebben ingezet voor de samenleving.
Maar er zijn ook veel jongeren die zich op een
bijzondere manier inzetten voor anderen en
hiervoor een onderscheiding verdienen. Daarom reikt het gemeentebestuur van Velsen elk
jaar de Velsense jeugdlintjes uit.
Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Velsense
gemeenschap? Dan kunt u deze 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.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op www.
velsen.nl/producten/jeugdlintje.nl
De aanmeldingen worden beoordeeld door een
vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Kabinetszaken 0255-567200 of mailen
naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burgemeester reikt op die dag ook de Koninklijke
onderscheidingen uit.
U kunt een jongere voordragen door het
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17
maart 2019 digitaal terug te sturen.

Werken bij Sportloket Velsen
Ben jij waterproof en sta je financieel en
organisatorisch stevig in je zwemvliezen?
Wij zijn op zoek naar een fulltime Teamleider Bedrijfsbureau voor 36 uur per
week.

Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de receptie en de administratieve
organisatie van zwembad De Heerenduinen
(264.000 bezoekers in 2018). En zorg je voor

professionele en waterdichte (financieel)
administratieve processen, aan de voorkant
maar ook tijdens de uitvoering en de controle. Daarbij is een zakelijke kijk zeker niet verkeerd.
Je stuurt een team aan van 5 tot 6 medewerkers, die je coacht en begeleidt.
Ben jij degene die boven komt drijven om
deze functie te vervullen? Kijk dan voor meer
informatie op www.sportloketvelsen.nl
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Eerste bijeenkomst op 25 februari

Sociaal Wijkplatform
Velserbroek van start
Samen Velserbroek is een nieuw Sociaal
Wijkplatform in de gemeente Velsen. De
leden van Samen Velserbroek zetten zich
in voor verbinding en leefbaarheid in de
wijk. De gemeente is blij met de start van
het wijkplatform. Samen met de initiatiefnemers hopen we dan ook op een grote
opkomst op 25 februari.

Inwoners, vertegenwoordigers van stichtingen, verenigingen en organisaties zijn van
harte uitgenodigd om bij de aftrap aanwezig
te zijn. Samen Velserbroek is een initiatief van

Dorpsvereniging Velserbroek, Hart voor Velserbroek en de gemeente. Het wijkplatform
wil de onderlinge betrokkenheid van inwoners en organisaties stimuleren. Het wijkplatform is ook gesprekspartner van de gemeente over onderwerpen die belangrijk zijn voor
Velserbroek.
Tijd en locatie:
De start van het Sociaal Wijkplatform is
maandag 25 februari 2019 om 20.00 uur in De
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 in Velserbroek.

Opening fototentoonstelling in
de Waerden
Woensdag 13 februari opende wethouder Marianne Steijn, samen met Wim
Slagboom, een fototentoonstelling in de
Waerden in IJmuiden. De Waerden is een
kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wim is één van de bewoners en een enthousiast fotograaf. Hij is de huisfotograaf van de
Waerden en heeft een zwak voor de haven
van IJmuiden. Daar maakte hij, met een voor
hem aangepaste iPad, een prachtige fotocollectie in zwart-wit. De foto’s geven een mooi

beeld van wat je allemaal in het havengebied
aantreft; van gebouwen tot vissen op de kade
waar de meeuwen zich aan tegoed doen.
Onder het genot van een drankje en een echt
IJmuidens harinkje en begeleid door accordeon muziek knipte Wim het lint door en
konden familie en bewoners als eerste de foto’s bewonderen.
Belangstelling? Maakt een afspraak voor
het bezoeken van de tentoonstelling aan de
Burgemeester Rambonnetlaat 2. Tel: 0255
514345

Informatiemarkt 28 februari

Woonvisie Velsen
Start werkzaamheden en inloopavond

Verwijderen ondergrondse 150
kV-kabel Velsen-Noord en -Zuid
Eerder hebben we in de Infopagina informatie gepubliceerd over de werkzaamheden door TenneT in onze gemeente. De
werkzaamheden in Velsen-Noord en -Zuid
gaan begin april van start. Voorafgaand
aan de start van de werkzaamheden, organiseert TenneT een inloopavond.

TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380
kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van
de bestaande 150 kV-verbindingen in het gebied. Onderdeel van dit project is het verwijderen van de bestaande ondergrondse 150
kV-hoogspanningsverbinding tussen Velsen-Noord en -Zuid en het afbreken van de
bovengrondse verbinding tussen Velsen en
Vijfhuizen, inclusief de twee tijdelijke omleidingen van deze verbinding.
Afgelopen najaar is in Velsen gestart met het
verwijderen van de masten van de bestaande
bovengrondse verbinding. De ondergrondse
150 kV-verbinding die door Velsen-Noord en
Velsen-Zuid loopt, wordt het komende jaar
verwijderd. Op de afbeelding staat deze verbinding aangegeven. Aannemer A-Hak start
begin april met de werkzaamheden.
Rooien en snoeien bomen
Eerst worden bomen en struiken gerooid in
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt.
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen 60

jaar op en rondom de verbinding gegroeid. Ze
worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen.
De bomen en struiken waar het om gaat, zijn
vorige maand gemarkeerd. Vanaf 27 februari
worden de bomen gerooid. Voor een deel van
deze bomen bestaat een herplantplicht. TenneT heeft hierover met de gemeente Velsen
afspraken gemaakt. Als de aannemer klaar is
met de werkzaamheden, zorgt de gemeente
Velsen voor nieuwe aanplant.
Inloopavond
Voordat de werkzaamheden in april van start
gaan, organiseert Tennet een inloopavond.
De datum en locatie zijn nog niet bekend.
Omwonenden en andere belanghebbenden
ontvangen tijdig een brief met nadere informatie over de werkzaamheden en de inloopavond.
Vragen
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen
met TenneT via telefoonnummer: 0800 836
6388 of per email (info@randstad380kv.
nl). Meer informatie over het project is ook
te vinden op www.randstad380kv.nl of op
https://www.facebook.com/RandstadNoordring. Op het kaartje staan de ondergrondse
kabels van de 150 kV-verbinding
VelsenVijfhuizen. (kaartje: TenneT)

De gemeente gaat het woonbeleid actualiseren. De huidige Woonvisie 2025 is
vastgesteld in 2013. Sindsdien is er veel
veranderd op de woningmarkt. Daarom is
een nieuwe Woonvisie Velsen nodig.

De gemeente Velsen wil graag samen met inwoners en betrokken organisaties nadenken
over de Woonvisie. Daarin staan vier thema’s
centraal:
• kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en toekomstige woningbouw
• wonen en zorg
• betaalbaarheid en beschikbaarheid
• duurzaamheid.
Uitnodiging
In het najaar van 2018 hebben we gevraagd
naar de mening van verschillende organisaties over deze thema’s. We nodigen nu inwoners en raadsleden uit om hierover op donderdagavond 28 februari met ons te praten. U
bent van harte welkom.
Woningmarkt
Na 2013 is er veel veranderd in de woningmarkt. In 2015 werd een nieuwe Woningwet
van kracht die grote invloed heeft op de activiteiten van de woningcorporaties. De woningmarkt in onze regio is krap en de prijzen
zijn hoog. Duurzaamheid en de energietransitie zijn belangrijke onderwerpen. De hervorming van de langdurige zorg levert ook
een uitdaging voor de woningmarkt. Daarnaast wil Velsen een aantrekkelijke woon-

gemeente zijn in de Metropoolregio Amsterdam.
Discussienotitie
De toekomstige nieuwe Woonvisie schetst de
hoofdlijnen voor de gewenste woonsituatie
in Velsen in 2040. Het biedt kaders waarbinnen de woningmarkt zich kan ontwikkelen.
Op de website van de gemeente Velsen onder ‘projecten/woonvisie’ kunt u een discussienotitie bekijken. Hierin zijn de trends, de
huidige stand van zaken en de voorlopige ambities opgenomen.
Informatiemarkt
Tijdens de bijeenkomst op 28 februari is veel
informatie beschikbaar. Het tweede deel van
de avond is interactief. Als u uw smartphone
meeneemt, kunt u reageren op de stellingen.
Programma:
18.00 - 19.30 uur – inloop, broodbuffet, informatiemarkt
19.30 - 19.45 uur – korte pauze
19.45 - 21.00 uur – debat met stellingen, afsluiting met drankje
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein
1945, IJmuiden
Vanwege organisatorische redenen vragen
we of u zich vooraf wilt aanmelden via wonen@velsen.nl onder vermelding van uw
naam en het aantal personen waarmee u de
Informatiemarkt wilt bezoeken.

