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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sportkampioenen van 2013?
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 Gehandicapte Sporter van het jaar
2013. De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala
op vrijdag 4 april in het Thalia
Theater.

Bent u of kent u iemand die of
een team dat aan onderstaande
voorwaarden voldoet? Neem dan
vóór 16 februari 2014 contact op
met Simon de Weers van afdeling Sportzaken van de gemeente
Velsen via 0255-567200 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, haar of een heel team
voordragen. Er zijn zes categorieen: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en gehandicapte sporter. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn.
De prijsuitreiking vindt plaats
op vrijdag 4 april a.s. in het Thalia Theater in Oud-IJmuiden. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.
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.

Aan welke eisen 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.
Geef de nominaties vóór 16 februari 2014 door aan Simon de
Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus 465, 1970
AL in IJmuiden via tel. 0255567200 of e-mail sweers@velsen.
nl (foto: Reinder Weidijk)

Publiekshal geopend
Onder aanzienlijke belangstelling
werd woensdag 15 januari 2014
de vernieuwde publiekshal van
het stadhuis van Velsen officieel
geopend. De openingshandeling
werd verricht door de oudste inwoonster, mevrouw Koster van
104 jaar oud. Zij deed dit samen
met één van de jongste inwoners,
Djun van Leeuwen van slechts 8
dagen oud.

Er hing een gordijn bij de entree van
de publiekshal met een foto van de
oude situatie, vóór de verbouwing.
Na een korte toespraak van burgemeester Franc Weerwind schoven
de jongste en de oudste inwoner samen het gordijn opzij; daarmee was

de hal officieel geopend. Diverse gasten maakten gebruik van de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen, ook door de vernieuwde achterliggende kantoorruimtes. Verder was er een kleine tentoonstelling over de publiekshal en de verbouwing.
De hal moest verbouwd worden, omdat hij niet meer voldeed aan de eisen
van deze tijd. Er zijn diverse voorzieningen aangebracht voor mindervaliden en de werkplekken voldoen
aan de arbo-normen. Met deze nieuwe publiekshal is de dienstverlening
aan de ongeveer 50.000 jaarlijkse bezoekers klaar voor de toekomst. (foto: Reinder Weidijk)

Onderhoud Noordersluis
Rijkswaterstaat gaat op maandag
27 januari 2014 onderhoud uitvoeren aan de Noordersluis. Dit
leidt tot flinke stremming van het
verkeer.

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

Op maandag 27 januari 2014 gaat
Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de Noordersluis in IJmuiden. De doorgaande 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

Rijkswaterstaat voert in 2014 onderhoud uit aan het sluizencomplex
in IJmuiden om een veilige en betrouwbare vaarweg te garanderen.
Deze werkzaamheden maken hier
onderdeel van uit.
Voor meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden en
de stremming kunt u contact opnemen met de heer H.M. van der
Worp, omgevingsmanager van uitvoerend aannemer De Klerk Waterbouw: 06-41255758, HMvdworp@
deklerkbv.nl.
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Parkeren Wijkerstraatweg
De parkeersituatie aan de Wijkerstraatweg in Velsen-Noord gaat
veranderen. De verwachting is
dat in februari de werkzaamheden beginnen.

Er komen extra parkeerplaatsen
en op de ventweg voor de winkels
geldt vanaf maart 2014 een parkeerschijfzone (blauwe zone). De tijden

voor deze zone zijn van maandag tot
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur. Dit is een proef voor een jaar,
waarna de ervaringen worden geevalueerd. Er is een extra verkeersplateau ingepast om de verkeerssnelheid af te remmen. De parkeermaatregelen worden tegelijk met de
herbestrating van de rijbaan uitgevoerd.

Avondschouw Velsen-Noord
Dinsdagavond 14 januari organiseerde de gemeente Velsen samen met de wooncorporaties een
avondschouw in Velsen-Noord.

Speelplek Binnenhaven
Een plek om te spelen en elkaar
te ontmoeten – daarover spraken
omwonenden van het terrein van
het voormalige Zeewegziekenhuis. In maart gaat de spade in de
grond.

