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Werkzaamheden aan
Noordersluis IJmuiden
Rijkswaterstaat gaat op maan-
dag 27 januari 2014 onderhoud 
uitvoeren aan de Noordersluis. 
Dit leidt tot flinke stremming van 
het verkeer. 

Op maandag 27 januari 2014 gaat 
Rijkswaterstaat onderhoudswerk-
zaamheden uitvoeren aan de Noor-
dersluis in IJmuiden. De doorgaan-
de weg over het sluiscomplex zal 
tussen 08.00 en 12.00 uur gestremd 
zijn. 
De werkzaamheden vinden plaats 
bij de oostelijke sluisdeur. De weg 
over deze sluisdeur zal volledig 
worden afgesloten. Het wegverkeer 
wordt tussen 08.00 en 12.00 uur 
omgeleid over de buitendeur. Het 
gevolg daarvan is dat, wanneer een 
schip geschut wordt, het verkeer 

enige tijd gestremd is. De frequen-
tie en duur van de stremmingen is 
afhankelijk van hoeveel schepen 
moeten worden geschut, maar het 
oponthoud kan langdurig zijn.

Rijkswaterstaat voert in 2014 on-
derhoud uit aan het sluizencom-
plex in IJmuiden om een veilige en 
betrouwbare vaarweg te garande-
ren. Deze werkzaamheden maken 
hier onderdeel van uit.

Voor meer informatie over de uit-
voering van de werkzaamhe-
den en de stremming kunt u con-
tact opnemen met de heer H.M. 
van der Worp, omgevingsmana-
ger van uitvoerend aannemer De 
Klerk Waterbouw: 06 - 41 25 57 58, 
HMvdworp@deklerkbv.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2014
Een veelzijdige toespraak van 
burgemeester Weerwind, har-
telijke wensen voor iedereen en 
een fraai muzikaal optreden tot 
slot – zo valt de Nieuwjaarsre-
ceptie van Velsen te typeren.

De nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Velsen op maandag 6 janu-
ari 2014 werd druk bezocht. Het of-
ficiële gedeelte werd afgesloten met 
een optreden van vier jonge Velsen-
se muzikanten. Rosita Kraamwin-

kel, Madeleine de Ruijter, Paula van 
Galen en Jurre van der Linden zijn 
de finalisten van een jaarlijkse ta-
lentenjacht in het voortgezet on-
derwijs in Velsen, de Velsense Inter 
Scholaire, oftewel het VIStival. De 
aanwezigen genoten van hun zang-, 
dans- en speeltalenten (piano en gi-
taar). Ze kregen bloemen van bur-
gemeester Franc Weerwind. Van 
links naar rechts: Rosita, Madelei-
ne, Paula en Jurre. (foto: Reinder 
Weidijk)

Stijging grondwater
vooral door neerslag
In de winter van 2012/2013 heeft 
het vaak geregend. Onderzoek 
heeft uitgewezen dat dat de oor-
zaak is van de hoge grondwater-
standen in de regio. Het rapport is 
net verschenen.

Veel inwoners van Zuid-Kenne-
merland hebben in de winter van 
2012/2013 te maken gehad met 
grondwateroverlast. De samenwer-
kende gemeenten in de regio hebben 
samen met het Hoogheemraadschap 
van Rijnland een onderzoek uit laten 
voeren naar de oorzaak van de hoge 
grondwaterstanden. Ook is onder-
zocht of dit een incidentele situatie 
betrof of dat de grondwaterstanden 

in de toekomst structureel hoog zul-
len zijn. 

Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat de opgetreden hoge grondwater-
standen hoofdzakelijk zijn veroor-
zaakt door neerslag. Op basis van 
historische gegevens is geconclu-
deerd dat het om een incidentele ge-
beurtenis ging. 

Hoewel de geconstateerde overlast 
(statistisch) incidenteel is, kan dit 
wel bijvoorbeeld twee jaar achter el-
kaar plaatsvinden. Door de klimaat-
verandering kunnen hoge grondwa-
terstanden in de toekomst wel vaker 
voorkomen dan nu het geval is.

Twee informatiebijeenkomsten

Babbeltrucs en inbraken
Op dinsdag 21 januari 2014 zijn 
er twee bijeenkomsten over bab-
beltrucs en woninginbraken. Wie 
zich aanmeldt, is om 14.00 of 
19.30 uur van harte welkom in het 
Kruispunt, Velserbroek.

Op deze voorlichtingsavon-
den krijgen de aanwezigen te ho-
ren hoe belangrijk het is om een 
inbraak(poging) te melden bij de po-
litie en hoe zij dat het beste kunnen 
doen. De meest voorkomende bab-
beltrucs komen aan bod en er wor-
den filmpjes getoond over situaties 
die zich voor kunnen doen. Er is vol-
doende gelegenheid om vragen te 
stellen en ervaringen uit te wisselen. 
De middag- en avondbijeenkomst 
worden georganiseerd door het 
Wijkteam Velserbroek, waarin de 
woningcorporaties zitten, politie, 
stichting Welzijn Velsen en de ge-
meente Velsen. Plaats van bijeen-

komst is het Kruispunt, Zonbastion 
3 in Velserbroek. Elke bijeenkomst 
duurt twee uur; u kunt een half uur 
van tevoren terecht. 
Aanmelding kan tot maandag 20 ja-
nuari via info@brederodewonen.nl 
of tel. 023-5259191. 

