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Hondencontrole is gestart
De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort
met een hondencontrole. Aan de hand van
de belastingadministratie van de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de
aanwezigheid van honden controleren.

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de
gemeente en moet hondenbelasting betalen.
De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor. Om dat goed te kunnen doen, controleert de gemeente regelmatig hoe het met het
hondenbezit in Velsen gesteld is. Als u niet
thuis bent, zal de controleur ter plaatse beoordelen of er wel of niet één of meer honden
aanwezig zijn. De controleur laat dan een
informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achter. De hondencontroleurs
kunnen zich legitimeren.

Sportcontrainer in SantpoortNoord

Op vrijdag 8 november is de sportcontrainer in Santpoort-Noord aan de Bickerlaan
geplaatst. De sportcontrainer blijft vier
maanden in het plantsoen staan. In de afgelopen periode stond de sportcontrainer
in Velsen-Noord, IJmuiden en Velserbroek
en nu is Santpoort-Noord aan de beurt.
De gemeente wil sport en bewegen in de
openbare ruimte stimuleren.

ning voor buitensport en kan door iedereen
sportief gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld
aan crossfit, outdoor fitness, obstacle runs,
bootcamp of krachtoefeningen. In de sportcontrainer ligt ook sportmateriaal wat gratis gebruikt mag worden. Voor het gebruik
hiervan kan een toegangscode worden aanvelsen.nl (Foto Reinder Weidijk)

De sportcontrainer is een mobiele voorzie-

Fietsschool ‘Heel Velsen fietst’
Op 6 november werd bij buurtcentrum De
Spil door wethouder Marianne Steijn op
feestelijke wijze het fietsdiploma uitgereikt aan 21 vrouwelijke cursisten. Tegelijk
werd de officiële aftrap gegeven voor de
fietsschool ´Heel Velsen fietst´.

De fietsschool draait sinds maart 2019 een
proef met fietslessen aan allochtone vrouwen. Ad Otten coördineert de school vanuit
Stichting Welzijn Velsen. Door meidenfietsen aan te schaffen en deze om te vormen tot
loopfietsen konden veel cursisten uit IJmuiden en Velsen-Noord tegelijkertijd oefenen
met het vinden van hun evenwicht, alvorens
een damesfiets te proberen. Deze aanpak
werkte goed, met als resultaat dat de eerste
groep vrouwen de vaardigheden van het fietsen beheerst en hun fietsdiploma uitgereikt

kregen door wethouder Steijn.
Fietsen en integreren
Voor deze vrouwen is het leren fietsen een
belangrijke stap in het vergroten van hun
mogelijkheden en daarmee hun integratie in
de Nederlandse samenleving. Door te fietsen
wordt het sociale netwerk groter. Ze ontmoeten elkaar en zijn letterlijk in beweging.
Daarnaast ontdekken zij de mooie omgeving
van Velsen. En er ontstaan nieuwe activiteiten voor de vrouwen zoals de verbinding met
het Taalactief project. De fietsschool is een
samenwerkingsverband van de Fietsersbond, Zwembad De Heerenduinen, VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland,
Fietsenmaker Donkers, Stichting Buitengewoon en Stichting Welzijn Velsen.
(Foto Reinder Weidijk)

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte
te doen, dan kunt u uw hond (alsnog) aanmelden bij de werkeenheid Belastingen en

Invordering. U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting downloaden van de gemeente-

Eventueel kunt u het aangiftebiljet hondenbelasting telefonisch aanvragen, telefoon
0255-567322. U kunt het ook afhalen bij het
dokplein 1, 1970 AL IJmuiden.
Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond aan, moet u niet
alleen de aanslag hondenbelasting betalen
maar ook een wettelijke geldboete.
Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
€ 86,42
Voor de tweede hond
€ 109,42
Voor de derde hond en elke volgende,
per hond
€ 122,92
Voor kennels
€ 605,65
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op
www.velsen.nl.

Geen paspoort of ID kaart
aanvragen op 4 december
De apparatuur voor het aanvragen van
paspoorten en identiteitskaarten wordt
vervangen. U kunt daarom op woensdag
4 december 2019 geen paspoort of iden-

titeitskaart aanvragen. Voor het ophalen
van uw paspoort of identiteitskaart kunt
u gewoon een afspraak maken.

Wijziging avondopenstelling
Burgerzaken met Sinterklaasviering
In verband met Sinterklaas zijn de werk-

tactcenter in plaats van donderdagavond
5 december open op dinsdagavond 3
december. U kunt op deze avond terecht

tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt
voor deze extra avondopenstelling alleen
telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Uit het college
Na het bestellen van uw reisdocumenten bij de
balie van het gemeentehuis van Velsen hoeft
u niet nog een keer langs te komen om ze zelf
weer op te halen. Vanaf 1 januari 2020 is het
mogelijk de documenten bij uw thuis te laten
bezorgen. De reisdocumenten worden bezorgd
door een gecertificeerd bedrijf. De bezorgtijden
van de reisdocumenten zijn van maandag tot
en met vrijdag tussen 08.00 uur en 22.00 uur
en zaterdag tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Deze
extra service kost 15 euro.

villa op het perceel aan de Westlaan nog niet
zover was om op te nemen in het bestemmingsplan. De nodige onderzoeken zijn nog niet verricht en er is nog geen overeenkomst bereikt
over de te maken gemeentelijke kosten. De
Raad van State kan zich niet vinden in de uitzondering omdat het bouwplan reeds in 2011
is goedgekeurd door de gemeente. B&W is momenteel in gesprek met de initiatiefnemer om
te komen tot een bestemmingsplan waarin de
bouw van de urban villa wordt opgenomen.

