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Rondom drie middelbare scholen
in IJmuiden-Oost

Drugsvrije zone
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om een
drugsvrije zone in te stellen in de omgeving van de P.J. Troelstraweg en de Briniostraat.

Wat doen we

Proefproject

Wanneer gaat uw woning van
het aardgas af?
Dat is een vraag die nu nog niet te beantwoorden is, maar over 2 jaar wel. In 2021
moet het plan klaar zijn waarin staat hoe
en wanneer 31.000 woningen in Velsen
van het aardgas af gaan. En welke wijken
daarvoor het eerst in aanmerking komen.
Deze keuze wordt zorgvuldig voorbereid
door te praten met verschillende partijen
zoals Alliander, Omgevingsdienst IJmond,
woningcorporaties in Velsen, HVC, Energiek Velsen en natuurlijk ook met inwoners uit Velsen.

Meld hem of haar aan vóór 17 maart!

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

Laat het ons weten

Aanmeldformulier

U kunt een jongere voordragen door het
aanmeldformulier in te vullen en vóór 17
maart 2019 digitaal terug te sturen.

Uit het college

•
•
•
•

•
Meer informatie:
•
•
•
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Huiswerkbegeleiding Plus voor
leerlingen met een smalle beurs
De gemeente Velsen wil dat alle jongeren
zoveel mogelijk kansen krijgen in het onderwijs. Daarom is er nu de mogelijkheid
voor huiswerkbegeleiding voor die middelbare scholieren die de huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen.

de en economie. De bezoeken aan huis zijn er
op gericht om ouders te helpen bij het begeleiden en stimuleren van hun kind bij zijn of haar
schoolloopbaan. Hoe kun je dat het beste aanpakken en welke condities thuis bevorderen
de schoolprestaties?

De gemeente Velsen is, samen met het instituut Study Consultancy uit Santpoort-Noord,
gestart met Huiswerkbegeleiding Plus. Dit is
een combinatie van drie keer per week huiswerkbegeleiding op een van de locaties van
Study Consultancy en een keer per twee à drie
weken coaching en begeleiding thuis. De kosten van Huiswerkbegeleiding Plus worden
vergoed door de gemeente.

Huiswerkbegeleiding Plus is voor middelbare scholieren waarvan het inkomen van de
ouder(s) ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Hiervoor wordt een inkomenstoets
afgenomen. Daarnaast moet de school aangeven of de huiswerkbegeleiding voor deze
leerling op grond van zijn of haar cijferlijst gewenst is.

Bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk op
het aanleren van studievaardigheden, zoals
het plannen, het leren leren en het aanbrengen
van structuur. Daarnaast krijgen de leerlingen
inhoudelijke ondersteuning bij alle schoolvakken zoals wiskunde, Engels, aardrijkskun-

Dit project is een proef tot 1 juli. Daarna wordt
beoordeeld of het project wordt voortgezet.
Voor meer informatie en aanmelding: stuur
een e-mail naar info@studyconsultancy.nl of
bel met 023-5392664. Ook kunt u contact opnemen met de middelbare school van uw kind.

GGD Kindermonitor

Leefstijl van kinderen in Velsen
gezonder dan in 2014
Kinderen van Velsen bewegen meer, eten
gezonder en groeien vaker op in een rookvrije omgeving. De extra inspanningen om
kinderen gezonder op te laten groeien lijken dus hun vruchten af te werpen en worden verder uitgebreid. Want voor kinderen
die niet bij beide ouders wonen, een migratieachtergrond hebben, of waarbij het gezinsinkomen laag is, geldt deze positieve
ontwikkeling helaas niet. Daar zien we dat
een gezonde leefstijl om allerlei redenen
soms moeilijk vast te houden is.

Bestrijding Japanse duizendknoop

NLdoet

De Japanse duizendknoop is een ijzersterke uitheemse plant die in Nederland
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor hard groeit (wel 10 centimeter per
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in
de zon en in de schaduw) en kan daardoor
bouwwerken kapot maken. Help mee met
de bestrijding tijdens NLdoet op 16 maart!

