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• Vanaf 31 december 2024 zijn asbestda-
ken verboden. Het college heeft nu een 
plan van aanpak vastgesteld om eigena-
ren van zulke daken te stimuleren en te 
helpen om de daken te vervangen.

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

  Uit het college

Pink Panel doet structureel onderzoek 
onder lesbische vrouwen, homoseksue-
le mannen, biseksuelen en transgenders 
(LBHT’s), onder andere in Velsen. Het pa-
nel zoekt nieuwe deelnemers om repre-
sentatief onderzoek te kunnen doen.

ink anel is een digitaal onderzoekspanel. 
Het panel brengt in kaart hoe het is gesteld 
met het gevoel van veiligheid onder LBH ’s 
in Kennemerland. ink anel is onderdeel 
van Bureau Discriminatiezaken Kennemer-
land.

Werken aan verbetering
Bureau Discriminatiezaken doet sinds 2008 
onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat veel 
incidenten plaatsvinden in de openbare 
ruimte en in de eigen woonbuurt. Het gaat 
dan om schelden, beledigen of mishandeling. 
Het is belangrijk dat we de situatie en de ont-
wikkelingen in kaart brengen, zodat we kun-

nen werken aan verbetering.

Doe mee!
Voor het onderzoek zijn méér deelnemers 
nodig. Hoe meer deelnemers, hoe sterker de 
uitkomsten van het onderzoek zijn. Deelne-
mers vullen één keer per twee jaar een vra-
genlijst in. Wie woont in Kennemerland en 
behoort tot de LHB -doelgroep, kan zich 
aanmelden via e-mail. U ontvangt dan bin-
nenkort een uitnodiging (met een link) om de 
vragenlijst in te vullen. U kunt ook bellen of 
mailen.

 Contact
www.bdkennemerland.nl
e-mail: mvh bdkennemerland.nl
telefoon: 023 5315842
contactpersoon: Marjolein van Haaften
facebook: Bureau-Discriminatiezaken-Ken-
nemerland
twitter: BDkennemerland

Pink Panel zoekt deelnemers

Beleid voor de positie en veiligheid van LBHTI’s
Regenbooggemeente Velsen
Op 21 maart is het de internationale dag 
tegen racisme en discriminatie. Ook in 
onze gemeente besteden we daar aan-
dacht aan. En niet alleen op 21 maart. We 
beginnen op die dag met de uitvoering 
van het plan ‘Regenbooggemeente Vel-
sen 2019-2022’. Dat doen we samen met 
inwoners en organisaties in Velsen en de 
regio.

Burgemeester Frank Dales: “De gemeente 
Velsen wil een gemeente zijn waarin ieder-
een meedoet en meetelt, want iedereen doet 
ertoe. Samen met inwoners, organisaties en 
ondernemers willen we het mogelijk maken 
dat iedereen kan meedoen in de wijk, in de 
buurt en in de samenleving.” 

Velsen voor iedereen
Jammer genoeg is dat niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Er zijn groepen in de sa-
menleving zoals LHB I inwoners die er-
varen dat ze worden achtergesteld. Soms is 
het zelfs zo erg dat ze zich niet veilig voelen. 

Een akelig cijfer
In artikel 1 van de Grondwet is vastgelegd 
dat uitsluiting door discriminatie verboden 
is. Maar 10-15  van de bevolking ervaart 
nog steeds enige vorm van discriminatie. In 
Velsen komt dat neer op zo’n 7.000  10.000 
inwoners per jaar! Daaronder zijn ook de 
LHB I-inwoners. LHB I staat voor men-
sen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel 
of transgender zijn en mensen met een in-
tersekseconditie. 

Denk er eens over na …
Daarom hebben we beleid gemaakt dat helpt 
om samen na te denken over manieren om 
discriminatie van LHB I’s tegen te gaan. In 
het nieuwe plan Regenbooggemeente Vel-
sen 2019-2022 geven we aan wat we willen 
doen om voor ‘inclusie’ te zorgen. Dat bete-
kent in dit geval dat LHB I-inwoners kun-
nen meedoen net als ieder ander, en niet 
worden achtergesteld, genegeerd, lastigge-
vallen of uitgesloten.

