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Meeste bewoners van
Kruisbergflat weer terug
Op maandagavond 21 januari is er
brand geweest in een woning op
de vierde etage van de Kruisbergflat in IJmuiden.

Inmiddels zijn de meeste bewoners
weer terug naar hun woning. Voor de
bewoners van 3 woningen geldt dat
terugkeer langer gaat duren. Zij krijgen voorlopig vervangende woonruimte.
Donderdagochtend 24 januari zijn
de meeste bewoners van de Kruisbergflat weer teruggekeerd. Zij waren tijdelijk opgevangen in het Ho-

liday Inn hotel. Naast de uitgebrande woning hebben nog twee andere
woningen zoveel schade opgelopen
dat de bewoners voorlopig niet terug
kunnen. Omdat het niet duidelijk is
hoe lang dit gaat duren, krijgen deze
mensen een vervangende woning in
de Kruisbergflat. Ondanks de ervaring met de brand vinden zij dit een
fijne oplossing.
Technisch adviseurs van Woningbedrijf Velsen zijn aanwezig om problemen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Zij worden daarbij gesteund
door specialistische bedrijven.

BoekStart van start
Ouders die hun kinderen al heel
jong gaan voorlezen – dat is de bedoeling van het programma BoekStart van de bibliotheek. Wethouder Annette Baerveldt van Jeugdbeleid ondertekende de bijbehorende overeenkomst.

Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen versterkt niet alleen de band tussen ouders en baby’s, maar is ook goed voor
hun taalontwikkeling. Dat is het doel
van BoekStart: een programma voor
leesbevordering, dat ouders intensief
in contact brengt met kinderboeken
en voorlezen. Woensdag 30 januari

Verbouwing publiekshal
gaat binnenkort van start
De aanbesteding van de nieuwe
publiekshal in gebouw A van het
stadhuis aan het Dudokplein heeft
plaatsgevonden.

Elsenga Installatietechniek B.V. uit
Hoofddorp gaat samen met Koudijs
bouw en onderhoud B.V. uit NieuwVennep de bouwkundige- en installatiewerkzaamheden uitvoeren. De
balies, vaste kasten en de inrichting
van spreekkamers en pantry’s worden uitgevoerd door Form Finish
meubel- en interieurbouw B.V. uit
Beverwijk.
In februari wordt gestart met de
werkzaamheden. Tijdens de eerste

fase wordt de ingang voor de bezoekers verplaatst naar de achterzijde
van het gebouw. Gedurende de verbouwing blijven de balies van burgerzaken en het klantcontactcentrum open voor publiek.
Naar verwachting is de nieuwe publiekshal eind september 2013 gereed.
Via de website van de gemeente (www.velsen.nl) en door middel
van berichten op de Infopagina in
de Hofgeest en de Jutter wordt de
voortgang van de werkzaamheden
vermeld. (artist impression: MB Architecten Bloemendaal)

heeft wethouder Annette Baerveldt
de BoekStart-overeenkomst met de
bibliotheek ondertekend.
De gemeente Velsen levert graag een
bijdrage aan een goede taalontwikkeling van kinderen. Daarom ontvangen
ouders van pasgeboren kinderen informatie over Boekstart als onderdeel
van de welkomstbrief voor pasgeborenen. Ook ontvangen zij een waardebon waarmee zij in de bibliotheek een
BoekStartKoffertje kunnen ophalen.
Daar zit in een babyboekje, een geillustreerd boekje met kinderliedjes
en cd, een boekenlegger en een folder.
(foto: Reinder Weidijk)

Vergoeding eigen
bijdrage kinderopvang
Per 1 januari 2013 is de meeste kinderopvang duurder geworden. Voor sommige ouders kan
de gemeente de eigen bijdrage
daarvoor vergoeden.

De veranderingen in de Wet op de
kinderopvang betekenen voor de
meeste ouders dat zij meer geld
kwijt zijn aan kinderopvang. Voor
die kosten kunnen zij een ‘toeslag’
(vergoeding) aanvragen bij de belastingdienst. Die keert die toeslag
uit afhankelijk van de kosten van de
opvang en het inkomen van de ouders. Ouders moeten wel een eigen
bijdrage betalen. Gemeenten kunnen bepaalde groepen ouders de
kosten voor de eigen bijdrage vergoeden.