De Raad van State heeft besloten het bestemmingsplan Velserbroek goed te keuren, met
uitzondering van het perceel Westlaan 35. De
gemeente is van mening dat het project urban

Meer informatie;
•
•
•
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Verlichting Zee- en Havenmuseum
Tijdens de week van Industriecultuur was
het Zee- Havenmuseum deze keer verlicht.
Vanuit het project de Rauwe Loper is die
periode verlengd tot januari 2020. Onderdeel van het masterplan de Rauwe Loper
is namelijk ook light-, en streetart. Voor

streetart wordt momenteel bekeken welke
panden langs de Haven en pierroute potentie hebben en of de betreffende eigenaren
interesse hebben om er aan mee te werken.
In 2020 wordt (een deel van) de streetart
naar verwachting gerealiseerd.

FC Velsenoord op weg naar een
rookvrije generatie
Zwembad krijgt keurmerk Veilig
en Schoon
Ook dit jaar heeft zwembad De Heerenduinen het keurmerk Veilig & Schoon behaald.

Vanaf seizoen 2019-2020 mag er bij voetbalvereniging FC Velsenoord nog maar
op twee daarvoor aangewezen plekken
worden gerookt. Dit om kinderen zo min
mogelijk in aanraking te laten komen met
rokende ouders en roken te ontmoedigen.

Ed van Beilen, voorzitter van FC Velsenoord
licht toe: “De kans bestaat dat er over een
paar jaar helemaal niet meer gerookt mag

worden bij sportverenigingen. Samen met
stichting SportSupport kwamen we tot een
tussenoplossing zodat de overgang straks
minder groot is. In de kantine en rondom de
velden staan nu borden waarop staat dat je
daar niet meer mag roken.
Door nu al gedeeltelijk een rookvrije sportclub te zijn, wennen mensen zo langzaam
aan het idee van minder tot niet roken. Bewustwording heeft nou eenmaal tijd nodig”.

Het Keurmerk Veilig & Schoon, uitgegeven door Stichting Zwembadkeur, is bedoeld voor zwembaden, zwemparadijzen en
zwemscholen. Het geeft aan dat het goed zit
met de veiligheid en de hygiëne. Bovendien
voldoen de zwembaden met dit keurmerk
aan eisen, zoals een toezichtplan, bekwaam
en herkenbaar personeel, een schoonmaakplan en een protocol voor de afhandeling
van klachten. Van de circa 560 zwembaden
in Nederland hebben er 246 dit keurmerk.
Kijk voor meer informatie op www.zwembadkeur.nl

Nieuwe attentiepalen op het
strand
Deze zomer hebben ouders met kinderen via een flitspeiling hun voorkeur gegeven voor nieuwe attentiepalen op het
strand. Zo’n 200 mensen hebben gereageerd. Zij hebben gekozen voor: een
boot, een vis, een strandbal, een vuurtoren, een krab en een schelp. Een bureau heeft nieuwe attentiepalen ontworpen van oude meerpalen met de gekozen
voorwerpen.

Afgelopen week zijn de oude Nijntjepalen

vervangen door de nieuwe attentiepalen. Ze
staan op het strand van IJmuiden aan Zee
en IJmuiderslag.
De nieuwe palen passen goed bij het DNA
van IJmuiden dat onderdeel maakt van het
project de Rauwe Loper.
Als er iemand interesse heeft in één van de
oude Nijntjepalen (of alleen de bovenkant)
dan horen we dat graag uiterlijk 20 november (mail naar ihoogendijk@velsen.nl, of
amulder@velsen.nl ).

Burgemeester ontbijt mee
Donderdag 7 november ging burgemeester Frank Dales ontbijten met groep 7 van
basisschool Jan Campert uit Driehuis. Met
dit gebaar werd invulling gegeven aan het
Nationaal Schoolontbijt, waarbij een half
miljoen kinderen samen gezond ontbijten
op zo’n 2.750 basisscholen.

Burgemeester Dales onderstreepte, net als
zijn 250 collega burgemeesters in het land,
het belang van een gezond ontbijt. Aan de
ontbijttafel maakten de kinderen en de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar en
wisselden ze van gedachten.
Donatie aan Het Vergeten Kind
Aan het eind van het ontbijt ‘betaalde’ de burgemeester voor zijn ontbijtje door te doneren

aan de stichting Het Vergeten Kind, dit jaar
het goede doel van het Nationaal Schoolontbijt.
Deze stichting zet zich in voor kinderen die
het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Zodat deze kwetsbare kinderen
weer rust vinden, aandacht krijgen en zich op
hun toekomst kunnen richten.
Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt voor
het 17e jaar een week lang aandacht aan het
belang van een gezond ontbijt. Veel kinderen ontbijten niet of niet gezond. Het Nationaal Schoolontbijt heeft de steun van het
Voedingscentrum, Jongeren Op Gezond Gewicht, de Maag Lever Darm Stichting en de
Nederlandse Coeliakie Vereniging.
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GEMEENTE VELSEN

Begroting 2020
wat betekent die voor u?

Velsen kan op ons rekenen
In Velsen kan de wind plotseling opsteken. Je voelt de wind in je gezicht. Een goed moment om
met de vlieger naar het strand te gaan, want het is juist de tegenwind die de vlieger doet stijgen.
Ook de begroting kent wat financiële tegenwind; teruglopende rijksmiddelen en oplopende
kosten. We laten zien dat we hiermee kunnen omgaan. Door te besparen en inkomsten te
verhogen. Dankzij de meerjarig sluitende begroting kunnen we ons zichtbaar sterk blijven
maken voor Velsen.

