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De Wet aanpassing kansspelbelasting voor 
sportweddenschappen heeft gevolgen voor de 
weddenschappen van de korte- en langebaan 
draverijen in de IJmond. De kans bestaat dat 
het voor de organisatie fi nancieel niet meer 
haalbaar is om de harddraverijen te organi-
seren. De gemeente wil deze langlopende tra-
ditie graag behouden. Met een brief dringt 

het college er bij staatssecretaris Snel op aan 
om dit ongewenste nevene� ect van de wet te 
voorkomen of te compenseren. 

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

  Uit het college

SportMix in jouw buurt
De buurtsportcoaches in de gemeente Vel-
sen organiseren verschillende SportMixen. 
De SportMix is een naschoolse sportactiviteit 
waarbij kinderen op een laagdrempelige ma-
nier kennis kunnen maken met verschillende 
sporten. Deze SportMix lessen worden gege-
ven in een sporthal of gymzaal in de wijk. 

De lessen worden aangeboden door een sport-
vereniging uit de buurt, waardoor de kinde-

ren bekend worden met de sportvereniging en 
eventueel makkelijk kunnen doorstromen naar 
de sportvereniging. De SportMix is iedere week 
(m.u.v. vakanties, studiedagen en feestdagen). 

Meer informatie en aanmelden voor de Sport-
Mix via www.sportpasvelsen.nl
Aanmelden voor de SportMixen in Velser-
broek en Santpoort via www.bredeschoolvel-
serbroek.nl

Open Monumentendag 
Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 14 september 2019.  Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘Plekken van Plezier’. 

Hoe hebben mensen zich in de loop van de 
eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn 
daarvoor het decor of podium geweest? 
In Velsen zijn verschillende gebouwen en plek-
ken die speciaal ontworpen en gebouwd zijn 
voor vermaak. Maar er zijn ook panden die 
vroeger bestemd waren voor bezinning of le-
ring en nu gebruikt worden als ‘plek van ple-
zier’. En ook de openbare ruimte kon en kan een 
plek van plezier zijn, in de vorm van parken,  
zwembaden, speeltuinen of recreatiegebied.

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 
14 september worden op verschillende locaties 
speciale openstellingen en activiteiten voor 
publiek georganiseerd. Deze zijn vrij toeganke-
lijk. Informatie hierover is te vinden in de gratis 
brochure ‘Vertier in Velsen’. Deze is af te halen 
bij boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 
boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis 
en de bibliotheek in IJmuiden en de biblio-
theek in Velserbroek.  Ook vindt u informatie 
op de website openmonumentendag.nl.

Openstellingen  & activiteiten
Zaterdag 14 september 2019  
Dorp Oud-Velsen
Rondleiding door het dorp om 11.00 en 15.00 
uur, start bij de Engelmunduskerk. In een aan-
tal panden zijn verhalenvertellers aanwezig die 
u meenemen naar vroeger tijden. 
Graag aanmelden voor 12 september bij info@
dorpvelsen.nl o.v.v. het gewenste tijdstip. Vol is 
vol.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 
1 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 
Velsen-Zuid
Geopend op zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Om 11.00 uur kunt u (nog een keer) een trouw-

foto laten maken 
in het oude raad-
huis.
Van 13.00 tot 
15.30 uur mini workshops (30 min.) ‘plezier 
met verf’ en ‘plezier met sieraden’.  

Parksessie bij de muziektent Velserbeek
Gezellig met vrienden of familie genieten van 
een picknick (zelf meenemen) met akoestische 
muziek of theater rondom de muziektent in 
Velserbeek. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur. Presentatie van 
het nieuwe Museumhuis Beeckestijn. Bezoe-
kers kunnen in het huis ontdekken en beleven 
hoe er geleefd werd, inclusief interactieve on-
derdelen tijdens het bezoek.
 
Stichting Oer-IJ
Wandelexcursie van 7 km langs een aantal bui-
tenplaatsen in Velsen. Onderwerpen zijn o.a. 
het landschap en de invloed van het Oer-IJ 
daar op. De wandeling start om 13.30 uur vanaf 
het hoofdhuis Beeckestijn. Vooraf opgeven is 
niet nodig.

