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Het college heeft de raad de  vijfde e� ectrap-
portage over de afsluiting van de sluizenroute 
gepresenteerd. Deze rapportage is een geza-
menlijk product van Rijkswaterstaat (RWS), 
provincie Noord-Holland, Omgevingsdienst 
IJmond, OpenIJ en gemeente Velsen. De rap-
portage brengt in beeld wat de e� ecten van de 
afsluiting zijn op het doorgaand verkeer:
• rond het sluizencomplex;
• op de pont;
• op de Parkweg en Wenckebachstraat;
• in de Velsertunnel.

Van half april tot half juli 2019 hebben er ver-
schillende verkeerstellingen plaatsgevonden 
op deze punten. Sinds het begin van de afslui-

ting van de sluizenroute is het niet aanzienlijk 
drukker geworden op de pont. In de spits was 
het iets rustiger ten opzicht van dezelfde peri-
ode vorig jaar.
Dit kan komen doordat het slechter weer was 
tijdens de tellingen. Opvallend is dat het na 
9.00 uur en vanaf 13.00 uur drukker was op 
de pont. Dit zou kunnen doordat steeds meer 
mensen hun weg vinden naar de pont, en mo-
gelijk omdat de extra pont nu de hele dag in de 
vaart is.

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

  Uit het college

Aandacht voor laaggeletterdheid

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de 
gemeente Velsen en in de regio Kennemer-
land. Voor goede coördinatie en voldoen-
de inzet van de hulpdiensten (ambulan-
ces, brandweer en politie) wil de gemeente 
daar op tijd een overzicht van hebben: een 
evenementenkalender.

Evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden 
moeten voor 1 oktober 2019 worden aange-

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel 
staat hoe u dat kunt doen; daar is ook het aan-
meldingsformulier te downloaden. Dit kunt u 
mailen naar evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het formulier op-
vragen bij het lant ontact entrum van de 
gemeente Velsen via telefoonnummer 0255-
567200. 

8 september was het Wereld Alfabetise-
ringsdag. Rondom deze dag organiseert 
Stichting Lezen & Schrijven de Week van 
de Alfabetisering, van 9 t/m 15 septem-
ber 2019.

Tijdens deze week is ook door de gemeente 
Velsen veel aandacht besteed aan laaggelet-
terdheid. Taal is de basis voor meedoen in de 
maatschappij. Door allerlei omstandigheden 
is het 8% van de inwoners van Velsen niet ge-
lukt om de Nederlandse taal goed te leren. 
Wie de taal voldoende beheerst staat met 
meer plezier en zelfvertrouwen in het leven. 
Daarom biedt het Taalhuis vanuit de bieb 
ontzettend veel leuke manieren om de taal te 
leren. Vrijwillige taalcoaches ondersteunen 
de laaggeletterde mensen hierbij.  Zij wer-
den afgelopen week in het zonnetje gezet tij-
dens de jaarlijkse letterenlunch. De  vrijwil-
ligers maakten kennis met elkaar en deelden 
hun enthousiasme voor taal . Ook wethouder 
Marianne Steijn was bij de letterlunch aan-

wezig .
Daarna sloot ze aan bij een werkgeversbij-
eenkomst over taal op de werkvloer. Hierbij 
werd aandacht besteed aan de rol van werk-
gevers bij laaggeletterdheid. Medewerkers 
die minder taalvaardig zijn hebben moeite 
om zich uitdrukken naar collega’s, kunnen 
werkinstructies niet goed lezen, of hebben 
moeite met het behalen van diploma’s en cer-
tifi caten. Er ligt een verantwoordelijkheid 
voor werkgevers om hun medewerkers kans 
te bieden op hulp. Het begint bij bewustwor-
ding, maar daarnaast kunnen medewerkers 
in kleine stapjes worden geholpen. Daarmee 
wordt het taboe op laaggeletterdheid moet 
doorbroken. Dit bevordert de productiviteit, 
kwaliteit en veiligheid, maar ook het werk-
plezier en zelfverzekerdheid van medewer-
kers. 

Wethouder Marianne Steijn: “Velsen wil 
passende ondersteuning geven aan inwoners 
‘voor wie meedoen’ geen vanzelfsprekend.

Bij iedere raadsvergadering kunt u aanwezig 
zijn als Gast van de Raad. 

Dan nemen wij u mee in de werkwijze van de 
Raad van Velsen en kunt u in gesprek met en-
kele raadsleden. 

 Zou u aanwezig willen zijn bij de vergadering 
van 26 september en meer willen weten over 
de Raad?
Dan horen wij graag van u via gri¢  e@velsen.
nl

Gast van de raad

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.
Evenementen nu aanmelden

De aanwezige ondernemers /werkgevers voelen zich betrokken bij taal op de werkvloer. 

