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Bij beperking of chronische ziekte

Velsen helpt bij extra kosten
Een bedrag van 275 euro per jaar. 
Dat heeft de gemeente Velsen 
beschikbaar voor mensen met 
een minimum inkomen, die extra 
kosten hebben vanwege hun be-
perking of een chronische ziekte. 
Wie aan de voorwaarden voldoet, 
kan dat bedrag vanaf nu aanvra-
gen.

Het gaat hier om de regeling ‘Wmo 
tegemoetkoming meerkosten’, de 
opvolger van de ‘Compensatie eigen 
risico’ en de ‘Wet tegemoetkoming 
chronisch zieken en gehandicapten’. 
Wie aan de verschillende voorwaar-
den voldoet, kan een aanvraag in-
dienen. Dat moet elk jaar opnieuw. 
Voor 2015 kan dat tot 1 juli 2016.

De regeling is voor mensen, die voor 
extra kosten komen te staan door 
een beperking, een chronisch psy-

chisch of psychosociaal probleem. 
De voorwaarden zijn na te lezen op 
https://dloket.velsen.nl/loket/bur-
ger (zoek op Wmo tegemoetkoming) 
of neem contact op met het Klant 
Contact Centrum van de gemeente, 
tel. 140255 (zonder netnummer).

Renovatie Velsertunnel
Rijkswaterstaat start in april 
2016 met de renovatie van de
Velsertunnel

Om de werkzaamheden veilig uit 
te kunnen voeren is het noodza-

kelijk de Velsertunnel deels af te 
sluiten. Via Facebook geeft Rijks-
waterstaat aan welke werkzaam-
heden op korte termijn plaatsvin-
den. Kijk op www.facebook.com/
velsertunnel.

Beweegbeurs voor 45+
Gezond en fi t ouder worden? Bent 
u op zoek naar leuke beweegac-
tiviteiten, die goed bij u passen? 
Wilt u weten hoe fi t u bent? Kom 
dan op zondag 17 januari van 
10.30 tot 13.30 uur naar de be-
weegbeurs in sporthal Zeewijk, 
Planetenweg 301 in IJmuiden.

Partners uit de zorg, sport en welzijn 
geven u gratis en deskundig advies. 
Zo kunt u op deze beurs meer  te we-
ten komen over uw conditie en pas-
sende (begeleide) beweegvormen. 
Daarnaast kunt u gratis uw gezond-
heid testen en worden er leuke prij-
zen verloot onder de bezoekers. De 

beurs is speciaal georganiseerd voor 
45+ers en wordt aangeboden door 
Fysiotherapie Smit, CareworX, ten-
nisvereniging LTC de Heerendui-
nen, atletiekvereniging Suomi, Dut-
ch Tennis, Press For Life, Elmakes, 
Fysiotherapie Maas, De Zorgspeci-
alist, Huisartsenpraktijk Het Baken, 
Stichting Welzijn Velsen en de ge-
meente Velsen. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij de buurtsportcoach voor volwas-
senen van Stichting Welzijn Velsen. 
Telefoon: 0255-510186 of buurt-
sport@welzijnvelsen.nl. De toegang 
is gratis. (foto: gemeente Velsen)

Eindeloos wandelen in de provincie

Wandelnetwerk Noord-Holland o�  cieel van start
In het weekend van zaterdag 13 en 
zondag 14 februari 2016 wordt op 
een feestelijke en vooral sportieve 
wijze het Wandelnetwerk in Regio 
Alkmaar, Laag Holland en Midden 
Kennemerland geopend. Zo orga-
niseert Sport Support Kennemer-
land acht verschillende wandelin-
gen door 17 Noord-Hollandse ge-
meenten. Schrijf je gratis in en ge-
niet van al het moois wat onze 
provincie te bieden heeft.

