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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen 2014?
Wie kunnen genomineerd worden?
• De 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 die uit Velsen komen en 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.

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 2014. De winnaars worden bekendgemaakt
op het Sportgala op vrijdag 10
april in het Thalia Theater.

Bent u of kent u iemand die - of een
team - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan vóór 21 februari 2015 contact op met Simon
de Weers van afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen via 0628302505 of e-mail sweers@velsen.nl
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 categorieën: sportman,
sportvrouw, sportploeg, talent,
master en trainer / coach. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt
plaats op vrijdag 10 april a.s. in het
Thalia Theater in IJmuiden. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

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.
Nominaties moeten vóór 21 februari 2015 worden doorgegeven aan
Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL in IJmuiden. Of via telefoonnummer 06-28302505 of email sweers@velsen.nl. Zie ook
www.sportgalavelsen.nl
Partners Sportgala Velsen: Rabobank, BBN Adviseurs, Nijha en Sika. (foto: Reinder Weidijk)

Veranderingen in de zorg

Vragen? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderingen in de zorg? Wethouders Baerveldt, Verkaik en Te
Beest staan in januari 2015 op
de weekmarkten in SantpoortNoord en in IJmuiden. Bij hun
informatiekraam kunt u vragen stellen en informatie krijgen over de zorg-, werk- en inkomenstaken die de gemeente
overneemt van het Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij
– dat wil de gemeente bereiken.
Dus ook wethouder Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik (Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) en Robert te Beest
(Wet Maatschappelijke Dienstverlening). Zij gaan de straat op
om uw vragen te horen, te beantwoorden en met u in gesprek te
gaan. Er zijn ook medewerkers van
de gemeente en het Sociaal Wijkteam bij, die goed op de hoogte zijn
van de veranderingen.
Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving, maar mensen die hulp nodig
hebben blijven dit krijgen. In 2015

gaat de gemeente vooral met mensen in gesprek. Heeft u vragen?
Kom naar de informatiekraam op:
• Vrijdag 16 januari van 09.00 tot
13.00 uur op de weekmarkt in
Santpoort-Noord.
• Donderdag 29 januari van 09.00
tot 13.00 uur op de weekmarkt in
IJmuiden.
Op vrijdag 9 januari waren wethouder Baerveldt en Te Beest al in
Velsen-Noord om met bewoners te
praten.
Zorgloket
Heeft u vragen maar kunt u niet
naar de weekmarkt? Kom dan
langs op het speciale zorgloket in
het gemeentehuis. Dat is tot 15 januari open van maandag tot en
met donderdag tussen 10 en 12
uur, en tussen 2 en 4 uur. Ook op
alle andere openingstijden van het
gemeentehuis kunt u met uw vragen terecht. Of u belt 140255 (zonder netnummer!) of kijkt op www.
velsen.nl onder het kopje ‘Hoe verandert mijn zorg’. (foto: Reinder
Weidijk)
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Werkzaamheden
aan Schipbroekerbeek
Op zaterdag 24 januari is een
deel van de Santpoortse Dreef
afgesloten door werkzaamheden aan de Schipbroekerbeek.
Het gaat om het stuk tussen de
rotonde Hagelingerweg en de
op- en afrit van de N208 richting Santpoort-Noord. Er komen borden voor de omleidingsroute.

Van donderdag 22 tot en met zaterdag 24 januari 2015 wordt er
gewerkt aan de Schipbroekerbeek op het gedeelte tussen de rotonde Hagelingerweg en de open afrit van de N208. Dit is de watergang die hier langs de Santpoortse Dreef ligt.
Het werk wordt op 22 en 23 januari voorbereid. Op zaterdag 24 januari wordt een deel van de beschoeiing weggehaald en wordt
een ‘natuurlijk’ grondtalud aangelegd. Ook worden er op drie

plekken keien in de beek gelegd.
Deze ingreep moet de natuurwaarde van de beek verbeteren. Waardevolle bloemen, planten en dieren hebben meer kans
van overleven op natuurlijke oevers. De keien in de beek zorgen
voor variatie in de beekloop en
de doorstroming; ook dit vergroot
de natuurwaarde. De werkzaamheden komen voort uit het Landschapsbeleidsplan Velsen.
Voor de werkzaamheden op 24
januari moet de gemeente het gedeelte van de Santpoortse Dreef
afsluiten: het stuk tussen de rotonde Hagelingerweg en de open afrit van de N208 in de richting naar Santpoort-Noord. De
wegomleiding wordt aangegeven
met borden.