Het gaat om ouders die:
• werkloos zijn en een gemeentelijk
traject naar werk volgen;
• studeren;
• een verplichte inburgeringcursus
bij een gecertificeerde instelling
volgen;
• of tienermoeder zijn;
• en een inkomen hebben tot 110%
van de bijstandsnorm.
Zij komen in aanmerking voor een
vergoeding van de eigen bijdrage.
Wie tot de doelgroep behoort en
denkt recht te hebben op deze vergoeding kan contact opnemen met
de coördinator kinderopvang bij de
afdeling Werk, Inkomen en Zorg,
via telefoon 0255-567200.
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Oproep: draag kandidaten voor!

Wie worden de sportkampioenen van 2012?
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 2012.

Bent u of kent u iemand die - of een
team - aan onderstaande voorwaarden voldoet? Neem dan vóór 18 februari 2013 contact op met Simon
de Weers van afdeling Sportzaken
van de gemeente Velsen via 0255567200 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 categorieen: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en gehandicapte sporter. Een deskundige jury bepaalt wie de winnaars zijn. De
prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 5 april a.s. in het Witte Theater
in 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) Een individuele sportprijs hebt
gewonnen van een officiële sportbond.
h) Een individuele sportprijs hebt
gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 18 februari 2013 worden doorgegeven aan
Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL in IJmuiden. Of via telefoonnummer 0255-567200 of email sweers@velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Start netwerkbijeenkomst
voor jonge vissers
Op 26 januari jl. heeft de startbijeenkomst van het Jongerennetwerk Visserij in het Thaliatheater
IJmuiden plaatsgevonden.

De wethouder Economische Zaken
Arjen Verkaik heeft de bijeenkomst
geopend en de deelnemers welkom
geheten. Het Jongerennetwerk Visserij is een netwerk van jonge vissers dat streeft naar onderlinge samenwerking en kennisontwikkeling.
Het netwerk wil onder meer het wederzijds begrip tussen visserij en andere stakeholders bevorderen.
Het College van Velsen ondersteunt
deze ambitie van harte en is blij dat
deze bijeenkomst in IJmuiden heeft
plaatsgevonden.

De gemeente Velsen heeft in de Visie
op Velsen en de Economische Agenda de ambitie uitgesproken de positie van de visserij in IJmuiden te
versterken.
IJmuiden komt de laatste jaren in
deze sector sterk voor de dag. De
aanvoer en de handel in zowel verse
als diepgevroren vis groeit gestaag.
In een markt, die als gevolg van quotering en voortschrijdende internationalisering zeer dynamisch is, is
dat een prestatie van belang.
Het College juicht daarom initiatieven als deze, die samenwerking in
en vernieuwing van de sector bevorderen, van harte toe. (foto: Reinder
Weidijk)

NL-Alert controlebericht
Op maandag 4 februari rond
12.00 uur wordt het eerste NLAlert controlebericht uitgezonden, tegelijk met de maandelijkse sirenetest.

Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen in de veiligheidsregio Kennemerland nagaan of hun mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. In het bericht
is duidelijk aangegeven dat het om
een controlebericht gaat en dat je
niets hoeft te doen. In 2013 volgen
nog twee controleberichten: op 6
mei en op 4 november.
NL-Alert is een aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon.

Als je je in een rampgebied bevindt en je hebt je mobiel ingesteld
op NL-Alert, dan ontvang je een
tekstbericht. Hierin staat precies
wat er aan de hand is. En wat je het
beste kunt doen. Zo kunnen meer
mensen worden bereikt en worden
mensen beter geïnformeerd.
Kijk voor meer informatie op
www.velsen.nl. Op www.nl-alert.
nl kun je ook nagaan of jouw mobiel al geschikt is voor NL-Alert.
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leden ontvingen inwoners van Velsen een sticker met daarop alle data waarop papier werd ingezameld.
Deze informatie kunt u nu dus vinden op de digitale kalender.
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Heeft u geen toegang tot internet?
Dan kunt u een uitdraai van de kalender opvragen bij de klantenservice. HVC stuurt u er dan één toe.
De klantenservice is beschikbaar
voor vragen op werkdagen van 8.00
tot 17.00 uur via telefoonnummer
0800-0700 of per e-mail op klantenservice@hvcgroep.nl.
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Op de site www.hvcinzameling.nl
kunt u met uw postcode en huisnummer inloggen; dan krijgt u een
overzicht op welke dagen de grijze, groene en blauwe bak bij u in de
straat worden geleegd. In het ver-
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GFT, rest-afval, plastic, textiel en
papier. Verschillende soorten afval, die in Velsen worden ingezameld. Door deze stromen gescheiden in te zamelen, is het
mogelijk waardevolle materialen
uit het afval opnieuw te gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld door
recycling.
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De gemeente streeft ernaar de overlast van de werkzaamheden zoveel
mogelijk te beperken. Voor meer informatie neemt contact op met de
gemeente Velsen via 0255- 567200.