Wethouder Marianne Steijn in gesprek met taalcoaches tijdens de letterlunch bij het Taalhuis 
in Bibliotheek IJmuiden

Leerlingen ‘School van de week’ 
zwemmen voordelig
Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blijven 
vinden. Als aanvulling op ons schoolzwem-
programma Swimming s ool benoemen we 
daarom wekelijks een ‘school van de week’. De 
school van de week krijgt van ons 400 zwem-
kaartjes om die week aan hun leerlingen uit te 
delen. De leerlingen van deze basisschool mo-
gen dan op een bepaalde zaterdagmiddag tus-
sen 12:00 - 16:00 uur komen zwemmen tegen 
de voordelige prijs van € 2,00 i.p.v. € 4,90

Hier ziet u welke scholen de komende weken 
‘school van de week’ zijn:
21 september 2019:  De Origon
28 september 2019:  De Boekanier: 
28 september 2019: De Antoniusschool
5 oktober 2019: De Vliegende Hollander

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ba-
sisschool van uw kind, of neem contact op met 
zwembad De Heerenduinen via 0255-531888.
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Zet inbrekers in het zicht
De tijd vliegt. De zomer lijkt nog maar net 
begonnen of de donkere dagen staan weer 
voor de deur. Binnen en buiten verlichting 
aan en uw woning niet verstoppen achter 
tuingroen maakt uw huis minder aantrek-
kelijk voor inbrekers.

Het aantal woninginbraken stijgt in Neder-
land tijdens de donkere dagen. De inbraakcij-
fers laten ook een verschuiving zien van het 
tijdstip waarop inbrekers te werk gaan. In de 
wintermaanden zijn inbrekers actiever in de 
namiddag en (vroege) avonduren, terwijl zij ‘s 
zomers een voorkeur aan de middag geven. In-
brekers letten vooral op de afwezigheid van de 
bewoners. 

Tijdschakelaars
Sommige oplossingen tegen inbraak zijn een-
voudig. Gebruik goede sloten (SKG gecertifi -
ceerd) en zorg dat het lijkt of er iemand in huis 
aanwezig is. Het is aan te raden om tijdscha-
kelaars te gebruiken om de binnenverlichting 
bijtijds in te schakelen. En om de verlichting 
op wisselende plekken aan en uit te laten gaan; 
denk bijvoorbeeld ook aan de bovenverdieping.

Zichtbaarheid
Een inbreker staat niet graag in het zicht. U 

maakt uw huis veiliger door goede buitenlam-
pen met een stevig armatuur bij de voor- en 
achterdeur te plaatsen. Ideaal zijn lampen die 
vanzelf aangaan als het donker wordt, want 
niet iedereen denkt eraan om iedere dag de 
buitenverlichting bij de voordeur zelf aan te 
doen. Heeft u bij de achterdeur geen stroom-
aansluiting, denk dan aan de mogelijkheid van 
verlichting op zonne-energie met schemer-
schakelaar. 

Plaats lampen niet achter bomen en struiken 
en vervang kapotte lampen direct. En vergeet 
ook niet om de gemeente te attenderen wan-
neer een boom bijvoorbeeld al het licht van 
een lantaarnpaal wegneemt. Het is belangrijk 
dat eventuele inbrekers vanaf de straat te zien 
zijn. Voorbijgangers kunnen bij goede verlich-
ting verdachte situaties beter zien en betere 
signalementen van verdachte personen door-
geven via het alarmnummer 112. 

Meer tips
Wacht niet af, maar ga voorbereid het najaar 
in. Meer tips over hoe u het inbrekers zo moei-
lijk mogelijk maakt vindt u op de website van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.poli-
tiekeurmerk.nl.

Welzorg levert Wmo-hulpmiddelen zo-
als rolstoelen en scootmobiels. Welzorg 
werkt samen met de gemeente Velsen. 
Gebruikt u hulpmiddelen via Welzorg? 
Dan kunt u voortaan zonder afspraak 
een bezoek brengen aan het Welzorg 
Servicepunt. Hier kunt u uw rolstoel of 
scootmobiel aanbieden voor kleine repa-
raties, de banden laten oppompen of de 
accu’s laten doormeten. U kunt ook klei-
ne instellingen laten aanpassen als u nog 
niet prettig genoeg zit. U bent van harte 
welkom en de servicemonteur staat voor 
u klaar. 