155-Red-een-bedrijf

Hulp aan ondernemers
Hoe komen we tijdig in gesprek
met ondernemers die in zwaar
financieel weer zitten, of daarin dreigen terecht te komen? Op
dat punt gaan de gemeente Velsen en het IMK samenwerken, zodat ze het plaatselijke middenen kleinbedrijf kunnen ondersteunen.

Veel ondernemers in nood zoeken te
laat (financiële) hulp bij de gemeente – uit schaamte of onwetendheid.
Voor hen is er nu een website en een
telefoonnummer, waar ze gemakkelijk om hulp kunnen vragen. Een adviseur van het IMK gaat direct samen met hen aan de slag om naar
oplossingen te zoeken. Immers, als
een ondernemer (te) laat aanklopt,
kan dit leiden tot een faillissement

of schuldsanering. Wethouder Arjen Verkaik: “Ondernemers kunnen
het financieel zwaar hebben; ook die
willen we ondersteunen waar we
dat kunnen.”
Het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf ) begeleidt ondernemers van start tot bedrijfsbeeindiging – in goede en in slechte
tijden. Het IMK werkt intensief samen met gemeentelijke organisaties
en financiële instellingen.
Ondernemers uit Velsen die vrezen
voor de continuïteit van hun onderneming kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088 999 0 155, of 24 uur per dag
via internet: www.155.nl (foto: IMK)

Grof huishoudelijk afval
Aftrap voor Vissenloop
Op 7 januari kreeg wethouder Annette Baerveldt de eerste vlag met
het Vissenloop-logo overhandigd
van voorzitter Fred van Dam. Dit
was de aftrap voor het wandelevenement ‘Vissenloop’ dat op 31 mei
in IJmuiden wordt gehouden.

De Vissenloop wil mensen kennis laten maken met het veelzijdige en
wonderbaarlijke havengebied van
IJmuiden én geld inzamelen voor de
Kankerbestrijding als onderdeel van
de actie ‘Sta op tegen kanker’. De wandelaars zullen veel mooie en karakteristieke plekken tegenkomen tijdens
dit evenement op zondag 31 mei 2015.
Deelnemers kunnen kiezen uit zes af-

standen: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km. De
5 km (Guppenloop) is speciaal voor
jongeren, verenigingen en scholen,
maar is natuurlijk ook toegankelijk
voor anderen. Start en finish van elke
afstand is het terrein van de KNRM.
De organisatoren – KWF Kankerbestrijding Velsen – zouden graag willen dat de Vissenloop IJmuiden uitgroeit tot een jaarlijks groot wandelevenement en dat het een vaste plek
krijgt tussen alle andere grotere wandeltochten die jaarlijks worden georganiseerd. Meer informatie op www.
vissenloopijmuiden.nl. De inschrijving begint donderdag 15 januari. (foto: Reinder Weidijk)

In Beverwijk is een afvalbrengstation gekomen. Inwoners van
Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen hun grof huishoudelijk afval daar gratis inleveren. Er
is geen limiet meer van 500 kilo;
ook niet meer bij het afvalbrengstation in Velsen-Zuid.

ABS Beverwijk ligt aan de Binnenduinrandweg op het BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. ABS Velsen ligt aan de Amsterdamseweg 10
in Velsen-Zuid. De openingstijden
van beide locaties zijn maandag t/m
vrijdag van 09:00 uur - 17:00 uur en
zaterdag van 09:00 uur - 15:00 uur.
Inwoners van Velsen kunnen er terecht met maar liefst achttien verschillende soorten afval: van metaal,
hout, afgedankte huisraad en tuin-