ZUIDERSLUIS
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Het Krommeland is gedurende twee
weken alleen bereikbaar via een tijdelijke weg langs de werkzaamheden. Deze weg is alleen geschikt
voor personenauto’s. Waar dat nodig en mogelijk is, worden rijplaten neergelegd om bedrijven en woningen nabij de werkzaamheden

bereikbaar te houden. Tijdens de
werkzaamheden moeten de auto’s
buiten het werkterrein worden geparkeerd. De bewoners worden verzocht het huisvuil buiten het werkterrein te zetten. Bewoners die dat
niet zelf kunnen, kunnen de hulp
inroepen van het personeel van de
aannemer.

Kerkstr.

Vanaf maandag 4 februari wordt
in de Meervlietstraat en Krommeland in Velsen-Zuid aan de weg
gewerkt. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken gaan duren.

Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden op maandag 4 februari 2013 starten. Deze starten nu
op maandag 11 februari. Het totale project duurt tot mediog novem-

an

Wegwerkzaamheden

ber 2013, onder voorbehoud van de
weersomstandigheden. De 1e fase
van het project is de Planetenweg
vanaf de rotonde Planetenweg/Lange Nieuwstraat westzijde Planetenweg (voorlangs de winkels) tot aan
de hoek Zwaanstraat. Verkeer wordt
waar nodig omgeleid. Meer informatie vindt u op www.velsen.nl onder
bestuur en organisatie/projecten.

Vanwege de weersomstandigheden is de start van de werkzaamheden aan de Planetenweg in
IJmuiden een week vertraagd.

Oranjestr.

Meer informatie over het onderzoek is te krijgen bij de gemeente
via telefoonnummer 140255 / 0255567200, via de mail info@velsen.nl
of bij de balie van het Klant Contact
Centrum in de hal van het stadhuis.

Werkzaamheden aan
Planetenweg starten later

g

Omdat de gemeente het belangrijk
vindt om te weten wat burgers van
de ondersteuning en de daarbij behorende dienstverlening vinden,
gaat er een onderzoek plaatsvinden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd

De gemeente hoopt dat deze burgers
de tijd willen nemen deze in te vullen en terug te sturen. De resultaten worden voorgelegd aan het college en de raad. Waar nodig kunnen
werkprocessen worden aangepast.
De uitkomsten van het onderzoek
worden naar verwachting medio mei
2013 bekendgemaakt, onder andere
op www.velsen.nl.

Op de nepincasso staat een bedrag
van € 49,95 met de omschrijving
‘Gem. heffing 2013’. Als u dat gebeurt, kunt u het afgeschreven bedrag laten terugstorten (storneren)
via uw bank of online. Meer informatie bij de Fraudehelpdesk www.
fraudehelpdesk.nl of telefoon 0887867372.

De gemeente Velsen waarschuwt
voor een particulier bedrijf dat momenteel bij mensen geld van hun
bank- of girorekening afschrijft
voor een incasso inzake Gemeentelijke heffing 2013. De gemeente Velsen heeft niets te maken met

ion

De gemeente biedt ondersteuning
aan mensen met (lichamelijke) beperkingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze
ondersteuning verschilt van persoon
tot persoon en varieert van hulp met
vervoer (denk aan bijvoorbeeld een
rolstoel of scootmobiel) tot hulp bij
het huishouden. De ondersteuning is
erop gericht dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig en volwaardig aan
de samenleving kan deelnemen.

door SGBO, een onafhankelijk onderzoeksbureau. In een vragenlijst
komen de verschillende aspecten
van de ondersteuning aan de orde.
De vragenlijsten worden rond 14 februari 2013 verstuurd aan ca. 1.000
willekeurig gekozen burgers die een
aanvraag hebben gedaan.

deze incasso’s. De gemeentelijke
aanslagen voor 2013 worden pas
eind februari verzonden.