U vindt de Welzorg servicebus:
•  iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 

12.30 uur op de markt op het Aurora Bas-
tion in Velserbroek;

•  iedere tweede woensdag van de maand 
vanaf 12.30 uur op de markt in de 
Breestraat in Beverwijk (ook voor inwo-
ners van Velsen-Noord)

•  iedere derde donderdag van de maand 
vanaf 12.30 uur op de markt Velserduin-
plein in IJmuiden.

Welzorg is 7 dagen per week bereikbaar voor 
service, onderhoud en aanpassingen. Meer in-
formatie www.welzorg.nl

Welzorg servicepunt op de markt

 Waardevolle eigendommen snel-
ler terug met goede registratie
Stel uw dierbare sieraden worden gesto-
len en vervolgens doorverkocht. U moet er 
niet aan denken! Om heling tegen te gaan, 
is het belangrijk dat u uw waardevolle ei-
gendommen registreert. Want met die in-
formatie kan de politie uw spullen sneller 
terugvinden en zowel de dief als degene ze 
heeft doorverkocht aanpakken.

Registreer uw eigendommen
Met goede registratie neemt de kans op suc-
cesvolle opsporing van inbrekers, dieven en 
helers toe. Als u bij diefstal aangifte doet en 
direct een lijst met unieke serienummers 
en foto’s van de gestolen spullen kunt geven, 
kan de politie de dader(s) sneller opsporen 
en krijgt u uw eigendommen sneller terug. Er 
zijn verschillende manieren om uw kostbaar-
heden te registreren, de app “Stop heling” is er 
daar een van. 

Controleer tweedehands producten
Tegelijkertijd kunt u de app gebruiken om 
te checken of u zelf geen gestolen goederen 
koopt. Want in dat geval bent u ook stra� aar. 
Als u het serienummer van het product in-
voert, ziet u direct of het product als gestolen 
geregistreerd staat. Als dit het geval is, kunt u 
hier meteen melding van maken. 

Wat is heling?
Heling is het krijgen of kopen, bezitten of ver-
kopen van gestolen producten. Heling is straf-
baar. Onder heling valt ook het kopen van pro-

ducten als de koper had kunnen vermoeden 
dat het gestolen is. De verkoper van een gesto-
len artikel is ook stra� aar. 

Andere mogelijkheden om uw eigendom-
men te registreren
1)Registratiekaart
U kunt uw waardevolle eigendommen ook op 
papier vastleggen. U kunt daarvoor een regis-
tratiekaart gebruiken. U vindt deze kaart op 
www.hetccv.nl/heling onder het kopje ‘stop 
heling’. U kunt de registratiekaart ook opha-
len bij de politie of zelf uw spullen op papier 
vastleggen.

2) DNA van een sieraad
Op de website applicaties.politieacademie.nl/
sieraden kunt u stap voor stap een goede, uni-
forme beschrijving van uw sieraden maken en 
uitprinten. Deze beschrijving kan de politie 
helpen gestolen juwelen bij u terug te bezor-
gen.

3) Boefproof
De meeste telefoons, smartphones en tablets 
kunt u eenvoudig onbruikbaar maken voor 
dieven door de anti-diefstalfuncties te active-
ren via het instellingenmenu. Ook uw laptop 
kunt u in de meeste gevallen ‘Boefproof ’ ma-
ken. Op www.boefproof.nl vindt u hier alle in-
formatie over.

Meer informatie over Stop heling vindt u op 
www.stopheling.nl.

 De eerste zeven Tiny Houses van Base-
camp IJmuiden zijn sinds afgelopen zomer 
te boeken als bijzondere overnachtings-
plek. Op zondag 29 september organi-
seert Basecamp IJmuiden van 14.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag en zijn de Tiny 
Houses van binnen en van buiten te bekij-
ken voor iedereen. 

De innovatief gebouwde kleine woningen 
hebben allemaal hun eigen bijzondere in-
deling. Het kleinste huisje is, compleet met 
douche en wc, nog geen 10m2. Naast de Tiny 
Houses is er op 29 september ook een water-
zuiveringsmachine aanwezig en kan er een 
proefrit gemaakt worden in de waterstofauto 
Hyundai NEXO van Hyundai Velserbeek. 

De aankomende vijf jaar worden er verschil-
lende duurzaamheidstoepassingen in het ge-
bied van IJmuiden aan Zee onderzocht en 

getest. Organisatie FabCityNature doet dit 
om de potentie van het gebied te verkennen 
als voorloper van de permanente gebiedsont-
wikkeling. In de komende tien jaar zal hier 
namelijk een duurzaam buitendijks kustdorp 
verrijzen. De huisjes zullen dan ook vijf jaar 
blijven staan aan het Kennemermeer.

