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  Uit het college

Rommel de bommel wat een gestommel, 
daar op de zolder… Het klinkt als de eer-
ste regel van een vrolijk sinterklaasliedje. 
Maar in werkelijkheid zou het in deze tijd 
van het jaar net zo goed over een inbre-
ker kunnen gaan. De feestdagen die weer 
voor de deur staan, zoals 5 december, de 
Kerstdagen en Oudejaarsdag, blijken na-
melijk zeer populaire dagen om in te bre-
ken. 
 

         
       

       
     

       
      
        

      

Simpele maatregelen
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Maandag 25 november lanceerde gemeen-
te Velsen de campagne #SafeStreets te-
gen onveiligheid op straat. Op deze ma-
nier maakt de gemeente inwoners bewust 
van het probleem van straatintimidatie, 
vooral gericht tegen vrouwen.

Veilig voelen op straat
     

        
       

        
          

      
      

     
    
       

     
       

    

Initiatief van de gemeenteraad
       

         
         

      
     

      
      
       

    
       
  

Geef het door
        

        
     

         
         

        
     
       

    

Met #SafeStreets van #metoo 
naar #wechange

Traditiegetrouw huldigt de gemeente 
Velsen jaarlijks haar sportkampioenen en 
worden andere sporters in het zonnetje 
gezet.

     
       

     
      

      
      

        
   

        
       

         
   

       
      

       

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

Traditiegetrouw meeste inbraken in december 
Feestdagen trekken elk jaar weer 
ongenode gasten aan

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen. 

     
         
        

      
       

     
       

    
  

       
 

        
      

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen

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 ongevraagd 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. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord De Stek 19:30 4 dec. 
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 9 dec. besloten 
 



Infopagina

28 november 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Afgelopen zaterdag 23 november open-
de wethouder Bram Diepstraten de ver-
nieuwde glijbaan in zwembad De Hee-
renduinen.

De glijbaan is geïsoleerd. Dat bespaart het 
zwembad 15.000 m3 gas per jaar, evenveel 
als het gemiddelde jaarverbruik van tien 
huishoudens in Nederland.
Bijkomend voordeel is dat de glijbaan min-

der tocht en er minder condensvorming is 
als het buiten koud is. Door de isolatielaag is 
de buis van glijbaan nu donker van binnen.
Daarom is er LED-verlichting aangebracht 
waarbij je lichte� ecten kunnen instellen. 
De glijbaan heeft ook een tijdmeting waar-
door je kunt zien hoe snel je beneden bent.  
Kom jij de nieuwe glijbaan binnenkort ook 
testen in De Heerenduinen? (Foto Reinder 
Weidijk)

Vernieuwde glijbaan zwembad 
De Heerenduinen

Herinrichting sportpark 
Schoonenberg-Waterloo

Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blij-
ven vinden. Als aanvulling op ons school-
zwemprogramma Swimming’s Cool benoe-
men we daarom wekelijks een ‘School van de 
Week’. De school van de week krijgt van ons 
400 zwemkaartjes om die week aan hun leer-
lingen uit te delen. De leerlingen van deze ba-
sisschool mogen dan op een bepaalde zater-
dagmiddag tussen 12:00 - 16:00 uur komen 
zwemmen tegen de voordelige prijs van na-

melijk € 2,00 i.p.v. € 4,90
Op onderstaande schema kunt u zien welke 
scholen de komende weken ‘School van de 
Week’ zijn:

• 7 december 2019  Vuurtoren West
• 14 december 2019 De Parnassia
• 11 januari 2020  De Zefi er
• 18 januari 2020  Franciscusschool
• 25 januari 2020  Pionier

School van de week
De gemeente Velsen wil het sportpark 
Schoonenberg-Waterloo in Velsen-Zuid  
breed inzetbaar, toegankelijker, pu-
blieksvriendelijker en groener maken.

