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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen van 2015?
De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 jaar) en Trainer /
Coach van het jaar 2015. De winnaars worden bekendgemaakt
tijdens het Sportgala op vrijdag
11 maart in het Thalia Theater.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en Trainer / Coach. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 11 maart a.s. in het Thalia Theater in IJmuiden. De presentatie
van het Sportgala is in handen van
Frank Snoeks, sportverslaggever
bij Studio Sport.
Wie kunnen genomineerd worden?
• Individuele sporters, die lid zijn
van een Velsense vereniging; dat
mag een niet-Velsenaar zijn die
lid is van een Velsense vereniging
of een Velsenaar die lid is van een
niet-Velsense vereniging.
• Teamsporters uit Velsen die lid
zijn van een team, dat niet uit Velsen komt; de sporter wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens

team is, inclusief alle niet-Velsense leden.
Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Nederlands
kampioenschap van een toernooi
of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europees kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldkampioenschap.
d) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde bent
geworden bij een wedstrijd van
vergelijkbaar niveau als de punten
onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Aanmelden
Nominaties moeten vóór 25 januari
2016 worden doorgegeven via www.
sportgalavelsen.nl of stuur een email naar sportgala@velsen.nl. Voor
vragen kunt u ook bellen met Simon
de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen: 06-28302505.

‘Velsen is een gemeente
om trots op te zijn’
‘‘We mogen trots zijn op Velsen. Trots op onze samenleving,
onze woonkernen, onze bedrijven, natuur- en recreatiegebieden en op onze samenwerking in de regio.’’ Deze woorden
sprak locoburgemeester Annette Baerveldt in haar nieuwjaarstoespraak, waarin trots het sleutelwoord was. Namens waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap wenste ze ook een ieder alle goeds toe in 2016.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen op maandag 4 januari 2016 werd druk bezocht. Locoburgemeester Baerveldt keek met
veel voldoening terug op een geslaagd Havenfestival/Presail en
SAIL Amsterdam 2015. Ondanks
de crisis zijn nieuwe scholen en
een sporthal geopend en kent Velsen een solide, financiële basis.
Wat betreft het nieuwe jaar is de
locoburgemeester eveneens hoopvol gestemd. “Want in Velsen gebeurt heel veel, veel meer dan
in gemeenten van vergelijkbare
grootte”. Dossiers als huisvesting
statushouders en aanleg HOV vragen tijd en energie. Evenals de opknapbeurt van de Lange Nieuwstraat. Ook wordt hard getrokken
aan projecten als IJmuiden Rauw
aan Zee, de Kustvisie, versterking
van het markante havenkwartier

van de Halkade en Oud-IJmuiden, Citymarketing en de Offshore
Windenergie. Verder stimuleert
Velsen Techport IJmond. De techniek Campus IJmond als dé plek
waar ruimte is voor waardering en
ontwikkeling van techniek en vakmanschap.
Ook grensoverschrijdende projecten staan op stapel zoals renovatie
van de Velsertunnel en de vervanging van de Noordersluis. In 2019
ligt in IJmuiden de grootste sluis
van de wereld in IJmuiden! Kortom: genoeg reden om ons gevoel
van trots ook uit te stralen.
Samenwerking
Verder wees de locoburgemeester
op het belang van de samenwerking. Met als doel om met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Velsen
de gemeente nog mooier te maken.
Burgemeester
Wethouder Baerveldt verving
maandagavond waarnemend burgemeester Amy Koopmanschap.
Zij had voor haar benoeming al
een reis geboekt. Koopmanschap
zal de burgemeesterstaken waarnemen tot aan het moment dat de
nieuwe burgemeester is geïnstalleerd. En dat zal volgens planning
in april plaatsvinden.(foto: Reinder Weidijk)
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worden de lijndiensten van Connexxion omgeleid. Meer informatie
over bus omleidingen en tijdelijke
bushaltes kunt u vinden op www.connexxion.nl of www.connexxion.com.
Voor eventuele vragen kunt u bellen
naar telefoonnummer 0255-547964.
Bereikbaarheid woningen en
winkels
Tijdens de werkzaamheden zijn alle
woningen en winkels lopend bereik-