Is er € 49,95 van uw bank- of girorekening afgeschreven met
vermelding ‘Gem.heffing 2013’?
Dan bent u het slachtoffer geworden van een nepincasso.

Or

Zijn burgers tevreden met de hulp
en steun die ze krijgen vanuit de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De gemeente Velsen
laat dat dit jaar wederom onderzoeken.

Nepincasso in Velsen

we

Onderzoek tevredenheid
aanvragers Wmo
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Rokerspad **

1e fase: afgesloten wegvak Planetenweg
Grahamstraat tot Zwaanstraat

Connexxion inkomend (1e en 2e fase)
+ overig inkomend verkeer

2e fase: afgesloten wegvak Planetenweg
Radarstraat tot Mercuriusstraat

Connexxion uitgaand (1e en 2e fase)
+ overig uitgaand verkeer
alternatieve route uitgaand verkeer
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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, 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 het bestemmingsplan, omgevingvergunning of daaraan gerelateerde vragen 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
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
19 januari 2013 tot en met 25 januari 2013 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

IJmuiden: Egmondstraat 8, veranderen en vergroten bedrijfsgebouw
(21/01/2013) w13.000023; Dudokplein 1, oprichten tijdelijke rookruimte (22/01/2013) w13.000027;
Plein 1945 ong. (t.o. Stadhuis),
plaatsen hekwerk (24/01/2013)
w13.000031.

Velserbroek: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 43,
garage bij woonhuis in gebruik nemen als werkruimte (24/01/2013)
w13.000029.
Driehuis: Driehuizerkerkweg 226,
plaatsen groendrager (20/01/2013)
w13.000024.

Velsen-Noord: Geen mededelingen
Santpoort-Zuid:
Bloemendaalsestraatweg 7, vergroten dakkapel
(voorgevel)(21/01/2013)

w13.000025; Duinweg of Duivelslaan 12, kappen boom (22/01/2013)
w13.000026; Sportlaan 7 00046,
vervangen dagverblijf (22/01/2013)
w13.000028.

kel 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:

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.

IJmuiden: IJsselstraat 2, wijzigen
erker (04/12/2012) w12.000564.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van arti-

Santpoort-Zuid: Van Dalenlaan 169a, legaliseren bloemenstal
(29/11/2012) w12.000555.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen.

Besluiten
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 (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 Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. Burgemeester en

wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Harddraverslaan 18, kappen boom
(28/01/2013) w13.000002.
Velserbroek: Galle Promenade 141, vernieuwen berging en
plaatsen tuinmuur (23/01/2013)
w12.000483.

IJmuiden: Boelenstraat 1, verbouw bestaand pand (25/01/2013)
w12.000459;
Houtmanstraat
1,
verbouwen
W.F.
Visserhuis (28/01/2013) w12.000569;
Dirk Hartoghstraat 33A, legaliseren dakterras (23/01/2013)
w12.000553; IJmuiderstraatweg
176, veranderen en vergroten erker (22/01/2013) w12.000563;
Zeeweg 221, plaatsen dakopbouw
(25/01/2013) w12.000510.

Velsen-Zuid: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Geen mededelingen.

IJmuiden: Kennemerplein, rommelmarkten op 11 mei, 1 juni, 6 juli, 20 juli, 3 augustus, 24 augustus
en 7 september 2013 (25/01/2013)
u12.011315; Lange Nieuwstraat,
snuffelmarkt op 13 april 2013, 15

Santpoort-Zuid: Willem de
Zwijgerlaan 30, kappen 5 bomen
(28/01/2013) w12.000587;

Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Geen mededelingen
Evenementen: De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17
APV de volgende, vergunning(en)
verleend voor het organiseren van
een evenement:

mei 2013, 15 juni 2013, 13 juli 2013,
10 augustus 2013, 21 augustus 2013
(28/01/2013) u12.011341; Plein
1945, kunstmarkt op 24 augustus
2013 (25/01/2013) u12.010759.
Velserbroek: Sport evenement,
op asfalt bij skatepark aan de
Zwanebloemplantsoen te Velserbroek op 18 mei 2013 25/01/2013)
u12.010752.
Santpoort-Noord: Open dag
bij VTV IJmond op 22 juni 2013
(28/01/2013) u13.000320.
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Raadsplein 7 februari 2013
Op 7 februari 2013 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.

