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Kap bomen gedeelte
Lange Nieuwstraat
In verband met de reconstructie
van de Lange Nieuwstraat worden
de bomen in het gebied vanaf de
Spaarnestraat tot aan Plein 1945
gekapt. Deze kap is gepland op
maandag 22 februari. Half december 2016 worden er weer nieuwe
bomen geplant.

Verkeersmaatregelen
Het doorgaande verkeer wordt op
maandag 22 februari omgeleid, zie
tekening.

Afsluiting
Om deze werkzaamheden veilig uit
te kunnen voeren wordt de Lange
Nieuwstraat op 22 februari de gehele
dag deels afgesloten voor doorgaand
verkeer, namelijk vanaf Plein45 t/m
de Spaarnestraat. Wij verzoeken de
bewoners van dit gedeelte om vanaf
07.00 uur geen voertuigen te plaatsen.

Omleidingsroute richting Dennekoplaan voor lijn 82 en 286:
Plein 45 rechtdoor Zeeweg, rechtsaf Heerenduinweg, rechtsaf Gijzenveltplantsoen, 3e afslag rotonde Planetenweg, op route.
Omleidingsroute richting Haarlem en Amsterdam lijn 82 en 286:
Planetenweg, rotonde 1e afslag Gijzenveltplantsoen, linksaf Heerenduinweg, linksaf Zeeweg, rechtdoor
op route.
Omleidingsroute voor lijn 3: Zeeweg, rechtdoor Heerenduinweg,
rechtsaf Gijzenveltplantsoen, rotonde 3e afslag Planetenweg, op route.
Omleidingsroute voor lijn 75
richting Dennekoplaan: Zeeweg,
rechtdoor Heerenduinweg, rechtsaf
Gijzenveltplantsoen, rotonde 3e afslag rotonde Planetenweg, op route.
Omleidingsroute voor lijn 75
richting Haarlem: Planetenweg,
1e afslag rotonde Gijzenveltplantsoen, linksaf Heerenduinweg, rechtdoor Zeeweg, op route.

Direct kappen
Het plan was om in januari en februari eerst alleen de takken van de
86 iepen te verwijderen. Dit om te
voorkomen dat vogels in het broedseizoen in de bestaande bomen hun
nesten maken. Later dit jaar zouden de stammen van de bomen gekapt worden. Omdat het efficiënter
en goedkoper is, heeft de gemeente
besloten direct tot volledige kap over
te gaan.
Inmiddels is fase 1 afgerond (rotonde Gijzenveltplantsoen tot Vechtstraat). In dit gebied zijn al nieuwe
bomen geplant.

Bussen omgeleid
Ook de lijndiensten van Connexxion
worden deze dag omgeleid.

twitter.com/gemvelsen

Pionieren
in IJmuiden
Bouw je eigen
droomhuis!
Op 3 prachtige locaties in
de gemeente Velsen:
Snippenbos, IJmuiden
Van den Vondellaan, Driehuis
Jan Ligthartgebouw, IJmuiden
Kom
woensdag 17 februari
tussen 17.00 en 20.00 uur
naar de inloopavond
in de burgerzaal van het
gemeentehuis Velsen.
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Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Uitstel opvang statushouders missiehuis
De gemeente Velsen wilde vanaf 1 april 2016 starten met het
huisvesten van de eerste statushouders in het Missiehuis in
Driehuis. Door een aantal redenen is dit uitgesteld tot medio
mei.

Zo is er nog geen contract met het
Rijksvastgoedbedrijf, de verhuurder van het pand. Verder vraagt de
procedure om het pand in gebruik
te nemen (brandveilig gebruik)
meer tijd dan gepland.
Tot slot is ook een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan
nodig. Een besluit over deze ontheffing wordt op korte termijn verwacht. Direct belanghebbenden
kunnen daarna binnen 6 weken tegen dit besluit een bezwaarschrift
indienen.

Zolang beide vergunningen niet
zijn verleend, kunnen er nog geen
mensen in het Missiehuis geplaatst worden. Pas na vergunningverlening kunnen de aanpassingen aan het pand worden uitgevoerd. Zie voor meer informatie:
facebook.com/gemeentevelsen.

Infopagina
11 februari 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

PLASTIC, blik & pak: de basis vOOR NIEUWe PRODUCTeN.
Gooi uw lege pakken, plastic en
blik in de plastic-container.
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Pakken, plastic en blik
worden ingezameld.
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Pakken, plastic en blik
worden gesorteerd.
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De pakken worden verpulverd
en in warm water (500C)
gesplitst in drie nieuwe
grondstoffen: plastic
korrels, papier en
granulaat voor
aluminium.
Eindproducten:
pannen, kranten,
plastic flesjes.
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Het plastic wordt geperst in
balen, versnipperd, gewassen
en gedroogd en
verwerkt tot nieuwe
plastic korrels.

