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Afzwemmen in zwembad
De Heerenduinen
Zaterdag 30 maarti jl hebben 52 jongens en meisjes afgezwommen voor hun
Zwem-ABC. Allemaal van harte gefeliciteerd met deze fantastische prestatie!

B-diploma

A-diploma

C-diploma

Cultuurtop Velsen

‘We willen spelen!’
Tijdens de Cultuurtop op 26 maart spraken gemeente, cultuurorganisaties, scholen, vrijwilligers en andere cultuurliefhebbers over wat zij belangrijk vinden voor
kunst en cultuur in Velsen. De input uit de
Cultuurtop neemt de gemeente Velsen
mee in de nieuwe Cultuurvisie. Deze Cultuurvisie Velsen geeft richting aan waar
de gemeente Velsen zich samen met organisaties de komende jaren op het gebied van kunst en cultuur voor gaat inzetten.

Input Cultuurvisie

Cultuurtop

Cultuurvisie

Inloopbijeenkomst over het
nieuwbouwplan Hofgeest
in Velserbroek
Ontwikkelaars Holleman Santpoort Bouwgroep B.V. en BPD Ontwikkeling B.V. hebben samen met de gemeente Velsen een
plan voor de ontwikkeling van de Hofgeest
gemaakt en de haalbaarheid daarvan onderzocht. Op dinsdag 2 april jl. heeft het
college van B&W hierover positief besloten.

Uit het college
•

Meer informatie

Inloopbijeenkomst

•

Meer informatie:
•
•
•
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Budget kookcursus
Het Sociaal Wijkteam van Velsen-Noord
organiseert een budget kookcursus voor
moeders met een kleine beurs die jonge
kinderen hebben. Deze cursus is opgezet
om voor weinig geld heerlijk en gezond te
leren koken, maar ook om elkaar te ontmoeten en onderling tips uit te wisselen.

QuickScan Lokale Democratie
De gemeente wil graag met u in gesprek! Hoe democratisch werken wij in
onze gemeente? Wat vindt u van de manier waarop in onze gemeente besluiten
worden genomen en uitgevoerd? Is dat
duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt
u dat inwoners voldoende kunnen meedenken, meebeslissen of zelfs meewerken als zij dat willen? Tussen 2 april en
12 april kunt u hiervoor een online-vragenlijst invullen.

Deze Quick Scan Lokale Democratie wordt
landelijk uitgevoerd door Totta Research

in opdracht van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Samen met 4 andere gemeenten start Velsen dit nu als proef. Later
wordt dit onderzoek ook bij andere gemeenten in Nederland uitgevoerd.
De vragen worden gesteld aan onder andere
het Burgerpanel Velsen, raadsleden, collegeleden en ambtenaren. Daardoor kunnen we
kijken of we er hetzelfde over denken. En zo
niet: samen in gesprek gaan over hoe we nog
beter kunnen samenwerken. Wilt u ook meedoen aan dit onderzoek? Kijk dan op
www.velsen.nl of via Facebook, Twitter.

De cursus bestaat uit 4 cursusochtenden op
4 dinsdagen van 9.00 tot 11.00 uur in Wijkcentrum de Stek in Velsen-Noord. Elke cursusochtend begint met een kwartiertje informatie over geldzaken en budgettips. De
cursus vindt plaats op: dinsdag 21 mei, dinsdag 25 juni, dinsdag 17 september en dinsdag
15 oktober. Deelname is gratis. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie, neem dan
contact op met Judith de Ruyter via e-mailadres: deruyter@welzijnvelsen.nl
Het Sociaal Wijkteam helpt mensen met hun
individuele vragen, maar probeert ook mensen bij elkaar te brengen.

Noordersluisweg, tussen de Pontweg
en de Staalhavenweg

Vernieuwing fietspad
Vanaf 8 april gaat de firma Van Doorn
Geldermalsen het fietspad langs de Noordersluisweg vernieuwen. Het gaat om het
deel tussen de Pontweg en de Staalhavenweg. Dit fietspad wordt veel gebruikt
door werknemers van Tata Steel van en
naar de pont. Fietsers worden omgeleid
via de Grote Hout- of Koningsstraat en de
Wenckebachstraat. De werkzaamheden
duren tot en met 26 april.