Verenigingen en organisaties die het terrein 
nu gebruiken verwerken hun kijk hierop in 
een plan.  
 In het eerste kwartaal van 2020 organiseert 
de gemeente een inloopbijeenkomst voor 
omwonenden om de plannen toe te lichten. 
Wie komt kan meedenken over onder andere 

de invulling van het groen, de toegang tot het 
park en de invulling van het basketbalveldje 
aan de Ver Loren van Themaatlaan.
Vervolgens wordt er een masterplan ge-
maakt. Hierbij houden we, waar mogelijk, 
rekening met de ideeën die ons tijdens de in-
loopbijeenkomst zijn gegeven. In het master-
plan wordt een ontwerp uitgewerkt en komt 
de globale planning aan de orde.

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl/
actueel/projecten.

DE VISIE VAN LGV

WOONVISIE 2040
Fijn wonen voor iedereen.
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders hebben de Woonvisie 2040 gepresen-
teerd en hierin worden de ambities voor de 
komende jaren aangegeven.

Een van de onderwerpen is de vraag naar 
woningen die fors is toegenomen en er ligt 
een grote woningbouwopgave die vanuit de 
Provincie is aangegeven.
LGV vindt het belangrijk dat er voor alle in-
woners van Velsen voldoende woonruimte 
beschikbaar komt.

Er zijn locaties in beeld gebracht, waar even-
tueel nieuwbouw gerealiseerd kan worden 
(plancapaciteit), maar daar mogen wij niet 
blind op varen.

Uitgangspunt is verstedelijking, de hoogte in 
bouwen en vooral in IJmuiden. LGV is echter 
van mening, dat hier kritisch naar gekeken 
moet worden, want het moet wel realistisch 
zijn en zeker haalbaar ook met betrekking 

tot het parkeren.
LGV onderschrijft het voorstel van het colle-
ge, dat lokaal een goede differentiatie in de 
woningbouwbouw bewerkstelligd wordt en 
er voldoende woningen beschikbaar komen. 
Hiervoor is het wenselijk om extra capaciteit 
te hebben voor de ( middel)lange termijn 
dan de nu berekende behoefte. Wij moeten 
dus extra locaties in beeld brengen en plan-
nen van mogelijke ontwikkelaars,die willen 
investeren in woningbouw in Velsen serieus 
beoordelen.

Vooral woningen in het middensegment zijn 
noodzakelijk.
Uitgangspunt voor LGV is voldoende beschik-
bare, betaalbare woonruimte voor de inwo-
ners van Velsen.

Leo Kwant.
Fractievoorzitter LGV.

Nieuws van de raad

Wilt u in contact komen met de LGV, neem dan contact op via info@lgv-velsen.nl

De Raad van Velsen heeft twee soorten 
openbare vergaderingen. Namelijk sessie-
vergaderingen en raadsvergaderingen. In 
sessievergaderingen worden geagendeer-
de onderwerpen verder uitgediept en be-
sproken. 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 inspre-
ken over een onderwerp dat deze maand 
wordt besproken, dan kan dat alleen bij ses-
sievergaderingen. Dit is ook het moment 
waarop raadsleden nog een oordeel vormen 
en waar u dus ook het meeste invloed kunt 
hebben. 

WIST U DAT

Leo Kwant
Fractievoorzitter

DE EERSTVOLGENDE 
VERGADERING

Op donderdag 28 november vergadert de 
Raad van Velsen. U bent van harte welkom 
op het gemeentehuis, ingang Plein 1945 in 
IJmuiden. De vergadering start om 19u30.
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Voor de zomervakantie hebben we u via een enquête 
gevraagd wat u vindt van het nieuwe afvalinzamelsysteem. 
Ruim 3100 keer is de enquête ingevuld. Alle reacties, tips 
en opmerkingen hebben wij verzameld. In deze uitslag 
kunt u lezen hoe er per wijk over dit systeem wordt 
gedacht en welke belangrijkste aandachtspunten uit de 
enquête zijn gekomen.