Regenbooggemeente
In oktober 2018 ondertekende de gemeente 
Velsen de intentieverklaring van de regen-
boogsteden. Dat gebeurde op uitnodiging 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (OCW). In de periode 2019-
2022 wil de gemeente, samen met het Rijk 
en andere partijen, werken aan de accep-
tatie en de emancipatie van de LHB I’s in 
Velsen. 

Samenwerking
Voor een mooie regenbooggemeente Vel-
sen gaan we samenwerken met inwoners 
en met organisaties zoals het Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland, LHB I-
inwoners en organisaties in Velsen en de 
regio, het COC Kennemerland, sportvereni-
gingen, schoolbesturen, de Stichting Wel-
zijn, zorginstellingen en thuiszorginstellin-
gen, besturen van religieuze instellingen en 
ondernemersverenigingen in Velsen.

In de regio
Het regenboogbeleid staat ook in de regio 
op de agenda, onder andere via het Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland (BDK) 
en het overleg van gemeenten in Kenne-
merland, regionale organisaties en de am-
bassadeurs (zie Speerpunten). Zo informe-
ren we elkaar over wat er gebeurt. 

Meten van de resultaten
Op verschillende manieren houden we in 
de gaten hoe de plannen worden uitgevoerd 
en met welke resultaten. Dat laatste doen 
we bijvoorbeeld via peilingen (Veiligheids-
monitor en de jeugdmonitor Emovo). We 
gebruiken ook de informatie van het ink 

anel. Meer informatie over het ink anel 
staat elders in deze Infopagina.

Meer weten?
Wie het volledige beleidsplan wil lezen, kan 
dat vinden op www.velsen.nl. 

Speerpunten 

Voor de periode tot 2022 hebben we 
6 speerpunten. Jaarlijks spreken 
we met onze samenwerkingspart-
ners af wat we concreet doen om de 
doelen te behalen.

Zichtbaarheid
We willen samen met onze partners be-
reiken dat er meer respect en accep-
tatie is voor de LHB I-inwoners in de 
gemeente. Dat gaan we doen door het on-
derwerp te bespreken op verschillende 
plekken en tijden. Daarvoor roepen we de 
hulp in van ambassadeurs, bijvoorbeeld 
waar het gaat om ouderen en zorg, en om 
sport. 

Ouderen
We willen samen met onze partners be-
reiken dat de roze ouderen zichzelf kun-
nen zijn, de omgeving hen accepteert en 
respecteert, en dat ze elkaar kunnen ont-
moeten. Ook hier zetten we ambassa-
deurs voor in.

Zorg 
Roze ouderen in de zorg ervaren dis-
criminatie en durven niet voor hun ge-
aardheid uit te komen. rofessionals en 
management van instellingen zijn zich 
hier niet altijd van bewust. We willen be-
reiken dat er meer aandacht komt voor 
LHB I-inwoners in de ouderenzorg en 
de welzijnssector.

Onderwijs
Samen met ouders en onze partners in 
het onderwijs willen we bereiken dat 
LHB I-leerlingen zich op school ge-
steund, veilig en weerbaar voelen. Met 
veel jongeren uit de LHB I-groep gaat 
het prima, maar dat geldt niet voor alle 
leerlingen, en ook niet voor (onderwij-
zend) personeel. 

Sport 
We willen bereiken dat LHB I’s in de 
sport op dezelfde manier worden behan-
deld als andere sporters. Daar willen we 
samen met de sportverenigingen aan-
dacht aan geven. Het is belangrijk dat 
zoveel mogelijk inwoners een leven lang 
plezier kunnen beleven aan sporten en 
bewegen. Samen met sportverenigingen, 

elstar en elstar huis in de Wijk willen 
we aandacht besteden aan dit speerpunt.

Bijzondere doelgroepen
Acceptatie van de LHB I ligt bij een aan-
tal groepen moeilijker. Speciale aandacht 
is nodig voor LHB I onder jongeren en 
mensen met een andere culturele of reli-
gieuze achtergrond. 
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Wethouder Marianne Steijn in gesprek met deelnemers aan het project Zinvolle Daginvulling 
van Buitengewoon (Foto Reinder Wijdijk) 

Bij de Stichting Buitengewoon in Velser-
broek vond in maart een mooie bijeen-
komst plaats. Onderwerp van gesprek 
was vernieuwing van het aanbod van dag-
besteding in Velsen voor mensen met 
psychische problemen.    