De begroting is ingedeeld in
vijf thema’s:
Dienstverlening

pag. 2

Samenspel

pag. 2

Energie en Duurzaamheid

pag. 3

Leefbaar en aantrekkelijk

pag. 3

Iedereen doet mee

pag. 4

De kerngetallen hebben we in een
overzicht bij elkaar gezet
Waar komt ons geld vandaan?

begroot
2019

begroot
2020

5

1

Algemene uitkering

96,9

101,1

2

Uitkeringsverstrekkingen

19,8

19,9

3

Lokale heffingen

19,1

19,7

4

Afvalstoffenheffing en rioolrecht

16,7

16,9

5

Grondexploitaties en vastgoed verkoop

5,3

3,7

6

Overige inkomsten
Totaal

Waar gaat ons geld naar toe?

21,4

21,7

179,2

183,0

begroot
2019

4
1

3
2

begroot
2020

4

(bedragen x € 1.000)

1

Ondernemend en duurzaam Velsen

13,9

5

15,1

2

Vitaal en sociaal Velsen

88,6

91,6

3

Wonen en leven in Velsen

27,3

27,6

4

Burger en bestuur

14,6

15,6

5

Organisatie en financiën

35,8

36,2

180,2

186,0

Totaal

Financiele kerngetallen

6

(bedragen x € 1.000)

3
2

1
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Dienstverlening
Vergroten gebruik berichtenbox

Digitale
toegankelijkheid

MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke,
beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische
berichten
van de overheid
aan individuele
inwoners. Velsen
Vergroten
gebruik
berichtenbox

Elke bezoeker,
gehandicapt
Digitale of niet, moet

gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.
MijnOverheid Berichtenbox (MOBB) is een persoonlijke,

iedere functionaliteit

toegankelijkheid

beveiligde postbus op Mijnoverheid.nl voor alle elektronische
berichten van de overheid aan individuele inwoners. Velsen

Digitale aangifte van geboorte

Begrijpelijke brieven

Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan.

schrijven op Taalniveau B1;

Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog wel een

begrijpelijke, heldere teksten

handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt

met korte, makkelijke en
Velsen gaat brieven (her)
actieve zinnen. Als onderschrijven op Taalniveau B1;
deel hiervan wordt ook
begrijpelijke, heldere teksten
geëxperimenteerd met
met korte, makkelijke en
beeldbrieven; brieven met
actieve zinnen. Als ondersimpele taal en plaatjes erbij.
deel hiervan wordt ook
We starten met de brieven
geëxperimenteerd met
van team Sociaal Domein.
beeldbrieven; brieven met

gaat in 2020 de MOBB voor meer berichtenstromen inzetten.

Digitale aangifte van geboorte

op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.
Geboorteaangifte kan vanaf 2020 online worden gedaan.
Na de digitale aangifte moeten ouders dan nog wel een
handtekening zetten. De ambtenaar burgerlijke stand komt
op huisbezoek om de geboorteakte te laten ondertekenen.

van de website op
Elke bezoeker,
verschillende apparaten
gehandicapt of niet, moet
kunnen benutten en de
iedere functionaliteit
informatie tot zich kunnen
van de website op
nemen. Dit vraagt een
verschillende apparaten
flinke aanpassing aan onze
kunnen benutten en de
websites, het intranet en
informatie tot zich kunnen
de mobiele applicaties.
nemen. Dit vraagt een
Velsen scoort in 2019 een
flinke aanpassing aan onze
toegankelijkheid van 65%
websites, het intranet en
voor de website velsen.
de mobiele applicaties.
nl. Bij andere gemeenten
Velsen scoort in 2019 een
is dit 86%. Een blinde
toegankelijkheid van 65%
man heeft, namens de
voor de website velsen.
stichting Accessibility,
nl. Bij andere gemeenten
aan onze organisatie
is dit 86%. Een blinde
gedemonstreerd hoe
man heeft, namens de
het is om als visueel
stichting Accessibility,
gehandicapte Velsen.nl te
aan onze organisatie
bezoeken. In 2020 starten
gedemonstreerd hoe
we met het verbeteren
het is om als visueel
van de digitale toegang
gehandicapte Velsen.nl te
tot informatie over het
bezoeken. In 2020 starten
Sociaal Domein, waarna de
we met het verbeteren
rest van de gemeentelijke
van de digitale toegang
informatie volgt.
tot informatie over het

Velsen gaat brieven (her)

Begrijpelijke brieven

simpele taal en plaatjes erbij.
We starten met de brieven

Frontoffice
vanaf
van team Sociaal
Domein.
nu eerste aanspreekpunt hulpvraag
Voor
inwoners met
vragen
Frontoffice
vanaf

over
het sociaal
domein wordt
nu eerste
aanspreek-

TRACK & TRACE
Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van
het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’).

TRACK & TRACE

De klant kan dan zelf inzien wanneer de bestelling geleverd
wordt. In 2020 wordt dit ook voor een groot aantal
Bij webshops is het heel gebruikelijk om de levering van
producten en diensten van de gemeente Velsen geregeld.
het bestelde product online te volgen (‘track-and-trace’).
Inwoners kunnen dan online op ieder moment inzien hoe het
De klant kan dan zelf inzien wanneer de bestelling geleverd
met een aanvraag gesteld is.
wordt. In 2020 wordt dit ook voor een groot aantal
producten en diensten van de gemeente Velsen geregeld.
Inwoners kunnen dan online op ieder moment inzien hoe het
met een aanvraag gesteld is.

gemeente_velsen

in
2020hulpvraag
één centrale frontofpunt

fice
bestaat uit
Vooringericht.
inwonersDeze
met vragen
speciaal
getrainde
medeover het sociaal domein wordt
werkers
metcentrale
basiskennis
van
in 2020 één
frontofhet
Sociaal
domein.
Zij
kunfice ingericht. Deze bestaat uit
nen
uw vraag
verhelderen
speciaal
getrainde
mede- en
eenvoudige
vragen
meteen
werkers met basiskennis
van

Sociaal Domein, waarna de

snel
afhandelen.
Dit Zij
zorgt
voor
het Sociaal
domein.
kunkortere
wachttijden.
nen uw vraag verhelderen en

rest van de gemeentelijke
informatie volgt.

eenvoudige vragen meteen
snel afhandelen. Dit zorgt voor
kortere wachttijden.