Enquête 
is 3169 keer 

ingevuld

Hoe zit dat?
Uit de enquête bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) 
leest u hieronder.

“Hoe zit het met de kosten en opbrengsten 
van afval?”
Wat kost het om afval te scheiden? En wat 
levert het op? Veel inwoners hebben aan- 
gegeven dat ze hier vragen over hebben. 
Afval scheiden kost geld. Er moeten immers 
extra containers geplaatst en geleegd 
worden. Als mensen afval goed scheiden, 
heeft afval waarde. Het heeft waarde in de 
vorm van geld, én het heeft waarde omdat 
het hergebruikt kan worden. Daardoor 
hoeven er minder nieuwe grondsto�en 
gebruikt te worden. Sommige soorten afval 
leveren geld op, zoals papier, glas en textiel. 
Deze afvalsoorten zijn net als plastic, blik 
en drankkartons uitstekend te recyclen tot 
nieuwe producten. Andere soorten afval, 
zoals groente, fruit en tuinafval (gft) zijn  
te verwerken tot compost en biogas. Dat 
levert geen geld op maar het verbranden  
van restafval is veel duurder dan het 
composteren van gft-afval. 
Om afval scheiden te stimuleren heft de 
rijksoverheid de belasting op het verbranden 
van restafval. Daarnaast is het natuurlijk 
zonde om afval te verbranden terwijl je er 

nog nieuwe producten van kunt 
maken. Kortom: afval scheiden  

is een stuk duurzamer én  
het is goedkoper. Een  
win-winsituatie dus! 

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Minder rolcontainers aan huis
•  Zijn beter afval gaan scheiden
•  Blij met oranje bak, hoef niet 

steeds plastic weg te brengen

•  Er zijn te weinig containers
•  Plastic container zit te snel vol
•  We moeten meer doen, maar 

krijgen er niks voor terug

GFT

Velserbroek

729 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

41% 59%

Enkele reacties

Manier van inzamelen

• Ik kan altijd mijn restafval kwijt
• Minder bakken in mijn tuin
• Minder last van stankoverlast

•  Waarom moet ik scheiden? 
Alles belandt toch op één hoop!

•  Er ligt veel rommel naast en 
rondom de containers

•  Het is lastiger voor ouderen en 
mindervaliden

GFT

Velsen-Noord

267 Personen vulde  
de enquête in

Tevreden

Ontevreden

51% 49%

De belangrijkste aandachts-
punten uit de enquête:

 -  Het vaker legen van 
de plastic container

 -  Ondergrondse 
containers voor 
restafval vaker legen

 

 -  Afvaldumpingen 
aanpakken
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“Wat gebeurt er nou echt  
met mijn gescheiden afval?”
Gescheiden afval gaat naar ge- 
specialiseerde bedrijven die het  
verwerken tot grondsto�en voor 
nieuwe producten. Heel soms gaat 
plastic, gft of papier toch de ver-
brandingsoven in. Dit gebeurt  
alleen als het te vervuild is met  
ander afval, waardoor het niet  
gerecycled kan worden. Daarom  
is het zo belangrijk afval goed te  
scheiden. Dan wordt gft weer 
nieuw compost, krijgt uw plastic 
een nieuw leven als broodtrommel 
en komt uw oud papier terug  
als krant. 

“Waarom mag ik zelf niet kiezen 
welke ondergrondse restafval- 
container ik wil gebruiken?”
Iedereen kan meerdere containers 
gebruiken. Als u toch liever een 
andere container wilt gebruiken, 
laat het ons dan weten. 
Stuur hiervoor een mailtje naar 
afval@velsen.nl (of bel ons op 
tel. 0255 - 567200) met uw adres 
en het nummer van de container 
die u graag wilt gebruiken, dan 
zorgen we dat u toegang krijgt 
tot deze container.