Het blik wordt samen met staal
omgesmolten. Het vloeibare
staal wordt in profielen gegoten
of gewalst in platen, gesneden
en opgerold.

Eindproducten:
broodtrommels,
bermpaaltjes,
plastic flesjes.

Eindproducten:
blikjes, fietsen,
vliegtuigonderdelen,
treinstellen.

Meer weten? Ga naar indegoeiebak.nl

HVC-promotieteam
komt naar IJmuiden
Deponeer uw lege pakken en blik
bij het plastic verpakkingsafval! Zo
kunnen er weer nieuwe producten
worden gemaakt. Afvalinzamelaar
HVC vertelt u graag hoe. Uw afval
vormt namelijk de basis voor nieuwe producten. Aankomende zaterdag 13 februari komt het HVC-promotieteam van 10.30 tot 15.30 uur
naar Albert Heijn aan het Dudokplein 10 in IJmuiden.

Een gemiddeld huishouden heeft per
week wel een vuilniszak vol lege pak-

ken, blik en plastic verpakkingen. Als
u dit afval thuis in de plastic-container doet, kunnen er broodtrommels
en pannen van worden gemaakt. Er is
een wereld te winnen met plastic, pak
en blik. Laten we daar samen voor
zorgen.
Wilt u weten hoe een leeg pak vla een
broodtrommel wordt? Het HVC-promotieteam vertelt het u aanstaande
zaterdag. Wilt u nu alvast meer informatie over afval scheiden? Kijk dan
op www.indegoeiebak.nl.

Verkeershinder
Santpoort-Noord
In de periode van 22 februari tot 1
maart voert KWS Infra werkzaamheden uit op het Delftplein en een
gedeelte van de Hoofdstraat in
Santpoort-Noord. Rijstroken van
dit weggedeelte worden verbeterd om zo het verkeer beter door
te laten stromen. De (asfalterings)
werkzaamheden leveren de nodige verkeershinder op.

Vanwege de voorbereidende werkzaamheden ondervindt het verkeer
geringe hinder van maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februa-

ri. Hiervoor wordt dagelijks een rijstrook afgezet van 9:00 uur tot 15:00
uur. Het verkeer kan wel gebruik maken van het wegvak.
Afsluiting
Van vrijdag 27 februari 20:00 uur tot
maandag 29 februari 6:00 uur is het
wegvak afgesloten voor al het verkeer. Het gemotoriseerde verkeer
wordt omgeleid. Het werk kan ook ‘s
nachts doorgaan. Ook is het mogelijk dat de werkzaamheden vanwege
het weer een week later worden uitgevoerd.

Pionieren in IJmuiden:
Bouw je eigen droomhuis
Bouw je eigen droomhuis! Met
uitzicht op zee, vrijstaand of
2-onder-1 kap? Of verbouw je liever een oude gymzaal tot droomhuis? Dit is allemaal mogelijk aan
het Snippenbos in IJmuiden, Van
den Vondellaan in Driehuis en het
Jan Ligthartgebouw in IJmuiden.
De gemeente Velsen gaat vanaf
maandag 21 maart 2016 kavels en
kluswoningen verkopen.

Het bijzondere aan dit project is
dat het ontwerp en de bouw volledig naar je eigen wensen zijn, met als
enige voorwaarden dat je je aan de

regels uit het kavelpaspoort houdt.
Je bepaalt zelf hoe duur alles wordt
en waar je je geld aan uitgeeft. Omdat elke zelfbouwer zijn eigen architect inschakelt, levert het straks een
samenspel van unieke droomhuizen
op.
Donderdag 4 februari onthulde wethouder Ronald Vennik het bouwbord aan het Snippenbos in IJmuiden en gaf hiermee het startschot
voor het project ‘Pionieren in IJmuiden’. (foto: Reinder Weidijk). Kijk
voor meer informatie op www.pioniereninijmuiden.nl.

Extra bijeenkomst over
opvang statushouders op
landgoed Dennenheuvel
De
gemeente
Bloemendaal
heeft op 22 en 25 januari bijeenkomsten georganiseerd voor
omwonenden van landgoed
Dennenheuvel en inwoners van
Bloemendaal en Santpoort Zuid.

Dit vanwege de komende opvang
van statushouders op dit landgoed. Voor omwonenden, die zich
niet meer konden aanmelden
voor de bijeenkomst van 22 januari, waaronder ook inwoners van

Santpoort-Zuid, organiseert de
gemeente Bloemendaal een extra
bijeenkomst. Deze is gepland op
maandag 15 februari, van 19.0021.00 in het gemeentehuis van
Bloemendaal. U kunt zich aanmelden via www.bloemendaal.nl/actueel/statushouders.
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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 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.