Samenspel
Samenspel

Verfraaien
entree
Verfraaien
IJmuiden
entree
IJmuiden
Sinds het beëindigen van

2020 uniek
evenementenjaar
In 2020 staat SAIL Amsterdam op

2020 uniek
ware
in IJmuiden met de Pre-Sail.
evenementenjaar

de agenda. De SAIL begint als het
Dit
evenement
wordt
ook gekoppeld
In 2020
staat SAIL
Amsterdam
op
aan
het
jaarlijkse
Havenfestival
de agenda. De SAIL begint als het
IJmuiden.
Tijdens met
de Pre-Sail
zijn
ware in IJmuiden
de Pre-Sail.
verschillende
tallships
die
dan
al
Dit evenement wordt ook gekoppeld
in
dehet
haven
van IJmuiden
zijn, te
aan
jaarlijkse
Havenfestival
bezoeken.
Voor
Velsen
krijgen
IJmuiden. Tijdens de Pre-Sail zijn
thema’s
als energietransitie,
Techport
verschillende
tallships die dan
al
en
innovatie
extra
aandacht
binnen
in de haven van IJmuiden zijn, te
de
evenementen
die in het
kader
bezoeken.
Voor Velsen
krijgen
van
SAIL
worden
georganiseerd.
thema’s als energietransitie, Techport

Cultuuraanbod: divers en toegankelijk!
Velsen biedt veel op het gebied van kunst en cultuur:
indrukwekkende festivals en evenementen, diverse musea,
historisch
erfgoed en een
rijk verenigingsleven.
Kunst en
Cultuuraanbod:
divers
en toegankelijk!

cultuur
inspireert,
plezier,van
daagt
uit en
en cultuur:
verbindt. Het
Velsen biedt
veel opgeeft
het gebied
kunst
is
daarom
van
maatschappelijke
waarde
voor
de gemeente
indrukwekkende festivals en evenementen, diverse
musea,

Velsen.
Iedereen
moet
in aanraking
kunnen komen
meten
historisch
erfgoed
en een
rijk verenigingsleven.
Kunst
kunst
en
cultuur,
ongeacht
culturele
achtergrond,
inkomen
cultuur inspireert, geeft plezier, daagt uit en verbindt. Het
of
opleiding.
2020 werken we
aan het
vergroten
van
is daarom
vanvanaf
maatschappelijke
waarde
voor
de gemeente
de
toegankelijkheid,
zichtbaarheid
en
bekendheid
van
Velsen. Iedereen moet in aanraking kunnen komen met

cultuur
Velsen ongeacht
en steunen
we vernieuwende
ideeën.
kunst enincultuur,
culturele
achtergrond,
inkomen
of opleiding. vanaf 2020 werken we aan het vergroten van
de toegankelijkheid, zichtbaarheid en bekendheid van
cultuur in Velsen en steunen we vernieuwende ideeën.

de bootverbinding tussen
IJmuiden en Amsterdam is
een
deel
de aanwezige
Sinds
hetvan
beëindigen
van
infrastructuur
bij het
de bootverbinding
tussen
Pontplein
overbodig.
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IJmuiden en
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2019
zijn
acht
verkeerseen deel van de aanwezige
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varianten
voor
infrastructuur
bij het
het
nieuwe
Pontplein
Pontplein overbodig. In
bedacht
2019 zijnmet
achtdiverse
verkeersbelanghebbenden,
zoals
kundige varianten voor
bewoners,
het nieuwebelangenPontplein
groepen
en ondernemers.
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In
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zoals
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VAN PONT TOT PARK
Velsen gaat, samen met Woningbedrijf Velsen, inwoners,
projectontwikkelaars en andere belang-hebbende partijen het

VAN PONT TOT PARK

gebied ‘van pont tot park’ vernieuwen. Het betreft het deel tussen
het
Pontplein,
het Stadspark,
debedrijf
Kanaaldijk
en de
Heerenduinweg.
Velsen
gaat, samen
met Woning
Velsen,
inwoners,
Aandachtspunten hierbij
zijn hetbelang-hebbende
type woningen, de
ontwikkeling
projectontwikkelaars
en andere
partijen
het
van
een‘van
aantrekkelijk
centrum
en het vergroenen
omgeving.
gebied
pont tot park’
vernieuwen.
Het betreftvan
hetde
deel
tussen
In 2020
is de visie
”het ontwikde
kelingsperspectief”
klaar en starten
het
Pontplein,
het Stadspark,
Kanaaldijk en de Heerenduinweg.

kennis te laten maken met het

we
met een aantalhierbij
ontwikkelingen
in het
gebied. de ontwikkeling
Aandachtspunten
zijn het type
woningen,
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Klimaatdoelstellingen bereiken

Op internationaal niveau sluiten landen milieu- en klimaatakkoorden. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestimuleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder

Klimaatdoelstellingen bereiken
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De Averijhaven krijgt een
naar
nieuwe functie. De afgeEnergiehaven
lopen jaren onderzochten

uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te
Op internationaal niveau sluiten landen milieu- en klimaathalen. In het landelijke klimaatakkoord staat dat Velsen de CO2akkoorden. Zo wordt wereldwijd een duurzamer milieu gestiuitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde
muleerd. Deze akkoorden worden per land en regio verder
omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van
uitgewerkt om zo de afgesproken klimaatdoelstellingen (Parijs) te
grondstoffen en producten (circulaire economie). Velsen is
halen. In het landelijke klimaatakkoord staat dat Velsen de CO2intensief bezig met thema’s op het gebied van milieu, energie,
uitstoot moet verminderen op het gebied van vervoer en bebouwde
duurzaamheid en klimaat. We werken lokaal en regionaal samen
omgeving. Daarnaast zetten we ons in voor het hergebruik van
om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Het college ziet
grondstoffen en producten (circulaire economie). Velsen is
klimaatverandering niet alleen als een aanleiding om in actie te
intensief bezig met thema’s op het gebied van milieu, energie,
komen, maar ook als een economische kans. Denk daarbij aan de
duurzaamheid en klimaat. We werken lokaal en regionaal samen
grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.
om de klimaatdoelstellingen te kunnen bereiken. Het college ziet
klimaatverandering niet alleen als een aanleiding om in actie te
komen, maar ook als een economische kans. Denk daarbij aan de
grootschalige ontwikkeling van windparken op de Noordzee.
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is in 2050. Velsen wil gaan voor een schone lucht en lagere
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industrie maakt het mogelijk in Velsen.”
Floor Bal
“Wethouder
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wind, zout en zoet water en restwarmte van
industrie maakt het mogelijk in Velsen.”
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De Heerenduinen. De gemeente geeft hiermee invulling aan
energiekosten door sportaccommodaties, de stadsschouwburg
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met sporthal het Polderhuis in Velserbroek en het zwembad
duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en biomassa. In
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2020 moet namelijk 14% van het energie-verbruik in Velsen
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duurzaam worden opgewekt .
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lopen jaren onderzochten
Ministerie I&M, RWS
Provincie Noord-Holland,
en gemeente Velsen of
Haven Amsterdam, Tata,
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2020 moet namelijk 14% van het energie-verbruik in Velsen
duurzaam worden opgewekt .

Wethouder Floor Bal

Leefbaar en aantrekkelijk
Innovatiefonds
MKB Velsen
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Met
het Innovatiefonds MKB
Innovatiefonds
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Met het Innovatiefonds MKB
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“Een veilige leefomgeving creëren we met elkaar, zowel
lokaal als regionaal. Het is een samenspel tussen
het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van
en het inzettencreëren
van wetregelgeving.
”
“informatie
Een veilige leefomgeving
we&met
elkaar, zowel
Burgemeester
Frank Dales
lokaal als regionaal.
Het is een samenspel tussen
het nemen van voorzorgsmaatregelen, het delen van
informatie en het inzetten van wet- & regelgeving.”

takenpakket veiligheid
LeefbaarUitbreiding
en aantrekkelijk
Het takenpakket van de gemeente op gebied van

veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn:
• De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde)
Uitbreiding
takenpakket veiligheid

Burgemeester Frank Dales

Om klimaatverandering
tegen te gaan, gaan we
meer vergroenen in de

criminaliteit en de regierol van de gemeente
Het takenpakket van de gemeente op gebied van
bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en
veiligheid wordt steeds groter. Voorbeelden zijn:
radicalisering.
• De bestuurlijke aanpak van (georganiseerde)
• Uitbreiding van de bevoegdheden van de
criminaliteit en de regierol van de gemeente
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bij de aanpak van discriminatie, polarisatie en
gebiedsverboden en de mogelijkheid om een
radicalisering.
gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen.
• Uitbreiding van de bevoegdheden van de
• Daarmee hangt samen dat verschillende overheden
burgemeester, zoals het opleggen van huis- en
zich steeds meer verenigen en bestuurlijke,
gebiedsverboden en de mogelijkheid om een
strafrechtelijke interventies en preventieve
gedragsaanwijzing bij woonoverlast op te leggen.
maatregelen met elkaar afstemmen.
• Daarmee hangt samen dat verschillende overheden
zich steeds meer verenigen en bestuurlijke,
strafrechtelijke interventies en preventieve

intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland)
Het college wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontvan €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied
wikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit. Daarom
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt ondernemers financieel
krijgt de gemeente HIRB-subsidie (Herstructurering en
om het vooraanzicht van hun bedrijfspanden te verbeteren
intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland)
en inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten
van €100.000 voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied
bij hun bedrijfspanden aan te leggen. Hierdoor verbetert de
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt ondernemers financieel
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden als vestigingsplaats
om het vooraanzicht van hun bedrijfspanden te verbeteren
voor bedrijven. De openstelling van het fonds loopt van 1
en inritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaciliteiten
januari 2020 tot en met 31 december 2020. Om ondernemers
bij hun bedrijfspanden aan te leggen. Hierdoor verbetert de
te informeren wordt de parkmanager van de Bedrijven
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden als vestigingsplaats
Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden ingezet.
voor bedrijven. De openstelling van het fonds loopt van 1
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welke ideeën uitvoerbaar

januari 2020 tot en met 31 december 2020. Om ondernemers

zijn. Dit jaar, volgend jaar

willen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijken

te informeren wordt de parkmanager van de Bedrijven

en in het jaar 2021 gaan we

behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld

Investeringszone (BIZ) Havengebied IJmuiden ingezet.

hiermee aan de slag.

om het fietsen te stimuleren en veilig te houden.

Subsidie voor verbetering
vooraanzicht bedrijfspanden
Het college wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ont-

wikkelen.
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stimuleert dit. Daarom
Subsidie
voorNoord-Holland
verbetering
krijgt de gemeente HIRB-subsidie
(Herstructurering en
vooraanzicht
bedrijfspanden

maatregelen met elkaar afstemmen.

