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• De Omgevingswet komt er aan. De minis-
ter houdt vast aan inwerkingtreding op 

    1 januari 2021. Er verandert dan veel voor 
de inwoners, ondernemers en de gemeen-
te. Door de Omgevingswet worden veel 
wetten en algemene maatregelen van be-
stuur gebundeld.   Plannen en projecten 
worden beter op elkaar afgestemd. Een 
vergunning hoeft nog maar bij een loket 
te worden aangeleverd en vergunnings-

aanvragen worden sneller afgehandeld. 
Ook participatie is een belangrijk onder-
deel van de Omgevingswet. Samenwer-
king vergroot de kwaliteit van besluiten 
en zorgt voor meer draagvlak.

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

  Uit het college

De gemeente Velsen zoekt naar manieren 
om mantelzorgers zo goed mogelijk te on-
dersteunen. Daarom zoeken we een aantal 
mantelzorgers om met elkaar uit te wisse-
len wat uw ervaringen zijn. We doen dit op 
woensdagavond 18 december van 19.30-
21.30 uur   in een ontspannen sfeer, onder 
het genot van een hapje en een drankje.

Wat betekent mantelzorger zijn voor u? Waar 
loopt u tegenaan? Wat helpt u om daarmee 
om te gaan en wat helpt niet? We willen voor-
al luisteren naar uw ervaringen. Zo kunnen 
we met elkaar bepalen wat in de nabije toe-
komst beter kan.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is zorgen voor een naaste zoals 
een familielid, een buurvrouw of een vriend. 
Zorg die vaak vanuit vanzelfsprekendheid ge-
beurt maar die soms toch best zwaar kan zijn. 
Daarom is het goed als ook mantelzorgers 
ondersteund worden bij hun zorg voor an-

deren. Voor hen is er mantelzorgondersteu-
ning en waardering. Het Centrum Mantel-
zorg (Socius) geeft individuele begeleiding, 
organiseert themabijeenkomsten en maakt 
nieuwsbrieven. Jaarlijks wordt bijvoorbeeld 
‘de Dag van de Mantelzorg’ georganiseerd en 
een waardering in de vorm van een VVV-bon 
verstrekt.

Ervaringen delen
We zouden graag met u in gesprek gaan over 
deze vormen van ondersteuning. En neem 
gerust iemand mee uit uw omgeving die hier-
over mee zou willen praten. Ook diegene aan 
wie u mantelzorg verleent is van harte wel-
kom. Aanmelden voor dit gesprek kan voor 
11 december aanstaande, telefonisch bij 
Anne Plas 06-11035329 of met een bericht 
aan aplas@velsen.nl. Schikt woensdagavond 
18 december van 19.30 - 21.30 uur u niet, 
maar u wilt wel graag meepraten, neem dan 
ook contact op met Anne. Dan kijken we naar 
de mogelijkheden.

Mantelzorgondersteuning in 
Velsen: kan dat beter?

Houtkachel aan? Je ziet het niet, 
maar het is er wel..
 Nu de kou weer in de lucht zit, gaan in 
steeds meer huizen de open haarden, in-
zethaarden en vrijstaande kachels aan. 
Deze kachels zorgen niet alleen voor ver-
warming, maar geven ook sfeer in huis. 
Echter kan stoken met hout voor omwo-
nenden hinder en gezondheidsklachten 
veroorzaken. Ook wanneer je de rook 
niet ziet. Toch een vuurtje aan? Met deze 
tips kun je de uitstoot van schadelijke 
sto� en beperken. 
 
Stooktips: juiste kachel,schoonmaken, 
droog hout
Zorg voor de juiste grootte kachel in ver-
houding tot de ruimte die u wilt verwarmen. 
Schoorstenen en rookkanalen moeten goed 
zijn afgestemd met de haard of kachel. Het is 
ook belangrijk dat u, tenminste één keer per 
jaar, uw schoorsteen door een erkend vakman 
schoon laat maken. Maak het vuur aan met 
aanmaakblokjes en kleine houtjes en stook al-
leen droog, onbehandeld hout. Stook niet bij 
windstil of mistig weer. 