Meer informatie bij L. Duin, mede-
werker sociaal beheer Brederode 
Wonen, tel. 023-5259191.
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Fouten in afvalkalender HVC
HVC heeft begin 2014 een afv-
alkalender op hun website ge-
zet die niet blijkt te kloppen. Er 
wordt hard gewerkt aan een cor-
recte versie. Een paar inzamelda-
gen zijn sinds dit jaar veranderd. 

Begin 2014 is gebleken dat de digi-
tale afvalkalender op de website van 
HVC op verschillende postcodes in 
Velsen onvolledig of verkeerd wordt 
weergegeven. HVC en de gemeen-

te kregen daar al diverse meldingen 
over van bewoners. Zij vragen zich 
af wanneer hun afval- of papier-
container komend jaar geleegd gaat 
worden. HVC probeert dit digita-
le probleem zo snel mogelijk te her-
stellen en de juiste inzameldagen in 
de kalender weer te geven.

HVC meldt dat  de huisvuilinzame-
ling in Velsen per 1 januari in grote 
lijnen hetzelfde blijft; de meeste be-

woners kunnen op hun vaste dagen 
hun huisvuil blijven aanbieden. Uit-
zondering zijn delen van Santpoort 
en Driehuis;  daar is de dag van 
de papierinzameling  veranderd.

Als de inzameldag structureel ver-
andert, kondigt HVC dat  normaal 
altijd met een huis-aan-huisbrief 
aan. Dat is echter voor de wijzigin-
gen per 1 januari 2014 niet gebeurd. 
HVC probeert dat deze week alsnog 

te doen. Houdt u vooral de  digita-
le inzamelkalender  in de gaten, die 
staat op www.hvcinzameling.nl on-
der de afvalkalender. Ook op deze 
infopagina volgt bericht als de ka-
lender weer in orde is.

Werkzaamheden IJmuiderstraatweg/Willebrordpark
Half januari begint een omvang-
rijk werk aan de IJmuiderstraat-
weg en het Willebrordpark in 
IJmuiden. Aannemer KWS infor-
meert omwonenden en bedrijven 
over start, voortgang en bereik-
baarheid.

Medio januari 2014 start het aanne-
mingsbedrijf KWS met werkzaam-
heden aan de IJmuiderstraatweg en 
Willebrordpark in IJmuiden. Het 
werk begint bij de De Noostraat en 
loopt tot aan de Kennemerlaan. De 
weg wordt geasfalteerd en de rio-
lering wordt vervangen. Het groen 
tussen de Kanaaldijk en IJmuider-
straatweg wordt opgeknapt. Het 
groen aan de Willebrordstraat fun-
geert tijdelijk als depot; aan het eind 
van de werkzaamheden wordt er een 
glooiend, parkachtig gebied van ge-
maakt. De wegen en het fietspad krij-
gen energiezuinige led-verlichting. 

De aannemer KWS verzorgt gedu-
rende de loop van het werk een aan-
tal inloopochtenden. Dan geeft hij 
uitleg over de werkzaamheden en 
over de bereikbaarheid van de wo-

ningen en bedrijven. KWS verzorgt 
ook de informatie over de start van 
de werkzaamheden, de voortgang en 

de inloopochtenden.  

Het is een omvangrijke klus, die heel 

2014 in beslag zal nemen. De ople-
vering is waarschijnlijk februari/
maart 2015.

Planning wegwerkzaamheden
De komende jaren worden er in 
Velsen veel werkzaamheden uit-
gevoerd aan wegen die gebruikt 
worden door het doorgaande 
autoverkeer en het openbaar 
vervoer. Hierbij is overlast niet 
te voorkomen. Voor deze werk-
zaamheden is nu een planning 
gemaakt tot en met 2016. Per 
project wordt uiteraard gekeken 
hoe de overlast zoveel mogelijk 
beperkt kan worden.

In de planning is ook rekening ge-
houden met projecten van de pro-
vincie Noord-Holland en Rijks-

waterstaat. Dit zijn o.a. de beoog-
de weefstrook op de A208 rich-
ting Velsertunnel (tussen de op-
rit Velserbroek en de afrit IJmui-
den) en de renovatie van de Velser-
tunnel. Deze renovatie staat op het 
programma voor de jaren 2015 en 
2016. 