Bereikbare wijken

In 2020 vernieuwen we het parkeerbeleid, als onderdeel
van de Mobiliteitsagenda. Met het nieuwe parkeerbeleid
willen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de wijken
Bereikbare
wijken
behouden. Ook het fietsbeleid wordt vernieuwd en is bedoeld
In 2020 vernieuwen we het parkeerbeleid, als onderdeel
om het fietsen te stimuleren en veilig te houden.
van de Mobiliteitsagenda. Met het nieuwe parkeerbeleid
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Iedereen doet mee
“In Velsen moet iedereen die dit kan,
perspectief hebben op (vrijwilligers)werk.”
Wethouder Marianne Steijn

“In Velsen moet iedereen die dit kan,
perspectief hebben op (vrijwilligers)werk.”
Wethouder Marianne Steijn
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Visie op armoede
In 2020 heeft de gemeente
een nieuwe Armoedevisie
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GGZ-expertise in de wijk

gezocht met de GGD of
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Financiële kengetallen
Financiële
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De financiële kengetallen geven de financiële positie van de gemeente weer.
Vooral het verloop in de tijd van de kengetallen geeft inzicht. De kengetallen liggen
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in lijn met voorgaande jaren en zijn binnen de normen van de provincie.
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Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

DE TEGENSTELLING
Sander Scholts: De woonvisie van Velsen is
onder andere gekoppeld op hoofdlijnen aan
het landelijke beleid. De visie voor Velsen
heeft als doel om spreiding van woningen te
bewerkstelligen en nieuwbouw te realiseren
met diversiteit aan woningen, met name ook
wordt er nieuwbouw gerealiseerd met kleinere woningen. Dit alles is bedoeld om doorstroming te verzorgen op de woningmarkt
om de wachtlijsten te verminderen.

Iedere maand gaan er twee raadsleden in
gesprek over een actueel onderwerp in
de Tegenstelling. Deze maand zijn dat Ben
Hendriks (PvdA) en Sander Scholts (Forza!
IJmond) over de woonvisie 2040.

Deze maand staat de woonvisie op het
programma. Wat is jullie opgevallen?
Ben Hendriks: Deze week staat de Woonvisie op de agenda voor de sessie van de gemeenteraad. Deze Woonvisie zet de lijnen
uit hoe we de komende jaren met onze woningbouw omgaan. Voor de PvdA is dit een
belangrijk onderwerp, omdat het heel veel
inwoners raakt. Iedereen moet in een betaalbare, duurzame woning kunnen wonen
in een prettige omgeving met voldoende
voorzieningen in de buurt.
Naast de gemeente zijn veel partijen verantwoordelijk voor de woonkwaliteit in
Velsen. Woningcorporaties, woningbouwondernemers, zorginstellingen en zeker
ook de bewoners zelf. Samen kunnen we er
voor zorgen dat het fijn wonen is in de gemeente Velsen.

Wat wil je nog anders zien?
Ben Hendriks: Voor starters op de koopmarkt wordt het steeds moeilijker om een
betaalbaar huis te vinden. Bij woningbouwprojecten moet er voor deze groep betaalbare
huizen gebouwd worden. Met het bouwen de
duurdere woningen kunnen bewoners doorstromen die daar aan toe zijn. De huizen die
zij daar bij achterlaten moeten dan wel betaalbaar blijven voor inwoners die een start
op de woningmarkt maken. Bij woningbouwprojecten moet er dus een goede verdeling
gemaakt worden tussen betaalbare huizen
voor starters en voor het duurdere segment.
De woningcorporaties moeten er voor zorgdragen dat er voldoende betaalbare huurwoningen zijn. Ook zijn zij er verantwoordelijk
voor dat de bestaande huurwoningen worden
aangepast aan huidige wooneisen. Zoals isolering, maar ook aanpassen aan voorzieningen voor ouderen.
Sander Scholts: De wachtlijsten in Velsen
zijn gewoonweg niet meer te accepteren. Wat
Forza! Ijmond betreft betekent dit ook dat
de urgentieregeling moet komen te vervallen voor Statushouders, niet op lange termijn
maar zo snel mogelijk. De landelijke regelgeving is reeds aangepast en binnen Velsen
is deze urgentie of voorrangsregeling voor
Statushouders nog steeds actief en gezien de
landelijke wetgeving dus volledig overbodig.
Waarom de raad dit niet wijzigt is voor ons
onbegrijpbaar! Echter, eigen inwoners eerst
is niet mogelijk omdat dit wettelijk niet mag.
Gemeentes mogen wel zelf de urgentieregeling vaststellen. Wat Forza! betreft moet de
voorrangsregeling voor Statushouders eraf.
Gelijke monniken, gelijke kappen en gelijke
regels om aan een woning te komen.

Ben Hendriks: De wachttijd voor een woning is de gemeente Velsen is met drie jaar
relatief kort. Zeker in vergelijking met
omliggende gemeenten. Toch wordt, ook
in Velsen, de wachttijd op een gewenste
woning als lang ervaren. Goede voorlichting aan onze inwoners is essentieel om een
realistische verwachting te geven over de
wachttijd voor een woning.
Wat willen jullie nog meer meegeven
over de woonvisie?
Sander Scholts: Binnen deze visie wil Forza!
graag ook zien dat de urgentieverklaring
in het algemeen wordt herzien, niet zozeer
voor ouders die scheiden maar wel voor
echte urgente gevallen door mishandeling
of scheiding met kinderen. Een vast kader
hiervoor met daarnaast maatwerk voor individuele urgentie aanvragen.
Ben Hendriks: De PvdA ziet ook nog alternatieve woonmogelijkheden.
•

•

•

Zo laten groepjes huurders wel horen
dat zij voor hun woningen voorzieningen willen die niet door de woningcorporaties gerealiseerd worden. Wooncooperaties is hierop een antwoord.
De eerste Tiny Houses staan al bij het
strand, we willen meer locaties aanbieden waar Tiny Houses gerealiseerd
kunnen worden.
Verder wil de PvdA meer mensen in de
gelegenheid stellen om in Velsen hun
eigen betaalbare droomhuis te bouwen.