baar. Voor de bereikbaarheid van de
woningen en winkels worden er looproutes aangebracht.
Parkeren
Tijdens de werkzaamheden kan er
niet meer geparkeerd kan worden
op de Lange Nieuwstraat tussen de
Scheldestraat / Lange Nieuwstraat
en de Lange Nieuwstraat hoek Merwedestraat. U kunt gebruik maken
van de tijdelijke parkeerplaats aan

vervallen haltes

de Griftstraat. Deze parkeerplaats is
met bebording aangegeven.
Meer informatie
Vragen/meldingen: email: langenieuwstraat@bamwegen.nl. En volg
ons op Facebook/gemeentevelsen.
Ook bent u iedere vrijdagochtend
tussen 09.00 en 14.00 uur welkom in
de directiekeet van BAM Infra wegen
aan de Merwedestraat nabij de Petrakerk in de kerk.

Overgebleven kerstbomen zaterdag opgehaald
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
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Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden en de afsluiting van de Lange Nieuwstraat

Wij
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Kerkstraat

Verkeersmaatregelen
Tijdens de geheel nieuwe aanleg van
de Lange Nieuwstraat is het deel
waar gewerkt wordt voor al het verkeer afgesloten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid (zie bijgaande
kaartjes). Op het deel waar gewerkt
wordt, is het wel mogelijk voor voetgangers om langs het werk te lopen
en de woningen en winkels te bereiken.
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Wat gaat er gebeuren?
De gehele Lange Nieuwstraat zal opnieuw worden aangelegd en opnieuw
bestraat. Gelijktijdig wordt de riolering aangepakt. Na de herinrichting heeft de Lange Nieuwstraat één
nieuw wegprofiel met vrij liggende fietspaden, vanaf de rotonde Planetenweg tot de hoek Lange Nieuwstraat /Plein 1945. Hierdoor wordt
de veiligheid voor fietsers verbeterd.
Door het versmallen van de rijbaan
neemt ook de snelheid van het wegverkeer af. Ook wordt het winkelgebied opgeknapt en komen er nieuwe
voorzieningen voor de lijnbussen

OMLEIDING AUTO- EN FIETSVERKEER
TIJDENS WERKZAAMHEDEN
LANGE NIEUWSTRAAT

Gr

Om de overlast naar de winkeliers
van het Marktplein zoveel mogelijk
te beperken is het Marktplein gedurende de eerste weken van de uitvoering bereikbaar tot de kruising Lange
Nieuwstraat/hoek Marktplein. Hierdoor is het mogelijk voor de winkeliers om goederen te laden en te lossen. Ook is het Marktplein tijdelijk
bereikbaar voor parkeren. Dit is gratis gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden. Daarnaast is ook
het mogelijk om te parkeren op het
tijdelijk aangebrachte parkeerterrein
aan de Griftstraat. Dit wordt met bebordingen aangegeven.
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Maandag 4 januari 2016 is de
tweede fase van de werkzaamheden van de Lange Nieuwstraat gestart. Deze wordt uitgevoerd in
opdracht van de gemeente Velsen
door BAM Infra Wegen. Het gaat
over het gedeelte vanaf de Scheldestraat t/m hoek Marktplein/Merwedestraat. Het Marktplein tot aan
de Burgemeester Rambonnetlaan
behoort ook tot het werkgebied.

overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur worden neergezet bij de clusterplaats

voor minicontainers of bij de ondergrondse containers. Daar worden ze
die dag door HVC opgehaald.
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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 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
december 2015 tot en met 1 januari 2016 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
Haringkade 10, renoveren en vergro-

ten pand (31/12/2015) 19890-2015;
Reaumurstraat 5 en 5b, kamergewijze verhuur (30/12/2015) 199272015.