Ook in de gemeente Velsen zijn veel mensen 
met psychische problemen die gebruik ma-
ken, of willen maken, van goede dagbeste-
ding. Maar het aanbod van dagbesteding ligt 
voor een groot deel buiten de gemeente Vel-
sen. Ook hoorden we van inwoners dat het 
aanbod niet goed aansluit op de vraag. Daar-
om denkt de gemeente na over hoe we dit 
kunnen verbeteren.

Project zinvolle daginvulling 
Dat doen we samen met organisaties die be-
trokken zijn bij deze inwoners. We hebben 
met hen en de bezoekers van de dagbeste-
ding besproken hoe het staat met dagbeste-
ding voor mensen met psychische proble-
men. Wat we daarvan leren, kunnen we ook 
gebruiken voor het vernieuwen van dagbe-
steding voor andere doelgroepen. 

In het project letten we op verschillende on-
derwerpen. Is de dagbesteding laagdrempe-

lig, bijvoorbeeld. Met andere woorden: is het 
makkelijk om er aan mee te doen, en hoe be-
reiken we de mensen die er aan kunnen mee-
doen. Kunnen verschillende partijen uit zorg 
en welzijn met elkaar samenwerken? En hoe 
kunnen we samenwerken met de buurten en 
wijken? 

Buitengewoon trots
De stichting Buitengewoon in Velserbroek is 
één van de organisaties in onze gemeente die 
dagbesteding aanbiedt. Daar vond in maart 
een bijeenkomst plaats om te praten over 
nieuwe activiteiten op een locatie in IJmui-
den.

Wethouder Marianne Steijn was er bij om 
kennis te maken met Buitengewoon en met 
de mensen die daar aan de slag zijn. “De men-
sen zijn hier zo trots op wat ze doen en ma-
ken, daar heb ik veel waardering voor. Ze zijn 
echt goed bezig om voor een goede daginvul-
ling te zorgen.” 

Dank
Tijdens de bijeenkomst zijn veel ideeën ge-
deeld over de vernieuwing van dagbesteding. 
Het was een succes, met dank voor de ont-
vangst door Buitengewoon!

In gesprek over een zinvolle dag

Misschien heeft u recht op geld, maar 
weet u dat niet. Het Sociaal Wijkteam 
helpt u graag om dit uit te zoeken.  

Van 25 tot en met 29 maart wordt in het hele 
land stilgestaan bij De Week van het Geld. In 
die week jaar organiseert het Sociaal Wijk-
team ieder jaar een activiteit. De Week van 
het Geld richt zich op voorlichting over fi -
nanciële opvoeding, sparen en verschillende 
regelingen. 

28 maart van 10 tot 12 uur
Samen met de Formulierenbrigade en soci-
aal raadslieden van Socius kunt u kijken of u 
geen geld laat liggen. Op donderdag 28 maart 
bent u van harte welkom tussen 10.00 tot 
12.00 uur in Woonzorgcentrum Velserduin, 
Scheldestraat 101 in IJmuiden. De Formu-
lierenbrigade Velsen ondersteunt inwoners 
van Velsen bij het invullen van formulieren, 
onderzoekt of u recht heeft op bepaalde voor-
zieningen en helpt bij het aanvragen daarvan. 
De sociaal raadslieden adviseren, ondersteu-
nen, begeleiden en bemiddelen op verschil-
lende terreinen. Bijvoorbeeld bij het opstel-
len van een bezwaarschrift.

Gezond en Lekker koken 
Op woensdag 27 maart van 14.30 uur tot 

16.30 staat het Sociaal Wijkteam Zee- Duin-
wijk IJmuiden-West op het plein bij de Lidl 
en kunt u informatie krijgen over betaalbare 
gezonde voeding. Zij hebben voor u leuke re-
cepten en u kunt meedoen aan een prijsvraag. 
Ook kunt u zich ook opgeven voor een work-
shop budget koken.

Komt u op 28 maart bij de Formulierenbri-
gade in Woonzorgcentrum Velserduin, dan 
kunt u ook meedoen met een loterij. Daarmee 
maakt u kans op het (budget) kookboek ‘Ge-
zond & Lekker koken’! Met dit kinderkook-
boek in huis kunt u elke dag van de week en 
bij iedere gelegenheid in een handomdraai 
iets heerlijks op tafel zetten, dat (bijna al-
tijd) verantwoord en betaalbaar is. ‘Gezond 
& Lekker koken’ is een uitgave van Nationaal 
Fonds Kinderhulp. 