Stooktips: Frisse lucht, controleer de 
vlam
Voldoende frisse lucht in de ruimte waar ge-
stookt wordt is belangrijk, net als volledige 
luchttoevoer tijdens het stoken. U kunt dit 
zelf controleer door naar de kleur van de rook 

en de vlam te kijken. En als laatste: laat hout-
vuur vanzelf uitbranden. Door de stooktips te 
volgen houdt u rekening met uw buren en be-
perkt u overlast en gezondheidsklachten voor 
uw omgeving. Meer informatie over de tips 
kunt u vinden op www.milieucentraal.nl en 
odijmond.nl/houtrook.   

Gezondheidse� ecten
Houtrook bevat ongezonde stoff en en draagt 
bij aan luchtverontreiniging. De GGD geeft 
informatie over mogelijke gezondheidseff ec-
ten van blootstelling aan houtrook. Ook geven 
zij voorlichting over stoken met zo min moge-
lijk overlast en eff ect op uw gezondheid. Op 
ggdkennemerland.nl vindt u meer informatie 
over gezondheidseff ecten van houtrook.

Visie Luchtkwaliteit 2017 – 2021
De vier IJmondgemeenten werken sinds 2012 
samen aan de verbetering van de luchtkwali-
teit. Initiatiefnemer van de Visie Luchtkwa-
liteit is het platform Milieu en Gezondheid 
waarin portefeuillehouders gezondheid en 
milieu van de vier IJmondgemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest zijn ver-
tegenwoordigd. Afgelopen vier jaar werkte dit 
platform nauw samen met Omgevingsdienst 
IJmond en GGD Kennemerland. Meer infor-
matie vindt u op odijmond.nl/luchtkwaliteit. 
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Ondergrondse hoogspanningsver-
binding

Woensdagmiddag 27 november hielp 
wethouder Sebastian Dinjens op be-
graafplaats Duinhof met het in elkaar 
zetten van vogelhuisjes. 

Er komen 60 vogelhuisjes te hangen op de 
begraafplaats als bestrijding tegen de eiken-
processierups en de buxusrups. Voor kool-
mezen en pimpelmezen zijn deze diertjes 
een ware snack. “We vinden het belangrijk 
deze rupsen op een natuurlijke manier te be-
strijden”, vertelt wethouder Dinjens. “Door 

de biodiversiteit te vergroten, helpen we de 
natuur een handje met zijn eigen oplossin-
gen. Dat doen we in Velsen door de vogel-
huisjes op te hangen, te zorgen voor meer 
groen én op verschillende plekken minder of 
anders te maaien. Ook thuis kunnen mensen 
helpen, bijvoorbeeld door een vogelhuisje op 
te hangen of een struik te planten met bessen 
die mezen lekker vinden.”

Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
(Foto Reinder Weidijk )

Vogelhuisjes op begraafplaats 
Duinhof

Het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat (EZK) en TenneT willen een extra 
ondergrondse hoogspanningsverbinding ma-
ken tussen een nieuw windpark op de Noord-
zee naar een uitbreiding van een nieuw te 
bouwen transformatorstation in de gemeen-
te Beverwijk.  De verbinding is bedoeld voor 
het aansluiten van 700 MW aan windenergie. 
Er zijn 4 mogelijke tracés op zee en 4 moge-
lijke tracés op land. Hierdoor zijn er ook ver-
schillende locaties in beeld waar deze kabels 
aan land komen:  ten noorden of ten zuiden 
van Wijk aan Zee. Deze opties staan in een 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
die op 18 november 2019 door de minister 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is 
vastgesteld. 

De e� ecten van de verschillende tracés en 
van het transformatorstation worden nu 
door  EZK/TenneT  verder onderzocht. Kijk 
voor meer informatie op: https://www.netop-
zee.eu/hollandsekustwestbeta/wat-is-het-
net-op-zee-hollandse-kust-west-beta  

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

Tijdens dit sportfestijn worden de kampi-
oenen van het jaar 2019 bekendgemaakt en 
ontvangen deze winnaars een uniek beeldje 
dat speciaal voor de Velsense sportkampioe-
nen is ontworpen door Ada Leenheer. De ge-
meente Velsen vraagt iedereen om kandida-
ten voor te dragen voor de titel van Velsense 
Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent 
(tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Ge-
handicapte Sporter van het jaar. Nieuw dit 
jaar is de Sport en Cultuur Impuls vereni-
gingsprijs waarmee een sportvereniging € 
500,- kan winnen. Deze wordt uitgereikt aan 
een sportvereniging in Velsen. 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.sportgalavelsen.nl