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 Drie-
huis
Geopend van 10.00-16.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 
IJmuiden
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding van 
60 min. om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl, maar is niet noodzakelijk. De foyer is 
open voor een hapje en een drankje.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord
Geopend van 10.00-17.00 uur. Rondleiding 
door de molen om 11.30, 13.00 en 15.00 uur.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, 
Santpoort-Zuid
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding om 
14.00 uur. 

Hulp vinden via Velsenwijzer
Om inwoners en zorgprofessionals in de 
IJmond beter te ondersteunen is de digi-
tale hulpwijzer vernieuwd. De Velsenwij-
zer geeft informatie over organisaties die 
in Velsen werken op het terrein van wo-
nen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en 
werk en inkomen. Het zoeken op de ver-
nieuwde website is makkelijker geworden 
én de informatie wordt op wijkniveau ge-
presenteerd. Ook de hulpwijzers in Bever-
wijk en Heemskerk zijn vernieuwd.

Het aanbod blijft hetzelfde
Het aanbod op de website is niet veranderd. 
Inwoners en zorgprofessionals kunnen on-
verminderd terecht voor informatie over 
zorg en ondersteuning, opvoeding en ge-

zin, gezond blijven of wonen en huishouden. 
Van fysiotherapeut tot verzorgingshuis, van 
damclub tot dagactiviteitencentrum en van 
loopbaancoach tot opvoeddeskundige. p de 
Velsenwijzer  is alles terug te vinden in uw 
buurt, binnen de gemeente of in de regio. 

Samenwerking
De website is een samenwerking tussen pro-
fessionals, medewerkers vanuit de wijk-
teams en de IJmondgemeentes. Met deze 
hulpwijzers worden  zowel inwoners als pro-
fessionals zo goed mogelijk ondersteund in 
hun vragen rond zorg en participatie. Kijk 
vooral eens   wat de hulpwijzer voor u kan be-
tekenen.  Kijk op www.velsenwijzer.nl

SportMix in jouw buurt

De buurtsportcoaches in de gemeente Velsen organiseren verschillende SportMixen. De 
SportMix is een naschoolse sportactiviteit waarbij kinderen op een laagdrempelige manier 
kennis kunnen maken met verschillende sporten. Deze SportMix lessen worden gegeven in een 
sporthal of gymzaal in de wijk. 

De lessen worden aangeboden door een sportvereniging uit de buurt, waardoor de kinderen 
bekend worden met de sportvereniging en eventueel makkelijk kunnen doorstromen naar de 
sportvereniging. De SportMix is iedere week (m.u.v. vakanties, studiedagen en feestdagen).

Overzicht SportMixen

Velserbroek
Maandag van 15:00 tot 16:00 gymzaal De Weid kinderen van groep 1 t/m 4
Donderdag van 15:15 tot 16:00 sporthal Het Polderhuis kinderen van groep 1 t/m 4
Santpoort
Vrijdag van 13:30 tot 14:30 gymzaal van de 

Parnassiaschool
kinderen van groep 1 t/m 4

IJmuiden
Donderdag van 15:00 tot 15:30 Sporthal Zeewijk Kinderen van groep 1 t/m 4
Donderdag van 15:45 tot 16:30 Sporthal Zeewijk Kinderen van groep 5 t/m 8
Velsen-Noord
Donderdag van 14:30 tot 15:30 Wijckeroogzaal Kinderen van groep 3 t/m 6

Meer informatie en aanmelden voor de SportMix via www.sportpasvelsen.nl
Aanmelden voor de SportMixen in Velserbroek en Santpoort via www.bredeschoolvelserbroek.nl

Overzicht SportMixen
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

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

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

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  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.

Cadeau voor mantelzorgers 
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaarde-
ring aanvragen.

Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld senioren die 
zorgen voor hun partner die extra hulp no-
dig heeft. Maar ook ouders die zorgen voor 
hun gehandicapte kind, of kinderen die zor-
gen voor hun chronisch zieke ouder. Buren 
die regelmatig boodschappen doen voor een 
ander of voor vervoer zorgen naar een dokter 
of ziekenhuis kunnen ook mantelzorger zijn. 
U bent mantelzorger als u meer dan vier uur 
per week en langer dan drie maanden voor 
een ander zorgt, zonder dat u daar voor wordt 
betaald. Woont degene voor wie u zorgt in ge-
meente Velsen? Dan kunt u een VVV-cadeau-
kaart van € 25 aanvragen. 

Jonge mantelzorgers ook
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-
ren die zorgen voor bijvoorbeeld een ziek fa-
milielid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, 

maar ook een oma of opa. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen de cadeaukaart aanvragen!

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2019 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen 
bij de balie van het gemeentehuis (Dudok-
plein 1) of bij Socius Centrum Mantelzorg 
(Plein 1945 nummer 10) in IJmuiden. De 
voorwaarden staan op de website en op de 
aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag 
helpen met informatie, ondersteuning en ad-
vies. Daarvoor kunt u contact opnemen met 
de consulenten van Socius Centrum Mantel-
zorg via telefoonnummer 088-8876900. De 
consulenten van Socius kunnen u informatie 
geven over praktische zaken, zoals vergoe-
dingen en toeslagen. Ook kunnen zij onder-
steunen als de zorg te zwaar wordt. 

De gemeente Velsen wil dat alle jeugdigen 
zoveel mogelijk kansen krijgen in het onder-
wijs. Sinds het afgelopen schooljaar (2018-
2019) bestaat  het project huiswerkbegelei-
ding Plus voor middelbare scholieren die de 
huiswerkbegeleiding niet kunnen betalen 
en die extra ondersteuning nodig hebben.  
Huiswerkbegeleiding Plus wordt gebo-
den door Study Consultancy uit Santpoort-
Noord en bestaat uit drie keer per week 
huiswerkbegeleiding op een van de loca-
ties van Study Consultancy en een keer per 
twee à drie weken coaching en begeleiding 
thuis.  Voor meer informatie hierover kunt 
u contact opnemen met Study consultancy 
(info@studyconsultancy.nl/023-5392664) 
of de middelbare school van uw kind

 Vanaf het nieuwe schooljaar ( 2019-2020 ) 
wordt het project uitgebreid en wordt Huis-
werkbegeleiding Plus door Happy Homework 
toegevoegd voor basisschoolleerlingen uit 
groep 7 en 8. Happy Homework biedt leerlin-
gen een veilige en stimulerende leeromgeving, 
waarbij positieve ondersteuning, motivatie en 

leersucces voorop staan. Zij werken met realis-
tische leerdoelen en streven inzicht en zelfac-
ceptatie na.
Tijdens Huiswerkbegeleiding Plus komen be-
halve de cognitieve vaardigheden ook diverse 
studievaardigheden aan bod. Dan kunt u den-
ken aan het aanbrengen van structuur (o.a. 
plannen) en het ontwikkelen van een goede 
werkhouding. Deze begeleiding wordt gege-
ven door professionals uit het onderwijsveld. 
Ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen heb-
ben dat ten hoogste 130 % van de bijstands-
norm is en waarvan de kinderen extra onder-
steuning nodig hebben krijgen de begeleiding 
vergoedt van de Gemeente Velsen.

Voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag kunt u contact opnemen met Happy 
Homework (info@happyhomework.nl/023-
2052341) of de basisschool van uw kind. Ook 
de intern begeleider van de basisschool kan 
aangeven dat deze extra naschoolse begelei-
ding wenselijk is. In alle gevallen zal er overleg 
plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), de 
leerling en de basisschool.

Project Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt uitgebreid

Veiligheidsmonitor 
Heeft u een brief gekregen van I&O Re-
search om mee te doen aan de veilig-
heidsmonitor? Vul hem dan in! De veilig-
heidsmonitor is een onderzoek naar hoe 
u de criminaliteit, onveiligheid, buurtpro-
blemen en het optreden van gemeente en 
politie in hun buurt ervaart. 