Het huidige fietspad verkeert in slechte staat.
Een groot deel van de opsluitbanden is weggedrukt, waardoor de voegwijdte tussen de

tegels groot is. Ook de fundering is niet goed
meer, waardoor tegels los liggen. De bestaande tegels zijn te dun voor een belasting met
strooiwagens en maaimaterieel. Het fietspad
is in de huidige staat niet veilig genoeg en er
zijn veel klachten uit de omgeving.
Van Doorn Geldermalsen zal het huidige
fietspad opbreken en een nieuw fietspad aanbrengen. Er komt nieuwe fundering, en de
nieuwe tegels hebben een dikte van 8 cm. De
nieuwe constructie zal het openstaan van de
voegen en het los komen van de bestrating tegengaan.

JOP bij de Zeeweg
Maandag 1 april is, op verzoek van een
groep jongeren, een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) geplaatst aan de Zeeweg
in IJmuiden. De jongeren hebben deze
samen met wethouder Sebastian Dinjens
geopend.

Informatieavond 10 april

Groenstructuurplan Velsen
Samen met uw hulp hebben we een plan
opgesteld voor de toekomst van het
groen in Velsen: het Groenstructuurplan.
Om dit plan te presenteren, organiseert
gemeente Velsen een informatieavond op
woensdag 10 april.

inwoners en organisaties die te maken hebben met het beheer en de ontwikkeling van
groen. Nu zijn we zo ver dat de gemeenteraad
het plan kan vaststellen. Voor dat gaat gebeuren, nodigen we inwoners uit voor een presentatie van het Groenstructuurplan.

De groenstructuur is de verdeling van het
groen over de gemeente en de verbinding tussen de groene plekken. De gemeente Velsen
heeft een Groenstructuurplan gemaakt omdat groen belangrijk is voor onze inwoners
en voor bezoekers. Het is ook belangrijk voor
het klimaat. Groen geeft bovendien ruimte
aan verschillende bomen, planten en dieren
(biodiversiteit).

Informatieavond
Op 10 april is er een informatieavond. Wie
benieuwd is naar het plan, is van harte welkom.

Vaststelling
Er is heel wat gebeurd om tot dit plan te komen. Zo hebben we onder andere een flitspeiling gehouden, is er een brainstormmarkt geweest en hebben we gesprekken gevoerd met

Meer informatie
Nieuwsgierig geworden naar het Groenstructuurplan? Meld je aan voor de informatieavond via groenstructuurplan@velsen.nl!

Wanneer: Woensdag 10 april 2019
Waar:
Gemeentehuis Velsen,
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd:
19.30uur – 21.30uur

Jeugd aan zet
De beschikbare JOP op de Zeeweg voldeed
niet meer. De JOP was te klein en niet overdekt, waardoor jongeren er in de herfst en
winter geen gebruik van konden maken. “Ik
vind het geweldig dat jongeren mij op eigen
initiatief benaderen om samen naar oplossingen te zoeken voor hun hangplek die niet
meer voldeed. Als wethouder jeugd geef ik de
Velsense jeugd en jongeren graag zelf een belangrijke rol en ondersteun ik initiatieven als
deze van harte” vertelt Sebastian Dinjens.

Wens van de jongeren
Naar aanleiding van deze brief spraken de
jongeren en Sebastian Dinjens in februari
met elkaar over de mogelijkheden voor een
nieuwe, grotere JOP. De gemeente is op dit
moment aan het kijken naar de mogelijkheden voor deze grotere JOP. Omdat het even
duurt voordat de grotere JOP klaar is, is een
tussenoplossing bedacht. De wethouder is
blij dat de jongeren sinds maandag 1 april bij
elkaar kunnen komen in een JOP waar meer
ruimte is en die bovendien een afdak heeft.
“Een fijne oplossing maar het allermooiste
vind ik eigenlijk nog dat de jongeren zelf een
brief hebben gestuurd aan de omwonenden
om ze te informeren over de nieuwe JOP en
wie ze kunnen benaderen bij eventuele overlast”. (Foto Reinder Weidijk)
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Opening strandseizoen IJmond
Kom jutten op het strand, pak de watertaxi en ontdek pollution art. Zaterdag 13
april openen de IJmond gemeenten gezamenlijk het strandseizoen, met als thema
grondstofjutten.

