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Hoe houd ik mijn huis brandveilig
tijdens Kerst?
De feestdagen staan bijna voor de deur!
Om in de Kerstsfeer te komen halen we
massaal kerstspullen in huis. Al die lichtjes, kaarsjes en kerstbomen zijn gezellig, maar hoe zorgt u ervoor dat er geen
brandgevaar ontstaat?

ke ondergrond. Zet ze niet te dicht bij een
warmtebron, want door warmte kunnen kaarsen week worden en ombuigen. De kaarsen in
kerststukjes kunt u beter niet aansteken. Doet
u het toch, laat de kaarsen dan niet te ver opbranden en zet het kerststukje in het zicht.

Kerstbomen
Een kunstkerstboom die moeilijk brandbaar is,
is veel veiliger dan een natuurlijke kerstboom.
Als u voor een natuurlijke kerstboom kiest is
het van belang dat hij goed vochtig blijft. Zet de
boom daarom in een houder waarin de stam 5
centimeter onder water kan staan. Een kerstboom met kluit droogt minder snel uit en is
daarom veiliger.

Fonduen en gourmetten
Let op met spiritus. Vul nooit een warme brander bij met brandstof. Een spiritusvlam is bijna
onzichtbaar; hij kan nog volop branden terwijl
iedereen denkt dat hij uit is. Net als bij gewoon
koken kan bij fonduen de vlam in de pan slaan.
Leg daarom een passend deksel in de buurt om
snel te kunnen reageren.

Versiering
Maak zoveel mogelijk gebruik van moeilijk
brandbaar versieringsmateriaal. Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen. Zorg er ook voor dat versieringen niet in
aanraking komen met verlichting en apparaten die warm worden.
Verlichting
Gebruik alleen goedgekeurde elektrische verlichting. Controleer voor het gebruik of de bedrading niet is beschadigd. Rol kabelhaspels
helemaal af. Deze worden anders warm, waardoor brand kan ontstaan.
Kaarsen
Zet kaarsen in een stevige houder op een vlak-

Vuurwerkoverlast bestraft
Vuurwerk is prachtig om te zien, maar kan
ook negatieve gevolgen hebben. Het afsteken van vuurwerk kan leiden tot geluidsoverlast, brandgevaar of schade aan
mens, dier en spullen. Politie, gemeentelijke handhavers en HALT slaan daarom de
handen ineen tijdens de vuurwerkperiode.

Politie en gemeentelijk handhavers surveilleren zowel in uniform als in burger om te
controleren of de regels nageleefd worden.
Het is niet toegestaan om:
• Vuurwerk af te steken buiten afsteekperiode. De afsteekperiode begint op
31 december 2019 om 18:00 uur en eindigt op 1 januari 2020 om 2:00 uur.
• Vuurwerk af te steken in een gebied dat
is aangewezen als vuurwerkvrije zone:
Rondom de schoolpleinen en omgeving, rondom Kinderboerderij Velserbeek, Velsen-Zuid e.o., rondom het
Kerbert Dierentehuis aan de Heerendui-

•
•

weg IJmuiden en rondom Korenmolen
“De Zandhaas”, Wüstelaan 83 SantpoortNoord.
Illegaal vuurwerk af te steken (Vuurwerk dat niet in het Vuurwerkbesluit
staat).

Wie deze regels overtreedt kan een boete,
taakstraf of gevangenisstraf krijgen.
Jongeren tussen de 12 en de 18 jaar worden
bij een licht vergrijp, zoals vuurwerk afsteken op 31 december vóór 18 uur, naar Halt
gestuurd voor een zogeheten Haltstraf. Die
straf bestaat uit de schade vergoeden, een
aantal gesprekken met Halt, het aanbieden
van excuses aan slachtoffers en het maken
van een leeropdracht. De ouders van de jongeren worden geïnformeerd.
Wij wensen u een mooie en veilige jaarwisseling