Als u uw mening geeft, helpt u de gemeente 
daarmee. Velsen gebruikt de uitkomsten van 
dit onderzoek om haar veiligheidsbeleid op 

te baseren. Hoe meer mensen die zo’n uit-
nodiging gekregen hebben meedoen, hoe be-
trouwbaarder de gegevens zijn. 

Het onderzoek in Velsen, dat wordt uitge-
voerd door I&O Research, is half augustus 
gestart. Wie de uitnodiging krijgt, kan mee-
doen via internet of schriftelijk. De resulta-
ten worden in maart 2020 verwacht. Meer 
informatie: www.veiligheidsmonitor.nl 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 24 augustus tot en met 30 au-
gustus 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Groeneweg 11, plaatsen dakopbouw 
(27/08/2019) 72762-2019
Canopusplein 12, vervangen gevelkozijnen 
(voor- en achterzijde) (26/08/2019) 72559-
2019 
Betelgeuzestraat 14, splitsen gebouw in 2 
bedrijfseenheden (26/08/2019) 72529-
2019  Blokkenterrein t.h.v Zandvoortstraat 
106, locatie theatervoorstelling (26/08/2019) 
72506-2019
Noordersluisweg 16A, tijdelijk (3 jaar) plaat-
sen container (24/08/2019) 72023-2019

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijgevel) 
(27/08/2019) 72894-2019

Velserbroek
Lange Sloot 44, plaatsen garage (25/08/2019) 
72105-2019
Aletta Jacobstraat 43, vergroten 1e verdie-
ping, plaatsen dakterras met toegangsdeur 2e 
verdieping (30/08/2019) 74156-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Dokweg ong., oprichten short-stay hotel 

(29/08/2019) 17536-2015

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Zuid
Kerkplein 1, plaatsen vlaggenmast 
(29/08/2019) 61225-2019

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
IJmuiden
vervangen Lichterinstallatie, planning: tussen 
4 november 2019 - 20 december 2019 tussen 
06.00 en 22.00 uur, locatie: Noorderbuitenka-
naal (27/08/2019) 72802-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 24 
augustus tot en met 30 augustus 2019 de 

volgende aanvragen voor een evenemen-
tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Feestavond,  op 5 of 12 of 19 oktober 2019 van 
18.00 tot 04.00 uur, locatie Paviljoen Noord-
zee,           
Kennemerstrand (30/08/2019) 74189-2019      
National Circus Barani, op 27 + 30 + 31 mei 
2020 van 15.00 tot 17.00 uur, op 28 + 29 mei 
2020 van 17.00 tot 19.00 uur, op 1 juni 2020 
van 12.00 tot 14.00 uur, locatie Heerenduin-
weg t.h.v nr. 6 (30-08-2019) 73939-2019

Sinterklaasintocht 2019, op 16 november 
2019 tussen 12.00 en 14.00 uur, locatie door-
tocht IJmuiden (30/08/2019)
74119-2019
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-

lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen    
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw 
(26/08/2019) 39048-2019
Planetenweg 301, realiseren 2 kunstgras 
kor� alvelden met hekwerken en dugouts 
(27/08/2019) 37399-2019
Zeeweg 222, legaliseren gevelwijziging 
(27/08/20019) 70708-2019

Velsen-Noord
Melklaan 47, veranderen voorgevelkozijn 
begane grond (27/08/2019) 66116-2019

Geweigerde omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Terrasweg 79, kappen boom (29/08/2019) 
60765-2019

Besluiten

AGENDA VAN DE SESSIES
• Stand van zaken Pontplein                                                 

Het project Pontplein heeft als doel dat er betere door-
stroming komt op het plein, voor de auto’s, fi etsers  en 
openbaar vervoer. In de afgelopen periode zijn er 8 vari-
anten besproken met diverse belanghebbenden, hiervan 
zijn er 5 afgevallen. Daarom zijn er nog 3 varianten die 
werden worden besproken. Deze varianten worden met 
behulp van 3D beelden inzichtelijk gemaakt. Aan de raad 
wordt gevraagd om feedback te geven op de varianten.