Kandidaten gezocht voor 
Sportgala 2020

Zwerfvuil
De opruimers van De BeestenBende teams 
doen goed werk door zwerfvuil te verzamelen 
in hun eigen wijk. Een team uit Velserbroek 
stuitte daarbij vorige week op een plastic zak 
in de bosjes, vol metalen lachgasampullen. 
De begeleider heeft ervoor gezorgd dat dit 
snel opgeruimd werd. Het is fi jn dat er weer 
veel opgeruimd is, complimenten voor deze 
jonge helden! Nog beter dan afval opruimen 
is natuurlijk er samen voor zorgen dat er geen 

zwerfvuil komt te liggen. Dat geldt voor plas-
tic fl esjes, verpakkingen en peuken, en na-
tuurlijk ook voor lachgasampullen.
In Velsen zijn zo’n 50 BeestenBende teams 
actief die hun eigen buurt schoonhouden van 
zwerfafval. Samen gaan we voor een Duur-
zaam Velsen!

Meer informatie vind je op 
www.mijnbeestenbende.nl. 

Een nieuwe stap is gezet in het project Vel-
serbroekse Dreef 10 in Velserbroek, naast 
‘autoshowroom ‘Motorhuis’. Wethouder Se-
bastian Dinjens tekende maandag 2 decem-
ber een overeenkomst met initiatiefnemer 
T&G ontwikkeling B.V. In deze overeenkomst 
zijn afspraken gemaakt om de bouw van een 
appartementencomplex met circa 70 ap-
partementen mogelijk te maken. De voorge-
nomen ontwikkeling geeft invulling aan de 
woningbehoefte in deze kern voor zowel jon-
geren als senioren. Belangrijke uitgangspun-
ten voor de woningbouw zijn realisatie van 
30% sociale huurwoningen, een gemiddeld 
woonoppervlakte van 70m2 en aardgasvrij 

bouwen. 

Nu de overeenkomst is getekend, start de be-
stemmingsplanwijziging.  De reacties op de 
voorgenomen ontwikkeling waren groten-
deels positief. Ook is er vraag naar dit type 
woningen in Velserbroek en is er de wens van 
het college om het proces te versnellen. Daar-
om start de gemeente in  de bestemmings-
planprocedure direct met het ter inzage leg-
gen van het ontwerpbestemmingplan. De 
gemeente stelt omwonenden schriftelijk op 
de hoogte over de mogelijkheid een reactie te 
geven op het plan.  
(Foto Ko van Leeuwen)

Een nieuwe stap
Project Velserbroekse Dreef 10

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. 

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers 
uit de betre� ende wijk. Zij komen op voor 
het algemeen belang van de wijk, maar zijn 
geen actiegroep. Ze kijken naar de plan-
nen van de gemeente en geven daarover 

gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplat-
forms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. De vergade-
ringen zijn openbaar. Voor meer informatie, 
ga naar de website https://www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ 

 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier 
volgen de locaties en vergaderdata voor 
2019.

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 6 nov en 4 dec. 
IJmuiden-Noord De Spil 19:30 13 nov. 
IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 20 nov. 
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 9 dec. 
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Zwem ABC
Zaterdag 30 november zwommen maar 
liefst 82 kinderen af voor het zwem ABC. 
Iedereen is geslaagd! Van afzwemmen 
wordt altijd een feestje gemaakt,  maar 
dit keer was het extra bijzonder, want 
er waren 2 pieten bij.  Samen met de kin-
deren hebben ze gewatertrappeld. Ook 
hielpen ze met het uitreiken van de di-
ploma’s.  

A-diploma: Scott van Delden, Kaa van Aar-
le, Sylvana Voets, Stijn Fedde Schilder, Noë 
Blue Koene, Roos Molenkamp, Victoria van 
Breugel, Ceyda Sarier, Max Arenda, Noa Pa-
ree, Cloë PippiJansen, Sanne Diana Madelief 
Kloos, Emine Kat, Emi de Ruijter, Zoe Rema, 
Bram Brinkmann, Stijn Lucas Dijkdrenth, 
Lee-Ann Engelbarts, Isis de Wit, Melda Dur, 
Jennifer Erich, Divano Schepers, Elize Rose 
Mera, Yagmur Kilnic, Leon Tadajewski, Sen-
gul Ceylan, Jamaneh Fazlipour.
B-diploma: Noud Hendriks, Julia Brigitta 
van der Hulst, Linsey van Halderen, Choice 
Peters, Julian van Kaam, Noud Dennis Wij-
ker, Amira Amrani, Janna Timmer, Real Tim-
merman, Emma Jakubowicz, Karel van den 
Assem, Senna Raspoort, Tamara Overbeek, 
Mara Oude Kotte, Junna Jiang, Pim Gorgels, 
Lotte van Heusden, Flòrie Westerman, Romy 
Siepel, Lars Nolan Lennart Borstel, Senn de 