Wandelen in Velsen 
Op zaterdag 13 februari opent wet-
houder Annette Baerveldt het wan-
delnetwerk in de gemeente Velsen. 
De o�  ciële opening is om 9.30 uur 
bij de startlocatie Villa Westend aan 

de Westbroekplas in Velserbroek. 
Aansluitend kunt u deelnemen aan 
de route ‘Sportief & Ruig Kennemer-
land’,een afwisselende rondwande-
ling van 25 km in de ruige omgeving 
van Spaarndam, Santpoort en Vel-
sen. Ook kom je door het noorden 
van Haarlem, de stad van uiteen-
lopende bekende sporthelden. Wie 
met hond de route wil lopen, moet 1 
km een alternatief traject lopen.

Deelname
Maximaal 100 personen kunnen 
meedoen. Wees er dus snel bij, kijk 
voor meer informatie op www.wan-
delnetwerknoordholland.nl/wan-
delvrienden en meld je aan! Deel-
name is gratis. Voor elk van de rou-

tes geldt dat de opening begint om 
9.30 uur en direct aansluitend start 
de wandeling. Deelnemers krijgen 
een gezonde snack voor onderweg 

en een coupon voor een gratis drank-
je bij een geselecteerd horecapunt 
aan het eind van de route. (foto: ge-
meente Velsen)
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2015?
De gemeente Velsen vraagt ie-
dereen om kandidaten voor te 
dragen voor de titel van Vel-
sense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar), 
Master (vanaf 40 jaar) en Trai-
ner / Coach van het jaar 2015. 
De winnaars worden bekend-
gemaakt tijdens het Sportgala 
op vrijdag 11 maart in het Tha-
lia Theater.

Elk jaar kiest de gemeente Velsen 
haar sportkampioenen en wor-
den andere sporters in het zonne-
tje gezet. Wie een kandidaat kent, 
mag hem of haar of een heel team 
voordragen. Er zijn zes catego-
rieën: 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 presen-
tatie van het Sportgala is in han-
den van Frank Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport.

Wie kunnen genomineerd wor-
den?
• Individuele sporters, die lid zijn 

van een Velsense vereniging; dat 
mag een niet-Velsenaar zijn die 
lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is 
van een niet-Velsense vereni-
ging.

• 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-Vel-
sense leden.

  
Aan welke criteria moet de no-
minatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde 

bent geworden bij een Neder-
lands 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 Wereld-
kampioenschap.

d) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Wereld-
bekerwedstrijd.

e) Als je eerste, tweede of derde 
bent geworden bij een Europa-
cupwedstrijd.

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 o�  ciële 
sportbond.

h)  Als je een individuele sportprijs 
hebt gewonnen tijdens een in-
ternationaal toernooi.

Aanmelden
Nominaties moeten vóór 1 febru-
ari 2016 worden doorgegeven via 
www.sportgalavelsen.nl of stuur 
een e-mail naar sportgala@vel-
sen.nl. Voor vragen kunt u ook bel-
len met Simon de Weers, afdeling 
Sportzaken gemeente Velsen: 06-
28302505.

Velsertraverse twee
weekenden afgesloten
De provincie Noord-Holland gaat 
de komende periode de laatste 
werkzaamheden op de Velsertra-
verse bij Beverwijk uitvoeren. In 
verband hiermee staan er twee 
weekendafsluitingen in de plan-
ning.  De herinrichting is nodig 
om de doorstroming van het ver-
keer te verbeteren. Daarna kan de 
renovatie van de Velsertunnel be-
ginnen.

Weekendafsluiting 
16-17 januari 2016
Van vrijdag 15 januari 2016 (20.00 
uur) tot maandag 18 januari 2016 
(06.00 uur) werkt de provincie aan 
de Velsertraverse. Voor het verkeer 
vanuit Beverwijk richting Haarlem 
en Alkmaar is de toerit van de A22 
afgesloten. Voor het verkeer vanuit 
Haarlem richting Beverwijk is de af-
rit van de A22 afgesloten. Het ver-
keer op de Velsertraverse wordt in 
beide richtingen over één weghelft
geleid. Per rijrichting is één rijstrook 
open voor het verkeer. Ook de Lijn-
denweg van het kruispunt met de Pa-
rallelweg is afgesloten.

