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Bladkorven
Elke jaar worden in de gemeente bladkorven geplaatst. Hierin kunt u de bladeren
weggooien, die van de bomen in uw tuin vallen. De bladkorven staan op centrale plekken in de gemeente en locaties waar veel bomen staan. Dat betekent dat er niet in elke
straat een bladkorf staat. HVC veegt extra in
deze tijd van het jaar om de wegen schoon te
houden. De gemeente vraagt iedereen om de
bladkorven te gebruiken. Zo houden we sa-

men de omgeving schoon.
Alleen bladeren in de bladkorf
In een bladkorf mag alleen bladafval en geen
snoeiafval. Dit kunt u gratis storten bij de
afvalbrengstations in Velsen-Zuid of Beverwijk.
Benieuwd op welke plekken de bladkorven
staan, kijk op www.velsen.nl/bladkorven

Wanneer vergaderen de
Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier
hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel tref u een overzicht aan
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit
de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen belang van de wijk, maar zijn geen
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de
gemeente en geven daarover gevraagd of onWijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

Locatie
De Stek
De Spil
De Spil
De Dwarsligger

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel
vaak gevraagd deel te nemen aan discussiegroepen. De vergaderingen zijn openbaar.
Voor meer informatie, ga naar de website
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2019.

Tijd
19:30
19:30
19:30
19:30

Datum
6 november en 4 december
13 november
20 november
9 december

Drijf Inn, film kijken
op een luchtbed
Kom je vrijdag 8 november ook film kijken tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De
Heerenduinen?

Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar de film “Frankenweenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd
tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed
mee te nemen, want het zwembad heeft er
genoeg. Maar wil je graag op je eigen lucht-

bed film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en
is voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Kosten: € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag
dan zwemvleugels en kom onder begeleiding van een betalende volwassenen.

CycloMedia maakt foto’s
in uw gemeente
Cyclomedia brengt de omgeving van gemeente velsen in beeld. De speciale camera op het dak van de auto maakt 360
graden panoramafoto’s. De gemeente
gebruikt deze foto’s onder andere voor
onderzoek en beheer van de openbare ruimte, handhaving van de openbare
orde en veiligheid en bij de ontwikkeling
van ruimtelijke plannen.

Privacy
De opnamen worden niet op internet gepu-

bliceerd of op een andere manier openbaar
gemaakt. Daar zijn zorgvuldige en strenge
voorwaarden voor. De activiteiten van
Cyclomedia zijn bekend bij Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen?
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE
Zaltbommel, Nederland. Of kijk op de website cyclomedia.com voor meer informatie.

Uit het college
Leerlingen die niet naar school te gaan krijgen
al snel te maken met de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar onderzoekt de reden
van het verzuim. Zowel de leerling als de ouders worden geholpen het schoolverzuim zo
laag mogelijk te houden. Het aantal verzuimmeldingen van het afgelopen schooljaar is
hetzelfde als de jaren ervoor. Er zijn 15 proces-

sen-verbaal uitgedeeld. Voor luxe en zorgwekkend verzuim is het aantal processen-verbaal
gedaald.
Meer informatie;
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Geslaagd voor het zwem ABC
Ruim 48 kinderen hebben zaterdag 26 oktober 2019 in zwembad De Heerenduinen
hun zwemexamen met succes afgelegd. Hoewel de spanning te snijden was, lukte het
alle deelnemertjes om de opdrachten goed uit te voeren en daarmee een diploma te
halen. Er werd afgezwommen in de categorieën A, B en C. Het zwembadpersoneel feliciteert iedereen met zijn of haar diploma.

100-jarige

A-diploma
Hailey Schrasser, Lore Sophie Nederhof, Caitlin Luske, Alicia Luit,Anna Mare van der Lugt,
Janneke Anna Maria van Schaik, Kikki van Bruggen, Choise Peters, Ben Vreman, Jezebel van
der Werff, Redouan Abatouy, Miley-Ann Sluijter, Yahya Hamdon, Elfi Holleboom, Lilly May
Tielman, Floortje Wilhelmina Wetting, Jayren van der Lugt, Sijtte Adriaan Gerard Kooijstra,
Senna Raspoort, Laurora Mocci, Robin van Maurik, Jacky Man.

Mevrouw Jansen-Koster werd vrijdag 25
oktober 100 jaar! Locoburgemeester Marianne Steijn bracht haar een bezoek om haar
te feliciteren met deze bijzondere leeftijd.
Het werd heel gezellig, want mevrouw Jansen-Koster is een echte levensgenieter. Met
een beetje hulp redt ze het nog steeds om
zelfstandig te wonen in Santpoort – Zuid.
Als geboren Haarlemse mist ze wel de win-

kels en de reuring een beetje. Regelmatig bezoekt zij ’t Brederode Huys om een kaartje te
leggen en om onder de mensen te zijn. Mevrouw Jansen-Koster is gelukkig zolang zij
kan genieten van gezelschap en een sherry
en sigaretje op z’n tijd. Haar 100ste verjaardag is uitbundig gevierd met haar familie en
vrienden dan ook uitbundig gevierd. (foto
Ko van Leeuwen)

Nature Escaperoom laat kinderen
spelenderwijs kennismaken met
natuur en wetenschap
TUDelft, Erasumus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden maakten een
Nature Escaperoom voor kinderen vanaf 8 jaar. A.s. weekend is de escaperoom
‘on tour’. Pieter Vermeulen Museum en
#BRAK hebben de escaperoom naar
IJmuiden gehaald.