De hele dag kan er worden gejut op de stranden van IJmuiden aan Zee (bij ZanDiego),
strand Noordpier en Wijk aan Zee.
Watertaxi
De watertaxi vaart die dag gratis tussen strand
Noordpier en Marina Seaport. Neem dus een
kijkje bij IJmuiden aan Zee en strand Noordpier.
Vaartijden vanuit Seaport Marina: 10.45 uur,
11.25 uur, 12.05 uur, 12.45 uur, 13.45 uur, 14.25
uur en 15.05 uur.
Vaartijden vanuit Noordpier: 11.05 uur, 11.45
uur, 12.25 uur, 14.05 uur, 14.45 uur en 18.05
uur.
Pollution Art
Om 14.30 uur wordt bij de strandopgang De
Zwaanstraat (bij de stenen trap) een kunstwerk van afval (Pollution Art) van kunstenaar
Rik Hermans onthuld; aansluitend is de officiele start van het project Grondstofjutten.

Gratis naar de speeltuin
De gemeente Velsen geeft gezinnen met
een laag inkomen gratis toegang tot één
van de drie speeltuinen in Velsen.

Voorbeeld van hoe een grijze plek groen kan worden! (Foto’s: gemeente Velsen)

Drie jaar lang extra vergroenen in
Velsen-Noord en IJmuiden-Noord

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan kunt
u een aanvraag indienen voor een seizoenskaart voor één van de drie speeltuinen in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk of Speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Met de seizoenskaart heeft het
hele gezin toegang tot de speeltuin.

Van grijs naar groen!
Velsen-Noord en IJmuiden-Noord zijn
mooie plekken om te wonen, zo dicht aan
het Noordzeekanaal. Soms lijkt het misschien wat grijs door de bebouwing en
de stoeptegels. Hier willen we samen iets
aan doen! Er zijn veel plekken te bedenken waar misschien onnodig stoeptegels
liggen, waar groen zoals bomen, beplanting en gras voor in de plaats kan komen.
Laat ons weten welke plekken volgens jullie aangepakt kunnen worden!

Waarom meedoen?
Naast dat een groene omgeving net iets mooier is dan een grijze omgeving, heeft het ook
nog andere voordelen. Zo kan op deze manier
hittestress tegen worden gegaan. Hittestress
betekent dat het op plekken erg warm kan
worden omdat bebouwing en stoeptegels veel
warmte vasthouden. Bomen, beplanting en
gras zorgen er juist voor dat deze hitte wordt
opgenomen, zodat het koeler blijft. Een ander
voordeel is dat groen water opneemt, hierdoor
voorkomen we overtollig wateroverlast.
Hoe kan je helpen?
Jullie mogen je ideeën voor het vergroenen
van de straten/stoepen het hele jaar door naar

Ontvangt u een uitkering van de gemeente
Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier
deze week thuisgestuurd. Heeft u geen aanvraagformulier gekregen, maar denkt u dat u
wel in aanmerking komt? Download dan het
aanvraagformulier op www.velsen.nl, zoekterm ‘speeltuin’.
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel
daarna een brief met informatie. Met deze
brief kunt u bij één van de drie speeltuinen
uw gratis seizoenskaart ophalen.