Op maandag 20 januari 2014 waren ca. 30 mensen bijeen om verder
te praten over de invulling van (een
deel van) de lege plek van het voormalige ziekenhuis, aan de Zeeweg
in IJmuiden. Een groep bewoners
heeft samen met de gemeente Velsen een ontwerp gepresenteerd aan
buurtgenoten. Dit ontwerp is gebaseerd op een eerdere prijsvraag on-

der bewoners. Het plan is om een
natuurlijke speel- en ontmoetingsplek met boombanken aan te leggen,
schommels, picknickbank, een trapveldje en een klautercircuit (foto).

Politie, woningbedrijf Velsen en de
gemeente Velsen liepen met ongeveer vijftien buurtbewoners mee in
de avondschouw in de Gildenbuurt
en het Stratingplantsoen. Ze letten speciaal op onveilige situaties;
buurtbewoners wezen daarop in hun
woonomgeving. Er zijn nuttige tips

naar voren gekomen om de leefbaarheid in Velsen-Noord verder te verbeteren.
De gemeente Velsen en het Woningbedrijf Velsen gaan aan de slag met
een verlichtingsplan achter de flat
langs het Gildenspoor. Ook start er
een buurtinitiatief voor het opknappen van de muziektent en het verlichten van de bomen op de kop van
het Stratingplantsoen. (foto: Ko van
Leeuwen)

Op zaterdag 22 maart tijdens NL
Doet wordt de speelplek aangelegd.
Aanmelden via www.nldoet.nl. Er
is inmiddels ook een facebookgroep
gestart: https://www.facebook.com/
groups/353674334774844/
Projectontwikkelaar
Synchroon,
Zorgbalans en de gemeente Velsen
zorgen voor de financiering. (foto:
Hoek Hoveniers)

Nationale Voorleesdagen

Sporttalenten lezen voor
Lokale sporttalenten hebben
voorgelezen uit Krrrr...okodil!
Dit deden ze op woensdag 22
januari 2014 tijdens de start van
de Nationale Voorleesdagen.

Deze jaarlijkse campagne is in
2014 van 22 januari t/m 1 februari als prenten- en voorleesboeken
volop onder de aandacht worden
gebracht. Het doel van de campagne is om voorlezen te bevorderen
aan kinderen die zelf nog niet kun-

nen lezen: baby’s, peuters en kleuters.
Voorlezen is belangrijk voor ze:
het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en geeft hen
veel plezier. Zo worden kleintjes
grote lezers.
Het boek Krrrr...okodil! van Catherine Rayner is uitgeroepen tot
Prentenboek van het Jaar 2014.
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Inzameling plastic
voortaan ondergronds
De containers voor kunststof afval die bij supermarkten in Velsen
staan, gaan ondergronds. Dat is
minder lelijk en bovendien kan er
meer in. Het graafwerk gaat eind
januari beginnen.

Vanaf maandag 27 januari worden
de bovengrondse containers voor
kunststof afval bij supermarkten in
de gemeente Velsen vervangen door
ondergrondse containers. Soms
worden bestaande glascontainers
vervangen, in een aantal gevallen zal
een aannemer in opdracht van HVC
enig graafwerk doen. Dat zal op sommige plekken wat overlast geven bij
de containers voor glas en papier die
daar al staan. De graafwerkzaamheden duren maximaal een dag. Wij
vragen om uw begrip daarvoor.
In 2007 is HVC in Velsen kunststof apart gaan inzamelen in bovengrondse containers bij supermarkten. Dat was een tijdelijke situatie, omdat lang onduidelijk bleef
of deze inzameling zou blijven bestaan. Inmiddels loopt de kunststofinzameling in Nederland zo goed
dat besloten is deze voort te zetten.

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel
overlast veroorzaken. Ze krijsen, bevuilen de straat en pikken een broodje uit je hand als je niet uitkijkt. Een
gemeente kan daar niet zoveel aan
doen. Meeuwen worden beschermd
door de Flora- en Faunawet. Het is
verboden de eieren te rapen, uit het
nest te halen, te beschadigen of te
vernielen. Er mogen ook geen nesten verwijderd worden en meeuwen
mogen niet met opzet worden verontrust. Daardoor is het lastig voor de gemeente om de overlast goed tegen te
gaan.

Eerder verscheen al de ‘Glossy’ Driehuis, nu heeft ook Santpoort- Noord zijn eigen blad.