Sander Scholts: Forza! zou graag zien dat er
op korte termijn een volledig plan komt wat
met de raad, inwoners, woningbouwvereniging en anderen wordt besproken. Geen
pleisters meer op de wonden, maar een totaal pakket aan maatregelen om de woningbouw in Velsen zo snel mogelijk op orde te
krijgen, rekening houdend met alle problemen die er zijn en moeten worden opgelost.
Ben Hendriks: Afsluitend, zoals in de woonvisie 2040 staat: “Prettig wonen is nadrukkelijk een gedeelde inspanning van gemeente, corporaties, zorg- en welzijnspartijen en
bewoners zelf.”

RECTIFICATIE:
Rectificatie: Vorige week is per abuis Gideon Nijemanting verkeerd vermeld in het overzicht van de begroting

Woonvisie
De afgelopen jaren is er veel veranderd op
de woningmarkt, zowel lokaal als regionaal,
waardoor het huidige woonbeleid niet meer
aansluit bij de ambities van Velsen. Het college
stelt de raad daarom voor het woonbeleid te
herzien met de Woonvisie Velsen 2040.
2e Bestuursrapportage
Tijdens deze sessie staat de 2e Bestuursrapportage van 2019 centraal. Deze biedt een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Begroting 2019.
Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op afwijkingen van de beleidsvoornemens en belangrijkste financiële afwijkingen.
Subsidiebeleidskader
Een nieuw subsidiebeleidskader wordt tijdens
deze sessie voorgelegd aan de raad. Dit is het
juridische kader voor de verstrekking van subsidies. In sessies in november 2018 en januari
2019 heeft de raad voor de uitgangspunten van
dit kader al input geleverd.
Verordening maatschappelijke ondersteuning
Met ingang van 1 januari 2020 is de wetswijziging over het abonnementstarief voor Wmovoorzieningen van kracht. Door deze wetswijziging moet de gemeente Velsen de huidige
Verordening vervangen. De wijzigingen van de
verordeningen staan centraal tijdens de sessie.
Armoedevisie
Een nieuwe armoedevisie voor de gemeente
Velsen is in de maak. Het college bevindt zich
in de fase waarin zij zich een mening aan het
vormen is over de gewenste uitgangspunten
en vormgeving van een armoedevisie. Graag
betrekt het college de raad hierbij in een vroeg
stadium. Tijdens deze sessie wordt de raad
daarom geïnformeerd over de actuele ontwikkelingen en worden de raadsleden in de gelegenheid gesteld om in een gesprek hun eerste
ideeën hierover te delen en hiermee richting te
geven aan de verdere uitwerking.
Prestatieafspraken woningbouw
De gemeente, de drie Velsense woningcorporaties en de huurdersraden hebben afspraken
gemaakt over diverse onderwerpen met betrekking tot de woningmarkt. Voordat de afspraken definitief worden vraagt het college de
gemeenteraad via een sessie om inbreng over
deze voorgenomen afspraken.
De sessies zijn donderdag 14 november 2019.
Locatie: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945,
IJmuiden, Aanvang 19u30.

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 2 november tot en met 8
november 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
Kennemerlaan 19, wijzigen gebruik kantoor
naar woning (04/11/2019) 96655-2019
IJsselstraat 4, plaatsen dakopbouw

(05/11/2019) 97094-2019
Berkenstraat 15, plaatsen
(05/11/2019) 97227-2019

dakopbouw

Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 26, bouwen veranda en plaatsen erfafscheiding (05/11/2019) 97168-

2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, legaliseren woning,
tweelaags uitbouwen voorzijde, plaatsen erker (08/11/2019) 98525-2019
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Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen 2 bomen
(04/11/2019) 96740-2019
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, splitsen woning
naar 2 woningen (08/11/2019) 98376-2019
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
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, plaatsen carports voor

gemeentevelsen |
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4 ambulances (04/11/2019) 55753-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 2 november tot en met 8 november
2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvan-

gemeente_velsen

gen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
Driehuis
Nieuwjaarsborrel, op 1 januari 2020 van
16:00 tot 22:00 uur, locatie Café Middeloo,
Driehuizerkerkweg 71(08/11/2019) 981152019

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 voor-

lopige 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
Berkenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(06/11/2019) 80982-2019
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw
(06/11/2019) 76053-2019
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik
naar fitnesscentrum, aanbrengen reclame
(07/11/2019) 58595-2019
Alexander Bellstraat 11, plaatsen dakop-

bouw (07/11/2019) 90526-2019
Pruimenboomplein 71, plaatsen balkonbeglazing (07/11/2019) 93060-2019
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd
plan gebruiken woning voor verhuur onzelfstandige woonruimte t.b.v. 4 naar 5 éénpersoons kamers (05/11/2019) 65129-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren uitbreiding fitness en wellness/ sauna (binnenen buitenruimte) (07/11/2019) 31587-2019
Velserbroek
Floraronde 289, vervangen gevelkozijnen
(07/11/2019) 89912-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag

omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning ingetrokken voor:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen antenne-installatie (06/11/2019) 76841-2019
Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een ontheffing verleend voor:
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 420 te IJmuiden
(nieuwbouwproject “De Duinen”), storten en afwerken hellingbaanvloer, planning in de nacht van 14 naar 15 november 2019 (08/11/2019) 94220-2019

