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Structuurvisie Detailhandel IJmond

Bijeenkomst voor belang-
hebbenden op 1 februari
Maandag 1 februari as zijn alle 
winkeliers, winkeliersverenigin-
gen, winkeleigenaren en branche-
organisaties uit de regio welkom 
in de raadszaal van de gemeente 
Beverwijk. Centraal staat dan: de 
Regionale Structuurvisie Detail-
handel IJmond. De bijeenkomst 
is van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 
19.00 uur bent u welkom op het 
Stationsplein 48 in Beverwijk. U 
dient zich wel van tevoren aan te 
melden.

Teveel winkelcentra
De situatie van de detailhandel in de 
IJmond is kwetsbaar. Er zijn teveel 
winkelcentra, winkels functioneren 
onder het te verwachten niveau en er 
is veel leegstand. Werken aan sterke 
winkelgebieden is een taak van alle 
betrokkenen. Belanghebbenden zo-
als winkeliersverenigingen en bran-

cheorganisaties hebben daarom in 
workshops de basis gelegd voor het 
opstellen van nieuw beleid. De ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen hebben nu een Regiona-
le Structuurvisie Detailhandel voor 
de IJmond opgesteld. Het is een con-
cept. Het defi nitieve plan zal als on-
derlegger dienen om de detailhandel 
in de kernen te versterken. Ruim-
telijke plannen zullen hierop wor-
den afgestemd. De conceptvisie is te 
downloaden op www.velsen.nl/on-
dernemer/informatie-en-statistiek/
ondernemersbeleid.htm 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door vooraf 
een email te sturen naar Michel van 
Wijk, mwijk@velsen.nl, penvoerder 
namens de IJmondgemeenten Be-
verwijk, Heemskerk en Velsen.(foto: 
gemeente Velsen)

Marie-José Schelvis wint
De vijfde IJmonder van het Jaar-
verkiezing was weer een groot 
feest. Namens de jury riep in-
terim burgemeester van Velsen 
Amy Koopmanschap maandag jl. 
de IJmuidense Marie-José Schel-
vis uit tot IJmonder van het Jaar 
2015.

Behalve voorzitter Koopmanschap 
bestond de jury uit Bernard Lensink, 
directeur van Landgoed Duin & 
Kruidberg Bernard Lensink, hoofd 
marketing van Stadsschouwburg 
Velsen Paula Schavemaker, adjunct 
hoofdredacteur HMC Hugo Schnei-
der en operazanger Marco Bakker. 
Marie-José zet zich in en vraagt aan-
dacht voor het gehandicapte kind. Zo 
heeft ze twee kinderboeken geschre-

ven en organiseert ze sportieve in-
zamelingsacties voor de Nederland-
se Stichting voor het Gehandicapte 
Kind (NSGK). Ook geeft de winna-
res voorlichting op scholen.

Zestien kandidaten
Het ging om de vijfde verkiezing. 
Een lustrum dus. De strijd om de fel 
begeerde titel ging tussen zestien 
kandidaten: vijf uit Beverwijk, vijf 
uit Heemskerk, vijf uit IJmuiden en 
een nominatie uit Uitgeest. Het pu-
bliek bepaalde welke vijf kandidaten 
zouden doorgaan naar de fi nale, die 
25 januari op het Landgoed Duin & 
Kruidberg werd gehouden. Op de fo-
to (Reinder Weidijk) een blije win-
nares tussen Bernard Lensink en 
Amy Koopmanschap. 

Wijkertunnel afgesloten
Op vrijdag 29 januari zijn er werk-
zaamheden in de Wijkertunnel. 
De A9 uit de richting Alkmaar 
wordt om 20.00 uur afgesloten 
vanaf knooppunt Beverwijk. Van-

uit de richting Amsterdam wordt 
de A9 vanaf 21.00 uur afgesloten 
bij knooppunt Velsen. Omleiding 
vindt plaats via de A22.