Wij zien u graag op woensdag 27 en/of don-
derdag 28 maart! 

Week van het Geld
Laat geen geld liggen

Kunt u wel wat steun gebruiken van ie-
mand die naar u luistert? Bij het Infor-
matiepunt van het sociaal wijkteam Vel-
sen-Noord kunt u altijd terecht! Bent u 
weleens in Wijkcentrum de Stek geweest? 
Heeft u een vraag over prettig wonen, 
zorg, geldzaken of iets heel anders? Kom 
gerust even langs!   

Elke woensdag tussen 11:30 en 12:30 uur zit-

ten wij voor u klaar op adres Heirweg 2 in de 
Stek. In de even weken hebben wij een me-
dewerker van gemeente Velsen voor vragen 
over zorg, gemeentelijke voorzieningen en 
bijzondere bijstand. In de oneven weken is 
er een sociaal raadslid van Socius aanwezig 
voor vragen over geldzaken.

Komt u er zelf even niet uit? Schakel het soci-
aal wijkteam in!

Heeft u een vraag?

Ieder jaar in maart is het NL Doet; de groot-
ste vrijwilligersactie van Nederland. Ook in 
Velsen werd op 15 en 16 maart deze twee da-
gen druk geklust. Zo hielp Bram Diepstraten 
bij de opruimactie Noordzeekanaalgebied, 
gingen Jeroen Verwoort en Sebastian Din-
jens de natuurspeeltuin klaarmaken voor het 
nieuwe seizoen en hielp Marianne Steijn mee 

om de tuin van het logeerhuis in IJmuiden 
weer klaar te maken voor het lenteseizoen. 
Daarnaast heeft een enthousiaste groep van 
inwoners en raadsleden in IJmuiden en Vel-
serbroek geholpen om de Japanse Duizend-
knoop op een milieuvriendelijke manier te 
bestrijden. (foto’s: Reinder Weidijk) 

NL Doet
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Op maandag 25 maart 2019 start aanne-
mer Kreeft Infra BV in opdracht van de ge-
meente Velsen met rioolwerkzaamheden 
en het herinrichten van de Spaarnestraat, 
Maasstraat en Merwedestraat. De werk-
zaamheden worden in fases uitgevoerd 
en duren tot half mei 2020. Deze datum is 
onder voorbehoud van de weersomstan-
digheden.  

Wat gaat er gebeuren
• het vervangen van de riolering voor een 

nieuw gescheiden rioolstelsel
• het vervangen van de bestrating
• het vernieuwen van de openbare ver-

lichting
• het aanplanten van nieuwe bomen.

Fasering
De werkzaamheden worden in fases uitge-

voerd die in elkaar overlopen.
1e fase; Kruising Spaarnestraat hoek Van Os-
tadestraat.
2e fase; Maasstraat en gedeelte Merwe-
destraat tot Waalstraat.
3e fase; Merwedestraat tot Lange Nieuw-
straat.
4e fase; Spaarnestraat hoek Van Ostade-
straat t/m Rijnstraat.
5e fase; Spaarnestraat hoek Rijnstraat t/m 
Lange Nieuwstraat.

Voor de eerste fase wordt het gehele kruis-
punt Spaarnestraat hoek van Ostadestraat 
afgesloten voor verkeer. Fietsers en voetgan-
gers worden om het werk geleid.

Meer informatie kunt u vinden op www.vel-
sen.nl via ‘werk in uitvoering’.

Rioolvervanging en herinrich-
ten omgeving KPN locatie

Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart 
ligt er gratis compost voor u klaar aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, 
een van de gemeentelijke wijkposten. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnoldy Da-

niëlslaan 53 in Santpoort-Zuid kunt u gratis 
compost afh alen op vrijdag 29 maart tussen 
08.00 en 16.00 uur en op zaterdag 30 maart van 
8.00  tot 14.00 uur. Breng zelf een schep mee 
en iets om het in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.). 

Gratis compost scheppen

 Veel Nederlanders maken zich zorgen over 
het verdwijnen van bloemen, insecten (zo-
als bijen) en vogels in het buitengebied. 
Dat blijkt volgens Natuurmonumenten uit 
de Nationale Landschap Enquête. Ben je 
benieuwd wat de gemeente Velsen doet 
voor bijen?

In Velsen vinden we bijen erg belangrijk. Bij-
en maken niet alleen honing, ze bestuiven ook 
bloemen en planten. Bijen zijn dus belangrijk 
voor de natuur en ons voedsel.