•  Subsidieverordening collectieve energieprojecten                                                               
De raad besluit of zij €300.000 euro beschikbaar wil stel-
len voor duurzaamheidsmaatregelen. Deze subsidie moet 
gelden voor woningcorporaties, verenigingen van eige-
naren en coöperaties die bepaalde duurzaamheidsmaat-
regelen treffen aan hun woongebouwen. Er wordt ook 
gestreefd naar lagere woonlasten door deze subsidie. 

• 1e bestuursrapportage                                                            
In de bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad een ac-
tueel inzicht in de voortgang van de gemeentelijke fi nan-
ciën ten aanzien van de begroting 2019. Het uitgangs-
punt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen 
van het afgesproken beleid en de belangrijkste fi nanciële 
afwijkingen.

• Cultuurvisie Velsen 2020-2024                                     
De cultuurvisie geeft richting aan de invulling van kunst 
en cultuur in de gemeente Velsen. Er zijn inwoners en or-

ganisaties betrokken bij het opstellen van de cultuurvisie. 
Vier uitgangspunten vormen samen de Velsense visie op 
kunst en cultuur: laag-drempelig & toegankelijk, verbin-
ding & samenwerking, levendig & zichtbaar en inzet op 
innovatie. Aan de raad wordt voorgelegd om een oordeel 
te geven over deze visie. 

• Project actualisatie Visie op Velsen                                   
De raad heeft de Visie op Velsen benoemd als thema in 
samenspel’. De raad wil een actieve rol bij de totstand-
koming en inzetten op uitgebreide participatie voor de 
actualisatie van de Visie op Velsen. De raad besluit over 
dit voorstel waarin de kaders voor het proces om tot een 
geactualiseerde Visie op Velsen te komen zijn vastge-
legd. 

• Regionale Energie Strategie (RES)                                                                   
De gemeenteraad geeft een oordeel over het plan van 
aanpak om tot een Regionale Energiestrategie te komen. 
Nederland is opgedeeld in 30 regio’s die hun eigen plan 
ontwikkelen om bij te dragen aan de CO2 reductie en 
opwekken van duurzame energie. Velsen valt onder de 
deelregio IJmond & Zuid-Kennemerland (IJZK). Deze plan-
nen geven tezamen invulling aan het Parijs-Akkoord. 

De sessies zijn op donderdag 12 september 2019 
Locatie: het gemeentehuis, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden 
Aanvangstijd 19.30 uur

De raad van Velsen heeft verschillende manieren waarop u in-
vloed kunt uitoefenen. 

•  U kunt inspreken bij een vergadering 
•  U bent van harte welkom bij de fracties 
•  U kunt een e-mail of brief sturen aan de raad 
•  U kunt een petitie beginnen en voorleggen 
•  U kunt zelf een initiatiefvoorstel indienen 

Wilt u in contact komen met de Raad van Velsen? Kijk dan op www.
velsen.nl/gemeenteraad of neem contact op met griffi e@velsen.nl

    WIST U DAT...?  

ZETELVERDELING RAAD
ZETELVERDELING VAN DE RAAD
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en 10 partijen

Velsen Lokaal 6 zetels
D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel

Nieuws van de raad

12 5 september 2019

Thuis in Santpoort
Een brownie in het weiland
Santpoort - Hij staat er wat in-
getogen en eenzaam in het wei-
land: de donkere bollenschuur in 
de Biezen. In het verleden is deze 
schuur een keer aan de wandel 
gegaan. Oorspronkelijk stond hij 
namelijk aan de Zijlweg in Over-
veen, waar hij in de eerste helft 
van de 19e eeuw werd gebouwd 
in opdracht van een hyacinten-
kweker. Omstreeks 1950 heeft de 
Santpoortse aannemer F. Arisz de 
schuur overgebracht naar De Bie-
zen. Aangezien men door veran-