De gemeente moet deze plant bestrijden en
gaat daarvoor op zoek naar methoden die
voldoende werken en zo min mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast hopen
we dat er Velsenaren zijn die zich vrijwillig
willen inzetten om de duizendknoop met de
hand te lijf te gaan. Dat kan door de plant met
een schop uit te steken en met zoveel moge-

lijk wortels uit de grond te trekken.
De gemeente gaat tijdens NLdoet op zaterdag
16 maart van 9.30 – 12.30 uur samen met vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen de
duizendknoop uitsteken. De gemeente stelt
handschoenen en schoppen beschikbaar en
zorgt voor de afvoer van het afval.
Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl en geef aan in welke wijk u woont, zodat we kunnen kijken of we bij u in de buurt
aan de slag kunnen. Op woensdagavond 13
maart om 19.30 uur organiseert de gemeente
bij de wijkpost in Santpoort-Zuid (Wijnoldy
Daniëlslaan 53, Santpoort-Zuid) een informatieavond waarin u meer hoort over hoe en
waar de plant groeit en hoe de bestrijding in
zijn werk gaat. Hopelijk tot dan!

Resultaten Kindermonitor 2018 Velsen
Deze en andere gegevens komen uit de Kindermonitor 2018. Hiervoor hebben 1512 ouders
van kinderen tussen de 0 en 11 jaar een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is opgesteld en
verwerkt door de GGD Kennemerland. De gemeente gebruikt de resultaten van de Kindermonitor om te kijken of we op de goede weg
zijn met ons jeugd (preventie) beleid en hoe we
ons steentje kunnen bijdragen. Zo zorgt de gemeente samen met ouders, kinderen, scholen
en andere partnerorganisaties, zoals de GGD
Kennemerland, voor een gezonde jeugd met
een positieve blik op de toekomst.
Gezond in de stad en Gezonde Scholen
We zien dat in vergelijking met 2014 kinderen in Velsen meer water drinken en minder
zoete drankjes. Samen met scholen, consultatiebureaus en jeugdartsen maakt de gemeente
het belang van water drinken duidelijk. Er zijn
bijvoorbeeld watertappunten geplaatst op verschillende plekken in Velsen.
Ook zien we dat meer kinderen voldoende fruit
eten, 71% eet elke dag voldoende fruit. Het eten
van voldoende groente is nog een aandachtspunt, 43% eet dagelijks voldoende groente.
Het project ‘Gezond in de Stad’ stimuleert een
gezonde leefstijl voor inwoners van Velsen.
Dit programma richt zich in eerste instantie
op IJmuiden Zeewijk en Velsen-Noord. Met
dit programma zetten we in op het voorkomen
van zaken die een negatieve invloed hebben op
een gezond leven. Het stimuleren van het eten
van groente en fruit past daar goed in.
Daarnaast is de wens meer scholen te stimuleren om een Gezonde School te worden. Kinde-

ren mogen dan alleen gezonde producten meenemen en krijgen alleen gezonde producten
aangeboden op school. Op dit moment zijn er
drie scholen met het label Gezonde School in
Velsen ( Jan Campertschool, De Zefier en De
Hoeksteen).
Sportpas, Buurtsportcoaches en betere
speelplekken
Kinderen in Velsen bewegen gelukkig steeds
vaker! Zo is 85 % van de Velsense kinderen lid
van een sportvereniging en speelt 72 % elke
dag minimaal een half uur buiten. De gemeente stimuleert kinderen met een sportpas waarmee ze verschillende sporten kosteloos uit
kunnen proberen.
Ook zijn er 18 buurtsportcoaches actief in Velsen die onder andere kinderen tegen een laag
tarief laten spelen en bewegen. Dit gebeurt na
schooltijd en in de vakanties.
Een verbeterpunt in Velsen zijn de speelplekken. Ouders geven aan dat er te weinig veilige
speelplekken in de buurt zijn. De gemeente
gaat daarom de openbare speelplekken nog
eens onder de loep nemen.
Rookvrije gemeente voor kinderen
Steeds meer kinderen groeien op in een rookvrij huis. De gemeente stimuleert dat kinderen rookvrij opgroeien want zien roken, doet
roken. Hoe minder kinderen in hun leef-, speel
en woonomgeving zien dat er gerookt wordt,
hoe kleiner de kans is dat ze zelf gaan roken.
De gemeente wil daarom het roken beperken
op die locaties waar veel kinderen komen.
Programma Jongeren op Gezond Gewicht.
Landelijk is er een programma: ‘Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG). Speciale JOGG
teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale
politiek en bevorderen publiek-private samenwerkingen. Samen met omgevingsspecialisten
zetten zij zich dagelijks in om op duurzame
wijze de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Om zo gezond eten,
sporten, genoeg bewegen en slapen de normaalste zaak van de wereld te maken. Ook Velsen heeft de wens een JOGG gemeente te worden. Momenteel zoekt de gemeente uit wat de
mogelijkheden hiervoor zijn.