2015.

Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Van Maerlantlaan 1, plaatsen dakkapel (28/12/2015) 19759-2015.

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, bouwen berging
(01/01/2016) 8-2016.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzigen
bestemming naar wonen en wijzigen voorgevels (28/12/2015) 19794-

Velserbroek
Geen mededelingen.

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

natie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, 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.

omgevingsvergunning verleend
voor:

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

IJmuiden
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Velsen-Noord

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 combi-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3, plaatsen koelinstallatie (30/12/2015) 14457-2015.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2
bomen (31/12/2015) 19185-2015.
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Inloopavond bestemmingsplan ‘Binnenhaven’
Op dinsdag 12 januari houdt de
gemeente Velsen een inloopavond over het nieuwe bestemmingsplan Binnenhaven. Het plangebied is gelegen in IJmuiden aan
de Zeeweg en de Appelboomstraat.

Belangstellenden zijn tijdens de in-

loopavond welkom tussen 19.00 en
20.30 uur in de bibliotheek in IJmuiden op het Dudokplein 16. Er is gelegenheid tot het inzien van het voorontwerp bestemmingsplan en tot het
stellen van vragen over het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens de
inloopavond kunnen geen inspraakreacties worden ingediend. Dit kan

via de inspraakprocedure. Er kan
tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie over de woningen
worden gegeven.
Het is de bedoeling om de eerder beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50 grondgebonden wo-

ningen. Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken
is dit bestemmingsplan opgesteld.
Het voorontwerp bestemmingsplan
ligt sinds 18 december ter visie en is
digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 26 november 2015 het
bestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerp-bestemmingsplan heeft
hieraan voorafgaand vanaf 12 juni 2015, gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen ingediend.

plangebied. Ook worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plan
Het gebied omvat de woonkernen
van Velsen-Noord, Sportpark Rooswijk en een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout. Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere
bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit

Inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan voor een
ieder met ingang van 8 januari 2016
gedurende zes weken ter inzage. Het
vastgestelde bestemmingsplan en
daarbij behorende stukken zijn in te
zien bij de receptie van het gemeentehuis te IJmuiden en bij de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het be-

Naar aanleiding van de zienswijzen
en een amendement zijn enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan, zoals in de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’, de toelichting en een wijziging van de bedrijfscategorie voor het perceel van (voormalig) HIM Chemie.

stemmingsplan kan tevens geraadpleegd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0400VELSENNOORD1-R001.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag
nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het beroepschrift dient
in tweevoud te worden gezonden aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn.Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Inloop voorgenomen sloop Orionflat en nieuwbouw
Woningbedrijf Velsen organiseert
op dinsdag 12 januari 2016 een
bijeenkomst over de voorgenomen sloop van de Orionflat (Orionweg 288 t/m 574). De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen

16.00 en 18.30 uur in buurtcentrum De Dwarsligger aan de Planetenweg 338 in IJmuiden.

Het doel van de bijeenkomst is de
huidige huurders het voorlopig ont-

werp te laten zien. Dit geldt voor de
buitenkant en voor de plattegronden van de woningen. Ook krijgen de
huidige huurders informatie over de
herhuisvesting en kunnen zij direct
een afspraak maken voor een huis-

bezoek waarin de woonwensen aan
de orde komen en er tijd is voor persoonlijke vragen. Omwonenden die
geïnteresseerd zijn in het ontwerp
en de verdere ruimtelijke procedure
zijn ook van harte welkom.

Aanpassing Rechtspositieregeling buitengewoon
ambtenaar en bode burgerlijke stand
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
in de vergadering van 10 november 2015 de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar en
bode burgerlijke stand van de gemeente Velsen 2016 vastgesteld

onder gelijktijdige intrekking van
de gelijknamige regeling van 2011.
De regeling is geactualiseerd en
de vergoeding voor huwelijksvoltrekking op zon- en feestdagen is
opgenomen.