Lijzer, Katharina Schippers, Kyara Numan, 
Tim van der Werf, Lisa Joline Ammerlaan,  
Ferre Jesper Ammerlaan,  Mikey Staphorts,  
Arléne Vajen Brink, Jennifer van der Wei-
den, Mia van Kordelaar, Ben Keessen, Djégo 
Jonkman, Senn Thomassen, Matthew Blom, 
Thieme Drijver, Noek Ella Josje Haver, Mena 
Fay Broeren,  Indy Rose Halapiry (certifi -
caat), Puck Féline Verschoor, Djyno Martin, 
Sofi e Rong, River Djanam.
C-diploma: Manni Ernesto Co Enders, Isa-
bella Breugen, Sven Tol, Isis de Zwijger, An-
toni Parul, Asila Kat, Sam Warmenhoven, 
Anna Dales (certifi caat), Daan Poelgeest, Ta-
mina Maat, Lina Nasri, Manouk Kramer.
Iedereen van harte gefeliciteerd! 

18 Jaar en dan?
Als jongeren 18 worden, is dat reden voor 
een feestje! Maar er verandert ook van alles 
als je 18 wordt. Je bent dan voor de wet ‘vol-
wassen’. Je krijgt dan te maken met nieuwe 
rechten en plichten. Zo mag je bijvoorbeeld 
autorijden (met rijbewijs natuurlijk), stem-
men, heb je recht op toeslagen, moet je verze-
keringen regelen, maar kun je ook schulden 
maken. Er zijn dus zaken die je moet regelen 
en zaken waar je recht op hebt. Best ingewik-

keld!
 Om het wat overzichtelijkerte maken, ont-
vangen alle jongeren uit Velsen die 17 jaar 
zijn een brief met zaken over wat zij allemaal 
mogen en moeten regelen als ze 18 worden. 
Wethouder Sebastian Dinjens overhandigde 
dinsdag de eerste brief aan Esmée!

Meer informatie vind je op www.velsen.nl.

AGENDA VAN DE SESSIES

Voortgang opgave maatschappelijk vast-
goed gemeente Velsen
De gemeente werkt aan een brede opgave 
rond maatschappelijk vastgoed. Denk daarbij 
aan het realiseren van multifunctionele ac-
commodaties met Stichting Welzijn Velsen 
en de Bibliotheek Velsen, of ingrepen aan de 
stadsschouwburg.
 Het college wil de gemeenteraad informe-
ren en inzicht geven in de uitgaven van het 
eerder beschikbaar gestelde budget van EUR 
300.000. Het college geeft de raadsleden ge-
legenheid om te reageren op de verschillende 
scenario’s die voorliggen in de planvorming.

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 de Raad van Vel-
sen. Daarom is er een voorstel om het woon-
beleid te herzien. 
Met de Woonvisie Velsen 2040 wordt er in-
gezet op: 
(1) de Velser woonkwaliteit te versterken en 
te borgen,
(2) onze woningvoorraad betaalbaar en be-
schikbaar te houden,
(3) het thema wonen en zorg nog beter op el-

kaar af te stemmen en
(4) duurzaamheidsmaatregelen te borgen in 
het woonbeleid.

Verordening Beeldkwaliteitsfonds Ha-
vengebied IJmuiden 2020
Het college wil de bedrijventerreinen in Vel-
sen duurzaam ontwikkelen. De provincie 
Noord-Holland stimuleert dit en heeft daar-
voor de gemeente Velsen een subsidie toe-
gekend voor een beeldkwaliteitsfonds voor 
het havengebied IJmuiden. Het doel van dit 
fonds is om ondernemers door een fi nanciële 
bijdrage te stimuleren om de voorkant van 
hun panden op te knappen. 
Naar verwachting verbetert hiermee de uit-
straling van het havengebied en daarmee de 
aantrekkelijkheid van havengebied IJmuiden 
als vestigingsplaats voor bedrijven. 