Ook benieuwd? Kom 29 september kijken bij 
Basecamp IJmuiden! U kunt uzelf aanmel-
den via opendag-basecamp-ijmuiden.event-
brite.nl. 

Win een overnachting!
Wilt u niet alleen een huisje bekijken, maar 
er ook in overnachten? Volg Basecamp 
IJmuiden op Instagram of Facebook. Bin-
nenkort vertellen we hoe u een overnachting 
in een huisje naar keuze kan winnen! Kijk 
voor meer informatie op www.basecamp-
ijmuiden.nl. 

Duurzame Tiny Houses op 29 
september voor iedereen te 
bezichtigen
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Wil je uit je dak gaan, lekker zwemmen en 
misschien wel je verjaardagspartijtje vieren, 
kom dan naar de spectaculaire After Sum-
mer Party.

 Van 18.00 t/m 21.00 uur kun je met vrienden en 
vriendinnen dansen op de muziek van onze DJ. 
Jij komt toch ook?  Neem je zomerhoed, zonne-
bril en andere zomerse spulletjes  mee. We ma-
ken er weer een te gek discofeest van met licht- 
en lasere ecten!

Voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar.                                                                                                      
Tarief: € 6,20

Discoseizoen 
zwembad van 
start 

MARKT THUIS IN DE TOEKOMST

Zaterdag
28 september

11.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis
ingang Plein 1945

IJmuiden

U bent van harte welkom!
▶ Op de koffie bij de wethouder 
▶ Rondleiding Dudok
▶ Meer dan 35 organisaties geven informatie over: 
    Wonen
    Welzijn
    Zorg
    Ontspanning
    Wmo 
    Veiligheid

De Markt Thuis in de Toekomst Velsen is een initiatief van Gemeente Velsen, samenwerkende 
ouderenbonden, diverse maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

www.marktthuisindetoekomst.nl

gratis 

entree

volg ons op facebook

Doe mee met de Week van de 
Ontmoeting
Tussen maandag 23 en zondag 29 septem-
ber kunt u ‘Ontmoetingsreizigers’ tegenko-
men.  Ongeveer 50 mensen gaan op pad. 
Wethouders, raadsleden, ambtenaren, le-
den van de participatieraad, medewerkers 
van wijkorganisaties en Stichting Welzijn 
Velen gaan in gesprek met buurtbewoners. 
Nu in  IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en 
Velserbroek. Volgend jaar ook in andere 
wijken in Velsen.

De gemeente is nieuwsgierig naar hoe en waar 
mensen elkaar ontmoeten.  Maar ook wat ont-
moetingen voor hen betekenen en wat er an-
ders of beter kan. De uitkomsten van deze ge-
sprekken geven richting aan hoe de wijken zo 
ingericht kunnen worden dat mensen elkaar 
makkelijk kunnen ontmoeten. Dat er zo min 
mogelijk belemmeringen zijn.  De gemeente 

wil dit dan samen met inwoners, ondernemers 
en andere partijen zo slim mogelijk organise-
ren.

Dus als iemand u volgende week aanspreekt 
voor een ontmoeting, hopen we dat u daarop in 
wilt gaan. U kunt hen herkennen aan dit logo. 

BESPROKEN IN DE SESSIES
• Stand van zaken Pontplein                                                                

Het project Pontplein heeft als doel dat er betere doorstroming komt 
op het plein, voor de auto’s, fi etsers  en openbaar vervoer. Er zijn er 
nog 3 varianten die werden besproken. Deze varianten zijn met be-
hulp van 3D beelden inzichtelijk gemaakt. De raad reageerde positief 
op de voorstellen, maar kwam ook met diverse opmerkingen en 
suggesties. Naar verwachting komt Pontplein in december terug in 
de sessies ter voorbereiding op de besluitvorming. 

• 1e Bestuursrapportage                                                                         
In de bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad een actueel inzicht 
in de voortgang van de gemeentelijke fi nanciën ten aanzien van de 
begroting 2019. De bespreking van de eerste bestuursrapportage 
leverde diverse opmerkingen op over eerder aangenomen moties 
vanuit de raad. De 1e bestuursrapportage is geagendeerd als hamer-
stuk bij de raad van 26 september.  

• Procesvoorstel Visie op Velsen                                                         
De raad heeft de Visie op Velsen benoemd als thema in ‘samenspel’. 
De raad neemt een actieve rol bij de totstandkoming 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. Tijdens de behandeling werd meer aandacht gevraagd voor 
verwachtingsmanagement aan de voorkant en de communicatie 
achteraf. Op 26 september wordt het stuk besproken in de raadsver-
gadering. 