Ter inzage
De tekst van de verordening is in het
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is ook in te zien
bij de balie van het stadhuis. De wijzigingen in de verordening worden

ook gepubliceerd op www.overheid.
nl. Het besluit tot wijziging treedt in
werking op de dag na bekendmaking.
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Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het
dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat er een
besluit is genomen voor het vaststellen van een hogere waarde
voor de geluidbelasting voor bestemmingsplan Velsen-Noord te
Velsen.

Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van het
bestemmingsplan
Velsen-Noord

te Velsen, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de
geluidbelasting in het kader van de
Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het besluit
heeft betrekking op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden
voor de geluidbelasting in het kader
van Wet geluidhinder is gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond. Het dagelijks

bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan
de directeur van Omgevingsdienst
IJmond.

plaar van het besluit in te zien bij
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen
van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Het besluit tot vaststelling van de
hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 8 januari
2016 gedurende zes weken, samen
met het bestemmingsplan, ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis en in de centrale bibliotheek te
IJmuiden. Eveneens is een exem-

Binnen de bovenstaande termijn
kunnen belanghebbenden beroep
indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag,
onder vermelding van “Besluit hogere waarde Wet geluidhinder bestemmingsplan Velsen-Noord te Velsen”.

Bomenkap Lange Nieuwstraat
In verband met de reconstructie
van de Lange Nieuwstraat worden
bestaande bomen gekapt. Op een
later moment in het project worden er dan weer nieuwe bomen
teruggeplaatst.

Om te voorkomen dat vogels in het
broedseizoen in de bestaande bomen hun nesten maken, zouden in
januari en februari alle takken van
86 iepen worden verwijderd (kandelaberen). Dit geldt voor de bomen
vanaf de Vechtstraat tot aan Plein

1945. Later dit jaar zouden deze bomen dan alsnog in zijn geheel gekapt
moeten worden. Besloten is om deze
kap nu direct uit te voeren en niet te
wachten tot later dit jaar. Medio december 2016 worden er weer nieuwe
bomen geplant.

Inmiddels is fase 1, van de rotonde Gijzenveltplantsoen tot aan de
Vechtstraat, afgerond. In dit gebied
zijn 31 iepen opnieuw geplant. In het
voorjaar worden hier ook planten
aangebracht.

Sessies van de gemeenteraad Velsen op 14 januari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur Startdocument Verkeerstructuur centrum IJmuiden
Sessie 2: Raadzaal
19:30 – 21:00 uur Burgerinitiatief Glasvezel
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-

stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 13 januari 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie,
tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op
de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griffie@velsen.nl, - dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Inloopavond nieuwbouw Velserend
Op dinsdag 19 januari houdt de
gemeente Velsen een inloopavond over de nieuwe ontwikkelingen op de locatie van het voormalige natuurzwembad Velserend.

Het is de bedoeling om het voormalige hotel met restaurant te herbouwen, de sauna beperkt uit te brei-

den, drie of vier woningen te realiseren en diverse landschappelijke ingrepen te plegen. De gemeenteraad heeft deze uitgangspunten in de
vorm van een startdocument reeds
vastgesteld. Het startdocument Velserend is op de website van de gemeente terug te vinden onder het
kopje ‘bestemmingsplannen’.

Belangstellenden zijn tijdens de inloopavond welkom tussen 19.00
en 21.00 in ’t Brederode Huys aan
de Bloemendaalsestraatweg 201 te
Santpoort-Zuid. Er is gelegenheid
tot het inzien van het door de gemeenteraad startdocument Velserend. Graag horen we uw mening
over hoe we dit nader kunnen invullen, welke stijlen er gehanteerd kun-

nen worden en hoe de landschappelijke inpassing vorm krijgt.
Tijdens de inloopavond kunnen geen
inspraakreacties worden ingediend.
Dit kan op een later moment bij het
ontwerpbestemmingsplan. Er kan
tijdens deze avond nog geen verkoopinformatie over de woningen
worden gegeven.