Verbod om stil te staan
Met het voorjaar voor de deur opent ook het
IJspaleis in Driehuis weer zijn deuren. Helaas zorgt dit ook vaak voor veel gevaarlijk
en/of hinderlijk geparkeerde auto’s rond
deze locatie. Daarom heeft de stoeprand een
gele doorgetrokken streep gekregen om aan
te geven dat het verboden is om stil te staan

en dus ook te parkeren. Deze streep is aan de
kant van het IJspaleis tussen de rotonde Waterloolaan en de woning naast het IJspaleis
(Driehuizerkerkweg huisnummer 63). De
gemeente Velsen verwacht met het instellen van dit verbod dat de verkeersveiligheid
en leefbaarheid rond het ijspaleis verbetert.
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BSO “Op Stoom” lid van
de BeestenBende Velsen
Honderden Velsense kinderen zijn sinds
2015 lid of lid geweest van de BeestenBende. Vorige week heeft buitenschoolse Opvang (BSO) Op Stoom in Driehuis zich bij
de BeestenBende aangesloten. Zij hebben
hesjes en opruimmaterialen gekregen om
elke week een groepje kinderen te begeleiden dat zin heeft om zwerfvuil op te ruimen.

Na een korte zwerfafvalinstructie gingen afgelopen week de eerste tien kinderen aan de
slag om op het plein te oefenen. Al snel hadden ze de kneepjes van de grijpers door en wilden ze niets liever dan plastic opruimen tussen de bosjes rondom de school om zo dieren
te beschermen tegen het gevaar van plastic.

Van het Pieter Vermeulen museum kreeg de
leidster een mooie Velsen Geen Bende poster,
waar op staat hoe lang zwerfafval in de natuur
blijft liggen als we het niet opruimen. Deze
poster werd door de kinderen direct herkend
“hé, die plaatjes staan ook op de prullenbakken, afval is niet goed voor de dieren en daarom ruimen wij het op!”.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt.
Voor meer informatie of lid worden:
www.mijnbeestenbende.nl.
(Foto: gemeente Velsen)

Koninklijke onderscheidingen
voor vrijwilligers IJmuider
Zee- en Havenmuseum
Op vrijdag 1 maart 2019 ontving de heer
Sijmen Schouten een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester
Dales van Velsen. Mevrouw Joke HutterVisser woont in Heemstede, maar ook zij
ontving een onderscheiding uit handen
van de burgemeester van Velsen.

Omgevingsvergunning
studentenwoonruimte
De gemeente Velsen geeft een omgevingsvergunning af voor het bouwen van
huisvesting voor studenten. Het gaat om
het plaatsen van prefab-studentenwoonruimtes op het eigen terrein van het ROC
Nova College Maritiem in IJmuiden. Leerlingen van het mbo zeevaart en binnenvaart kunnen vanaf augustus gebruik maken van nieuwe studentenhuisvesting op
het terrein van de school.

Het is de bedoeling dat er plaats is voor zo’n

40 studenten. Met deze begeleide studentenhuisvesting voor het Nova College Maritiem
biedt de school een veilig thuis direct naast de
school. De woonruimte is bestemd voor jonge
studenten zeevaart en binnenvaart voor wie
dagelijks heen en weer reizen tussen hun ouderlijk huis en school niet realistisch is. Het
programma van de leerlingen is van maandag
tot en met vrijdag met een aanvullend programma zoals sport en huiswerkbegeleiding.
In januari 2019 zijn directe buren op de hoogte
gesteld.

In plaats van donderdag 21 maart

Gemeentehuis woensdag
20 maart ’s avonds open
Op donderdagavond 21 maart is het gemeentehuis gesloten. In plaats daarvan is het gemeentehuis open op woensdag 20 maart, de
avond van de verkiezingen van de leden van de
Provinciale Staten en Waterschappen. U kunt
tussen 18.00 en 20.00 uur terecht op afspraak
bij Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer
0255-567200 of 140255. Het stembureau –
in de hal van het gemeentehuis – is ook open.