• Subsidieverordening collectieve energieprojecten Velsen 2019  
De raad besluit of zij €300.000 euro beschikbaar wil stellen voor 
duurzaamheidsmaatregelen. Deze subsidie moet gelden voor wo-
ningcorporaties, verenigingen van eigenaren en coöperaties die 
bepaalde duurzaamheidsmaatregelen treffen aan hun woonge-
bouwen. Er wordt ook gestreefd naar lagere woonlasten door deze 
subsidie. De verordening is positief ontvangen door de raad. Vanuit 

de VVD is er gevraagd om een memo over eventuele dubbele subsi-
dieverlening.  Het voorstel gaat door als hamerstuk naar de raad van 
26 september.  

• Cultuurvisie Velsen 2020-2024                                                                                                         
De cultuurvisie geeft richting aan de invulling van kunst en cultuur 
in de gemeente Velsen. Er zijn inwoners en organisaties betrokken 
bij het opstellen van de cultuurvisie. Vier uitgangspunten vormen sa-
men de Velsense visie op kunst en cultuur: laag-drempelig & toegan-
kelijk, verbinding & samenwerking, levendig & zichtbaar en inzet op 
innovatie. Bij de behandeling in de sessie waren er positieve reac-
ties, maar er werd ook aangegeven dat het op onderdelen concreter 
zou kunnen.  GroenLinks en D66 hebben aangegeven met amende-
menten te komen voor de raadsvergadering van 26 september. 

• Regionale Energie Strategie (RES)                                                  
De gemeenteraad geeft een oordeel over het plan van aanpak om 
tot een Regionale Energiestrategie te komen. Nederland is opge-
deeld 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 
plannen geven tezamen invulling aan het Parijs-Akkoord. De raadsle-
den hadden vooral complimenten voor wethouder Bal, het voorstel 
gaat dus ook als hamerstuk naar de raad van 26 september. 

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES
Op donderdag 26 september is de raads-
vergadering. U bent van harte welkom om 
daarbij aanwezig te zijn. De vergadering 
wordt ook live uitgezonden via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad en RTV Se-
aport. 

Wanneer: 26 september
Waar: Dudokplein 1, IJmuiden
Aanvang: 19u30
•  Concept-Jaarrekening 2018 en begro-

ting 2020 gemeenschappelijke regeling 
Noord-Hollands Archief

•  Verklaring van geen bedenkingen voor 
het wijzigen van het gebruik van een 
schuur in een aula voor uitvaartdien-
sten op de gemeentelijke begraafs-
plaats in Santpoort-Noord

•  (Tweede) wijziging van de Legesveror-
dening 2019

•  Verordening naamgeving en numme-
ring adressen Velsen 2019

•  Benoeming lid Regiegroep IJmond
•  Regionale Energie Strategie Noord Hol-

land Zuid
•  1e Bestuursrapportage Velsen 2019 
•  Subsidieverordening collectieve ener-

gieprojecten Velsen 2019
•  Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef 

cultuur in Velsen!
•  Thema’s in Samenspel en bestuursop-

dracht aanpak Actualisatie Visie op Vel-
sen
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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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 7 september tot en met 13 
september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 12, wijzigen voordeurkozijn 
(08/09/2019) 76645-2019
De Ruyterstraat 126, uitbouwen 1e verdieping 
(achterzijde) (09/09/2019) 76935-2019
Breesaapstraat 60A,Brandveilig gebruik hotel 
(09/09/2019) 76990-2019
Kennemerlaan 173, legaliseren 3 appartemen-
ten (09/09/2019) 77181-2019 
Kennemerboulevard 404, tijdelijk (5 jaar) 
plaatsen 5 tiny houses, plaatsen kleine berging 
(13/09/2019) 78883-2019

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 34, kappen boom
(10/09/2019) 77364-2019 

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen anten-
ne-installatie (09/09/2019) 
76841-2019(Rijksmonument)

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen dierenverblijf 
(10/09/2019) (10/09/2019) 77567-2019

Velserbroek
Fregat 22, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/09/2019) 77035-2019
Floraronde 16, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (12/09/2019) 78232-2019

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
Kennemerlaan 41, plaatsen rookgasafvoerka-
naal (zijgevel) (09/09/2019) 58506-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, vervangen van 
glas-in-lood (12/09/2019) 61689-2019 (Rijks-
monument)

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode 7 sep-
tember tot en met 13 september 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
Kerstboomverbranding 2019 / 2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie 
Heerenduinweg (10/09/2019) 77642-2019

Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding 2019 / 2020, op 8 ja-
nuari 2020 van 18:30 tot 22:00 uur,  l o c a t i e 
Hagelingerweg (10/09/2019) 77642-2019