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV en
via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 17 januari 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag van de
omgevingsvergunning voor het project Hofgeesterweg 8 te Velserbroek
6 Voorstel tot uitvoering en suppletie aanvraag ten behoeve van
explosieven opsporing.
7 Kadernota integrale informatie, advies en cliëntondersteuning
8 Kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden Lange Nieuwstraat
9 Project De Ring

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 uur – inwoners aan het woord

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, wel
kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd –
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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- het te realiseren pad parallel aan
de noordwestzijde van de Planetenweg tussen de Grahamstraat en de
Bellatrixstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door middel van het
plaatsen van G11 bebording zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- het te realiseren pad parallel aan
de zuidoostzijde van de Planetenweg tussen de Grahamstraat en de
Bellatrixstraat aan te wijzen als verplicht fietspad door middel van het
plaatsen van G11 bebording zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens
1990;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra service.

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 actuele 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
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergaderingen van 17 januari 2012 een besluit genomen
over het volgende onderwerp:
• Voorbereidingsbesluit voor oprichten 4 woningen en 6 parkeerplaatsen aan
de Kweekerslaan ong. te Santpoort-Noord
• Vrijstelling ex artikel 19, lid 1 WRO voor oprichten vier woningen en zes parkeerplaatsen aan Kweekerslaan ongen. te Santpoort-Noord
• Verklaring van geen bedenkingen voor project J.P. Coenstraat 55 te IJmuiden
• Verklaring van geen bedenkingen voor project Kennemerlaan 226 te IJmuiden
• Kadernota Integraal Toezicht en Handhaving in Velsen 2013-2016
• Benoeming lid Rekenkamercommissie

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- het te realiseren pad parallel aan
de plantsoenzijde van de Willebrordstraat, de IJmuiderstraatweg
en de Julianakade tussen de De Noostraat en de rotonde nabij de Julianabrug aan te wijzen als een in twee
richtingen te berijden verplicht
fietspad door middel van het plaatsen van G11 bebording met daaronder OB406 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990;
- bij iedere fietsdoorsteek van het
tweerichtingen fietspad richting de
IJmuiderstraatweg dan wel de Julianakade het voorrang te regelen op
dusdanige wijze dat fietsers voorrang dienen te verlenen aan verkeer
op voornoemde wegen door middel
van haaientanden en B6 bebording
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- het fietspad aan de oostzijde van
de C. van der Doesstraat op te heffen
door middel van het verwijderen van

het pad en door middel van het verwijderen van de G11 bebording zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- de huidige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over de Planetenweg ter hoogte van de Grahamstraat
in te trekken door middel van het
verwijderen van de wegmarkering
en de daarbij horende L02 bebording, zoals bedoeld in het tweede lid
van artikel 49 en bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de huidige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over de Planetenweg ter hoogte van de Zuiderkruisstraat in te trekken door middel van
het verwijderen van de wegmarkering en de daarbij horende L02 be-

bording, zoals bedoeld in het tweede
lid van artikel 49 en bijlage 1 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- de huidige voetgangersoversteekplaats (zebrapad) over de Planetenweg ter hoogte van de Bellatrixstraat
in te trekken door middel van het
verwijderen van de wegmarkering
en de daarbij horende L02 bebording, zoals bedoeld in het tweede lid
van artikel 49 en bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) te realiseren door middel
van het aanbrengen van de daarbij
horende wegmarkering en het plaatsen van L02 bebording aan de zuid-

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Linnaeusstraat 16, te IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

wekelijks in een
oplage van 185.000
exemplaren

oostkant van de Linnaeusstraat te
IJmuiden, zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 49 en bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990);
- een voetgangersoversteekplaats
(zebrapad) te realiseren door middel
van het aanbrengen van de daarbij
horende wegmarkering en het plaatsen van L02 bebording aan de zuidoostkant van het Pleiadenplantsoen
te IJmuiden, zoals bedoeld in het
tweede lid van artikel 49 en bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na

de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Deze advertentie is bedoeld als extra service.

Verkeersmaatregel

Tarweland 1, te IJmuiden (parkeervak aan de achterzijde van de eigen
schuur)

dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen
in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge
de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de

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

Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