“ Waarom kan ik niet in elke ondergrondse container 
mijn zwerfvuil weggooien?”

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor 
zwerfvuil. Op dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuil-
klepjes. De leverancier doet zijn best om in 2019 nog 160 extra 
containers van een zwerfafvalklep te voorzien. In 2020 volgen 
er nog 80 klepjes en dan kunnen bewoners bij alle restafval- 
containers ook zwerfafval kwijt.

“Waar laat ik glas dat te groot  
is voor de openingen van de  
glasbak?”
De glasbak is alleen voor verpak-
kingsglas, dus glazen potten en 
flessen van eten of drank. Al het 
andere glas, zoals theeglazen, 
vazen en glasplaten horen niet in 
de glasbak thuis. Dat glas heeft 
een andere samenstelling en moet 
apart van verpakkingsglas gere-
cycled worden. Deze glassoorten 
kunt u naar het afvalbrengstation 
brengen; hier staat een aparte bak 
voor deze glassoorten zodat het 
wel hergebruikt kan worden. 
Lukt dat niet, dan mag u dit glas 
ook in de restafvalbak doen.  
Glaswerk of vazen die nog goed 
zijn, kunnen natuurlijk ook naar  
de kringloopwinkel.

“Waarom staan er bij hoogbouw 
niet meer containers om afval te 
scheiden?”
Wij zien natuurlijk heel graag dat  
ook bewoners uit flats of appar-
tementencomplexen hun afval 
scheiden. Voor papier en glas 
staan bij sommige wooncom-
plexen ondergrondse containers 
in de buurt, en in sommige ge- 
vallen ook voor plastic/blik drank- 
kartons. Maar dat zijn er nog niet 
veel. Bewoners van hoogbouw 
kunnen hun papier, textiel, glas en 
plastic kwijt bij de afvaleilandjes 
die onder andere bij verschillende 
supermarkten te vinden zijn. We 
gaan vanaf 2020 extra containers 
plaatsen bij hoogbouw complexen. 
Bewoners van flats of apparte-
mentencomplexen krijgen dan 
meer mogelijkheden om hun afval 
dichterbij huis gescheiden weg te 

gooien. Bijvoorbeeld door extra 
containers voor papier en GFT  
te plaatsen. 

“Hoe zit dat met glas op kleur?”
U gooit uw glas op kleur in de 
glas bak en vervolgens komt er  
een vuilniswagen die het in één 
container leegt. Hoe zit dat nou?
De vuilniswagen heeft net als de 
container ook drie vakken, het  
legen van de container gaat per 
vak en dus blijft het glas ook in  
de wagen per kleur gescheiden.

“Dit systeem is toch achterhaald, 
kunnen we niet beter alles in één 
bak doen en dan nascheiden?” 
Was het maar zo eenvoudig. Ver- 
schillende afvalstromen zijn on-
geschikt voor nascheiding, zoals 
gft en papier. Gft en etensresten 
zijn vochtig, dus dit afval plakt 
aan allerlei andere soorten afval 
waardoor het niet goed is na te 
scheiden. Papier dat met gft in 
aanraking is geweest, is niet meer 
te recyclen. En andersom geldt 
hetzelfde, gft dat in aanraking 
komt met papier kan de inkt van 
het drukwerk losweken en mag 
dan niet meer tot compost ver-
werkt worden. 
We doen alleen aan nascheiding 
waar dat niet anders kan. Maar 
dan worden alleen plastic, blik 
en drankkartons uit het restafval 
gehaald. Dat is trouwens wel van 
een lagere kwaliteit dan het plastic 
dat mensen thuis gescheiden weg- 
gooien. Door thuis afval aan de 
bron te scheiden, krijg je de beste 
kwaliteit grondsto�en om te her-
gebruiken. Het heeft dus zeker zin! 
Het nascheiden van afval is weer 
beter dan verbranden, maar het is 
zeker geen goede vervanger van 
het thuis scheiden van afval. 