Sinterklaasloop, op 1 december 2019 van 
10:45 tot 12:30 uur, locatie: start Sportpark 
Groeneveen (door Santpoort en Bloemen-
daal) (11/09/2019) 77847-2019

 Ontwerpbesluit Drank- en Horecaver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-

ben een Drank- en Horecavergunning te 
verlenen voor de onderstaande aanvraag. 
De aanvraag en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 20 september 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Om de stukken in 
te zien kan contact worden opgenomen 
met de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255.  Tijdens deze periode van te-
rinzagelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomgevings-
vergunning. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen, Publieksza-
ken, werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek (ho-
recabedrijf Wijkcentrum De Hofstede/Stich-
ting Welzijn Velsen) voor de verstrekking 
van alcoholhoudende dranken (13/09/2019) 
68768-2019.

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
Lange Nieuwstraat 189, plaatsen gevel recla-
me (11/09/2019) 61656-2019
Groeneweg 11, plaatsen dakopbouw 
(12/09/2019) 72762-2019  
De Zandkuil 4, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(13/09/2019) 65521-2019
 
Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 11, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (12/09/2019) 74992-2019

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 25, plaatsen dakopbouw 
(12/09/2019) 50680-2019

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen 2 bomen 
(13/09/2019) 75245-2019

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (09/09/2019) 55235-2019

Velserbroek
Linie 26, vervangen schuurtje (11/09/2019) 

40307-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken 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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning

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

IJmuiden
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2020 van 12:00 
tot 13:30 uur, locatie Strand van IJmuiden ter 
hoogte van Paviljoen Noordzee(13/09/2019) 
70645-2019

Santpoort-Zuid
Personeelsfeest, op 1 oktober 2019 van 16:00 
tot 20:30 uur, locatie Ruïne van Brederode, 
Velserenderlaan 2 (13/09/2019) 67650-2019

Buiten behandeling gestelde evenemen-
tenvergunning APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft eve-
nementenvergunning buiten behande-
ling gesteld voor: 

Velsen-Noord
Circusvoorstellingen, op 26 september t/m 
6 oktober 2019, locatie Concordiastraat  
(13/09/2019) 44076-2019

Besluiten
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Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

•  Mellonahof 21, 2082 EL  SANTPOORT-
ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektro-
nische 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

11 19 september 2019

Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg viert 20-jarig bestaan
De kunst van het troosten
Velsen - Twintig jaar geleden 
startte Alice Loeters met per-
soonlijke uitvaartzorg. Zij was 
daarmee een van de eerste pi-
oniers in deze regio. Het was 
een reactie op de gangbare 
standaard-uitvaart. Deze uit-
vaarten waren veelal niet per-
soonsgericht en leken daarom 
erg op elkaar. Als tegenhan-
ger ontstond de persoonlij-
ke uitvaart, gericht op een be-
tekenisvol afscheid, dat recht 
doet aan de overleden unieke 
mens.

Op zondag 29 september wordt 
dit 20-jarig bestaan gevierd 
in de Naaldkerk aan de Frans 
Netscherlaan 12 in Santpoort-

Noord. Vanaf 13.30 uur is er in-
loop en om 14.00 uur start het 
programma dat in het teken 
staat van de kunst van het troos-
ten. Naast life gezongen troost-

liederen houdt Hella van der 
Wijst (zie foto) een lezing over 
troost. Zij presenteert televi-
sieprogramma’s en schreef een 
boek over troost: “Troost als je 
iemand mist.” Na afloop is er een 
borrel.  Alice Loeters persoon-
lijke uitvaartzorg (Alice Loeters, 
Marja Geersema en Joke Sie-
raad) wil hiermee alle naasten 
bedanken die in de afgelopen 
jaren hun vertrouwen hebben 
gegeven om ons toe te laten op 
zo’n kwetsbaar moment.
Iedereen is echter van harte wel-
kom. De viering is gratis te be-
zoeken. Wel graag opgeven via 
info@aliceloeters.nl of telefo-
nisch: 0255-517452. (foto: aan-
geleverd)

Eric van Kaam de nieuwe directeur-
bestuurder van Velison Wonen
Velsen - Eric van Kaam (59) volgt 
per 1 november Paul Vlug (be-
stuurder a.i.) op als directeur-be-
stuurder van woningcorporatie 
Velison Wonen. Dat heeft de Raad 
van Commissarissen bekend ge-
maakt. Eric is geen onbekende in 
de corporatiesector.  
Hij is sinds 1982 werkzaam in de 
volkshuisvesting. De laatste ja-
ren was hij werkzaam bij Ymere in 