Velsenaren in het bezit van een stempas en
een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot
21.00 uur hun stem uitbrengen.
Houdt u er rekening mee dat inwoners van
Velsen-Noord voor de waterschapsverkiezing
alleen in Velsen-Noord hun stem kunnen uitbrengen.
De locaties van alle stembureaus kunt u vinden op www.velsen.nl en op de achterzijde van
de kandidatenlijst.

De heer Schouten is sinds 2002 vrijwillig
actief in de functie van secretaris en lid van
het algemeen bestuur bij het IJmuider Zeeen Havenmuseum. Het museum brengt het
verhaal van de geschiedenis van het graven
van het Noordzeekanaal en het ontstaan van
IJmuiden in beeld. Jaarlijks bezoeken zo’n
11.000 personen het museum. Sinds 2015
is de heer Schouten ook voorzitter van de
IJmuider Stichting Zee- en Havenmuseum
‘De Visserijschool’. Mede dankzij zijn inzet
werd in 2003 door de Nederlandse Museum-

vereniging het officiële certificaat ‘Geregistreerd Museum’ overhandigd.
Mevrouw Hutter is sinds het jaar 2000 actief als vrijwilliger bij het IJmuider Zee- en
Havenmuseum en trad in 2002 toe tot het bestuur. Ze is onder andere verantwoordelijk
voor de roosters van alle vrijwilligers en onderhoudt de contacten met hen. Ze is de drijvende kracht achter het Leskistenproject,
waarbij scholieren leren over de geschiedenis van het Noordzeekanaal en IJmuiden.
De heer Schouten en mevrouw Hutter zijn
beiden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze ontvingen de onderscheiding
bij de opening van de jubileumtentoonstelling ‘Museumschatten’ ter gelegenheid van
het 25-jarig bestaan van het museum.
(Foto Reinder Weidijk)

Bezoek uit Malta aan Nova
College Maritiem en SHIP
In februari bracht een delegatie van een
opleidingsinstituut op Malta een bezoek
aan onze gemeente. Ook de ambassadeur
van Malta was bij het bezoek aanwezig.

De bezoekers waren vertegenwoordigers van
het maritieme opleidingscentrum van het
Malta College of Arts, Science and Technology. Zij waren in IJmuiden te gast bij de opleidingen voor de zeevaart en binnenvaart van
het Nova College Maritiem in IJmuiden, en bij

het Sluis Haven Informatie Punt (SHIP) bij
de grootste zeesluis (in aanbouw) ter wereld.
Tijdens het bezoek werden de mogelijkheden
verkend om samen te werken in het opleiden
voor de scheepvaart.
Het bezoek aan Velsen was de afsluiting van
een driedaags werkbezoek aan maritiem Nederland. Het stond in het teken van technische
en maritieme innovatie.
(Foto Nova College)
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Verwijderen ondergrondse 150 kV-kabel
Velsen-Noord en -Zuid

Uitnodiging inloopavonden
Begin april 2019 start aannemer A-hak
met het verwijderen van een ondergrondse hoogspanningskabel in Velsen-Noord
en Velsen-Zuid. De kabel moet worden
verwijderd om eventuele olielekkage (uit
de kabel) in de toekomst te voorkomen.
Op de informatieavonden bent u welkom
om uw vragen te stellen.

Velsen in samenspraak met bewoners kijken hoe deze gebieden opnieuw kunnen worden ingericht. Door de oude, rommelige beplanting te vervangen door nieuw groen, zal
de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Bewoners ontvangen later een uitnodiging om
hierover mee te praten. U kunt uw vragen
hierover uiteraard stellen op de inloopavond.

Informatieavonden
TenneT organiseert op 18 en 26 maart inloopavonden over dit onderwerp. U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen op de
volgende locaties:
18 maart Velsen-Noord: Centrum Wakan,
Grote Hout- of Koningsweg 39.
26 maart Velsen-Zuid: Engelmunduskerk,
Kerkplein 1.

Werkzaamheden
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. Deze nieuwe stroomsnelweg is belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad – en dus ook van Velsen.