Tweede leven voor blik, pakken en plastic afval
Een gezin heeft gemiddeld elke 
week een vuilniszak vol lege blik-
jes, pakken en plastic verpakkin-
gen. Zonde, want dit afval bevat 
waardevolle grondsto� en. Als dit 
afval apart wordt gehouden, kan 
het worden hergebruikt voor bij-
voorbeeld: pannen, kranten en 
speelgoed. Gooi daarom uw pak-
, blik- en plasticafval in de daar-
voor bestemde plasticcontainer! 

Plastic 
Het plastic wordt geperst in balen, 
versnipperd, gewassen en gedroogd 
en verwerkt tot nieuwe plastic kor-
rels. Hier worden nieuwe brood-
trommels, bermpaaltjes en fris-
drank fl esjes van gemaakt. 90% van 
het ingezamelde plastic wordt her-
gebruikt.

Sap-en zuivelpakken
De pakken worden verpulverd en in 
warm water ( 50 graden) gesplitst 
in drie nieuwe grondsto� en: plas-
tic korrels, papier en granulaat voor 
aluminium. Hiervan kunnen weer 
pannen en theepotten, kranten en 
tijdschriften, broodtrommels, berm-
paaltjes en frisdrank fl esjes worden 
gemaakt. 85% van een leeg pak wordt 
gerecycled.

Blik 
Het blik wordt samen met staal om-
gesmolten. Het vloeibare staal wordt 
in profi elen gegoten of gewalst in pla-
ten, gesneden en opgerold. De eind-
producten hiervan zijn bijvoorbeeld 
conservenblikjes, fi etsen, vliegtuig-
onderdelen en treinstellen. In Ne-
derland wordt 91% van het blikafval 
hergebruikt. Meer informatie is te 
vinden op www.indegoeiebak.nl.
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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

indegoeiebak.nlindegoeiebak.nl

Van uw plastic, blik en pak worden
nieuwe producten gemaakt.

Al uw plastic verpakkingsmateriaal, 
conservenblikjes, lege pakken  
sap en zuivel horen in  
de plastic-container.

Nu ook lege pakken en blik 
bij plastic!

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 16 
januari 2015 tot en met 22 janu-
ari 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
Pruimenboomplein 64, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 

(21/01/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2016) 1072-2016;
Briniostraat 10 en 12, vervangen bui-
tengevelkozijnen, reinigen en her-
stellen buitenwandafwerking en 
vervangen buitengevelbladen aan 
westgevel (18/01/2016) 1084-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(18/01/2016) 1069-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 24, vergroten 
woonhuis (21/01/2016) 1282-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen 
dakkapel (21/01/2016) 1319-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven 
grond en plaatsen werksteiger 
(18/01/2016) 1070-2016;
Velserenderlaan ong., afgraven 
grond en plaatsen werksteiger 

(15/01/2016) 1132-2016;
Velserenderlaan ong., uitvoeren her-
stelwerkzaamheden bouwkavel 43 
(18/01/2016) 1042-2016.

Velserbroek
De Kamp 81, kappen 2 bomen 
(20/01/2016) 1251-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
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Aanvragen (vervolg)

Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-

mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-

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

IJmuiden
Dokweg 27A, veranderen indeling 
(21/01/2016) 16396-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 

Wüstelaan 19, plaatsen keer- en 
damwand (22/01/2016) 18578-
2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 134, plaatsen woon-
wagen (20/01/2016) 18765-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 201, realise-
ren toegangspad Noorderstrand 
(22/01/2016) 18527-2016.

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, plaatsen 2 
watertanks (21/01/2016) 18694-
2015.

Besluiten

De gemeente Velsen maakt bekend 
dat: 1) Aan de achterkant de fl at 
aan het Georgebos nr: 75-83 1 boom 

wordt gekapt, omdat deze te dicht op 
de fl at staat. 2) In het duingebied in 
de omgeving van de tennisbanen van 

LTC Heerenduinen en de fi etscross-
baan zullen esdoorns verwijderd 
worden. Deze bomen overwoekeren 

andere boomsoorten.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Van Dalenlaan 162, 2082 VJ  SANT-

POORT-ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Bakkerstraat 2, 1973 PS  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Verkeersmaatregel

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 arti-

kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgas-
afvoerkanaal (26/01/2016) 18658-
2015.

Kappen van bomen