Amsterdam, waar hij onder ande-
re lid van de directieraad was en 
verantwoordelijk voor de porte-
feuille Verhuur en Wonen is ge-
weest.  
RvC-voorzitter Karin Rosielle: ,,We 
hebben Eric in korte tijd leren 
kennen als een plezierig persoon  
en een zeer ervaren directeur met 
veel kennis van en passie voor de 
volkshuisvesting. In combinatie 

met zijn vastgoed achtergrond en 
zijn kennis en ervaring van veran-
dertrajecten is dat een grote aan-
winst voor Velison Wonen en on-
ze huurders. We hebben er alle 
vertrouwen in dat hij de opgaven 
waar wij voor staan voortvarend 
en in samenwerking met mede-
werkers, huurders en stakehol-
ders tot succesvolle resultaten zal 
brengen.”

Hoe gaat het met Gerda en Arnold…?
Zij waren toen samen 
49 kilo afgevallen

Gerda liep al jaren bij een di-
etiste en in het ziekenhuis bij 
de internist. Nog steeds zon-
der de juiste resultaten en nu 
wilde zij hulp gaan zoeken bij 
het afvallen en om te voorko-
men dat zij de rest van haar le-
ven met overgewicht bleef lo-
pen. Na het intakegesprek zijn 
zij gelijk begonnen, een kuur 
op de cryolipolyse en de Bio 
HCG. Binnen vier weken waren 
alle waardes naar beneden en 

vlogen de kilo’s eraf. 
Gerda heeft 24 kilo verloren en 
haar man Arnold 25 kilo bin-
nen 5 maanden. Wat in het zie-
kenhuis en bij de diëtiste niet 
lukte was bij Afslankstudio Vel-
serbroek gelukt! Haar internist 
was diep onder de indruk, de-
ze internist gaf een erkenning 
aan de afslankstudio Velser-
broek. Annet de eigenaresse 
van de salon was erg trots dat 
ze zo’n erkenning kregen. 

Veel mensen willen graag we-
ten hoe het nu met Gerda en 
Arnold gaat, zijn ze weer aan-
gekomen of is het gelukt om 
op gewicht te blijven. Gerda 
en Arnold komen af en toe nog 
steeds bij ons in de salon ver-
telt Annet. Inmiddels is Gerda 
30 kilo afgevallen en Arnold 29 
kilo, samen bijna 60 kilo, wat 
een prestatie. Gerda is echt su-
perblij, ik kan heerlijk shop-
pen en alles past gewoon. We 
hebben veel meer energie, zijn 
trots, blij en zelfverzekerd. Dit 
is gewoon een leefstijl! 
We voelen ons als herboren, 
ik kan weer makkelijk de trap 
nemen, lekker wandelen in de 
bergen zonder moeite, het is 
echt fantastisch zonder al die 
extra kilo’s. We doen nu de Ve-
laShape bij Afslankstudio Vel-
serbroek, zodat we niet met 
overtollig los vel blijven lopen. 
Ik kan het echt iedereen aanra-
den om gewoon eens vrijblij-
vend langs de Open Dagen te 
gaan en advies te vragen. Als 
wij het kunnen dan kan ieder-
een het!
En de meiden bij Afslankstudio 
Velserbroek zijn supervriende-
lijk en professioneel, maak nu 
de start en het leven ziet er 
veel zonniger uit zonder over-
gewicht. 

Afslankstudio Velserbroek, 
Klompenmakerstraat 7 in Vel-
serbroek. Tel. 023-5490556. (fo-
to: aangeleverd)

Velserbroek- Gerda en Arnold Grapendaal uit Beverwijk waren 
een aantal maanden geleden samen 49 kilo afgevallen met de 
hulp van Afslankstudio Velserbroek. Zij waren naar de Open Dag 
geweest voor een vrijblijvend intakegesprek.

Unieke theatervoorstelling boeit velen
IJmuiden - Het zogenoemde 
blokkenterrein van Rijkswater-
staat vormde in de afgelopen 
week het decor voor de bijzon-
dere theatervoorstelling Luw-
te. Het was de tweede grote pro-
ductie van Stichting Theaterma-
nifestatie IJmond. Ruim vijf kwar-
tier lang kreeg het publiek een 
mix voorgeschoteld van toneel-
spel, zang en dans, begeleid door 
een live band. Een wervelend en 
kleurrijk spektakel, dat veel waar-
dering oogstte bij het publiek.