meubelen tot snoeiafval en kapotte elektrische apparaten. Daarnaast
wordt in Beverwijk gebouwd aan
een speciale ruimte voor de kringloopwinkel. Inwoners kunnen daar
naar verwachting in maart terecht
met spullen die hergebruikt kunnen
worden. De gemeenten Beverwijk,
Heemskerk, Velsen en HVC vinden
het belangrijk afval goed te scheiden. Door uw afval goed te scheiden,
draagt u bij aan het behouden van
(soms) schaarse grondstoffen.
Bedrijven kunnen alleen nog op
ABS Velsen-Zuid terecht met grof
bedrijfsafval en bouw- en sloopafval.
Voor vragen kijk op www.hvcgroep.
nl of bel 0800-0700 (klantenservice).
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Hoogheemraadschap en gemeente werken aan water
Het hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Velsen willen het onderhoud aan sloten en
watergangen efficiënter uitvoeren en de samenwerking verstevigen. Hoogheemraad van Rijnland Hans Pluckel en wethouder
Openbare Werken van de gemeente Velsen Floor Bal legden
dat op 7 januari 2015 vast in een
overeenkomst.

Het onderhoud komt nu voor een
belangrijk deel bij Rijnland te liggen. Rijnland en Velsen zorgen zo
voor een heldere verdeling van onderhoudstaken, die nu nog versnipperd en niet eenduidig zijn geregeld. Het gaat dan om het jaarlijks
schoonmaken van de sloten en het
periodiek baggeren van de watergangen. Het onderhoud van beschoeiingen en de oevers langs de
sloten blijft bij de eigenaar van de
aanliggende grond. Vaak is dat de

gemeente, maar als het achtertuinen zijn die aan water grenzen,
kunnen dat ook huiseigenaren zijn.
De sloten en beken die worden
overgedragen zijn de Schipbroekerbeek en de sloten in Velserbroek. Ook het inlaatgemaal Lange Sloot aan de Grote Buitendijk
wordt vernieuwd. Door herstel van
het gemaal zal de waterkwaliteit,
die nu al erg goed is, verder verbeteren. De gemeente gaat het onderhoud uitvoeren van de Bosch Beek
die door het Burgemeester Rijkenspark stroomt. Deze beek heeft een
recreatieve functie die beter past
bij de taken van de gemeente.
Hoogheemraad Hans Pluckel –
rechts op de foto – is blij met deze overeenkomst: “Doordat wij
nu een groter werkpakket op de
markt kunnen zetten zullen de kosten voor de burger omlaag gaan’’.

Ook wethouder Floor Bal is tevreden: “Wij werken al langer goed samen met het hoogheemraadschap
en zijn blij dat deze samenwerking

nu zijn vruchten afwerpt”. (foto: gemeente Velsen)

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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken 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
09.00 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 Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 3
januari 2014 tot en met 9 januari 2015 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
Ahornstraat 17, vergroten woonhuis
(08/01/2015) 295-2015;
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfsruimte (05/01/2015) 154-2015.

Driehuis
Waterloolaan 24, kappen boom
(05/01/2015) 160-2015.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 38 t/m 60 en Hageveldlaan 1 t/m 23, vervangen balkonhekken (07/01/2015) 242-2015.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, kappen 4 bomen
(08/01/2015) 291-2015;
De Savornin Lohmanlaan 18, vergroten woning met uitbouw en kelder (08/01/2015) 311-2015.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 8 bomen
(9/01/2015) 362-2015;
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen
boom (07/01/2015) 233-2015.
Velserbroek
Kleermakerstraat 50, kappen 2 bomen (08/01/2015) 304-2015.
Velsen-Noord
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.
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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 heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Breelstraat 5, oprichten opslaghal
(07/01/2015) w14.000470.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Wüstelaan 83, vervangen wiekenkruis (molen de Zandhaas)
(12/01/2015) w14.000599.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 52, kappen
boom(08/01/2015) w14.000604
Velsen-Zuid
Velserdijk 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(13/01/2015)
w14.000576.
Velsen-Noord
Olieweg ong., oprichten 2 bedrijfshallen (08/01/2015) w14.000452;
Parlevinkerstraat
41,
plaatsen
handelsreclame
(12/01/2015)