Bezoek aan 100-jarige
Dinsdag 19 februari mocht mevrouw ZwartDemmers uit IJmuiden 100 kaarsjes uitblazen.
Loco-burgemeester Marianne Steijn bracht
haar een bezoek om haar met deze bijzondere leeftijd te feliciteren.
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inloopavond over de uitvoering op 25 februari

Werkzaamheden Van Poptaplantsoen/Kennemerplein
Vanaf 4 maart starten de werkzaamheden
bij het Van Poptaplantsoen en het Kennemerplein. In 2018 is er in samenwerking
met een klankbordgroep een voorlopig
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is vastgesteld en nu kunnen de werkzaamheden
beginnen. Het werk bestaat uit de aanleg
van een weg in het plantsoen tussen de
Julianakade en de Homburgstraat. Deze
werkzaamheden worden uitgevoerd in
verschillende fases en duren in totaal tot
eind 2019.

Plan voor verduurzamen
huurwoningen
Vrijdag 15 februari jl. maakten woningcorporaties en Urgenda tijdens een persconferentie in Den Haag bekend dat zij
met het geld van de huurdersbelasting
100.000 huurwoningen willen verduurzamen.

Deze huurdersbelasting van 1,7 miljard gaat
normaal naar het Rijk. De corporaties willen dit geld gebruiken om bij te dragen aan
de klimaatdoelstellingen en gelijktijdig

de energiekosten voor huurders omlaag te
brengen.
Wethouder Floor Bal was mee naar Den
Haag om namens het college van B&W steun
te betuigen aan het actieplan. In het collegeprogramma met daarin doelen tot en met
2022 hebben we benoemd dat we in Velsen
betaalbare en duurzame sociale huurwoningen willen hebben en houden. Wij vinden dit
een goed initiatief om deze ambitie waar te
kunnen maken.

In zwembad
De Heerenduinen

Informatieavond
Op maandag 25 februari geven we een toelichting op de planning en de uitvoering van
de werkzaamheden. Tussen 19.00 en 20.30
uur kunt u hiervoor binnenlopen in het W.F.
Visserhuis 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
IJmuiden meer rond het centrum van IJmuiden gaat rijden. Hiervoor leggen we in delen
een zogenaamde ‘kleine centrumring’ aan.
Een onderdeel van deze kleine centrumring
is de verbinding tussen het Kennemerplein,
via het Van Poptaplantsoen, naar de Julianakade. Het ontwerp hiervoor is in september
2018 definitief vastgesteld.
Wat er tot nu toe is gebeurd
Voorafgaand aan het besluit is in maart 2017
met bewoners gesproken over de aanpassingen aan de verkeersstructuur in IJmuiden.
Na dit gesprek met bewoners heeft de gemeenteraad van Velsen in juni 2017 besloten

Karaoke & Disco
Wie gaat de show stelen bij de karaokeavond in zwembad De Heerenduinen?
Laat jouw zangkunsten horen of kom kijken
en luisteren naar andere zangers en zangeressen!

dat het Van Poptaplantsoen onderdeel wordt
van de ‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat
de snelheid 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
klankbordgroep bestond uit bewoners en
ondernemers die met elkaar hebben meegedacht over het ontwerp. Hierdoor zijn veel
aanpassingen gedaan die de buurt ten goede
komen.
In juni 2018 presenteerden we het voorlopige
ontwerp op een inloopavond. Alle inspraakreacties die de gemeente van bewoners heeft
ontvangen zijn verwerkt. In september 2018
heeft de gemeenteraad het definitieve 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
Poptaplantsoen en de Homburgstraat.
De bewoners en ondernemers rondom de
plekken 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 afvalinzameling doorgaat
tijdens de werkzaamheden.
Meer informatie
Informatie over het ontwerp is terug te vinden op: https://www.velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/inspraakonderwerpen.