“Waarom is het gat van de papier- 
container kleiner geworden?”
Dit is aangepast vanwege de  
veiligheid en om te zorgen dat  
er alleen papier in past. De vorige 
containers waren verouderde  
modellen. Afgelopen jaren hebben 
landelijk de papiercontainers 
smalle ‘brievenbusachtige’ in-
werpopeningen gekregen. Door 
de kleinere inwerpopening van  
de papiercontainers moet u dozen 
wel eerst klein maken voor dat u 
ze in de container kunt doen. Het 
klein maken van dozen heeft nog 
een voordeel; er past zo meer 
papier/karton in de container. 
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 Tips die we gaan uitvoeren:
• Plaats zwerfvuilklepjes op alle ondergrondse containers
• Geef educatie en voorlichting op scholen 
• Plaats meer ondergrondse containers voor papier
• Ga ook bij flats GFT inzamelen 

 Tips die we gaan onder zoeken en kijken of het mogelijk is:
• Vaker ophalen van GFT in warme maanden
• Vaker legen van oranje bak
• Plaats meer glasbakken
• Geef meer informatie over wat in welke bak mag
• Meer containers voor textiel

U gaf ons ook veel tips die 
het voor u makkelijker zouden 
maken om afval te scheiden:

Velsen-Zuid

110 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers49%

51%

Enkele reacties

-   De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk

-   Niet te slepen met 
vuilniszakken

-  Ik wil niet zoveel rolcontainers  
aan huis

Enkele reacties

-  Ik heb meer ruimte in de tuin
-  Ik heb geen last van 

stankoverlast van de grijze 
container

-  Ik vind één afvalpas per huis 
te weinig

-  De ondergrondse container is 
niet goed bereikbaar

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

29%

71%

50%50%

Santpoort-Noord

270 Personen vulde  
de enquête in

GFT

woningen met  
4 rolcontainers87%

13%

Enkele reacties

-  De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk, 
zeker met luiers

-  Geen last van volle 
ondergrondse containers

-  Staan wel erg veel bakken in 
de tuin

-  Eens per maand legen is met 
luiers niet hygiënisch

Enkele reacties

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
-  Fijn containers zijn afgesloten 

voor illegaal gebruik

-  Het is onhandig om maar 
voor 1 container toegang te 
hebben

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

GFT

Manier van inzamelen

68%

32%

91%

9%

Santpoort-Zuid

113 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers94%

6%

Enkele reacties

-  De vier rolcontainers maken 
afval scheiden makkelijk

-  Niet te slepen met 
vuilniszakken

-  Overlast van veel bakken die 
in de stegen staan

Enkele reacties

- Ik heb meer ruimte in de tuin
-  Ik kan op elk moment mijn 

restafval weggooien

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

28%

72%

100%

Manier van inzamelen Manier van inzamelen

TIPS
Om afval scheiden 

makkelijker te
maken

U gaf ons ook veel tips die 
het voor u makkelijker zouden 
maken om afval te scheiden:

TIPS
Om afval scheiden 

makkelijker te
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Hoe nu verder?

Uit de enquête is duidelijk naar voren 
gekomen dat de plastic bak snel vol 
zit en ook de ondergrondse containers 
regelmatig vol zijn. 

Vaker legen plastic container
De oranje bak zit bij veel van u na twee of 
drie weken al vol. U geeft allemaal aan dat 
het prettig zou zijn als deze vaker (dan 
eens per vier weken) wordt geleegd. Nu 
verdwijnt het plastic afval, dat niet meer 
in de oranje bak past, meestal toch bij 
het restafval. Dat is jammer. Wij zijn met 
HVC aan het kijken of de oranje bak vaker 
geleegd kan worden.Het moet logistiek  
wel passen, zonder dat de kosten extreem 
hoog worden. 