w14.000589.
Velserbroek
Vromaadweg 55, maken sparing in
verdiepingsvloer t.b.v. plaatsen lift
(13/01/2015) w14.000592;
De Kamp 37, plaatsen dakkapel (voorgevel)(12/01/2015) w14.000574.
Verleende omgevingsvergunning
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 16 januari 2015 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/
meer nieuws/ besluiten en vergunningen. Belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend tegen
de ontwerp omgevingsvergunning
en belanghebbenden die kunnen
aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop dit besluit ter in-

zage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Haarlem verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Voorwaarde is wel dat ook beroep is
ingesteld. Het betreft:
IJmuiden
Kennemerboulevard ong. (steiger B
en C), plaatsen 4 shortstay boten (tijdelijk)(07/01/2015) w14.000172.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
artikel 5:17 APV
Standplaats van 12 januari 2015 tot
en met 12 maart 2015, kipproducten,
Canopusplein ,dinsdag en donderdag
(12/01/2015) u15.000234;
Standplaats van 12 januari 2015 tot
en met 12 maart 2015, kipproducten,
Kennemerplein zondag (12/01/2015)
u15.00233.

Raadsplein 22 januari 2015
Op donderdag 22 januari 2015 vergadert de gemeenteraad Velsen in
de raadzaal van het gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30
uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
1: Raadzaal
19.30-21.00

Stand van zaken drie decentralisaties

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015- 2018
Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide agendapunt kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 21 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, 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 email: griffie@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op het TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl. Op raad.velsen.nl vindt u na de Carrousel een audioverslag van
de afzonderlijke sessies.
Na een korte pauze start om 21.15 de raadsvergadering.

De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:
1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 december 2014
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Afleggen eed / belofte steunfractieleden
7 Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2014
8 Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van explosieven
opsporing
9 Verklaring van geen bedenkingen voor het project Zeewijkplein te IJmuiden
10 Benoeming lid Rekenkamercommissie
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, 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
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
21.15 –21.30 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om
in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-

Infopagina
15 januari 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Raadsplein 22 januari 2015 (vervolg)
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad
over gaat of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffie@velsen.nl) tot
uiterlijk woensdag 21 januari tot 16.00 uur.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 11 december 2014 een besluit genomen over de volgende onderwerpen:

•
•
•
•
•
•
•

Grote Buitendijk / Hofgeest
Verbinding A8-A9
Vaste vergoeding steunfractieleden
Kadernota Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
Treasurystatuut gemeente Velsen 2014
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2015
Overgang naar stichting Welstandszorg Noord-Holland en het benoemen
van de commissieleden

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:

- het oprichten van 23 appartementen op het perceel Reptonstraat ong.
te Velserbroek (w12.000164)

De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
9 januari 2015 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website velsen.
nl via het menu direct naar/ meer

nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burge-

meester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

Ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
De gemeente Velsen is van plan
een nieuw bestemmingsplan voor
het Recreatiegebied Spaarnwoude vast te stellen. Voor de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stelt ontvangt zij graag
uw zienswijzen met betrekking tot
dit plan.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft het Recreatiegebied Spaarnwoude voor zover
dit binnen de gemeente Velsen ligt.
Dit met uitzondering van de Zuider-

scheg en Fort Benoorden Spaarndam.
Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4,
artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude (idn:
NL.IMRO.0453. BP1100SPAARNWOUDE-O001) van vrijdag 16 januari tot en met donderdag 26 februari 2015 ter inzage bij de receptie van
het stadhuis en de centrale biblio-

theek. Het digitale bestemmingsplan is ook te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over
het bestemmingsplan kunt u bellen
of een afspraak maken met de behandelend ambtenaar (zie onderstaande
gegevens).
Indienen van zienswijzen

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
in zijn vergadering van 11 december 2014 heeft besloten:

-het Treasurystatuut gemeente Velsen 2014 vast te stellen;

-het Treasurystatuut in werking te
laten treden op de 1 januari 2015.”

Tot en met donderdag 26 februari
2015 kunt u een zienswijze indienen
op het plan. Dit doet u door een brief
te richten aan gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden,
onder vermelding van “zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude” of via ro@velsen.nl, vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
de behandelend ambtenaar dhr. Pijpers, telefoonnummer 0255-567200.