Karaoke-discozwemmen: ook leuk voor je
verjaardagsfeestje.
Voor jeugd van 6 tot en met 14 jaar, toegang:
€ 6,20.

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.

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.

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
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

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 Discriminatiezaken 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. 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 gepubliceerd 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 gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 9 februari tot en met 15 februari 2019 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Egmondstraat 6, oprichten bedrijfsgebouw
(15/02/2019) 6846-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen
(11/02/2019) 6186-2019
Weiland nabij Bloemendaalsestraatweg 4,
ophogen en egaliseren grond voor nieuwe
bedrijfslocatie tot 0,4+NAP (13/02/2019)
6480-2019
Platvoetstraat 10, aanleg toegangspad door
openbaar plantsoen (15/02/2019) 6713-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66A, vervangen
waterleiding (11/02/2019) 6176-2019

J.T. Cremerlaan 95, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/02/2019) 6336-2019
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 10, wijzigen gevel
(12/02/2019) 6263-2019
Van Maerlantlaan 12, vergroten woning
(15/02/2019) 6854-2019
Velserbroek
Krommeweid
25,
plaatsen
tuinhuis
(13/02/2019) 6414-2019
Schoener 73, bouwen vrijstaande schuur

(13/02/2019) 6483-2019
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Kennemerboulevard 540, interne verbou-
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wing (12/02/2019) 21281-2018
Reaumurstraat 3, splitsing appartement naar
2 appartementen (12/02/2019) 20506-2018
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw
met kelder en isoleren woning (12/02/2019)
14368-2018
Spaarnwoude, recreatieplas De Peddelpoel,
inrichten tijdelijke ontvangstlocatie voor
baggerspecie (12/02/2019) 22462-2018
Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, vervangen tros- en fenderpalen (12/02/2019)
23184-2018
Rooswijkerlaan 1, tijdelijk plaatsen zeecontainer t.b.v. stalling city-transporter
(13/02/2019) 16538-2018
Velserbroek
Zon Bastion 21, plaatsen
(12/02/2019) 23185-2018

dakopbouw
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Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode van 9 februari tot en met 15 februari
2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Full Moon Festival, op 1 juni 2019 van 13:00
t/m 23:00 uur, locatie De Ven ( Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019) 68442019

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt, op 10 juni 2019 van 10:30
t/m 17:30 uur, locatie: Landgoed Duin- en
Kruidberg (08/02/2019) 6140-2019

The Promised Land Open-air, op 7 en 10 juni
2019 van 15:00 t/m 22:00 uur (in- en uitloop
camping), op 8 en 9 juni 2019 van 13:00 tot
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) te
Velsen-Zuid (15/02/2019) 6834-2019

Koningsdag 2019 Santpoort-Noord, op 27
april 2019 van 09:00 t/m 21:00 uur, locatie:
Landje van Scholz (08/02/2019) 6276-2019
Pinkenweekend, op 12 en 13 oktober 2019,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (14/02/2019)
6600-2019

We Gaan Terug ( festival), op 2 juni 2019 van
13:00 t/m 23:00 uur, locatie De Ven (Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019) 68412019

Amsterdam Live Festival, op 15 juni 2019
van 13:00 uur t/m 23:00 uur, locatie: de Ven
(Spaarnwoude) te Velsen-Zuid (15/02/2019)
6991-2019
Latin Festival, op 16 juni 2019 van 13:00 t/m
23:00 uur, locatie: de Ven (Spaarnwoude) te

Velsen-Zuid (15/02/2019) 7006-2019
Driehuis
Koningsdag, op 27 april 2019 van 10:00 t/m
21:30 uur, locatie: veld aan Aagtevonklaan
(14/02/2019) 6526-2019
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden, vervangen geleiderail tussen afrit Velsertunnel en afrit IJmuiden (A22)
(18/02/2019) 6990-2019
maandag 4 maart - dinsdag 5 maart
van 23:00 - 05:00 uur,
dinsdag 5 maart – woensdag 6 maart
van 20:00 - 05:00 uur,
woensdag 6 maart – donderdag 7 maart:
van 20:00 - 05:00 uur,
donderdag 7 maart – vrijdag 8 maart:
van 20:00 - 05:00 uur.