Gewijzigde openingstijden
De Heerenduinen

ber 2019 om 16.00 uur
Particuliere zwemlessen worden aangepast aangeboden.
• De babypeuterlessen komen de gehele
kerstvakantie te vervallen.
• Aquajoggen vrijdag 27 december 2019
en vrijdag 03 januari 2020 wordt verGewijzigde openingstijden De Heerenduinen
• Banenzwemmen maandag 23 en 30 deplaatst naar 14.00-14.45 uur en vindt
de kerstvakantie
(21 december
5 januari)
is er
extra vrijzwemmen
in zwembad De
Tijdens
cember
2019, 13.00-15.00
uur t/m
komt
te
plaatst
in het doelgroepenbad.
Heerenduinen.
ligt
de
Mega
Run
Haai,
meter lange
vervallen. Vanaf zaterdag 28 december t/m 5 januari
• Voor het overige geldeneen
de12
reguliere
opein het wedstrijdbad.
• stormbaan,
De Heerenduinen
sluit 24 en 31 decemningstijden.
Tijdens de kerstvakantie (21 december
t/m 5 januari) is er extra vrijzwemmen in
zwembad De Heerenduinen. Vanaf zaterdag 28 december t/m 5 januari ligt de
Mega Run Haai, een 12 meter lange stormbaan, in het wedstrijdbad.

•

Maandag 23 december 2019
Dinsdag 24 december 2019
Woensdag 25 december 2019
Donderdag 26 december 2019
Vrijdag 27 december 2019

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
Gesloten
10.00-16.30 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
Gesloten
10.00-15.00 uur

Maandag 30 december 2019
Dinsdag 31 december 2019
Woensdag 1 januari 2020
Donderdag 2 januari 2020
Vrijdag 3 januari 2020

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-14.30 uur
Gesloten
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

•
•

Banenzwemmen maandag 23 en 30 december 2019, 13.00-15.00 uur komt te vervallen.
De Heerenduinen sluit 24 en 31 december 2019 om 16.00 uur
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Transformatie van de ‘Viskade’
wordt definitief
De steiger aan de Vissershaven en de openbare ruimte aan de Halkade zijn al enige
tijd aan vervanging toe. Het is de wens van
Zeehaven IJmuiden N.V. om in samenwerking met de gemeente Velsen hier ook een
kade te realiseren. Wij zijn dan ook zeer
verheugd dat Beens groep en haar partners Iv-Infra en Hosper, na een aanbestedingsprocedure, zijn gecontracteerd voor
de uitwerking van een plan voor een kade
en de omgeving. Deze partij is ook de beoogd uitvoerder van het plan.

Koken èn afval scheiden tijdens
feestdagen
December, de maand van gezelligheid,
cadeautjes en lekker eten. Tijdens het koken ontstaat er vaak afval, bijvoorbeeld
schillen of snijrestjes. Ook na de maaltijd
is er vaak nog een restje over. Ook etensresten horen bij het gft (groente-, fruiten tuinafval). Als je dit in de groene gft
bak gooit, kan er weer gas en compost
van worden gemaakt. Maak Afval en GFT
scheiden voor jezelf makkelijk en kijk op
de webshop van HVC, het is een kwestie
van doen!

Van klokhuis tot groen gas
Fruitschillen, visgraten, klokhuizen en koffieprut. Het is allemaal gft. Als dat gft wordt
ingezameld wordt eerst drie weken vergist,
waardoor er biogas vrijkomt. Na het vergisten blijft de basis voor compost achter. Na
zes weken omwoelen worden jouw etensresten compost.

Goed scheiden
Goed afval scheiden is belangrijk, want gescheiden afval kan worden hergebruikt. Voor
goede compost en groen gas is het belangrijk dat er geen andere afval (zoals vuilniszakken) bij het gft worden gegooid. Voor de
feestdagen sta je misschien iets meer in de
keuken dan de rest van het jaar. Een goed
moment om vanaf nu ál jouw snijrestjes en
etensresten in de gft-bak te gooien!