Van de bedenker van het blad
Edith van Beek, die overigens ook
tekende voor het ontwerp en de
realisatie, mag het geen Glossy
worden genoemd.
Het blad schetst het dorp Santpoort-Noord en haar bewoners

met de nadruk op kennismaking.
Immers als je je verbonden voelt
met elkaar is samenwerking meer
vanzelfsprekend. Het thema ‘samen sterk’ sprak ook de gemeente aan. In het blad is dan ook te lezen welke invulling het wijkteam
geeft aan een schone, veilige en
hele sociale leefomgeving.
Exemplaren zijn te koop bij the
Read Schop in de Hoofdstraat, zo
lang de voorraad strekt.

Nu gaat HVC ondergrondse containers plaatsen; dat ziet er beter uit en
ze hebben ook meer capaciteit. De
nieuwe containers krijgen de oranje
sticker van de landelijke Plastic Hero campagne.
Voor de huidige bovengrondse containers gaat HVC nieuwe plekken
zoeken in de buurt van glas- en/of
papiercontainers. Daardoor kunnen
sommige bewoners nog dichter bij
huis hun kunststof kwijt en hoopt
HVC ook meer kunststof in te zamelen.

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar
zorgen ook voor overlast. De beste preventie is minder zwerfafval
op straat.

Blad over Santpoort-Noord

• Afval in de afvalbak gooien
• Afvalbakken goed afsluiten en vuilniszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door
een net op uw dak te te leggen of
draden te spannen. Dit mag alleen
als er nog geen nest aanwezig is op
uw dak.
• Een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van
nestwerende materialen.

Controleacties in haven
De havens van de gemeente Velsen vormen een dynamisch gebied, gelegen aan de monding van
het Noordzeekanaal. Het havengebied is veruit het belangrijkste
centrum van economische activiteit binnen de gemeente Velsen en
verdient het dan ook om als zodanig te worden gekoesterd.

Uit de door de gemeenteraad van
Velsen vastgestelde ‘Visie op Velsen
2025: Kennisrijk werken in Velsen’
blijkt het expliciete voornemen de
belangrijke positie van het havengebied verder uit te breiden. Daarom is
het van belang dat situaties die strijdig zijn met die visie door gezamenlijk optreden van de ketenpartners
worden bestreden met het oog op een
aantrekkelijk en dynamisch havengebied.

Meeuwen horen wel bij een plaats
als IJmuiden met haven en zee, maar
het zou fijn zijn als er minder overlast was. Een beproefde methode: laat
minder (zwerf )afval op straat achter.

Donderdag 16 januari 2014 hebben
in het havengebied van IJmuiden diverse controles plaatsgevonden. Dit
waren onder andere controles van
bedrijfspanden, voertuigen en personen. Daarbij is nauw samengewerkt
door het Openbaar Ministerie, de Politie, de Koninklijke Marechaussee,
de Belastingdienst, de Douane en de
gemeente Velsen.

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren

De controleacties hebben het volgende resultaat opgeleverd:

- meer dan € 45.000,-- aan geïnde boetes, bekeuringen en openstaande belastingschulden;
- 12 in beslag genomen of buiten gebruik gestelde voertuigen waarvan er 2 direct zijn afgevoerd;
- 3 aanhoudingen (wapenbezit en
overtreding van de Opiumwet);
- 5 processen verbaal voor o.a. overtreding van de Wet gevaarlijke
stoffen en diverse verkeersgerelateerde zaken;
- 3 gevallen van bewoning van bedrijfspanden in strijd met het vigerende bestemmingsplan (illegale bewoning);
- alsmede vastgestelde overtredingen van bouw- en (brand)veiligheidsregelgeving.
Burgemeester Weerwind: ‘Het is
goed dat de eerste controle- en
handhavingsactie in het nieuwe
jaar weer het nodige resultaat heeft
opgeleverd. Vorig jaar hebben we
een viertal succesvolle acties gehad. Dankzij de nauwe samenwerking met de ketenpartners - Belastingdienst, Openbaar Ministerie,
Douane, Koninklijke Marechaussee en de Politie Eenheid NoordHolland – kijk ik hoopvol gestemd
vooruit. Het IJmuidense havengebied kent een aantrekkelijk vestigingsklimaat. En dat moeten we zo
houden!’
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Bekendmakingen
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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een
afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
januari tot en met 17 januari 2014
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(11/01/2014) w14.000013.