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 heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Snippenbos 38, plaatsen dakkapel (voorzij-

de) (14/02/2019) 3089-2019
Dokweg 35 (Rijksmonument), restauratie watertoren en realiseren stalen trap
(12/02/2019) 14443-2018
Trompstraat 102, vergroten 1e verdieping en
plaatsen dakterras (15/02/2019) 16572-2018
Nachtegaallaan 3, plaatsen dakopbouw
(15/02/2019) 23383-2018
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 97 en 99, plaatsen geschakelde dakkapel (achtergevel) (12/02/2019)
23309-2018
Santpoort-Noord
Ranonkelstraat 20, plaatsen dakopbouw en
uitbouw (achterzijde) (12/02/2019) 182062018
J.T. Cremerlaan 95, plaatsen dakkapel (voorzijde) (14/02/2019) 6336-2019
Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 9, plaatsen dakkapel (achterzijde) (11/02/2019) 17097-2018
Floraronde
36,
plaatsen
dakkapel
(13/02/2019) 1771-2019
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben standplaatsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 1 november t/m 31
december 2019, locatie: Hagelingerweg 55
9000 (11/02/2019) 2702-2019
Velserbroek
Verkoop oliebollen, van 15 oktober t/m
31 december 2019, locatie: Vestingplein
(11/02/2019) 1170-2019
Verkoop worstproducten, op de woensdagen van 6 maart t/m 25 december 2019, locatie: voor Ster Bastion (12/02/2019) 237252018
Velsen-Noord
Verkoop oliebollen, op 28, 30 en 31 december 2019, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177
(12/02/2019) 2346-2019
IJmuiden
Verkoop oliebollen, van 12 oktober 2019 t/m
31 december 2019, locatie: Lange Nieuwstraat ter hoogte van nr. 775 (14/02/2019)
1457-2019
Verkoop worstproducten, op de vrijdagen
van 1 maart t/m 27 december 2019, locatie:
Planetenweg t/o Dekamarkt (12/02/2019)
23723-2018

recht 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.
IJmuiden
Garage Rijsenhout Strandrace IJmuiden,
op 23 maart van 9.00 tot 19.00 uur en op 24
maart 2019 van 09.00 tot 18.00 uur, locatie:
strand IJmuiden (13/02/2019) 12299-2018

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft de
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuurs-

Red Bull Storm Chase op 1 of 2 dagen in periode 7 januari 2019 t/m 15 maart 2019 van
07.00 uur tot 22.00 uur, locatie: strand IJmuiden (13/02/2019) 22212-2018

lem, voor het rijden op het Noord- en
Zuidstrand met een voertuig, kenteken 9-VJH-43 om levende vogels van
het strand te halen of uit te zetten, die
slachtoffer zijn geworden of geweest van
(olie)verontreinigingen, voor de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019

t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheffing mag alleen laden en
lossen en niet parkeren

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:17, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

•

•

Transport, shovel & handelsonderneming Gebr. Paap uit Zandvoort voor het
rijden op de stranden van de gemeente
Velsen met 23 voertuigen, waarvan 14
met kentekens BP-JD-30, BL-TF-19,
00-VDL-3, 5-XHR-04, 5-XLX-22, GP399-N, V-990-RP, 10-BX-FF, 7-VBJ-71,
1-VLZ-52, 19-YD-09, 6-ZDJ-94, 32-ZFJF, HB-941-B en 2 graafmachines, 6 shovels en 3x Ginaf Kipper voor het uitvoeren van werkzaamheden in de periode
van 1 januari t/m 31 december 2019
Watersport Vereniging Surfcats in
Velsen-Noord, voor het rijden op het
Noordstrand met een voertuig, kenteken 04-FF-DX, voor het bereiken van de

opstallen van de Watersportvereniging
in de periode 1 april t/m 1 oktober 2019
m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen
10.00 en 19.00 uur
•