Toekomstvisie Meer Waarde uit Afval
Voor komende jaren heeft Velsen in het pro-
ject ‘Meer Waarde uit Afval’ geld beschikbaar 
om te investeren in betere afvalscheiding. 
In deze sessie wordt een beeld geschetst van 
de huidige afvalinzameling en ontwikkelin-
gen naar de toekomst. HVC heeft veel lande-
lijke informatie beschikbaar. Daarmee kan 
HVC laten zien wat het e¥ ect is van bepaalde 

maatregelen om afvalscheiding te verbeteren 
en wat daarvan de kosten zijn.

Strategische positie van Velsen in de 
regio
Tijdens een sessie van de raad op 6 oktober 
2019 is gesproken over de positie van Velsen 
in regionale samenwerking. Voor deze sessie 
is er extra informatie uitgewerkt, namelijk 
(1) wat de maatschappelijke opgaven zijn 
waar de regionale samenwerking belangrijk 
is en daaruit volgend wat Velsen daar dan 
mee wil bereiken. (2) Met wie kan Velsen die 
doelen zo goed mogelijk behalen. 

Het formuleren van Velsense belangen en 
het herkennen van regionale opgaven staat 
centraal. Een presentatie wordt gegeven 
waarbij aandachtspunten bij het formuleren 
van belangen en het herkennen van patronen 
worden belicht aan de hand van voorbeelden 
van verschillende thema’s.

De sessies zijn op donderdag 12 decem-
ber 2019. U ben van harte uitgenodigd 
om daarbij aanwezig te zijn. Locatie: Het 
gemeentehuis, ingang Plein 1945, IJmui-
den, Aanvang 19u30. 

Nieuws van de raad

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

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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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 23 november tot en met 
29 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
Kennemerlaan 35A, plaatsen dakopbouw 
(26/11/2019) 103671-2019  

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0009, vergunning brand-
veilig gebruik (25/11/2019) 103456-2019 
Wijkerstraatweg 177, vernieuwen achtergevel 
(26/11/2019) 104227-2019

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 54, kappen boom (26/11/2019) 

103690-2019 
Rijksweg 328, plaatsen dakopbouw 
(27/11/2019) 104424-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60 (kadastraal 
G-1004), plaatsen antenne-installatie 
(28/11/2019) 104857-2019
Hagelingerweg 149, plaatsen dakopbouw 
(29/11/2019) 105466-2019  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozijnen 
(26/11/2019) 104019-2019 (Gemeentelijk 
Monument)

Velserbroek
De Weid 30, uitbreiden van de 1e verdieping 
(28/11/2019) 104722-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 

hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Kennemerstrand 174, vernieuwen ijshuisje 
(29/11/2019) 86685-2019
 
Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong., nieuwbouw 16 bedrijfs-
units (28/11/2019) 81402-2019  
  
Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, gebruiksvergunning 
brandveilig gebruik (29/11/2019) 
11847-2019 

Santpoort-Noord
Bickerlaan 36, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(27/11/2019) 80867-2019  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, splitsen woning naar 
2 woningen (26/11/2019) 98376-2019  

Ingediende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4

Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden gedurende de avond 
van 5 december en de nacht van 5 op 6 decem-
ber 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)

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 
Huygensstraat 30, vervangen begane grond-
vloer (26/11/2019) 98741-2019
 
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bouwen zwembad 
(28/11/2019) 88729-2019
Middenduinerweg 80, tijdelijk (5 jaar) plaat-
sen boerderijwinkel (29/11/2019) 94422-
2019

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning buiten behandeling gesteld 
voor: 

Santpoort-Noord
Bickerlaan 46, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (29/11/2019) 84338-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

Velsen-Noord
N197 (Velsertraverse), reparatie- en onder-
houdswerkzaamheden gedurende de avond 
van 5 december en de nacht van 5 op 6 de-
cember 2019 (tussen 20:00 en 04:00 uur)  
(29/11/2019)  104374-2019 

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 Velsen 
of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 

combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Clubwedstrijden strandzeilen,
 op 11 en 25 januari 2020 van 09:00 tot 15:00 
uur,
 op 8 en 22 februari 2020 van 08:00 tot14:00 
uur, 
 op 7 februari en 21 maart 2020 van 08:00 
tot13:00 uur,
 locatie: recreatiestrand (zone 2) te IJmuiden 
(29/11/2019) 96112-2019