Het project komt voort uit de gebiedsvisie Havenkwartier. In grote lijnen komt het er op
neer dat de openbare ruimte van de Halkade
tussen de Dokweg en de Kruitenstraat een
flinke opknapbeurt krijgt. Afgelopen vrijdag
is de start gemaakt voor een intensieve samenwerking aan het project ‘Viskade’. Het realiseren van dit project is mede mogelijk door
een bijdrage van de Provincie
Noord-Holland.
Wat gaat er gebeuren?
De oude houten steiger tegenover de hallen,
naast Mercuur Vis, wordt verwijderd. Op deze

plek komt een nieuwe kademuur; hierdoor
komt er een stuk ‘land’ bij. Tussen de Halkade
en het water wordt gewerkt aan nieuwe parkeergelegenheid en ruimte voor gepaste, fish
& food activiteiten. Ook wordt op deze plek
een verblijfsruimte gecreëerd. De Halkade
wordt opnieuw ingericht en de riolering wordt
vervangen.
De Viskade wordt een bruisend gebied voor
bezoekers, dagvissers, visondernemers, winkeliers en andere ondernemers. Kortom, een
plek waar mensen graag komen. Je kunt er
straks op een bankje van het uitzicht over de
haven genieten terwijl je een visje eet.
Wanneer gaat het gebeuren?
Na de feestdagen wordt direct gestart met het
uitwerken van het ontwerp. De buitenwerkzaamheden starten naar verwachting eind
april en het streven is dat deze metamorfose in
2020 gereed is. De komende maanden wordt
er intensief overlegd met bewoners, ondernemers en betrokken partijen.
Informatie over de voortgang van het project
kunt u terug vinden op onze website: www.velsen.nl/actueel/projecten/viskade.

Vanaf 2020 gaat Velsen meer GFT inzamelen
In het restafval van Velsen zit nog veel GFT,
ongeveer 50kg per persoon per jaar. Dat zijn
vooral etensresten. Om dat apart in te zamelen gaat Velsen in 2020 meer GFT containers
plaatsen, ook bij hoogbouw en starten we samen met HVC opnieuw een reclame campagne. Kijk op www.HVCgroep.nl voor handige
manieren om GFT te scheiden.

Check de afvalkalender rond de Gemeente Velsen en HVC
nemen maatregelen rondom
feestdagen!
jaarwisseling
Met de feestdagen gaat alles anders, ook de
afvalinzameling van HVC. Tijdens de kerstdagen (woensdag 25 en donderdag 26 december) en op Nieuwjaarsdag (woensdag
1 januari) leegt HVC geen bakken. Let op:
de bakken worden rond de feestdagen op
een eerder of later moment geleegd, soms
ook als uw ophaaldag niet op een feestdag
valt. Kijk op tijd in de afvalkalender op de
website HVCgroep.nl of in de HVC afvalapp wanneer uw afvalbak wordt geleegd

feestdagen eerder vol kan zitten. U kunt dan
een andere container proberen of de zak nog
even thuis bewaren. Zet het er alstublieft niet
naast. Het zorgt voor veel ergernis..

Gebruikt u een ondergrondse container?
Houdt u er dan rekening mee dat deze door de

HVC wenst u fijne feestdagen en een duurzaam 2020 toe!

Afvalbrengstations
Ook de HVC afvalbrengstations zijn tijdens
Eerste en Tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag gesloten. Verder bent u van maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur
van harte welkom op het afvalbrenstation.

Het is bijna zo ver! Dan knallen we met
vuurwerk het Nieuwjaar in. Om eventuele brandschade aan de openbare ruimte
te voorkomen nemen HVC en de gemeente Velsen rond de jaarwisseling een aantal
maatregelen:

•

•

Locatie Heerenduinweg wordt van Ostadestraat.

Kijk voor meer informatie over de locaties
van afvalcontainers op: www.velsen.nl en
zoek op het trefwoord ‘afvalcontainers’.