•

•

IJmuiden Vis Online in IJmuiden, voor
het berijden van het Zeewindenpad om
Paviljoen Beach Inn te bereiken met een
voertuig met kenteken VP-742-Z tussen
07.00 – 12.00 uur van 1 januari t/m 31 december 2019
Timboektoe B.V. in Beverwijk, voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurfpad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken 03-YA-52 en 88-GPX-9
en 1 blanco voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheffing mag alleen laden en
lossen en niet parkeren.
Stichting Vogelrampenfonds in Haar-

•

•

Noordwijkse strandzeilvereniging De
Noordwester in Abcoude voor het rijden
op de strandopgang Cornelis Vreewijkpad en het strand zone 2/3 met 2 voertuigen, kenteken 87-NB-HS en 6-VDZ97 voor het vervoeren van middelen t.b.v.
zeilwedstrijden op 2, 9 en 23 februari en
9 en 23 maart 2019
Noordpier B.V. in Wijk aan Zee voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurfpad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken 60-ZP-DT en 50-VJK-2
en 1 blanco voor de periode van 1 januari

•

Noordpier B.V. in Wijk aan Zee voor het
rijden op de Noordpier, het Golfsurfpad
en het strand zone 1/2 in Velsen-Noord
om werkzaamheden als strandtaxi uit te
voeren met 2 voertuigen, waarvan 1 met
kenteken 37-VV-HJ en een shovel voor
periode van 1 januari t/m 31 december
2019.

•

De heer R. Schotvanger in IJmuiden,
voor het rijden op het Zuidstrand (zone
2) met een tractor met viskar om werkzaamheden uit te kunnen voeren in de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019

•

De heer F. Beusekom in IJmuiden voor
het rijden op de strandopgang Cornelis
Vreewijkpad om paviljoen Zilt aan Zee te
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•

•

Paviljoen Zeezicht in Velserbroek voor
het rijden op de strandopgang Cornelis
Vreeswijkpad en Waeckerpad om het
paviljoen te bereiken met 2 voertuigen,
kenteken PH-938-N en 1 blanco voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. Het voertuig met de blanco onthefﬁng mag alleen laden en lossen en niet
parkeren.
Paviljoen Aloha in Beverwijk voor het
rijden op de Noordpier en het Golfsurf-

•

•

De heer R. Timmers in IJmuiden voor
het rijden op het Zuidstrand tussen de
Zuidpier en kmpaal 57.000 voor het vervoer van goederen en vangsten met een
voertuig, kenteken VR-90-KB voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. De ontheﬃng is niet geldig tussen
09.00 en 21.00 uur in de periode 1 mei
t/m 1 oktober 2019.
Strandvereniging S.V.IJ.S. in Hoofddorp

gemvelsen

voor het rijden op het kleine strand met 3
voertuigen, kenteken 38-ZB-FZ, 98-LXSA en 32-HP-KK, voor het vervoer van
materiaal en goederen voor verenigingsactiviteiten voor de periode 1 april t/m 1
oktober 2019 m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen 10.00 en 19.00 uur

pad in Velsen-Noord om het paviljoen
te bereiken met 3 voertuigen, waarvan
2 met kenteken VV-288-V en VX-147-L
en 1 blanco voor de periode van 1 januari
t/m 31 december 2019. Het voertuig met
de blanco ontheﬃng mag alleen laden en
lossen en niet parkeren.

bereiken met 3 voertuigen, kenteken TJ737-F en V-510-FF en 1 blanco voor de
periode van 1 januari t/m 31 december
2019. Het voertuig met de blanco onthefﬁng mag alleen laden en lossen en niet
parkeren.

gemeentevelsen |

•

EZ Service in Purmerend voor het berijden van het Zeewindenpad om Paviljoen
Beach Inn te bereiken met een voertuig
met kenteken VR-937-V tussen 07.00 –
11.00 uur van 1 januari t/m 31 december
2019

•

Strandvereniging De Schelp in Haarlem
voor het rijden op het Noordstrand met
een tractor/auto voor het vervoer van
materiaal en goederen voor verenigings-

activiteiten voor de periode 1 april t/m 1
oktober 2019 m.u.v. zater-, zon- en feestdagen tussen 10.00 en 19.00 uur
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan
wel langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Velsen.