Verkeersmaatregel; Aanleggen van individuele gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen
•

Wardenaarstraat 31, 1951 XP VELSENNOORD

•
•
•

A. Bellstraat 73, 1972 RB IJMUIDEN
De Noostraat 101, 1971 CC IJMUIDEN
Berkenstraat 21, 1971 KE IJMUIDEN

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 burge-

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Laat deze winter uw
binnenschilderwerk doen
Regio - De winter staat voor de deur en dan is het weer tijd om
de binnenboel een frisse schildersbeurt te laten geven voor de
komende jaren. Goed uitgevoerd schilderwerk hoeft per definitie niet duur te zijn. Hans v.d. Berg is een gediplomeerd schilder
met al meer dan 35 jaar ervaring, waarvan 20 jaar als zelfstandige. Hans komt persoonlijk bij de klant langs voor een vrijblijvende en duidelijke offerte op maat en voert het werk ook zelf uit,
dus geen verrassingen achteraf.
Bij Hans v.d. Berg kan men terecht
voor zowel binnen- als buitenschilderwerk, wanden, plafonds sauzen, behangen van alle soorten
behang, maar ook voor water- of
roetschade.
Vraag nog voor 10 december een
offerte aan en ontvang als cadeau
een 1/5 staatslot XL bij de offerte
voor binnenschilderwerk. Wie de
Velserbroek - Villa Westend is binnen zitten bij de openhaard, in offerte accepteert en voor 20 deniet alleen in de zomer de per- de gezellig bar, of in één van de cember ondertekend retour stuurt
fecte strandlocatie maar juist zalen met uitzicht op het water.
ontvangt een slagerscadeaubon
in de winter een magische plek Ook verzorgt Villa Westend dit van € 25,00 (slager naar eigen keumet knapperende haardvuren, jaar kerstpakketten voor bedrij- ze). Zo kan men zelf kiezen voor
glühwein, besneeuwde kerst- ven. Bestaande uit een cadeau- een lekker stukje vlees met Kerst.
bomen en honderden lichtjes bon van Villa Westend aangevuld
en lampionnen. Neem bij mooi naar eigen keuze met bijzondeweer plaats op het winterterras re producten van de leveranciers.
met loungebanken rondom een Zoals een mooie iberico ham,
haardvuur en uitzicht op de West- goede fles wijn of luxe bonbons.
broekplas.
Villa Westend is het gehele jaar
Geniet op elke mooie winterdag door een unieke locatie. Naast Vilvan een heerlijke kop koffie of la’s wintervibes is er ook weer een
een goed glas wijn. Of maak ge- volle winteragenda met leuke acbruik van één van de wintervibes tiviteiten, proeverijen, wandelinarrangementen. De wintervibes gen en speciale dineravonden.
arrangementen zijn all-in arran- Voor de kerstarrangementen kan
gementen voor een vaste prijs. er al gereserveerd worden. Villa
Van intieme borrel met familie of Westend is beide kerstdagen gevrienden tot uniek galadiner of opend. Bekijk de volledige agencompleet bedrijfsfeest, allen ge- da op de website www.villa-wesheel in wintersfeer. Lekker warm tend.nl. (foto: aangeleverd)

Villa Westend wintervibes

De cadeaubon geldt alleen voor
een offerte van minimaal drie dagen arbeid.
Hans v.d. Berg werkt uitsluitend
met professionele materialen en
volgens de geldende richtlijnen.
Bel vrijblijvend voor een offerte of
informatie naar 0251-248 030 / 06
2222 8516 of mail naar: hvdbschilderwerken@outlook.com. Website:
www.hansvdbergschilderwerken.nl
Het is natuurlijk ook mogelijk alvast een offerte aan te vragen voor
het buitenschilderwerk voor aankomend jaar. (foto: aangeleverd)

Bij ActionPlanet:

Optreden van de band
‘Schylger Stout’

Velsen-Zuid - Het wordt de leukste band van Terschelling en overzee genoemd: Schylger Stout. Op
zondag 17 november verzorgt de
band om 13.00 uur een optreden
bij ActionPlanet. Op speciaal verzoek van Ineke van der Geest, de
eigenaresse van het evenementenbedrijf, maakt de band de
overtocht naar het vasteland.
De band Schylger Stout bestaat
uit Jan Gerrits, Renske Duijm,
René de Beer, Frans Rosenberg,
Robin Jansen, Ron Botman en Lodewijk Hoekema. De vaste bezoekers van het evenement Oerol hebben ze al vele malen in actie kunnen zien en ook heeft de
band, die onder meer Ierse folkmuziek en oude Terschellinger
volksliedjes speelt, al een aantal
cd’s opgenomen. Op de website

www.schylgerstout.nl is meer informatie te vinden over de band,
het optreden bij ActionPlanet aan
de Laaglandersluisweg 12 te Velsen-Zuid is gratis toegankelijk. Ineke van der Geest, voorheen zelf
lid van diverse bands, wil van de
locatie een echt poppodium maken met op regelmatig terugkerende kleinschalige muziekevenementen. ,,Als je bij ons mag 4x4
rijden, dan mag je ook op een andere manier lekker herrie maken
toch? In ieder geval vallen we hier
niemand mee lastig zo tussen
twee snelwegen in. Het zal nog
wel wat tijd kosten om dit event
te laten groeien maar wij hebben
er zin in en we hopen op veel enthousiasme voor een lazy Sunday afternoon met goeie muziek,
bier en bitterballen.’’ (foto: aangeleverd)