Besluiten

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 2 december 2019 een 
anterieure overeenkomst van grondexploi-
tatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plangebied Velser-
broekse Dreef 10 te Velserbroek.
De navolgende kadastrale percelen maakt 
deel uit van het plangebied Locatie Velser-

broekse Dreef 10 te Velserbroek: gemeen-
te Velsen, sectie E, nummers 1380, 1649 en 
1650. 
De overeenkomst heeft betrekking op de 
realisatie van een appartementencomplex 
met  bijbehorende parkeervoorzieningen en 
de  herinrichting van de openbare ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud 
van de overeenkomsten ligt vanaf 9 decem-
ber 2019 tot en met 30 januari 2020 tijdens 
kantooruren ter inzage bij de balie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-
meentehuis is geopend van maandag tot en 

met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Op 
donderdag van 08.00 uur tot 20.00 uur. Be-
zwaar of beroep tegen genoemde overeen-
komsten is niet mogelijk.



Infopagina

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

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020
De raad van Velsen heeft in haar vergade-
ring van 28 november 2019 besloten:
- de Verordening maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2020 vast te stel-
len;
- de Verordening maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2020 in werking 
te laten treden per 1 januari 2020; 
- per gelijke datum de Verordening maat-
schappelijke ondersteuning gemeente Vel-
sen 2018 in te trekken.  

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 ja-
nuari 2020.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is ge-

publiceerd op o�  cielebekendmakingen.nl 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd 
op de website www.overheid.nl  

Mededelingen
Het College van Burgemeester en Wethou-
ders heeft in haar vergadering van 26 no-
vember 2019 vastgesteld:

De Eerste wijziging op de Legesverordening 
2020

Ter inzage
U kunt de verordening inzien bij de balie 
van het gemeentehuis. De verordening kunt 

u ook inzien op www.overheid.nl/lokalewe-
tenregelgeving.nl

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

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 
in het algemeen, mail dan naar afval@velsen.nl. 

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor zwerfvuil. Op 
dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuilklepjes. 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 
restafvalcontainers ook zwerfafval kwijt.

Hoe zit dat?

VRAAG

1 Waarom kan ik niet in elke ondergrondse container mijn 

Uit de enquête afvalinzameling bleek dat veel inwoners vragen hebben 
over afval. De meest gestelde vragen (met antwoorden) leest u de 
komende weken in de infopagina. Heeft u vragen over afvalinzameling 

Alle ondergrondse restafvalcontainers krijgen een klepje voor zwerfvuil. Op 
dit moment zijn er 80 containers met zwerfvuilklepjes. 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 
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Castle Christmas Fair:
Locatie Beeckestijn bevalt goed
Velsen-Zuid - Veel blije gezich-
ten, zowel bij bezoekers als 
standhouders van de Castle 
Christmas Fair afgelopen week 
op landgoed Beeckestijn. 

Het jaarlijkse evenement vond 
dit keer niet plaats bij het Heems-
kerkse slot Assumburg, omdat 
daar langdurige wegwerkzaam-
heden plaatsvinden. 
Beeckestijn was echter een uit-
stekend alternatief, er kwamen 
in vier dagen tijd naar schatting 
25.000 tot 26.000 bezoekers naar 
de bijzondere markt. Dat zijn er 
veel meer dan vorig jaar, toen de 

teller bleef steken rond de 18.000 
bezoekers. 
,,Alleen het parkeren was lastig’’, 
erkent organisator Paul Zonne-
veld van Holland Promotions. In 
Heemskerk werden de auto’s el-
ders in de omgeving geparkeerd 
en zorgde de organisatie voor 
pendelbussen om ze naar het 
evenemententerrein te brengen, 
in Velsen-Zuid was dat niet no-
dig, maar door de regen was de 
beschikbare parkeerruimte erg 
drassig geworden. Toch is de al-
ternatieve locatie erg goed beval-
len, zowel bij de organisatie zelf 
als bij een aantal standhouders. 