Kapmeldingen
Kappen bomen Velsen Noord tussen Polderweg en Grote Houtkade
• Een strook van 1,5 meter langs het hek van
de Grote Houtkade moet vrij van begroei-

ing en bomen worden gemaakt om de certiﬁcering voor de Port Security te behouden.
Melden kappen Ir. Krijgerstraat in Vel-

sen-Noord
• Aan de Ir. Krijgstraat in Velsen-Noord
worden bomen gekapt. Het gaat om zeven
lijsterbessen. De bomen worden gekapt

vanwege de renovatie van het plantsoen.
Dit plantseizoen nog wordt het plantsoen
weer herbeplant met bomen en heesters.

Vaststelling Meldcode
Huiselijk geweld en kindermishandeling
zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar
probleem. Om te zorgen voor veiligheid en
de juiste hulp is het belangrijk dat signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling

goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun
werk zicht op hebben. Binnen de gemeente
zijn dit bijvoorbeeld de leerplichtambtenaren en consulenten in het sociaal domein.
Sinds 2013 heeft de gemeente een meldco-

de om hen te ondersteunen bij hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling. De Meldcode helpt
beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en

kindermishandeling . Per 1 januari 2019 is
de Wet Meldcode aangescherpt. Het college
heeft daarom een aangepaste meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld.

Verordening jeugdlintje 2019
De Verordening jeugdlintje gemeente Velsen
2019 vast te stellen.

en wethouders (het college). Het besluit wordt
aan de gemeenteraad meegedeeld.

Instellen jeugdlintje
Ingesteld wordt het “jeugdlintje van de gemeente Velsen” als gemeentelijke onderscheiding voor jongeren tot de leeftijd van 18 jaar.

Voordracht voor een jeugdlintje
a. Het college is bevoegd tot de vaststelling
van de wijze waarop een voordracht voor
het jeugdlintje tot stand komt en tot de
vaststelling van de gronden voor de
toekenning;
b. Het college zal bij het besluit tot toekenning geadviseerd worden door een jury;
c. Het college is bevoegd om de jury samen

Toekenning door het college van burgemeester en wethouders
De toekenning van een jeugdlintje geschiedt
bij besluit van het college van burgemeester

te stellen.
Uitreiking jeugdlintje
Het college bepaalt wanneer, hoe en hoe vaak
het jeugdlintje zal worden uitgereikt.
Vormgeving jeugdlintje
Het college bepaalt de vormgeving en uitvoering van het jeugdlintje.
Rechten en verplichtingen jeugdlintje
Aan het jeugdlintje zijn geen rechten of ver-

plichtingen verbonden.
Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als:
Verordening Jeugdlintje gemeente Velsen
2019.
Inwerkingtreding
Deze verordening zal op de dag na oﬃciële publicatie, op de wijze zoals dat in de gemeente
Velsen gebruikelijk is, in werking treden.

Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 29 november 2018 heeft
besloten:
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019 vast te stellen;
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone IJmuiden centrum 2019 in werking te
laten treden na een positieve uitslag van
de draagvlakmeting bij ondernemers in

het gebied.
Burgemeester en wethouders van Velsen besluiten op 12 februari 2019:
De uitslag van de draagvlakmeting BIZ IJmuiden centrum (met 112 stemgerechtigden en
een opkomst van 77% waarvan 86% vóórstemmers met een positief WOZ-waarde saldo van €29.110.000) vast te stellen, waarbij
voldoende draagvlak is voor een BIZ in IJmuiden centrum.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college bekend heeft gemaakt dat van voldoende steun
als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
De gemeente Velsen en de BIZ-vereniging
IJmuiden centrum hebben voorts afspraken
vastgelegd over het beheer- en onderhoudsniveau van IJmuiden centrum. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de

positieve uitslag draagvlakmeting ook van
kracht.
De oprichting van de BIZ IJmuiden Centrum
is ﬁnancieel mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Holland.