De gele prullenbakken worden afgesloten
Zakjes voor hondenpoep worden op veel
plekken weggehaald.
Parkeermeters gaan van 24 december
tot 2 januari op slot. In die periode betaalt u niet voor parkeren.
Ondergrondse containers blijven in
gebruik, maar de bovengrondse verzamelcontainers voor plastic, blik en
drankpakken worden 30 december weggehaald. Uiterlijk 3 januari worden de
meeste verzamelcontainers weer teruggezet. Drie ervan krijgen in het nieuwe
jaar een andere plek:
Locatie Dennekoplaan wordt Scheiberglaan/ Groot Berkenbos en Schiplaan

•
•
•

•

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Rond Kerstmis en de jaarwisseling zijn de
openingstijden van het gemeentehuis als
volgt gewijzigd:
•
•

Woensdag 25 en donderdag
26 december
Gesloten
Vrijdag 27 december
Gesloten

•

Woensdag 1 januari

Gesloten

•

Maandag 6 januari 2020
(i.v.m.nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers)
Open vanaf 10.00 uur.
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Voortgang opgave maatschappelijk vastgoed gemeente Velsen
De gemeente werkt aan een brede opgave rond maatschappelijk
vastgoed. Denk daarbij aan het realiseren van multifunctionele
accommodaties met Stichting Welzijn Velsen en de Bibliotheek
Velsen, of ingrepen aan de stadsschouwburg. De wethouder hebben een inzicht gegeven in de uitgaven die al zijn gedaan.
Er zijn een aantal scenario’s voorgelegd aan de raadsleden. Daar
kwamen diverse kritische vragen over, want het is nog niet zo concreet als de raadsleden graag zien. In 2020 zal dit onderwerp opnieuw aan de raad worden voorgelegd.
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 Velsen. Daarom is er een
voorstel om het woonbeleid te herzien.
In november is de woonvisie ook al uitgebreid besproken door de
Raad van Velsen, daar kwamen de verschillende opvatting van
de politieke partijen goed aan bod. Ook in deze vergadering is de
woonvisie uitgebreid besproken en kreeg de wethouder diverse
vragen. De wethouder gaat nu aan de slag met alle vragen en opmerkingen. In 2020 zal er een besluit worden voorgelegd aan de
Raad.
Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden
2020
Velsen wil de bedrijventerreinen in Velsen duurzaam ontwikkelen. De provincie Noord-Holland stimuleert dit en heeft daarvoor een subsidie toegekend aan gemeente Velsen voor een beeldkwaliteitsfonds voor het havengebied IJmuiden. Het doel van dit
fonds is om ondernemers door een financiële bijdrage te stimuleren om de voorkant van hun panden op te knappen.
De Raad van Velsen is positief over het fonds. Er kwamen wel wat
vragen over het maximale aantal aanvragen dat een ondernemer
kan doen en de vraag of restaurants ook gebruik mogen maken

AGENDA VAN DE RAAD

van dit fonds. De vragen konden niet direct worden beantwoord
en daar krijgt de Raad nog een brief over.
Toekomstvisie Meer Waarde uit Afval
Voor komende jaren heeft Velsen in het project ‘Meer Waarde uit
Afval’ geld beschikbaar om te investeren in betere afvalscheiding.
In deze sessie worden de raadsleden meegenomen in de ontwikkelingen van afvalscheiding en de maatregelingen die gemeente
Velsen kan nemen.
De raadsleden hebben veel informatie gekregen over afvalscheiding. Zo zijn er maatregelen voorgesteld waarmee een betere afvalscheiding mogelijk is en afval als grondstof gebruikt kan worden voor een gedifferentieerd tarief.
Strategische positie van Velsen in de regio
De gemeente Velsen werkt in de regio samen met diverse gemeenten en overheidsorganisaties. De Raad van Velsen wil keuzes maken over de samenwerkingen en de doelstellingen die zij wil behalen.
De Raad heeft in oktober ook al gesproken over de regionale samenwerking. Er is nu meer informatie beschikbaar over de maatschappelijke opgaven en welke samenwerkingen er mogelijk zijn.
De raadsleden hebben aangegeven waar voor hun de aandachtspunten liggen in de regionale samenwerking. Begin volgend jaar
wordt het proces vervolgd.

•

Benoeming leden werkgroep P&C

•

Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019

•

Sluiten grondexploitatiecomplex
Kalverstraat

•

Statuten wijziging Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond

•

Verordening beeldkwaliteitsfonds
havengebied IJmuiden 2020

•

Verordening bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020

•

Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren

•

Verordening rechtspositie raads- en
commissieleden 2019

•

De raadsvergadering is op donderdag
19 december 2019. U ben van harte
uitgenodigd om daarbij aanwezig te
zijn. Locatie: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945, IJmuiden, Aanvang
19u30.