Omleiding
Verkeer vanuit Beverwijk richting 
Haarlem en Alkmaar wordt met bor-
den omgeleid via de A9, toerit Bever-
wijk Bazaar. Verkeer vanuit Haar-
lem richting Beverwijk wordt via 
de A9 omgeleid of via de A22, afslag 
naar de A9 via de noordelijke cala-
miteitenboog, afslag Beverwijk Ba-
zaar. Verkeer van en naar de Lijn-
denweg wordt omgeleid via de Zui-
derkade.

Weekendafsluiting 
30-31 januari 2016
Van vrijdag 29 januari 2016 (20.00 
uur) tot maandag 1 februari 2016 
(06.00 uur) werkt de provincie aan 
de Velsertraverse. Voor het verkeer 
vanuit Beverwijk richting Alkmaar 
is de toerit naar de A22 afgesloten. 
Voor het verkeer vanuit Haarlem en 
Alkmaar richting Beverwijk is de af-
rit van de A22 afgesloten. Het ver-
keer op de Velsertraverse wordt in 
beide richtingen over één weghelft 
geleid. Per rijrichting is één rijstrook 
open voor het verkeer. Ook de Lijn-
denweg van het kruispunt met de Pa-
rallelweg is afgesloten.

Omleiding
Verkeer vanuit Haarlem en Alkmaar 
richting Beverwijk wordt met bor-
den omgeleid via de A9, afrit Bever-
wijk Bazaar. Verkeer vanuit Bever-
wijk richting Alkmaar wordt met 
borden omgeleid, naar de A9. Ver-
keer van en naar de Lijndenweg 
wordt omgeleid via de Zuiderkade. 
De werkzaamheden zijn weersge-
voelig. Bij ernstige regenval, vries-
kou of storm bestaat de kans dat de 
werkzaamheden worden opgescho-
ven.

Meer informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden van de provincie is te 
vinden op: www.infoN197velsertra-
verse.nl. Voor vragen en opmerkin-
gen kan contact worden opgenomen 
met het provinciaal servicepunt We-
gen en Vaarwegen via telefoonnum-
mer 0800 0200 600 (gratis) of e-
mailadres infobu@noord-holland.
nl.



Infopagina

14 januari 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Besluiten
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
Zeeweg 199, wijzigen bestemming 
kantoor en dienstverlening naar 
bestemming wonen (07/01/2016) 
17907-2015;
Strandweg ong., oprichten bedrijfs-
gebouw (05/01/2016) 18090-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkweg 143, verlengen dakkapel 
voorgevel (08/01/2016) 18244-2015.

Santpoort-Zuid 
Wüstelaan 19, kappen boom 
(12/01/2016) 407-2016.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 15, slopen en herbouwen 
schuur (08/01/2016) 18440-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergun-
ning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten 
van een brug voor langzaam verkeer 
op het perceel Hoofdstraat, Vlie-
lantweg en Broekbergenlaan ong. te 
Santpoort-Noord.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 
januari 2015 tot en met 8 janua-
ri 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(08/01/2016) 513-2016;
Meidoornstraat 6, plaatsen dakop-
bouw (07/01/2016) 418-2016;
Zandershof 45, wijzigen bestem-
ming naar wonen (07/01/2016);
Haringkade 18, plaatsen dakopbouw 
(08/01/2016) 520-2016;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen er-

fafscheiding (03/01/2016)  56-2016.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 123 en 123 D, 
wijziging gebruik naar wonen voor 
een periode van maximaal 10 jaar 
(12/01/2016)  688-2016.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 134, vergroten zolder-
verdieping (04/01/2016) 175-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, oprichten bijenstal 
(06/01/2016) 414-2016;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen 
(06/01/2016) 369-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen boom 
(07/01/2016) 407-2016.

Velserbroek
Linie16 9000, legaliseren berging 
(07/01/2016) 419-2016;
L. Zocherplantsoen 65, wijzigen zij-
gevel (03/01/2016) 64-2016;
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel op 
achterdakvlak (04/01/2016) 40-
2016.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Eksterlaan 8, wijzigen bestem-
ming maatschappelijke doeleinden 
naar woondoeleinden (08/01/2016) 
17898-2015;
Marktplein 29, 29a en 29b, sa-
menvoegen 3 winkels tot 2 win-
kels en realiseren 4 appartementen 
(08/01/2016) 18104-2015.