In 2016 nam de gemeenteraad unaniem een 
motie aan om aandacht te besteden aan bijen. 
In datzelfde jaar ondertekende de gemeente 
het Convenant bijvriendelijk handelen tijdens 
de Dag van de Duurzaamheid. We letten erop 
dat we bijvriendelijke beplanting aanbrengen 
en we gebruiken geen chemische onkruidbe-
strijding. Ook bewoners en bedrijven moedi-

gen we aan om bijvriendelijke beplanting aan 
te brengen. 

Na het nemen van diverse maatregelen is 
Velsen in 2018 erkend als bijvriendelijke ge-
meente. En daar zijn we trots op. We letten er 
met name op dat er voldoende bloemen zijn in 
het vroege voorjaar en het najaar. Op dit mo-
ment staan er bijvoorbeeld al veel voorjaars-
bollen te bloeien. Ook planten we vaste plan-
ten die tot laat in het seizoen doorbloeien. Het 
onkruid bestrijden we inmiddels met heet wa-
ter, zodat het geen schade aanricht voor bijen. 

Ook inwoners kunnen veel doen! Richt je tuin 
groen(er) in en kies voor bloemen die in ver-
schillende maanden bloeien, want bijen heb-
ben van het voorjaar tot in de herfst bloeiende 
planten nodig. Bovendien maakt een groene 
tuin je tuin veel leuker. Help mee zodat Velsen 
zoemt!

Velsen zoemt

In februari is door de politie in een loods 
aan de Kromhoutstraat 18 in IJmuiden een 
grote hoeveelheid harddrugs aangetrof-
fen. Op basis van deze vondst heeft bur-
gemeester Dales dinsdag 19 maart jl.  de 
loods t/m 18 juni 2019 gesloten op grond 
van artikel 13b Opiumwet. In verband met 
het lopende politieonderzoek heeft het 
enige tijd geduurd totdat de politie vol-
doende informatie had om de loods te slui-
ten. 

Vanzelfsprekend wordt de productie van en 
illegale handel in drugs in Velsen niet getole-
reerd en wordt hier hard op ingegrepen. Bur-
gemeester Dales: “Een veilige leefomgeving 
creëren we met elkaar, waarbij we de hulp van 
onze inwoners volop nodig hebben. Vermoed u 
dat er in uw omgeving drugs wordt verhandeld 
of een hennepkwekerij/drugslaboratorium 
aanwezig is? Geef dit dan door aan de politie.” 
Meldingen kunt u doorgeven via 0900-8844 
(of bij spoed 112) of Meld Misdaad Anoniem 
(0800-7000, www.meldmisdaadanoniem.nl).

Help drugscriminaliteit 
voorkomen

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

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.offi  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 9 maart tot en met 15 maart 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Forteiland 10, verbreden entree (oostzijde) 
forteiland (10/03/2019) 10202-2019
Forteiland 10, legaliseren noodtrap bui-
tenzijde bunker nooduitgang zuidgang 
(10/03/2019) 10203-2019  
Forteiland 10, legaliseren noodtrap zuidzijde 
bunker (10/03/2019) 10204-2019  
Forteiland 10, tijdelijk (5 jaar) plaatsen 
speeltoestel (zuid-oostzijde Forteiland) 
(10/03/2019) 10205-2019
Briniostraat 12, tijdelijk (5 jaar) gebruik 
als schoolplein (15/03/2019) 11390-
2019 

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 24, vervangen gevelkozij-
nen (voorzijde) aanpassen goot en dakrand-
detail (13/03/2019) 10792-2019
Grote Hout- of Koningsweg 46, gebruik pand 

voor onzelfstandige woonruimte (t.b.v. ka-
merverhuur) (15/03/2019) 11261-2019

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, kappen boom 
(13/03/2019) 10872-2019  

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23, plaatsen aanbouw en trap 
(toegang bovenwoning) (14/03/2019) 11176-
2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Noordzeekanaal (meerdere locaties) ge-
meente Velsen, vervangen bermverlich-
ting, havenverlichting en havenborden 
(12/03/2019) 1962-2019
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar 
14 logieskamers (13/03/2019) 22921-2018
Velserduinweg 248 zw, legaliseren dakterras 