De raadsvergadering is donderdag 19
december 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 7 december tot en met 13 december 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
Ruysdaelstraat 7, wijzigen woon/bedrijfspand
naar 4 appartementen (07/12/2019) 1082372019
Lierstraat 65, aanbouwen erker (voorzijde)
(08/12/2019) 108286-2019
Kaplanstraat 7, vernieuwen voorgevel
(10/12/2019) 109196-2019
Houtmanstraat t.h.v. nr. 13, kappen boom
(13/12/2019) 110519-2019
Velsen-Noord
Watervlietstraat 20, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (11/12/2019) 1095632019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 138 C, gebruik als
kleinschalige naschoolse opvang (12/12/2019)
110006-2019
Willem de Zwijgerlaan 4, kappen boom
(13/12/2019) 110694-2019

Verlengen beslistermijn

Santpoort-Noord
Groenelaantje 7-9000, vervangen 2 twee
schuren voor 1schuur (11/12/2019) 1096322019
Wulverderlaan 25, maken overkapping aan
zijgevel (12/12/2019) 110224-2019

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, wijzigen gebruik van horeca naar wonen (09/12/2019) 90512-2019
(Rijksmonument)

Driehuis
Driehuizerkerkweg 51, kappen
(13/12/2019) 110542-2019

boom

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

IJmuiden
Westerduinweg 13, bouwen loods met bedrijfs- en kantoorruimten (13/12/2019)
48874-2019

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, plaatsen LED-reclamebord (11/12/2019) 91276-2019
Leeghwaterweg 1 B 0001, plaatsen trafohuisje t.b.v. stroomvoorziening medische kliniek
(12/12/2019) 90932-2019
Wijkerstraatweg 90, veranderen naar 6 appartementen (eengezinswoningen) (13/12/2019)
89261-2019
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7

IJmuiden
KLEM 3, op 25 januari 2020 van 13:00 tot
01:00 uur, locatie:, Breesaapstraat 52 (Thalia
Theater) (11/12/2019) 109879-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 7
december tot en met 13 december 2019 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond
van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Fight Night, op 1 maart 2020 van 14:00 tot
21:00 uur, locatie: Planetenweg 301(Sporthal
Zeewijk) (09/12/2019) 108392-2019

13

19 december 2019
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum
van het besluit is tussen haakjes vermeld..

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong., nieuwbouw 16 bedrijfsunits (10/12/2019) 81402-2019
Santpoort-Noord
Terrasweg 54, legaliseren dakkapel (voorzijde) dakopbouw (achterzijde) (10/12/2019)
92135-2019
Johan Maurits van Nassaulaan 27, plaatsen
dakkapel (voorzijde) (10/12/2019) 1013212019
Rijksweg
328,
plaatsen
dakopbouw
(13/12/2019) 104424-2019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Kennemerlaan 173, realiseren 2 appartemen-

ten (11/12/2019) 77181-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123,
(13/12/2019) 99353-2019

kappen

boom

De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken
na de dag van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van
burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via Di-

giD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende evenementenvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
Velsen-Noord
Egmond-Pier-Egmond Race, op 11 januari
2020 van 09:30 tot 14:00 uur, locatie: Strand
tussen Egmond aan Zee en Velsen-Noord,
(13/12/2019) 86568-2019
Driehuis
Nieuwjaarsborrel, op 1 januari 2020 van 16:00
tot 22:00 uur, locatie: Driehuizerkerkweg 71
(Café Middeloo) (08/11/2019) 98115-2019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• De Olmen 19, 1974 SH 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 burgemeester en wethouders
van Velsen.