Eerst gaat scoutingclub Wiawaha uit Velsen-Zuid op zaterdag 2 november proberen
de code van de kluis te kraken en de bijenpest onschadelijk te maken. Op zondag 3 no-

vember is de escaperoom toegankelijk voor
alle kinderen uit IJmuiden en omstreken.
De escaperoom heeft als thema natuur &
biologie. Kinderen gaan op een speelse manier met natuur aan de slag. Daarnaast moeten ze goed samenwerken om de puzzels op
te lossen en de codes te kraken. Stap voor
stap komen ze steeds dichter bij de verrassende ontknoping.
Toegangsprijs € 2,50. Meer informatie op
brakijmuiden.nl.

Ambitie uitbreiden
cultuur/uitgaansaanbod
B-diploma
Feline Isabel Eva Kok, Rosalie Lani Josephine Raap, Wess Jelle Voorbach, Mark Prins, Fernando Heruer, Eva Plug, Manouk Kramer, Sanne Hermans, Lucy sam Dijkstra, Tamina Maat,
Dilayla de Graaf, Joëlle Rutters, Danil Kovalevskii, Eef Anna de Later, Mees Visser, Hülya Yalcin, Mohamed Safouan Aabou, Johan Verdikt, Floyd Viskil, Medine Kat, Chloé Visser

C-diploma
Efsa Tasdagitici, Kristina Grojic, Sabine Rixel, Marcel Drachim, Megan Gerrits.

De gemeente Velsen heeft de ambitie om
het cultuur/uitgaansaanbod uit te breiden met een multifunctioneel podium
met bijvoorbeeld popmuziek, toneel, film
of debat. Dat staat ook in de ‘Cultuurvisie Velsen 2020-2024: Beleef cultuur in
Velsen!’.

met betrekking tot uitgaan in Velsen. Vanuit
de informatie worden er plannen gemaakt
voor de toekomst. We begrijpen dat u het
wellicht druk heeft, maar toch heel fijn als u
de tijd neemt om ons te helpen door de vragenlijst te beantwoorden. Het neemt even
tijd in beslag, ongeveer 10 minuten.

We willen graag weten wat uw wensen zijn

De vragenlijst staat op www.velsen.nl.

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970
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Nieuws van de raad
WIST U DAT

DE VISIE VAN D66 VELSEN
Deze maand staat de behandeling van de
begroting centraal in de gemeenteraad en
dus ook voor D66Velsen. Omdat hier het
geld verdeeld wordt voor volgend jaar, is
het een belangrijk document voor ons, maar
ook voor u.
Voor D66Velsen staat voorop dat de begroting sluitend moet zijn en een voortzetting
van het goede financiële beleid van de afgelopen jaren. De inkomsten vanuit het rijk
vallen op dit moment tegen en wij vinden
dan ook dat je in dat geval terughoudend
moet zijn met uitgaven. Terughoudender
dan nu wordt voorgesteld door het college.
Nieuw beleid is prima, maar hoeft niet gestapeld te worden op oud beleid. Dingen anders doen betekent voor D66Velsen niet dat
het dus meer geld moet kosten.

Sander Smeets
Fractievoorzitter

•

•

Gelijke kansen voor iedereen. Dat wil
zeggen, een goed armoedebeleid. Maar
ook een inclusieve samenleving waarin
iedereen, ongeacht zijn handicap, kan
meedoen.
Zorgen dat er voldoende woningen
worden gebouwd, met name voor onze
jongeren.

Nog steeds vindt D66Velsen dat het tempo
van bouwen omhoog moet. Niet praten over
nieuwe locaties, maar eerst de beschikbare
locaties letterlijk van de grond zien te krijgen! Tot slot vinden we het belangrijk dat u
mag meepraten over het beleid, maar vooral dat u daadwerkelijk wordt gehoord!

De Raad van Velsen heeft twee soorten
openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In
sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden
aanpassingen ingediend en neemt de raad
daadwerkelijk een besluit.
INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken over een onderwerp dat deze maand
wordt besproken, dan kan dat alleen bij
sessievergaderingen. Dit is ook het moment
waarop raadsleden nog een oordeel vormen
en waar u dus ook het meeste invloed kunt
hebben.