Verwijderen bomen en struiken
Voor het verwijderen van de ondergrondse kabel in Velsen moet ruimte worden gemaakt. De eerste activiteiten bestaan uit het
kappen en snoeien van bomen en struiken in
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt.
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen
jaren op en rondom de verbinding gegroeid.
Deze moeten worden weggehaald om de kabel op een veilige manier uit de grond te kunnen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien
bomen langs het tracé gemarkeerd.
Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op
basis van de kapmelding die bij de gemeente
Velsen is ingediend. TenneT heeft hierover
met de gemeente Velsen afspraken gemaakt.
Nieuwe beplanting
Nadat de kabel is verwijderd, gaat gemeente

Onderdeel van dit project is het verwijderen
van de ondergrondse 150kV-hoogspanningskabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid.
Dit wordt gedaan om toekomstige olielekkage uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast
een afspraak met de gemeente Velsen om kabels die niet langer gebruikt worden uit de
grond te halen om te voorkomen dat er op een
bepaald moment geen ruimte meer is voor
nieuwe kabels en leidingen.
Vragen
Voor vragen 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 facebook.
com/RandstadNoordring. Op het kaartje
staan de ondergrondse kabels van de 150 kVverbinding Velsen-Vijfhuizen (kaartje: TenneT).

Aan het werk in de plantsoenen

Voorjaar

De vaste planten in de plantsoenen in Velsen worden binnenkort geknipt en bemest,
zodat ze klaar zijn voor het voorjaar.

We gaan de vaste planten kort afmaaien.
Daarbij gebruiken we een ‘mulch-frees’. Dat
is een machine die het oude loof van de planten afsnoeit en kleiner maakt, en het loof terug
laat vallen in het plantsoen. Zo ontstaat een
mulch-laag, een natuurlijke deklaag.

De mulch-laag helpt tegen onkruid. Bovendien worden verteerde plantendelen afgebroken door allerlei kleine diertjes en bacteriën.
De humus die zo ontstaat zorgt voor een goede
structuur van de bodem en voor voedingsstoffen.
De planten worden daarna nog bemest met
een organische meststof. Dan is het wachten
op de bloemenzee!

Mathijs Büchli in het
zonnetje gezet
Baanwielrenner Matthijs Büchli heeft tijdens
het WK in Polen twee gouden medailles behaald. Dinsdagavond 5 maart werd hij voor
deze prestatie in het zonnetje gezet in Santpoort. Vrijdag 8 maart a.s. krijgt hij tijdens het

sportgala van de gemeente Velsen een oeuvreprijs uitgereikt: Sporticoon 2018 van Velsen.
Hij krijgt de Oeuvre prijs omdat hij al drie keer
sportman van het jaar is geworden! (foto Reinder Weidijk)

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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.

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

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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 23 februari tot en met 1 maart
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
Trompstraat 19, kappen boom (25/02/2019)
8091-2019
Van Wassenaerstraat 35, plaatsen dakopbouw (25/02/2019) 8184-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (voorzijde) (25/02/2019) 8107-2019
Lange Nieuwstraat 499, vergroten woning en plaatsen dakkapel (achterzijde)
(25/02/2019) 8191-2019
Acaciastraat 23, plaatsen dakkapel (voorzijde) (25/02/2019) 8201-2019
Cruiseboulevard 10, tijdelijk (7 maanden)
plaatsen van een tent t.b.v. afhandelen cruisepassagiers (01/03/2019) 8837-2019
Kompasstraat 74-76, wijzigen winkelfunctie naar 2 appartementen, verdieping aanpssen, realiseren opbouw met 2 appartementen
(01/03/2019) 9075-2019
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6 (Spaarnwoude), afwijken bestemmingsplan i.v.m. het organiseren
van
3
sportevenementen

(Strong Viking) (25/02/2019) 81922019
Stationsweg 61, renoveren dak (01/03/2019)
9053-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 187rd, wijzigen woning
naar 3 appartementen (25/02/2019) 81232019
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen dakkapel
(25/02/2019) 8189-2019
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 5 bomen (27/02/2019) 8609-2019
Rusburglaan 10, plaatsen dakopbouw
((28/02/2019) 8695-2019
Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, plaatsen nieuwe erfafscheiding en legaliseren bestaande erfafscheiding (27/02/2019) 8619-2019
Valeriuslaan 25, kappen boom (28/02/2019)
8813-2019
Velserbroek
Grote Buitendijk 296, kappen 4 bomen
(25/02/2019) 8009-2019
Waterdrieblad 37, plaatsen dakopbouw
(01/03/2019) 9092-2019
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
Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping en
2 nieuwe constructies (28/02/2019) 231342018
Velsen-Noord
Stuwadoorsstraat ong., bouwen bedrijfsunits
met parkeerdak (28/02/2019) 23497-2018
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, bouw
(28/02/2019) 22669-2018