dit mailadres sturen: vangrijsnaargroen@
velsen.nl. De kaart waarop de eerste locaties
komen te staan om IJmuiden-Noord in 2019
te vergroenen, wordt op 5 april gemaakt. Het
beste is dus om voor 5 april je locaties in te sturen. Wij kijken vervolgens of de ingestuurde
ideeën haalbaar zijn - zowel bovengronds als
ondergronds. Zo houden we ondergronds bijvoorbeeld rekening met kabels en leidingen en
bovengronds met zaken zoals ruimtegebrek.
Goede en haalbare ideeën die na 5 april worden ingestuurd worden opgenomen in de lijst
van 2020 of 2021.
Zelf iets doen om de leefomgeving te vergroenen?
Wil je - naast ons helpen door locaties door te
geven – ook zelf iets doen om bij te dragen aan
een groenere leefomgeving? Denk dan aan je
eigen tuin! Veel Nederlandse tuinen liggen vol
met tegels. Je kunt gemakkelijk zelf bijdragen
aan vergroening door deze tegels – of een paar
van deze tegels – te vervangen door bijvoorbeeld bomen, beplanting en gras. Wil je meer
informatie over hoe je dit kunt doen? Neem
dan eens een kijkje op: www.operatiesteenbreek.nl

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.

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 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.

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.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
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Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.
nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke web-

site 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 gemeen-

teraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.
nl/gemeenteraad.

Velsen-Zuid]
Rijksweg 116 Waterland, uitvoeren noodkap
(boom) (28/03/2019) 13247-2019

Westlaan 41 (Villa Westend), afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement “ Back
2 hippie market ” op 22 en 23 juni 2019
(29/03/2019) 13648-2019

Zeilmakerstraat 10, wijzigen gebruik naar fysiotherapiepraktijk (27/03/2019) 5119-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 23 maart tot en met 29 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
Piet Heinstraat 66, plaatsen dakopbouw, uitbouw 1ste verdieping (25/03/2019) 127622019
Trawlerkade, afwijken bestemmingsplan
i.v.m. evenement “ Havenfestival 2019 ”
(21/03/2019) 12891-2019
Van Dalenlaan 20, renovatie dakkapel (voorzijde) (26/03/2019) 12938-2019
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door
groendragers (26/03/2019) 12946-2019
Iepenstraat 7, plaatsen dakopbouw (voorzijde) (27/03/2019) 13000-2019
Eenhoornstraat 2B, plaatsen lichtmasten
korfbalveld (27/03/2019) 13108-2019
Betelgeuzestraat 16, oprichten verkooppunt
motorbrandstoffen (29/03/2019) 135362019

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 55, uitbouwen begane
grond en 1e verdieping, plaatsen dakterras
(26/03/2019) 12833-2019
Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, plaatsen
(27/03/2019) 13463-2019

dakopbouw

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 11, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (26/03/2019) 12874-2019
Kweekerslaan 1, legaliseren diverse opstallen (28/03/2019) 13358-2019
Driehuis
Hofdijklaan 52, plaatsen dakkapel (voorzijde) (26/03/2019) 12922-2019
Velserbroek
De Zeiler 169, plaatsen berging (voorzijde)
(27/03/2019)
13170-2019

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
Iepenstraat 4, wijzigen voorgevel, vergrten 1ste verdieping, plaatsen dakopbouw
(28/03/2019) 5221-2019
Marktplein 56, herindelen winkel naar een
winkel met 3 appartementen (25/03/2019)
4142-2019
Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker (27/03/2019)
1541-2019
Velserbroek

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
Hofdijklaan
52,
plaatsen
dakkapel
(27/03/2019) 12101-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 23 maart tot en met 29 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
Occupation and Liberation WN2000, op 15
juni 2019 van 11:00 uur tot 21:00 uur en 16
juni 2019 van 11:00 uur tot
17:00 uur, locatie: terrein Bunker Museum
(26/03/2019) 12894-2019

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
Willemsbeekweg
1,
wijzigen
gevel
(26/03/2019) 4341-2019
Kromme Mijdrechtstraat 32, plaatsen
groendrager (26/03/2019) 3751-2019
Van Wassenaerstraat 35, plaatsen dakopbouw (26/03/2019) 8184-2019