DE EERSTVOLGENDE
VERGADERING

D66Velsen besteedt de financiële middelen
graag voor de volgende zaken:
• Het groen dat zo belangrijk is in onze
gemeente, dat nu in kwaliteit achteruit
dreigt te gaan.

Op donderdag 7 november vergadert de
Raad van Velsen over de begroting 2020. U
bent van harte welkom op het gemeentehuis, ingang Plein 1945 in IJmuiden. De vergadering start om 19u30.

Wilt u in contact komen met de D66 Velsen, neem dan contact op via Info@D66velsen.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 Cen-

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

per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 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 melding
of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens
versturen naar: Bureau Discriminatiezaken

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie
op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www. Officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een door u
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 19 oktober tot en met
25 oktober 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.

2019
Bosbeeklaan 21, kappen 2 bomen
(24/10/2019) 93172-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bijgebouw (25/10/2019) 93524-2019

IJmuiden
Marconistraat 8, Legalisatie plaatsen pui in
garage en gebruik voor schoonheidssalon
(21/10/2019) 91395-2019
Egmondstraat 2, Legalisatie gebruik voor
horeca (22/10/2019) 92109-2019
Pruimenboomplein 71, plaatsen balkonbeglazing (24/10/2019) 93060-2019

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

Velsen-Zuid
Stelling 14, starten bed & breakfast
(25/10/2019) 93540-2019

Verlengen beslistermijn
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, plaatsen dakkapel (zijgevel) (22/10/2019) 72894-2019

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, plaatsen LEDreclamebord (20/10/2019) 91276-2019
Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 12, kappen boom (noodkap)
(21/10/2019) 91805-2019
Terrasweg 54, Legalisatie plaatsen dakkapel
(voorzijde) en dakopbouw (achterzijde)
plaatsen 2 dakkapellen (22/10/2019) 92135-

Driehuis
Driehuizerkerkweg 96, kappen
(24/10/2019) 93226-2019

1boom

Velserbroek
Dammersweg 15, uitbreiding / verbouwing
van een B&B (23/10/2019) 74269-2019
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aan-

vraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 1 november 2019 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om
de stukken in te zien kan contact worden
opgenomen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Velserbroek
Platbodem 201: het wijzigen van gevels, intern verbouwen en brandveilig gebruik van
het gebouw (basisschool en kinderopvang
Westbroek) (24/10/2019) 29382-2019
Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
“Nr.10” van Alex van Warmerdam, op 9
en 10 december 2019 van 07:00 tot19:00

uur locatie: Stadsschouwburg Groeneweg
(24/10/2019) 93492-2019
“Nr.10” van Alex van Warmerdam,
op 21 november 2019 van 07:00 tot 19:00 uur,
op 22 november 2019 van 13:00 tot 00:00 uur,
op 23 november 2019 van 10.\:00 tot 22:00
uur,
op 15 en 20 december 2019 van 14:00 tot
22:00 uur,
locatie: Industriestraat 25 en 26 (24/10/2019)
93488-2019
nr.10” van Alex van Warmerdam, op 25 november 2019 van 06:00 tot 13:00 uur, locatie: Harlingenstraat (24/10/2019) 934772019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 19
oktober tot en met 25 oktober 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.
Santpoort-Noord
Kerstsamenzang 2019, op 25 december 2019
van 00:00 tot 00:45 uur, locatie: Broekbergerplein (21/10/2019) 92423-2019
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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 IJmui08
den), 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 hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Tasmanstraat 27, plaatsen veranda
(22/10/2019) 85295-2019
IJmuiderstraatweg 25, vervangen en vergroten dakkapel (achterzijde) (23/10/2019)
85932-2019
Vijgenboomhof 7, gebruik woning voor kamergewijze verhuur (24/10/2019) 759142019
Dennekoplaan 65, plaatsen dakkapel (achtergevel) (25/10/2019) 88861-2019
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 45, vergroten 1e verdieping
(23/10/2019) 85162-2019
Santpoort-Noord
Spaarnberglaan ong.(ter hoogte van nr.
2), kappen boom (Noodkap) (23/10/2019)
91805-2019

Spanjaardsberglaan 1, plaatsen erker (voorzijde) (23/10/2019) 83634-2019
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 43, vergroten 1e verdieping, plaatsen dakterras met toegangsdeur ter plaatse 2e verdieping (23/10/2019)
74156-2019
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.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
30 oktober 2019 13

Driehuis
Gedenkavond Westerveld, op 1 november
2019 van 18:30 tot 20:00 uur, locatie Crematorium en Begraafplaats Westerveld
(22/10/2019) 60670-2019
Velserbroek
Kerstsamenzang Velserbroek, op 24 december 2019 van 19:00 tot 20:30 uur, locatie:
Vestingplein
Levende kerststal, op 24 december 2019
van 18:30 tot 19:45 uur, locatie: Stadspark
(22/10/2019) 85431-2019