Zo goed zelfs, dat wordt overwo-
gen om volgend jaar op Beeckes-
tijn te blijven. 
Uitsluitsel daarover kan nu nog 
niet worden gegeven: ,,We doen 
dit evenement samen met de 
standhouders en exposanten, 
dus we gaan ook samen met hen 
het geheel evalueren. Maar we 
kunnen hier wel veel meer men-
sen kwijt en de samenwerking 
met de vereniging Hendrick de 
Keyser en de vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten verloopt heel 
goed’’, aldus Zonneveld. (tekst: 
Bos Media Services/foto: Ton van 
Steijn)

‘Open wijk’ in Velsen-Zuid
Wie wil in Velsen-Zuid de krant bezorgen
Velsen-Zuid - Wat is dat toch 
vervelend. Wekenlang klachten 
krijgen uit een paar straten in 
Velsen-Zuid, ‘t Kaetie en ‘t Roo-
de Hart. Wekenlang adverteren 
om een nieuwe bezorger voor 
deze paar straten te werven. 
Maar niemand meldt zich.....
,,Dit is echt het enige stukje in 
de Gemeente Velsen dat niet 
gelopen wordt’’, vertelt een me-
dewerker van Verspreidnet BV. 
,,We hebben eerder dit jaar liefst 
9 weken achter elkaar een ad-

vertentie voor bezorgers op 
de voorpagina gezet, maar nul 
komma nul reactie. Gelukkig 
hebben wij vanaf juli een me-
vrouw die zelf dus ook geen 
Hofgeest ontving bereid ge-
vonden een aantal straten te 
voorzien van een Hofgeest, zo-
als de Velserburch, de Ticht, de 
Oude Pontweg en Meershoef.  
Ook hebben wij een afzetpunt 
gevonden op de Velserdijk. De 
straatjes die overblijven zijn 
‘t Kaetie en ’t Roode Hart. De-

ze worden dus echt niet gelo-
pen. Als er bewoners bellen leg-
gen wij de situatie uit en vragen 
ze dan ook of ze eventueel be-
reid zijn die straten te voorzien 
van een Hofgeest ….helaas nog 
geen resultaat.’’

Met deze oproep hoopt Ver-
spreidnet dit laatste gaatje als-
nog te dichten. Belangstellen-
den (ook 65-plussers zijn zeer 
welkom!) kunnen bellen met 
0251-674433.

DCIJ-nieuws:
Zion Nibte slaat gat

Na twee avonden gaat Zion Nib-
te (links op foto) fier aan kop. 
Na twee overwinningen op de 
eerste avond zette hij met nog 
twee overwinningen de con-
currentie op achterstand. Eerst 
won hij verrassend van Martijn 
Schoenmaker, in de onderlinge 
competitie nog tweede. Daar-
na rekende hij af met de andere 
koploper, Storm van den Berg. 
Van den Berg staat nu op twee 

punten achterstand, maar heeft 
wel het zwaarste programma 
gehad. Lars van Eeken en Sa-
ke Pippel wisten ditmaal twee 
keer te winnen en hebben ook 
zes punten.
Bij de paspoortdammers is de 
strijd nog heviger. Maar liefst 
drie spelers hebben vijf pun-
ten uit vier wedstrijden, waar-
bij Diego van de Vijver een iets 
zwaarder programma heeft ge-

had dan Sem Muller en Jelle 
Kok. Huub Janse volgt op een 
punt achterstand met vier pun-
ten uit twee wedstrijden. Ook 
Alex Kistemaker en Lynn Jasper-
se hebben vier punten (uit vier 
wedstrijden). 
In de onderlinge competitie bij 
de senioren liet koploper Mar-
tin van Dijk verrassend een 
punt liggen. Tegen Jan-Maarten 
Koorn probeerde hij met een 
voorpost terreinwinst te pak-
ken, maar aan het einde moest 
hij zelf remise maken. Ook ach-
tervolger Krijn ter Braake leek 
remise te spelen, maar Ron Tiel-
rooij zag nog een damoffer over 
het hoofd. 
Tot slot bezweek Nicole Schou-
ten aan de druk van Cees van 
Duijvenbode.

Velsen - Na een geslaagd schooldamtoernooi van de gemeen-
te Velsen, waarbij De Hoeksteen zijn titel prolongeerde, zijn de 
tien gratis lessen voor de topscorers van het toernooi weer van 
start gegaan bij Damclub IJmuiden (DCIJ). De kinderen krijgen 
eerst een half uur les en daarna is het tijd voor de “paspoortcom-
petitie”, waarbij ze twee partijen spelen. Ook de jeugdleden van 
DCIJ doen hieraan mee. Zij moeten �ink aan de bak, want de “pas-
poortdammers” weten zo nu en dan tot verrassende resultaten te 
komen. 