Roerstraat 65, 2 interne muurdoorbraken,
realiseren vaste trap (27/03/2019) 74262019
Venusstraat 51, plaatsen dakopbouw
(27/03/2019) 5733-2019
Lange Nieuwstraat 751, wijzigen gevel, realiseren serviceruimte (reclame, deur, ramen) (29/03/2019) 5040-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (voorzijde) (29/03/2019) 8107-2019
Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, plaatsen aanbouw
met kelder, isoleren bestaande woning
(29/03/2019) 14368-2018
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 2 bomen (26/03/2019) 8609-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 209, plaatsen dakopbouw
(27/03/2019) 3274-2019
Driehuis
Hofdijklaan 52, plaatsen dakkapel (voorzijde) (27/03/2019) 12922-2019
Velserbroek
Liniepad 55, vervangen schuur (28/03/2019)
6904-2019
Krommeweid 25, plaatsen tuinhuis
(28/03/2019) 6414-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 20, kappen 3 bomen (26/03/2019) 8609-2019
Verleende evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het
onderstaande besluit 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
Kingsday 2019, op 27 april 2019 van 13.00
uur tot 21.00 uur, locatie: café de Griffioen,
t.h.v. Trompstraat
79A (27/03/2019) 7270-2019

Velsen-Zuid
Strong Viking Talpa, Hills en Family Edition op 8 mei 2019 en 9 mei 2019 van 08:00
uur tot 20:00 uur en op 11 mei
2019 en 12 mei 2019 van 08:00 uur tot 21:00
uur, locatie: Recreatiegebied Spaarnwoude
(28/03/2019)
8280-2019
Santpoort-Zuid
Avond4daagse Brederode Daltonschool, van
21 t/m 24 mei 2019 van 17:45 uur tot 20:15
uur, Locatie: omgeving
Brederode Daltonschool (27/03/2019)
8285-2019
Santpoort-Noord
Pinkenweekend, op 12 oktober 2019 van
09:00 uur tot 16:30 uur en 13 oktober 2019
van 10:30 uur tot 18:00 uur,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (25/03/2019)
6600-2019
Koningsdagviering op 27 april 2019 van
09:00 uur tot 21:00 uur, locatie: Landje van
Scholz gelegen tussen de
Middenduinerweg en de Burgemeester Enschedelaan (29/03/2019) 6276-2019
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 14 t/m 17
mei 2019 van 18:00 uur tot 19:30 uur, locatie: Driehuis en omgeving
(26/03/2019) 5526-2019
Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 9 t/m 13 oktober
2019 van 13:30 uur tot 23:00 uur, locatie:
Vestingplein
(25/03/2019) 5124-2019
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Vergaderingen Gemeenteraad
Sessies donderdag 11 april 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
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag
van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via tel. 0255 567251 of e-mail griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. Ook kunt u,
tot de dag van de vergadering 12.00 uur, een
schriftelijke reactie sturen via griffie@velsen.
nl. De raadsleden ontvangen uw reactie dan
nog vóór de vergadering.
Coördinatieprocedure Brederoodseweg
41 (vaststellen bestemmingsplan)
De locatie Brederoodseweg 41 in SantpoortZuid wordt herontwikkeld. Gesloopt worden
onder andere de bestaande agrarische bebouwing en daarnaast worden er 3 woningen gebouwd. Het ontwerpbestemmingsplan, het
beeldkwaliteitsplan en de ontwerp besluiten
omgevingsvergunning hebben van 1 september tot en met 12 oktober 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn 46 zienswijzen ingediend.
Deze gaan vooral over het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebied. Alle