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 08.30 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 Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
januari 2015 tot en met 5 februari 2016 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
Rondweg 30, oprichten opslagloods
(04/02/2016) 2227-2016;
Pruimenboomplein 46, plaatsen balkonbeglazing (04/02/2016) 22042016;
Kanaalstraat
170,
verbouwen
schoollokalen tot 2 appartementen
(04/02/2016) 2203-2016;

Snelliusstraat 9, plaatsen dakopbouw (30/01/2016) 1859-2016.
Driehuis
Wolff en Dekenlaan ong., plaatsen
mast t.b.v. mobiele telecommunicatie (1/02/2016) 1968-2016.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk
monument), plaatsen extra buitendeur (03/02/2016) 2112-2016.

13, 14 en 15 mei 2016 (02/02/2016)
2082-2016.
Santpoort-Zuid
Jan Gijzenvaart ong., plaatsen
JOP ( jongeren ontmoetings plek)
(02/02/2016) 2066-2016;
Brederoodseweg 86, kappen boom
(30/01/2016) 1854-2016.
Velserbroek
Haverland 15, kappen
(01/02/2016) 1967-2016.

boom

Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds verleende vergunning (fietsenstalling)
(04/02/2016) 2186-2016;
Oostbroekerweg ong., gebruik terrein voor evenement Beyond Festival 2016 incl. kampeerterrein op

Velsen-Noord
Pontweg 1 D, vervangen remmingwerk (01/02/2016) 1957-2016.

de 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.

IJmuiden
Platanenstraat 50, wijzigen verleende vergunning w14.000633
(9/02/2016) 643-2016;
Kennemerlaan 30, kappen boom
(05/02/2016) 1555-2016;
Trawlerkade 66a, wijzigen reeds
verleende
omgevingsvergunning voor bouwen bedrijfsruimte
(02/02/2016) 19098-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen erfafscheiding (02/02/2016) 19597-2015;
Rijksweg 323a, opslaan campers en
caravans (02/02/2016) 19599-2016.

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 spoedeisen-

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

Driehuis
Van den Vondellaan 48, plaatsen erfafscheiding (02/02/2016) 193452015.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen
boom (09/02/2016) 742-2016;
Vinkenbaan 25, kappen boom
(03/02/2016) 677-2016.
Velsen-Zuid
Genieweg 52, plaatsen kozijnen in
stalgebouw (05/02/2016) 193872015;
Rijksweg 130, kappen 12 bomen
(03/02/2016) 369-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 22, kappen
boom (05/02/2016) 1772-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Off road strandraces, strand
IJmuiden, 27 en 28 februari 2016
(03/02/2016) 431-2016;
Wandelevenement de 30 van Zandvoort, duingebied gemeente Velsen,
19 maart 2016 (04/02/2016) 434-

2016;
Sport- en speldag met vrijmarkt,
rond Sporthal Zeewijk, Planetenweg IJmuiden, 27 april 2016
(05/02/2016) 839-2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Stichting Sanquin bloedvoorziening, Parkeerterrein Tata Stadion Minister van Houtenlaan

(27/01/2016) 19955-2015;
Oliebollenkraam, Vestingplein te
Velserbroek van 20-10-2016 t/m
31-12-2016 (26/01/2016) 199522015;
Verkoop bloemen en planten, Canopusplein ong. woensdag t/m zaterdag (03-02-2016) 100-2016.

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

Sparrenstraat 42, 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.

Kappen van bomen Hagelingerweg
De gemeente maakt bekend, dat
er 35 populieren worden gekapt
in de windsingels van de gemeentelijke opslag aan de Hagelinger-

weg te Santpoort-Noord.

De rooiwerkzaamheden zijn noodzakelijk omdat deze bomen zo slecht

zijn, dat er gevaar is voor de omgeving. Ook zal er in de singel worden
gesnoeid. De onder beplanting blijft
overigens zoveel mogelijk gespaard.

Kappen van bomen Orionflat
Achter de ‘Orionflat’ (bij nrs: 200256) in IJmuiden worden een aantal

esdoorns, 1 eik en 1 abeel gekapt om
andere bomen de ruimte te geven om

beter uit te groeien.

Vergadering IJmondcommissie op 16 februari 2016
Plaats: Stadhuis Beverwijk , Stationsplein 48, Raadzaal
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: dhr. F. Bennink
1
2
3
4

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Terugkoppeling vanuit de Regiegroep IJmond
Beknopt overzicht IJmondcommissie 17 november 2015

5
6
7

Vaststellen formats
Contouren regionaal mobiliteitsfonds IJmond
Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier Martin van Engelshoven-Huls: griffie@regioijmond.
nl.