derde opslagmethoden niet de 
gehele schuur meer nodig had, 
heeft de aannemer slechts de 
helft opnieuw opgebouwd. Het 
houtskelet is met pen- en gatver-
bindingen in elkaar gezet.
De wanden bestaan uit geteerde, 
gepotdekselde (elkaar overlap-
pende) planken. De schuur staat 
op een bakstenen plint. Tegen de 
achtergevel met 5 kleine hoog-
geplaatste vensters heeft oor-
spronkelijk de andere helft van 
de schuur gestaan. In de voor-

gevel zijn naast de hoge ven-
sters ook zesruiters (vensters met 
6 ruitjes) te zien. Stichting Sant-
poort heeft een aanvraag tot mo-
numentenstatus ingediend, zo-
dat deze kenmerkende schuur 
kan worden bewaard als een van 
weinige resterende getuigen van 
het agrarische verleden van Sant-
poort.

Stichting Santpoort
Tekst: Jos Diekstra
Foto: Florian van der Horst

Huiswerkbegeleiding, bijles en maatwerk, ook voor smalle beurs

Start het schooljaar goed 
met Study Consultancy
Velsen - Nu de zomervakantie 
voorbij is en de scholen zijn be-
gonnen, is Study Consultancy 
ook weer volop in bedrijf. De huis-
werkbegeleiding in Santpoort-
Noord en op het Ichthus Lyceum 
zijn inmiddels gestart en de eer-
ste bijlessen zijn alweer gegeven.

Begeleiding van Study Consultancy 
biedt uitkomst, wanneer een leer-
ling om uiteenlopende redenen 
steun kan gebruiken bij het maken 
en leren van zijn huiswerk. Bij de be-
geleiding ligt de nadruk op het aan-
leren van studievaardigheden, zo-
als het plannen en het aanbren-
gen van structuur. De huiswerkbe-
geleiding wordt gegeven in kleine 
groepjes. Wanneer intensievere on-
dersteuning nodig is, biedt Study 
Consultancy ook individuele bege-
leiding zoals bijles en examentrai-
ning.  Maatwerk is hierbij het uit-
gangspunt. Het kundige team, dat 
bestaat uit pedagogen, docenten 
en studenten, kan alle vakken en 
alle niveaus aan. Niet alleen mid-
delbare scholieren, maar ook basis-
schoolleerlingen, studenten en vol-
wassenen zijn welkom.
Study Consultancy werkt met het 
leerlingvolgsysteem HOMi. Met dit 
systeem, dat gekoppeld kan wor-
den aan Magister, worden plannin-

gen gemaakt, vorderingen bijge-
houden en krijgen ouders (desge-
wenst) dagelijks per e-mail een up-
date.
In speci�eke gevallen werkt Stu-
dy Consultancy ook in opdracht 
van scholen, overheden, samen-
werkingsverbanden en andere in-
stanties. Zo voert Study Consultan-
cy twee maatschappelijke projec-
ten uit: het thuismentorprogramma 
School’s cool IJmond (in opdracht 
van Telstar Thuis in de Wijk en de 
IJmondgemeenten) en Huiswerk-
begeleiding Plus (in opdracht van 
de gemeente Velsen). Hiervan kun-
nen leerlingen gebruik maken die 

de begeleiding erg goed kunnen 
gebruiken, maar waar hiervoor thuis 
de middelen of mogelijkheden ont-
breken. Met ingang van dit school-
jaar hanteert Study Consultancy, net 
als vrijwel alle andere instituten die 
zijn aangesloten bij de Landelijke 
vereniging van Studiebegeleidings-
intituten (LVSI), maandtarieven voor 
de huiswerkbegeleiding. Deze tarie-
ven zijn zeer scherp. 
Zie voor meer informatie en de mo-
gelijkheden www.studyconsultan-
cy.nl of neem voor een vrijblijvend 
advies contact op via info@study-
consultancy.nl of 023-5392664. (fo-
to: aangeleverd)