Volle ondergrondse containers
Er zijn veel klachten over volle ondergrond-
se containers. In de restafvalcontainers  
zit een volmeldsysteem, waardoor ze een  
signaal afgeven richting HVC als ze bijna 
vol zijn. Na een inregelperiode loopt dit  
systeem bij vrijwel alle containers goed. 
Er zijn nog een paar locaties die extra 
aandacht nodig hebben. Wij zien dat de 
containers meestal op vrijdag, zaterdag en 
zondag worden gebruikt. Als op zondag-
middag de container dan vol is, kan hij pas 
maandag op zijn vroegst geleegd worden. 
Het intensieve gebruik in het weekend 
levert helaas soms problemen op waardoor 
zakken afval naast de container gezet wor-
den. De containerlocaties die veel gebruikt 
worden leegt HVC altijd op vrijdag nog 
extra keer. U mag natuurlijk ook gewoon op 
de andere dagen van de week de contai-
ners gebruiken, dan spreidt het vullen zich 
wat meer en komt overlopen in het week-
end minder vaak voor. Dit neemt niet weg 
dat we bij containerlocaties die tekort aan 
capaciteit hebben, kijken naar aanvullende 
oplossingen.

Afvaldumping
In mei zijn we begonnen met het project 
‘Velsen geen Bende’. Dat is hard nodig, 
want op sommige plekken in onze 
gemeente dumpen mensen vaak hun 
afval. We willen er graag achter komen 
waarom dit gebeurt, zodat we samen met 
bewoners een oplossing kunnen zoeken. 
We zijn daarom gestart in een eerste wijk 
in IJmuiden-Noord. Afvalcoaches van HVC 
gingen langs de deuren om met inwoners 
te praten over oorzaken en oplossingen.

De informatie die we hebben verzameld, 
gaan we gebruiken om samen met buurt- 
bewoners actie te ondernemen tegen het 
dumpen van afval. Als deze aanpak werkt, 
gaan we deze ook inzetten voor andere 
buurten in Velsen waar veel afval gedumpt 
wordt.

IJmuiden

1559 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers9%

91%

Enkele reacties

-  Het is makkelijk, geen 
gesleep met afval

-  Beter voor ouderen en 
mindervaliden

- Het is te verwarrend
- Veel bakken is armoedig

Enkele reacties

- Het werkt goed
-  Ik heb minder bakken in mijn 

tuin

-  Ik kan maar in 1 ondergrondse 
container mijn afval kwijt

-  Er is veel afvaldumping door 
mensen zonder pasjes

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

58% 42%

38%

62%

Driehuis

121 Personen vulde  
de enquête in

GFT

GFT

woningen met  
4 rolcontainers95%

5%

Enkele reacties

- Het is makkelijk
- Geen gesleep met afval

-  Het is een achterhaald 
systeem

-  Veel stankoverlast in de 
zomer

Enkele reacties

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
- Het is schoner

Tevreden vs 
ontevreden over  
4 rolcontainers

Tevreden vs 
ontevreden over 
ondergrondse 
container 

woningen met onder- 
grondse containers

Manier van inzamelen

Manier van inzamelen

31%

69%

100%

VELSEN Geen Bende!VELSEN Geen Bende!Geen Bende!VELSEN Geen Bende!VELSEN Geen Bende!

- Ik kan altijd mijn afval kwijt
- Het is schoner

Bedankt!
Wij willen iedereen heel erg bedanken 
voor het invullen van de enquête. 
Heeft u nog vragen over de enquête of 
over afvalinzameling in het algemeen, 
mail dan naar afval@velsen.nl 
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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 natuurlijk 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 web-
site www. O�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. U kunt zich abonneren op een door u 
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de 
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties ver-
schijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 16 november tot en met 
22 november 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 92, wijzigen gebruik wonen en 
verbouwen tot 4 appartementen (16/11/2019) 
101043-2019
Dudokplein 10, plaatsen gaskoeler, plaatsen 
reclame (18/11/2019) 101405-2019
Grevelingenstraat 15, plaatsen kozijn (zijge-
vel) (19/11/2019) 101881-2019
Kennemerlaan 54 RD, plaatsen reclame 
(21/11/2019) 102558-2019
Peperkers 41, plaatsen balkonbeglazing 