Bovendien staan ook de werkzaam-
heden in de planning waarbij de ge-
meente betrokken is in het kader 
van het project HOV-Velsen. Hier-
onder alle projecten op een rij; ze 
staan niet in chronologische volg-
orde: 

IJmuiden
• IJmuiderstraatweg, 
 Willebrordstraat en Julianakade 
• Lange Nieuwstraat 
• P.J. Troelstraweg 

Santpoort-Noord
• Rotonde Hagelingerweg-
 Santpoortse Dreef 
• Aansluiting N208-
 Santpoortse Dreef 
• Broekbergenlaan en HOV-halte   
 Hagelingerweg 
• Hoofdstraat/Vlielantweg en 
 omgeving 

Driehuis 
• Busbaan Driehuis/Velsen-Zuid op  
 oude spoorlijn 
• Kruispunt Waterloolaan-Zeeweg-  
 Minister van Houtenlaan

Velsen-Zuid
• Busbaan Driehuis/Velsen-Zuid 
 op oude spoorlijn 
• Kruispunt Waterloolaan-Zeeweg-
 Minister van Houtenlaan

Kijk voor meer informatie over de 
planning, de inhoud en de status van 
deze projecten op www.velsen > be-
stuur & organisatie > projecten. 
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 24 
december 2013 tot en met 3 ja-
nuari 2014 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Lindenstraat 32, maken muurdoor-
braak (02/01/2014) w14.000003;
Reaumurstraat 5, veranderen be-
drijfspand tot twee woningen 
(24/12/2013) w13.000550.

Velsen-Zuid 
Meervlietstraat 34 (rijksmonu-
ment), verbouwen rijksmonument 
(24/12/2013) w13.000551.

Santpoort-Noord
Terrasweg 35, vergroten 1ste verdie-

ping (31/12/2013) w14.000001;
Duin en Kruidbergerweg 60 (rijks-
monument), realiseren tijdelijke 
parkeervoorziening (24/12/2013) 
w13.000553.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan, plaatsen van 
een hek/poort (02/01/2014) 
w14.000002.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 

alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen 3 bomen 
(30/12/2013) w13.000531;
Hagelingerweg 78, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(03/01/2014) 
w13.000463.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 12, kappen boom 
(30/12/2013) w13.000539.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Broeklanden 3 en 5, kappen 200 bo-
men (06/01/2014) w13.000386.

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(02/01/2014) 
w13.000407.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV  

IJmuiden
12 april 2014, 31 mei 2014, 21 juni 
2014, 12 juli 2014, 9 augustus 2014, 
20 september 2014, 
rommelmarkt op Plein 1945 
(30/12/2013) u13.010642;
10 mei  2014, 7 juni 2014, 5 juli 2014, 
19 juli 2014, 2 augustus 2014, 23 au-
gustus 2014, 6 september 
2014, rommelmarkt op Kennemer-
plein (30/12/2013) u13.010644.

Velserbroek
1 januari 2014, nieuwjaarsduik 
bij Villa Westend (30/12/2013) 
u13.011455. 

Aanvragen

Besluiten

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen
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Raadsplein 16 januari 2014
Op 16 januari 2014 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in 
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub 
Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 12 december  
 2013
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Overhevelen gereserveerde gelden Willebrordplantsoen
6 Vrijgave krediet voor de bouw van Het Terras te Santpoort Noord
7 Kadernota grondprijzen 2014
8 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 
9 Start bouw Brede School Velsen-Noord
10 Vrijgeven krediet voor Versterkt Voortgezet Middelbaar Beroepsonder-
wijs (VMBO)
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via RTV Seaport en raad.velsen.nl 
Tijdens de tweede uitzending Raadspleincafé in de tweede week van februa-
ri is er een terugblik op deze raadsvergadering. Het programma is te zien via 
de kabel op RTV Seaport en via de website www.rtvseaport.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda 
staan, maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van 
de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.

De raad heeft in zijn vergaderingen van 12 december 2013 een besluit geno-
men over de volgende onderwerpen:

• Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 “Cultuur kleurt het Leven”
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in Gemeen-
 schappelijke Regeling IJmond Werkt!
• Actualisering Archiefverordening
• Verordeningen 2014 op de heffing en invordering van diverse belastingen
• Eenmalige bijdrage transitiekosten RUD-vorming Milieudienst IJmond
• Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum

Besluiten (vervolg)
Film- en foto opnamen art. 2:12 
APV 
   
Velsen-Zuid
9 januari 2014, omgeving Toren-
straat, Middendorpstraat, Zuider-

dorpstraat en Meervlietstraat 
(30/12/2013)  u13.011619;
16 januari 2014, omgeving Toren-
straat, Middendorpstraat, Zuider-
dorpstraat en Meervlietstraat 
(30/12/2013) u13.011638.

Venten art. 5:15 APV

ijsproducten van 1 maart tot en 
met 31 oktober 2014 (02/01/2014) 
u14.000006;
ijsproducten van 1 maart tot en 

met 31 oktober 2014 (02/01/2014) 
u14.000016.