(15/03/2019) 2818-2019
Velserduinweg 248 rd, legaliseren van een 
dakterras (15/03/2019) 2978-2019
Trompstraat 122 te, plaatsen dakopbouw 
(15/03/2019) 2838-2019
 
Velsen-Noord
Velserkade 1, opbouwen op expeditieruimte 
(12/03/2019) 23593-2018

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, wijzigen bestem-
ming van agrarisch naar detailhandel 
(14/03/2019) 3309-2019  

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 9, doortrekken kap tot de 
zijgevel en plaatsen 2 dakkapellen (voor- en 
achterkant) (15/03/2019) 1667-2019
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw 
(15/03/2019) 3274-2019

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden 
APV artikel 4:4

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., nieuwbouwproject 
“de Duinen”, het vlinderen van de vloeren in 

de nacht van 2 op 3 april 2019 (14/03/2019) 
11069-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 9 maart tot en met 15 maart 2019 
de volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidberg Run, op 30 juni 2019 
van 11:00 tot 13:00 uur, locatie: Landgoed 
Duin- en Kruidberg te Santpoort-Noord 
(11/03/2019) 10489-2019

Velserbroek
Haarlem Night Skate (skate- skeelertocht 
door de gemeente Velsen), op 12 juni,10 juli, 
21 augustus 2019, locatie: start/fi nish Pol-
derhuis te Velserbroek (11/03/2019) 10571-
2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende 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 wethouders van Vel-
sen 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 voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden 
Snelliusstraat 85, plaatsen dakkapel (achter-

gevel) (14/03/2019) 4273-2019
 
Velsen-Zuid
Genieweg 36, toevoegen extra verdieping en 
2 nieuwe constructies (12/03/2019) 23134-
2018

Velsen-Noord
Noorderbuitenkanaal bij lichterlocatie, ver-
vangen van tros- en fenderpalen (13/03/2019) 
23184-2018
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (13/03/2019) 
1391-2019

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 18, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (13/03/2019) 10028-
2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 105, vergroten 2e verdie-
ping (aanpassing op verleende vergunning 
16112-2018) (15/03/2019) 3313-2019  

Velserbroek
Zeilmakerstraat 15, legaliseren erfafscheiding 
(13/03/2019) 2262-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een onthe�  ng 
verleend voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, vlinderen van vloe-
ren na storten van beton op 20 maart 2019 
(14/03/2019) 8650-2019

Driehuis
op en nabij station Driehuis, vervangen van 
balken en armen van bovenleidingen van vrij-
dag 12 april 23:00 uur tot maandag 15 april 
05:15 uur 2019 (15/03/2019) 10072-2019         

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een standplaats-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Tijdelijk verkooppunt op 16, 23 en 30 
maart 2019, locatie: Lange Nieuwstraat 
501(13/03/2019) 9415-2019 

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluit genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-

derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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 al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
The Passion Velsen, op 14 april 2019 van 19:30 
tot 21:00 uur, locatie: terrein Engelmundus-
kerk (12/03/2019) 2919

 Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 28 maart 
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering bij 
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de 
publieke tribune van de raadzaal. De raadsver-
gadering is zowel live als achteraf te volgen op 
www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raads-
kalender en klik op de datum van deze verga-
dering. Ook zijn de uitzendingen van de ver-
gaderingen van de raad Velsen live te volgen 
en terug te zien op het TV-kanaal en via www.

raadsplein.tv van RTVSeaport.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuur-
tje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoon-
nummer 0255 - 567251 of via de mail gri�  e@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De 
gri�  e neemt dan contact met u op.

 De Agenda
Drie gewijzigde gemeenschappelijke re-
gelingen (Veiligheidsregio Kennemer-
land, IJmond Werkt! En Recreatieschap 

Spaarnwoude)

De wijziging van gemeenschappelijke rege-
ling van de Veiligheidsregio is nodig vanwe-
ge de fusie tussen de gemeenten Haarlem-
merliede en Spaarnwoude en de gemeente 
Haarlemmermeer. Daarnaast hebben meer-
dere gemeenten de wens geuit de tekst van ge-
meenschappelijke regeling toegankelijker te 
maken en de opbouw in overeenstemming te 
brengen met die van andere veiligheidsregio’s.