(21/11/2019) 102658-2019

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, gebruiken bega-
ne grond en 1e verdieping voor polikliniek 
(18/11/2019) 101214-2019

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, legaliseren  wijzigen 
voorgevel (17/11/2019) 101105-2019
Johan Maurits van Nassaulaan 27, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (18/11/2019) 101321-
2019
Kennemergaardeweg 3, vervangen uitbouw, 
plaatsen dakkapel (voorzijde) (19/11/2019) 
101855-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, kappen 2 bomen 
(20/11/2019) 102305-2019
Terrasweg 62 (en 60), plaatsen uitbouw voor-
gevel  begane grond, vergroten en plaatsen 

dakkapel voorgevel, uitbouw 1e verdieping 
achterzijde, dakuitbouw zolder (met nr. 60) 
(22/11/2019)
 
 (22/11/2019) 103068-2019

Velserbroek
Johanna Naberstraat 57, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 102285-2019

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 

Velsen-Noord
Nabij Velserkade 1(kadastraal C-2520), 
uitbreiden bestaande expeditieruimte 
(22/11/2019) 83013-2019

Ingediende aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
Verkoopkraam, op 31 december 2019, locatie: 
Galle Promenade 22 (18/11/2019) 101270-
2019

Verkoop etenswaren, verlenging stand-
plaatsvergunning, locatie:  Rijksweg 289 
(21/11/2019) 102492-2019 

Slagerij Vallentgoed, verlenging standplaats-
vergunning, locatie: Ster Bastion (22/11/2019) 
102918-2019

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch 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, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-

guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden 
Poolsterstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 87335-2019
Berkenstraat 15, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 97227-2019

Santpoort-Zuid
Albert Glasstraat 7, vergroten garage 
(19/11/2019) 82103-2019
Albert Glasstraat 3, plaatsen uitbouw 
(19/11/2019) 82089-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 163, plaatsen dakopbouw 
(20/11/2019) 86464-2019
Kruidbergerweg 90, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (21/11/2019) 99130-2019

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 be-
sluit 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 (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 evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Kerstmarkt Albert Heijn, op 6 en 7 december 
2019 van 10:00 tot 18:00 uur, locatie: Dudok-
plein 10
(20/11/2019) 94539-2019
 
Velsen-Zuid
Beeckestijn Cross, op 26 januari 2020 van 
10:00 tot 12:30 uur, locatie: Beeckestijn, 
Rijksweg 134
 (22/11/2019) 100810-2019

Castle Christmas Fair, op 28, 29, 30 november 
2019 van 11:00 tot 22:00 uur, op 1 december 
2019 van 11:00 tot 19:00 uur, locatie: Beeckes-
tijn, Rijksweg 134 (22/11/2019) 85347-2019

Velsen-Noord
Sinterklaas intocht, op 23 november 2019 van 
10:00 tot 12:00 uur, locatie: van Grote Hout-
kade naar Stratingaplantsoen (21/11/2019) 
100181-2019

Santpoort-Noord
Kerstsamenzang, op 25 december 2019 van 
00:00 tot 00:45 uur, locatie: Broekberger-
plein (22/11/2019) 92423-2019

Besluiten

 Melden kappen diverse locaties Santpoort-Noord
Aan de Kruidbergerweg en Princebospad 
in Santpoort-Noord worden bomen gekapt. 

Het gaat om 1 lijsterbes op de Kruidberger-
weg en 3 eiken aan het Princebospad. 

De bomen worden gekapt omdat ze dood 
zijn. 