zienswijzen zijn beantwoord in de Nota behandeling zienswijzen. Besloten is om aan de
groene zoom aan de noord- en oostzijde van
het plangebied de bestemming Natuur toe te
kennen, in plaats van de bestemming Groen.
Naar aanleiding van behandeling van het bestemmingsplan in de raadssessies van 8 februari en 12 april 2018 zijn de cultuurhistorische
en stedenbouwkundige inpassing en de financiële onderbouwing van het plan nogmaals
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek
geven geen aanleiding om het bestemmingsplan verder aan te passen.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur
Voorstel voor extra financiering Veilig
Thuis Kennemerland 2019
In deze sessie wordt de raad gevraagd om zich
een oordeel vormen over het ter beschikking
stellen van een extra subsidie ter hoogte van
€ 253.876 voor het jaar 2019 aan Veilig Thuis
Kennemerland. Veilig Thuis Kennemerland
heeft een spilfunctie in het oplossen van acuut
huiselijk geweld en het doorbreken van huiselijk geweld. Gebleken is dat Veilig Thuis structureel meer geld nodig heeft om de taken naar
behoren te kunnen uitoefenen. Zo zijn er al
langere tijd wachtlijsten bij Veilig Thuis Kennemerland. Ook is er sprake van personele tekorten en een hoog ziekteverzuim bij de organisatie. Daarnaast heeft Veilig Thuis een
aantal extra wettelijke taken erbij gekregen
die het takenpakket flink uitbreiden. Voor de
jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra geld worden aangevraagd.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur
De ideale buitendienst
Op 14 maart is de raad geïnformeerd over het
onderzoek naar het meest wenselijke scenario
voor een volwaardige en toekomstbestendige

buitendienst voor de gemeente Velsen. Uit
dit onderzoek komt het scenario “Dichtbij de
Samenleving” als beste scenario naar voren.
De raad wordt nu gevraagd om een oordeel te
geven over de keuze voor dit scenario en het
daarbij behorende budget.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur
LHBTI beleid
Deze vanuit de gemeenteraad aangevraagde
sessie over het LHBTI beleid (LHBTI staat
voor lesbische vrouwen (L), homoseksuele
mannen (H), biseksuelen (B), transgenders
(T) en intersekse personen (I) is bedoeld om
participatie te laten plaatsvinden op het onlangs door B&W hierover vastgestelde beleid.
Betrokkenen bij het LHBTI beleid worden
voor deze sessie gevraagd om hierover mee te
spreken. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing
van het vastgestelde LHBTI beleid.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur
Skaeve Huse (vaststellen bestemmingsplan)
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen voor het realiseren van een
Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek.
In de overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden. Skaeve Huse
biedt huisvesting voor mensen die door hun
leefwijze onaangepast woongedrag vertonen
en daardoor (tijdelijk) niet in een groep of wijk
passen. De bewoners krijgen een kans om in
een rustige omgeving met intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren,
zodat een terugkeer naar een reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de bestemming worden
gewijzigd. Negen omwonenden hebben gezamenlijk één zienswijze ingediend. De omwo-

nenden kunnen niet instemmen met de gekozen locatie. Geprobeerd wordt om met hen
tot een acceptabele oplossing te komen. Uit
diverse onderzoeken blijkt echter dat deze locatie aan de Broekeroog de voorkeur heeft. De
provincie Noord-Holland kan instemmen met
het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk gebied, op voorwaarde dat de woningen niet de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals voorgesteld), maar de bestemming
“Maatschappelijk”. Voorgesteld wordt daarom om het bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen. De voorgestelde nieuwe bestemming
‘Wonen-Zorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie
mogelijk te maken.
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur
Oormerken budget in de reserve Visie op
Velsen voor diverse impulsprojecten
In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar
gesteld om vijf impulsprojecten te starten.
Het gaat om Citymarketing & de Rauwe Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!, Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie
van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de impulsprojecten uit in nauwe samenwerking met de
betrokken partijen in de gemeente.
Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats
IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst.
Deels om projecten af te kunnen ronden, deels
om ingezette ontwikkelingen verder vorm te
kunnen geven. In totaal gaat het om een bedrag van € 1.495.000. De raad wordt voorgesteld dit bedrag te reserveren voor besteding
aan deze projecten.
Rooswijkzaal: 21.30 -23.00 uur

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders hebben besloten individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor de volgende
percelen:
• Adrianastraat 116, 1975 EZ IJMUIDEN

• J. Bijhouwersstraat 71, 1992 JV
VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs 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.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