IJmond Werkt! (IJW!) voert voor de deelne-
mende gemeenten Velsen, Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest werkzaamheden uit ten 

aanzien van re-integratie en sociale werk-
voorziening (Wsw). Het Rijk heeft de vergoe-
ding die de gemeenten hiervoor ontvangen en 
waarmee IJW! betaald wordt, anders inge-
richt. Door deze wijziging is het noodzakelijk 
gebleken de hierover vastgelegde afspraken in 
de gemeenschappelijke regeling IJW! aan te 
passen. De aanpassing gaat in per 1 april 2019.

De Gemeenschappelijke Regeling Recreatie-
schap Spaarnwoude moet worden aangepast 
als gevolg van noodzakelijke wijzigingen door 
de wijziging van de Wet gemeenschappelij-
ke regelingen (Wgr) in 2015. Daarnaast is er 
een wijziging in de samenstelling van het al-
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 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten om: 

• door middel van het plaatsen van de ver-
keersborden E8 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 met daarop een symbool van 
een motor  ets en onderborden met pij-
len (OB501) een parkeergelegenheid al-
leen bestemd voor motor  etsen aan te 

wijzen met een lengte van circa 20 me-
ter aan de oostzijde van het parkeerter-
rein Reyndersweg, ter hoogte van het 
pad langs het Noordzeekanaal.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 

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

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.

gemeen bestuur doordat de gemeenten Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude en Haarlem-
mermeer per 1 januari 2019 zijn gefuseerd. 

Verordening tot wijziging van de Regio-
nale Havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012
LNG is een vloeibaar aardgas dat bij schepen 
steeds meer gebruikt wordt als duurzaam al-
ternatief voor andere fossiele brandsto  en. 
LNG is zuiniger en heeft minder emissies 
bij verbranding. In het kader van schonere 
scheepvaart is het faciliteren van deze ont-
wikkeling wenselijk.
Gebleken is dat de overslag van LNG veilig kan 
en er is ook een toenemende vraag naar LNG 
als brandstof voor de scheepvaart. In de huidi-
ge Havenverordening (RHN 2012) en het Ha-
venreglement  is over LNG niets opgenomen. 

Door het aanpassen van de RHN 2012 wordt 
de juridische voorwaarde gecreëerd om in de 
havens veilige plekken aan te wijzen voor LNG 
activiteiten.
Met dit besluit worden geen speci  eke plek-
ken aangewezen, het is voorwaardenschep-
pend. In Velsen is het aanwijzen van locaties 
op dit moment nog niet van toepassing omdat 
er geen aanbieder is. Met de aanpassing van de 
Havenverordening zijn we wel voorbereid als 
er concrete verzoeken komen.

Benoemen twee voorzitters voor de Car-
rousel
Voorgesteld wordt om mevrouw H.M. ost en 
de heer I.H.J. Sitompul te benoemen als voor-
zitter voor de sessies.

Verordening Leerlingenvervoer 2019 

(onder voorbehoud uitkomst IJmond-
commissie 19 maart)
Als gevolg van ontwikkelingen in wet- en re-
gelgeving en een andere kijk op beleid wordt 
voorgesteld de verordening Leerlingenver-
voer IJmondgemeenten 2014 te wijzigen.

Veilig in Velsen
Voor de aanpak van veiligheid in Velsen is 
nieuw beleid opgesteld, waarmee  e ibel kan 
worden ingespeeld op ontwikkelingen om ons 
heen. Op basis van het veiligheidsbeeld Vel-
sen zijn zes veiligheidsthema’s geselecteerd, 
waaronder zorg en veiligheid, ondermijning, 
en lee  aarheid en veiligheid, die prioriteit 
krijgen. In de kadernota, die de gemeenteraad 
wordt gevraagd vast te stellen, zijn uitgangs-
punten en randvoorwaarden opgenomen 
waarbinnen door wordt door het bestuur ge-

werkt wordt aan de genoemde veiligheidsthe-
ma’s.Veilig in Velsen 2019-2022. 

Startdocument 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 appartementencomple  te bouwen met 
60 tot 70 appartementen. De gemeente staat 
positief tegenover de herontwikkeling van de 
locatie naar een woonfunctie. Er is een start-
document opgesteld met de ruimtelijke uit-
gangspunten voor deze locatie. Het startdocu-
ment is vrijgegeven voor participatie en naar 
aanleiding daarvan is een participatiedocu-
ment opgesteld. De raad wordt gevraagd om 
het participatie- en inspraakdocument vast te 
stellen.

11 21 maart 2019