veestal

Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
IJmuiden
Reaumurstraat 3, storten beton (vlinderen vloeren) op woensdag 13 maart 2019
(27/02/2019) 8650-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode

van 23 februari tot en met 1 maart 2019
de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
MTB Beachrace Marathon (Hoek van
Holland - Den Helder), op 27 oktober 2019
van 09:00 uur tot 12:30 uur, locatie strand
IJmuiden (26/02/2019) 8379-2019
Velsen-Zuid
Bisham Concert Band in Concert, op 15 juni
2019 van 17:00 tot 18:00 uur, locatie: muziektent, Velserbeek 3 (18/02/2019) 8257-2019
Strong Viking: Hills Edition op 11 mei 08:00
tot 21:00 uur
Family Edition op 12 mei 2019 van 08:00 tot
21:00 uur
Talpa filmen op 8 en 9 mei 2019 van 08:00 tot
20:00 uur
locatie:
Recreatiegebied
Spaarnwoude
(25/02/2019) 8280-2019
Santpoort-Zuid
Avond4Daagse, van 21 mei t/m 24 mei 2019
van 17:45 tot 20:15 uur, locatie: rondom Brederode Daltonschool (25/02/2019) 82852019

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 NoordHolland, 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.

stallatie (28/02/2019) 17933-2018 (rijksmonument)
Planciusstraat 9, plaatsen dakopbouw
(28/02/2019) 901-2019
Fazantenlaan 46, plaatsen dakopbouw
(01/03/2019) 21999-2018
Kanaalstraat 7, tijdelijk (10 jaar) realiseren
studentenhuisvesting (31 appartementen en 1
beheerderswoning) (04/03/2019) 2742-2019

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, uitbouw aan restaurant
(28/02/2018) 19324-2018
Spaarnwoude, Recreatieplas De Peddelpoel, inrichten tijdelijke (24 maanden) ontvangstlocatie voor baggerspecie (01/03/2019)
22462-2018

IJmuiden
Industriestraat 24, verbouwen gebouw (intern, gevels) (27/02/2019) 19391-2018
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkin-

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg ong., kappen 29 bomen
(28/02/2019) 5612-2019
Willem de Zwijgerlaan 31, kappen 2 bomen
(28/02/2019) 7340-2019
Santpoort-Noord
Kerkweg 97, vergroten zolderruimte
(26/02/2019) 22260-2018
Paramaribostraat 56, plaatsen erker voorgevel
en uitbouw zijgevel (27/02/2019) 2984-2019
J.T. Cremerlaan 72, vervangen dakkapel
(voorzijde) (28/02/2019) 2146-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren verdie-

pingsvloer bijgebouw (01/03/2019) 207922018
Velserbroek
Liniepad 56, vervangen schuur (28/02/2019)
1061-2019
Linie 28, oprichten woonark (28/02/2019)
23521-2018
Spitsaak 41, plaatsen dakkapel achterzijde
(01/03/2019) 4470-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Groenelaantje 7-9000, bouwen nieuwe schuur
(26/02/2019) 16928-2018
Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
Vervangen geleiderail tussen afrit Velsertunnel en afrit IJmuiden (A22) 6990-2019
(01/03/2019)
•
•
•

Maandag 4-mrt. tot dinsdag 5-mrt. van
23:00 - 05:00 uur;
Dinsdag 5-mrt. tot woensdag 6-mrt. van
20:00 - 05:00 uur;
Woensdag 6-mrt. tot donderdag 7-mrt.
van 20:00 - 05:00 uur;

•

Donderdag 7-mrt. tot vrijdag 8-mrt. van
20:00 - 05:00 uur.