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.

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.

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 

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

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.

Bekendmakingen algemeen
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Besluiten (vervolg)

Verkeersbesluiten

De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 15 januari 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is 
het besluit in te zien op www.vel-
sen.nl via het menu Actueel/inzage 
(ontwerp)besluiten. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerp-omgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelij-

kerwijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Hol-
land verzoeken een voorlopige voor-
ziening te tre� en indien onverwijlde 

spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat, Vlielantweg en Broek-
bergenlaan ong., oprichten brug voor 
langzaam verkeer op perceel Deel-
tracé 1 HOV (11/01/2016) 14990-
2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Herdenkingsplechtigheid, Plein 
1945 naar begraafplaats Wester-
veld te IJmuiden op 4 mei 2016 
(07/01/2016) u15.009191;
Strandzeilwedstrijden, strand 
IJmuiden aan Zee zone 2 op 9 en 23 
januari, 6, 13 en 20 februari, 12 en 26 
maart 2016 (08/01/2016) 132-2016.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- een 30 km/h-zone in te stellen op 
de Biezenweg, de Kwekerslaan, het 
Groenelaantje en het Spekkenweg-
je te Santpoort-Noord, door plaat-
sing van borden conform model A1 
(30) en A2 (einde 30) van bijlage I 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990 en hier-
aan een zonale werking toe te ken-
nen als bedoeld in artikel 66 van het 
Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990;

- een 60 km/h-zone in te stellen op 
het gedeelte van de Rijksweg tus-
sen het Groenelaantje en het Spek-
kenwegje in Santpoort-Noord, door 
plaatsing van borden conform mo-
del A1 (60) en A2 (einde 60) van bij-
lage I van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990 en 
hieraan een zonale werking toe te 
kennen als bedoeld in artikel 66 
van het Reglement verkeersregels 
en verkeerstekens 1990;

- het tweerichtingen fi ets/brom-
fi etspad langs het gedeelte van de 
Rijksweg tussen het Groenelaantje 
en het Spekkenwegje in Santpoort-
Noord in te trekken, door middel 
van het verwijderen van de borden 
G12a zoals bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en de onder-
borden OB505;

- een verplicht tweerichtingen fi ets-
pad in te stellen op het gedeelte 
van de Rijksweg tussen het Groe-
nelaantje en het Spekkenwegje in 
Santpoort-Noord, door middel van 
het plaatsen van de borden G11 zo-
als bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990 en de onderbor-
den OB505.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digi-
tale Staatscourant, schriftelijk (post-

bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- twee parkeerplaatsen aan de Heir-
weg nabij de ingang van buurthuis 
De Stek te Velsen-Noord aan te wij-
zen als algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen, door middel van 
het plaatsen van bord E6 en onder-
bord OB504 zoals bedoeld in bijla-

ge 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Inloopavond nieuwbouw Velserend
Op dinsdag 19 januari houdt de 
gemeente Velsen een inloop-
avond over de nieuwe ontwikke-
lingen op de locatie van het voor-
malige natuurzwembad Velse-
rend.

Het is de bedoeling om het voorma-
lige hotel met restaurant te herbou-
wen, de sauna beperkt uit te brei-

den, drie of vier woningen te rea-
liseren en diverse landschappelij-
ke ingrepen te plegen. De gemeente-
raad heeft deze uitgangspunten in de 
vorm van een startdocument reeds 
vastgesteld. Het startdocument Vel-
serend is op de website van de ge-
meente terug te vinden onder het 
kopje ‘bestemmingsplannen’. 

Belangstellenden zijn tijdens de in-
loopavond 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 ge-
meenteraad startdocument Velse-
rend. Graag horen we uw mening 
over hoe we dit nader kunnen invul-
len, welke stijlen er gehanteerd kun-

nen worden en hoe de landschappe-
lijke 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 ver-
koopinformatie over de woningen 
worden gegeven.