IJmuiden
Andromedastraat 2, vergroten
woning met erker (16/01/2014)
w14.000021;
Trompstraat 10, veranderen begane
grond in 2 woningen (13/01/2014)
w14.000014;
Strandweg 4, plaatsen brandwerende betonnen keerwand en 2 nooduitgangen (13/01/2014) w14.000015.

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(14/01/2014)
w14.000018;
Roggeland 16, kappen boom
(15/01/2014) w14.000016.

Velsen-Zuid
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.

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 8, kappen 2 bomen
(16/01/2014) w14.000019;
Kruidbergerweg 76, kappen boom
(13/01/2014) w14.000010;
Wustelaan 99 B, kappen 2 bomen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62, kappen
boom (16/01/2014) w14.000022;
Vinkenbaan 25, kappen 3 bomen
(11/01/2014) w14.000012.
Driehuis
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Schulpweg 53, kappen 2 bomen
(17/01/2014) w14.000020.

Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 januari 2014 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 bekendmakingen/ direct
naar/ meer nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-

kadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft het volgende ontwerpbesluit:
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 22 BEN en 22 BOV
te Santpoort-Noord, het samenvoegen van de beneden- en bovenwoning (28/08/2013) w13.000331.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Kievitlaan 18, plaatsen dakkapel
en erker (voorgevel)(26/11/2013)
w13.000503.
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B, het wijzigen
kantoorfunctie naar zorgfunctie
(21/11/2013) w13.000498.

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 indie-

nen 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:

6

23 januari 2014

Infopagina
23 januari 2014

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

Besluiten (vervolg)
IJmuiden/Driehuis
P.J. Troelstraweg 1 en Nic. Beetslaan
3, kappen 2 bomen (14/01/2014)
w13.000544.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 100, kappen
(14/01/2014) w13.000521.

boom

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Westbroekerweg ong., kappen 5 bomen (20/01/2014) w13.000508;
Spitsaak 77, plaatsen dakkapel (achtergevel)(15/01/2014) w13.000500;
De Zeiler 66, legaliseren overkapping (20/01/2014) w13.000504.

Ingetrokken bouwvergunningen

Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor:

Kerkermaaijerskamp 43 te Velserbroek
BL 270-2006, HH 103-2013, intrekken van bouwvergunning (14-12014)

IJmuiden
Egmondstraat 18, wijzigen voor- en
zijgevel (14/01/2014) w13.000379

Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen

Willem de Zwijgerlaan 6 te Santpoort-Zuid
BP 234-2008, HH 265-2013, intrekken van bouwvergunning (14-12014)

Zandvoortstraat 43 te IJmuiden
BP 189-2010, HH 20-2014, intrekken
van bouwvergunning (14-1-2014)
Willebrordstraat 59 te IJmuiden
BP 143-2010, HH 264-2013, intrekken van bouwvergunning (14-12014)

Waterviolier 4 te Velserbroek
BP 132-2006, HH 98-2013, intrekken
van bouwvergunning ( 14-1-2014)
Bickerlaan 39 te SantpoortNoord
BP 68-2010, HH 260-2013, intrekken
van bouwvergunning (14-1-2014)
Van Linschotenstraat 1 te IJmuiden
BL 157-2007, HH 274-2013, intrekken van bouwvergunning (14-12014)
Trompstraat 18 te IJmuiden
BL 59-2008, HH 275-2013, intrekken
van bouwvergunning (14-1-2014)

Besluiten Archiefverordening

.nl

Toptrouwlocatie Route
ook bij Villa Westend

gen een Rituals Laughing Buddha cadeaupakket. Tevens maken zij kans op een huwelijksdag
ter waarde van maximaal 10.000
euro en andere fantastische prijzen. De verloting vindt plaats onder de aangemelde bruidsparen.
Aanmelden voor de Open Toptrouwlocatie Route kan op www.
opentoptrouwlocatieroute.nl.
Wie zich registreert, dingt meteen mee naar de prijzen. Villa
Westend in Velserbroek doet uiteraard ook mee met de route.

cember 2013 besloten de Archiefverordening 2013 vast te stellen.