•
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft 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.
Velsen
Omloop van Zandvoort, op 31 maart 2019
van 11:00 tot 15:45 uur, locatie: route door gemeente Velsen (01/03/2019) 1149-2019

Kapmelding bomen voor 150 KV kabel Velsen-Noord en Velsen-Zuid
Om de 150KV kabel te verwijderen in VelsenNoord en Velsen-Zuid moeten bomen worden
gekapt. Het gaat om 564 bomen van verschillende soorten. Op bijgevoegd kaartje staan
de locaties en hoeveel bomen op deze locatie.
In het aankomende plantseizoen 2019/2020
worden door de gemeente Velsen de bos percelen weer herbeplant met bomen en heesters.
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Sessies donderdag 14 maart 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen via
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum en de zalen van deze sessies.
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv.
Inspreken tijdens de sessies
Bij de sessies over “de ideale buitendienst”
en “mobiliteitsagenda Velsen” kan niet worden ingesproken. U kan wel tot donderdag 14
maart 12.00 uur, een schriftelijke reactie geven via griffie@velsen.nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan nog vóór de vergadering.
Aanmelden om in te spreken bij de overige
sessies kan tot op de dag van de vergadering
tot 12.00 uur bij de griffie, tel. 0255 567251 of
e-mail griffie@velsen.nl met vermelding van

onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Analyse volkstuinen De Biezen
In 2016 is de gemeente gestart met het handhavingsproject “De Biezen” op het volkstuincomplex aan het Groenelaantje 6 te Santpoort.
Toen bleek dat er een groot spanningsveld
was tussen de langdurige bebouwing en het
idee dat omliggende percelen anders behandeld werden. Daarom is een uitgebreide analyse gemaakt van de situatie. Hierbij is ook
gekeken naar alle volkstuincomplexen in ‘de
Biezen’ om beter inzicht te krijgen in de aard
en omvang van de situatie in het hele gebied.
Deze analyse is het startpunt voor verdere
toezicht en handhaving in het gebied. De raad
wordt nu gevraagd om zijn mening/opvattingen over de analyse.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Veilig in Velsen
Voor de aanpak van veiligheid in Velsen is
nieuw beleid opgesteld, waarmee flexibel kan
worden ingespeeld op ontwikkelingen om ons
heen. Op basis van het veiligheidsbeeld Velsen zijn zes veiligheidsthema’s geselecteerd,
waaronder zorg en veiligheid, ondermijning,

en leefbaarheid en veiligheid, die prioriteit
krijgen. In de kadernota zijn uitgangspunten
en randvoorwaarden opgenomen waarbinnen
door wordt door het bestuur gewerkt wordt
aan de genoemde veiligheidsthema’s.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
Naar een ideale buitendienst
Op 12 januari zijn met inwoners, raadsleden
en ambtenaren gezamenlijk scenario’s besproken over hoe de buitendienst van de gemeente Velsen in de toekomst zou moeten
werken, wat zij vooral moeten blijven doen en
wat eventueel door anderen zou kunnen worden gedaan. De raad wordt nu meegenomen in
de uitkomsten van het gevolgde traject.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur
Start- en participatiedocument ‘Velserbroekse Dreef 10’
Voor de locatie Velserbroekse Dreef 10 (het
braakliggende terrein naast “het Motorhuis)
in Velserbroek is een initiatief ingediend om
een appartementencomplex te bouwen met
60 tot 70 appartementen. De gemeente staat
positief tegenover de herontwikkeling van de
locatie naar een woonfunctie. Om dit moge-

lijk te maken is een startdocument opgesteld
met de ruimtelijke uitgangspunten voor deze
locatie. Het startdocument is vrijgegeven voor
participatie en naar aanleiding daarvan is
een participatiedocument opgesteld. Aan het
eind van de sessie wordt geconcludeerd of het
start- en participatiedocument wordt geagendeerd voor besluitvorming in de raadsvergadering van 28 maart 2019.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur
Mobiliteitsagenda Velsen
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
uit 2004 beschrijft tot circa 2020 de hoofdlijnen van het verkeer- en vervoerbeleid in Velsen. De looptijd is dus bijna ten einde. Daarom
is voor de komende jaren de Mobiliteitsagenda Velsen gemaakt. Voordat de agenda werd
opgesteld, zijn eerst achtergrondgegevens
verzameld en is een uitgebreid participatieproces gevolgd. In de Mobiliteitsagenda zijn
niet alleen beleidsdoelen geformuleerd, maar
zijn ook concrete beleidsacties en maatregelen benoemd. De agenda wordt aan de raad gepresenteerd en raadsleden kunnen vragen en
suggesties meegeven.
Raadzaal: 21.30 -23.00 uur