Een lang slotapplaus klonk don-
derdagavond na a�oop van de 
premièrevoorstelling. Met een 
staande ovatie liet het aanwezi-
ge publiek blijken van de voor-
stelling te hebben genoten. Een 

voorstelling waarin alles draaide 
om de wind, die door een groep 
voormalige nomaden wordt ge-
vreesd, omdat ze zijn neergestre-
ken op een plek waar de wind 
nooit komt. Maar als dat toch ge-
beurt, is de groep in rep en roer. 
De wind, in deze voorstelling 
vormgegeven door een groep 
acteurs, uitgerust met een soort 
vlieger op de rug, brengt onrust 
en verdeeldheid, vooral wan-
neer ook een vreemdeling door 
de wind in het leefgebied van de 
groep terecht is gekomen. Net als 
twee jaar geleden schreef Stel-
la van Lieshout de teksten voor 
de voorstelling, zij had tevens 
de algehele leiding over de pro-
ductie. Een unieke theaterbele-
ving, die door een team van on-

geveer honderd mensen in elkaar 
is gezet en waarbij oog is geweest 
voor elk detail. Het bijzondere de-
cor op deze locatie in de open 
lucht, waarvan elk object een an-
dere, felle kleur had, de prachtige 
kleding van de spelers, alles zag 
er fantastisch uit. En dat de (ech-
te) wind af en toe tijdens de voor-
stelling wat speelde met het zeil-
doek van de overdekte tribune, 
werkte eigenlijk alleen maar po-
sitief op de beleving van het stuk 
Luwte. De voorstelling werd goed 
bezocht, vooral vrijdag en zater-
dag zat de tribune vol. Al met al 
trok de voorstelling naar schat-
ting ongeveer evenveel bezoe-
kers als de voorstelling Scheme-
ring twee jaar geleden. (Bos Me-
dia Services)

21 en 22 september
Mosselparty bij Fish & Seafood 
Waasdorp op de Halkade
IJmuiden - Komend weekend 
kan er genoten worden van een 
gekookte Zeeuwse mosselpan 
met zelfgemaakte friet en saus-
jes voor slechts 9,95 per per-
soon.

In samenwerking met De Mossel-
man uit Zeeland Adri en Zoon, die 
al ruim 30 jaar trouwe leverancier 
is van Nico Waasdorp. Deze zorgt 
voor spartelverse Zeker Zeeuwse 
mosselen en staat garant voor de 
beste kwaliteit mosselen.
De lekkerste aardappelen komen 
van boerderij de Peppelheem 
waarvan de beste friet wordt ge-
sneden en door Waasdorp wordt 
afgebakken naast de Mossel ko-
kerij.
Natuurlijk wordt er voor een lekker 
drankje bij de Mosselen gezorgd. 
Witte wijn of een lokaal biertje, 
Blonde Kaairidder of Breesaap 
Tripple wordt aangeboden voor 
de dorst.
Lust je geen mosselen en wil je 
toch mee met de groep, dan is er 

overheerlijke kibbeling en vele an-
dere visspecialiteiten. Reserveren 
hoeft niet. Van 12.00 tot 20.00 uur 
staan de pannen gereed voor de 
mosselen met friet.
Zaterdag wordt er prachtig weer 
verwacht en zondag is er kans op 
een regenbuitje, het buitenterras 
is overdekt. Liefhebbers thuis kun-
nen ook mee pro�teren van de-
ze samenwerking en mosselac-
tie. Deze kunnen zelf verse mos-

selen scheppen in de winkel: een 
emmertje vol voor slecht 9,99 eu-
ro met gratis zakje mosselkruiden, 
alleen het weekend geldig.
Het seizoen van de Zeeuwse oes-
ters is deze week gestart en er is 
een speciale actie: zes gekraakte 
Zeeuwse oesters op ijs voor 9,95 
euro. 
Fish & Seafood Waasdorp is geves-
tigd aan de Halkade in IJmuiden-
Haven. (foto: Pixabay

Zitbankje of trimsalon?
IJmuiden - De veel bekritiseer-
de zitbankjes, waarover we re-
cent al een bericht publiceerden, 
zijn natuurlijk bedoeld om lekker 
op te gaan zitten en, genietend 
van de omgeving, even tot rust 
te komen. Maar onlangs trof een 
gebruiker naast zo’n bankje he-
le plukken haar aan, vermoede-
lijk afkomstig van een hond. Uit 

frustratie heeft deze gebruiker 
een bericht achtergelaten op het 
bankje. Daarin worden honden-
bezitters vriendelijk verzocht om 
het zitbankje niet als trimsalon te 
gebruiken. De tekst is, compleet 
met spelfout, met behulp van een 
aantal punaises op het bankje ge-
prikt, voorzien van een plastic be-
schermlaag. (foto: aangeleverd)