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

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, 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
burgemeester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

•
•

een kruising op te heffen door middel
van het verwijderen van de verharding
en het doortrekken van de watergang
langs de Broekeroog;
het bestaande bord B6 van Bijlage 1 van
het RVV 1990 te verwijderen;
de bestaande haaientanden als bedoeld

•

•

in artikel 80 van het RVV 1990 op het
Hillegondswegje te verwijderen;
de bestaande borden B3 van Bijlage 1
van het RVV 1990 te vervangen door
bord B4 van Bijlage 1 van het RVV 1990
ten noordwesten van de kruising, en
bord B5 van Bijlage 1 van het RVV 1990
ten zuidoosten van de kruising;
de bestaande borden H1 en H2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te verwijderen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Nieuwe beleidsregels Social Return on Investment vastgesteld
“De gemeente Velsen past het instrument
Social Return On Investment (SROI) toe op
grote opdrachten (>€200.000)die zij aanbesteedt. Bij Social Return on Investment
gaat het erom dat een investering die de ge-

meente doet, naast het ‘gewone’ rendement
ook een sociale winst (return) oplevert. Dit
levert banen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt op. Voor de wijze van
uitvoering van SROI werkt Velsen samen in

Handgemaakte Kerstchocolade bij Noes
IJmuiden - Als je binnenkomt
in het chocolade-atelier van
Noes aan de Velserduinweg
111, in het oude viswinkeltje
van Kras, ruikt het heerlijk naar
chocolade. De winkel is omgetoverd in gezellige kerstsferen
en ligt vol met handgemaakte
chocolade.
an prachtige bonbons tot gevulde kerstkransen met Licor
43, Caramel of Mango-Passievrucht, kerstboompjes in cadeaukokers, of handgespoten
van praline-chocolade. Arrensleeën en huisjes gemaakt van
chocolade, hier vind je nog ouderwets handwerk maar wel
gemaakt van echte Belgische

fairtrade chocolade. Ook de
mooie etagère met 24 kerstbonbons is prachtig en zet je zo
op tafel!
De chocolaterie is normaal iedere donderdag open, maar nu
extra op zaterdag 21, maandag
23 en dinsdag 24 december van
10.00 tot 16.00 uur. Dan hebben ze ook de verse slagroomtruffels in de aanbieding voor
maar 6 euro en een zakje gemengde kerstchocolade voor
maar 5 euro. Kom kijken en
proeven in het chocoladeparadijs, www.chocolaterienoes.nl,
info@chocolaterienoes.nl. (foto: aangeleverd)

de arbeidsmarktregio Zuid Kennemerland
en IJmond volgens een regionale werkwijze,
die is vastgelegd in een protocol. Regionale
samenwerking op dit punt versterkt het effect van SROI en maakt de toepassing voor

werkgevers in de regio gemakkelijker. Het
college stelt beleidsregels die gebaseerd zijn
op dit regionale protocol vast.”

Nieuwe huisstijl
Centrum IJmuiden
IJmuiden - In januari van dit jaar
werd de BIZ-vereniging Centrum
IJmuiden een feit. Van deze ondernemersvereniging zijn álle
112 ondernemers van het centrum lid. Samen investeren zij in
feestverlichting, evenementen
en de uitstraling van het gebied.
Om de samenwerking nog meer
kracht bij te zetten en om de activiteiten van de BIZ visueel te ondersteunen is er ook een nieuwe
huisstijl ontwikkeld.

den ontwikkeld. ,,Ik vond het belangrijk om de samenwerking
tussen de ondernemers én de
verbinding in het gebied zichtbaar te maken, daarom zie je een
schakel terug in het logo’’, aldus
Patrick Zwanenburg van ZOLF!
,,Het is een groot gebied - van
plein tot plein - dat laten we ook
terugkomen in de huisstijl, zoals je al in de advertentie in deze
krant kunt zien.’’
De komende maanden zal de
huisstijl steeds meer zichtbaar
Reclamebureau ZOLF!, zelf geves- worden in Centrum IJmuiden.
tigd aan Plein 1945 en lid van de Ook zal er op korte termijn een
BIZ-vereniging, heeft samen met nieuwe website online gaan en
een groep ondernemers, de nieu- zal de vereniging dit jaar een
we huisstijl van Centrum IJmui- nieuw evenement organiseren.