Velserbroek - De Open Toptrouwlocatie Route vindt zondag 9 februari van 12.00 uur tot
17.00 uur voor de vierde keer
plaats op meer dan 245 locaties. Iedereen met trouwplannen
kan vrijblijvend een kijkje nemen bij alle soorten trouwlocaties. Bruidsparen kunnen zonder
afspraak binnenkomen en naar
hartenlust rondkijken. Alle aangemelde bruidsparen die via de
Open Toptrouwlocatie Route hun
droomlocatie vinden, ontvan-

Velsen Lokaal wil van
Velserbroek naar A9

.nl

Toptrouwlocatie Route
ook bij Villa Westend

IJmuiden – Voor de nieuw te
bouwen zeesluis heeft de provincie Noord-Holland een concept
ontwerp inpassingsplan Zeetoegang IJmond gemaakt. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op diverse punten
kritisch gereageerd. Zij willen
meer zekerheid over de noordzuidverbinding over de nieuwe
sluis, zowel voor fiets- als autoverkeer. Ook willen zij meer helderheid over de gevolgen op het
milieu naar aanleiding van de milieueffectrapportage (MER). Aangekondigde maatregelen in de
MER zijn nog niet voldoende uitgewerkt en gemotiveerd. Ook wil
de gemeente Velsen graag een
actueel beeld over hoe de sluis
er uit gaat zien en gaat passen in
het landschap. Velsen heeft ook
nog aandacht gevraagd voor de
zogenaamde plangrenzen, want
wie is het bevoegd gezag voor
de diverse vergunningen die nodig zijn, wanneer is dat de provincie en wanneer de gemeente? De
gemeenteraad zal vandaag, 23 januari, in een sessie door de provincie en Rijkswaterstaat worden
geïnformeerd over de Velsense
belangen en het contract met de
aannemer.

www.

stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
en nadien op de Regelingenbank op

Nieuwe
zeesluis

www.

.nl

Nieuwe
zeesluis

dingsboog tussen de A9 en A22
op het verlanglijstje van het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan
uit 2004 staan en op de Beleidsagenda 2014-2020, die binnenkort in de gemeenteraad wordt
behandeld.
Ook wordt de verbinding genoemd in de Mobiliteitsvisie
IJmond. Het college is echter van
mening dat zo’n verbinding niet
de verkeersdruk in Santpoort en
Driehuis zal verminderen, wel in
Velsen-Zuid. Overigens vindt het
college dat zij met de aanleg van
de calamiteitenboog niet automatisch een onderhandelingspositie is ontstaan om te spreken over
een meer structurele verbinding
tussen de snelwegen. Momenteel wordt zo’n verbinding niet
onderzocht. In een eerste reactie
op de Mobiliteitsvisie heeft Rijkswaterstaat laten weten dat extra
aansluitingen bij de tunnels ongewenst zijn in verband met een
verhoogd risico op ongevallen en
congestie.
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de website van de gemeente Velsen:
www.velsen.nl. Dit besluit wordt ook
op deze website gepubliceerd.

Velsen-Zuid – De fractie van Velsen Lokaal heeft het college gevraagd te bekijken of het mogelijk
is een verbinding tussen Velserbroek en de A9 te maken én een
vaste verbinding tussen de A9 en
N208. De vraag wordt nu gesteld
omdat op korte termijn een zogenaamde calamiteitenboog tussen
de A9 en A22 wordt gebouwd.
Deze verbinding tussen de twee
wegen zal alleen gebruikt worden in noodgevallen, zoals bij de
renovatie van de Velsertunnel en
ook bij andere afsluitingen van
een van de tunnels, bijvoorbeeld
bij een ongeval, of als toegangsweg voor hulpdiensten.
Een structurele verbinding tussen
de twee snelwegen is al langere
tijd een van de wensen van Velsen Lokaal, daarmee zien zij kans
Velserbroek direct aan te sluiten
op de A9, hetgeen de verkeersdruk in andere gemeentedelen
zoals Santpoort-Noord, Driehuis
en Velsen-Zuid kan verminderen.
Ook het college heeft de verbin-
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Velsen Lokaal wil van
Velserbroek naar A9

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden
en nadien op de Regelingenbank op

.nl

Het besluit treedt in werking met ingang van 24 januari 2014.

www.

De raad van de gemeente Velsen
heeft in de vergadering van 12 december 2013 besloten de Archiefverordening 2013 vast te stellen.

op deze website gepubliceerd.

