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Burgemeester geeft uitleg 
over DeStemvanVelsen.nl
Burgemeester Franc Weerwind geeft uitleg aan mevrouw Huijbens en haar 
kleinzoon Thijs over DeStemvanVelsen.nl tijdens de opname van het Raads-
plein Café van RTV Seaport. DeStemvanVelsen is een interactieve stemtest 
samengesteld door politieke partijen in Velsen voor de gemeenteraadsver-
kiezingen op woensdag 19 maart. (foto: Reinder Weidijk)

Paspoort en ID-kaart 
voortaan 10 jaar geldig 
Paspoorten en identiteitskaarten 
voor personen van 18 jaar en ou-
der zijn vanaf  9 maart a.s. tien 
jaar geldig. Dat is nu nog vijf jaar. 
Deze maatregel is genomen om 
de administratieve rompslomp 
voor zowel burgers als de over-
heid te verminderen. Zo zijn ook 
geen vingerafdrukken meer nodig 
in de identiteitskaart. 

Een paspoort in Velsen kost nu 50,35 
euro. Straks is dat voor inwoners 
van 18 jaar en ouder: 66,95 euro. Het 
nieuwe model identiteitskaart voor 
volwassenen gaat 52.95 euro kosten. 
Op dit moment betaalt u daarvoor 
41,90 euro. Dubbele geldigheid dus 
voor relatief minder geld.
Het is helaas niet mogelijk om lo-
pende aanvragen te annuleren en 
opnieuw een aanvraag na 9 maart te 

doen. Als de geldigheid het toelaat, 
adviseren wij u om uw paspoort dan 
wel identiteitskaart pas na 9 maart 
aan te vragen. Daarmee bespaart u 
behoorlijk veel geld.   

Onder de 18
Voor jongeren blijft het paspoort 5 
jaar geldig. Deze gaat 51,05 euro kos-
ten. Het tarief van de identiteits-
kaart voor alle minderjarigen wordt 
28,35 euro. In dit bedrag is slechts de 
jaarlijkse verhoging opgenomen.   

Vingerafdrukken
De gemeente neemt sinds maan-
dag 20 januari j.l. geen vingerafdruk-
ken meer op bij de aanvraag van een 
identiteitskaart. Bij de aanvraag van 
een paspoort nemen we nog maar 
twee vingerafdrukken op. Dit waren 
er vier.

Geen aanvragen op 6 en 7 maart
Door de wijziging van de geldigheidsduur en model van paspoort en 
identiteitskaart is aanpassing van de apparatuur vereist. Dit gebeurt op 
6 en 7 maart a.s. U kunt daarom op deze dagen geen paspoort of identi-
teitskaart aanvragen. Uiteraard wel eerder aangevraagde reispapieren 
ophalen. Ook kunt u voor alle andere producten gewoon terecht. En het 
blijft mogelijk om een noodpaspoort bij de Koninklijke Marechaussee 
aan te vragen. 

Vermelding in vakliteratuur

Aandacht Wijkeroogpark
Het Wijkeroogpark in Velsen-
Noord trekt nationale aandacht. 
Dit bijzonder aangelegde park, 
waarvan de doortrekking van de 
Scheybeeck een belangrijk on-
derdeel is, staat vermeld in het 
jaarboek Landschapsarchitectuur 
en Stedenbouw 2013.

In dit jaarboek zijn de meest aan-
sprekende projecten uit de perio-
de 2011 en 2012 geselecteerd. Vol-
gens de selectiecommissie bewijst 
het plan voor het nieuwe park dat 
ontwerpers nog steeds in staat zijn 
mooie, betekenisvolle plekken te 
maken. Opmerkelijk is dat natuur 
en kunstmatigheid hand in hand 
gaan. 

De Scheybeeck vormt van oudsher 
de grens tussen Velsen en Bever-
wijk. Eigenlijk is het park één lan-
ge, gedeeltelijk ondergrondse wa-
terlijn met diverse vijvers als tus-
senstop, een aquaduct en een kunst-
matig betonnen beek. Het duinwa-
ter wordt doorgesluisd naar het ka-
naal, maar er wordt ook brak water 
uit het kanaal binnengelaten in het 
park. Er is vooral veel waardering 
voor de monding van de beek vlakbij 
het Noordzeekanaal. Daar komt het 
zoete beekwater en brakke water 
van het Noordzeekanaal in een gro-
te vijver bijeen. Een zogeheten vis-
hevel zorgt voor de verbinding met 
het kanaal. Vissen kunnen zich via 
deze hevel verplaatsen. (foto: Ge-
meente Velsen)
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Speelplek Velserdijk
wordt kindvriendelijker
Velsen wordt niet alleen steeds 
groener en veiliger maar ook 
kindvriendelijker. Zo wordt de 
bestaande speelplek tussen Vel-
serdijk en het Noordzeekanaal 
in Velsen-Zuid uitgebreid met 
speeltoestellen.

Maar ook aan de voetballende jeugd 
is gedacht. Het is de bedoeling dat 
voor de meivakantie een trapveld-
je met heuse doelen wordt gemaakt. 
Verder zijn een klimtoestel en vo-
gelnestschommel in bestelling. De-
ze schommel bestaat uit een gro-
te rieten mand, waarin meerdere 
kinderen kunnen zitten. Dit speel-
tuig is daardoor zeer geschikt voor 
minder valide kinderen. Het was 

een grote wens van de buurtkinde-
ren om het bestaande speelterrein, 
waarop nu slechts een tafeltennis-
tafel en een basketbalpaal staan, uit 
te breiden. De gemeente wilde hier 
graag aan meewerken. De uitbrei-
ding is tot stand gekomen in samen-
werking met het wijkplatform Vel-
sen-Zuid. 

Wilt u weten hoe de speelplek er 
precies uit komt te zien? Dan kunt u 
het ontwerp bekijken op de websi-
te van de gemeente Velsen. Zie ook 
www.velsen.nl > Meepraten-in-Vel-
sen > Samenspraak > Speelplekken-
Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Na ruim een jaar renovatie wordt 
het stadhuis van Velsen vanaf 
3 maart a.s. weer volledig in ge-
bruik genomen. Dat betekent dat 
burgemeester en wethouders, de 
raadsgriffie en alle ambtenaren 
vanaf die datum weer werkzaam 
zijn op het Dudokplein 1 in IJmui-
den.

Iedereen is blij met de verhuizing 
van het gebouw De Beurs naar het 
stadhuis. Alle medewerkers en het 
bestuur werken dan weer vanuit één 
locatie. Bezoekers van college en 
ambtelijke afdelingen kunnen zich 

vanaf 3 maart 2014 weer melden bij 
de balie aan het Dudokplein 1. Deze 
ingang is gelegen tegenover Albert 
Heijn.

Behalve noodzakelijke technische 
ingrepen heeft het gebouw weer een 
typische Dudok uitstraling gekre-
gen. De smalle raamprofielen aan 
de kant van Plein 1945 zijn daar een 
voorbeeld van. In 1962 werd met de 
bouw begonnen. Het gebouw is ont-
worpen door de beroemde archi-
tect Willem Marinus Dudok (1884-
1974). De bouw duurde drie jaar en 
was in 1965 klaar.

Onderzoek afvalscheiding
Hoe kijken de inwoners aan te-
gen het scheiden van groente,  
tuin- en fruitafval, papier, karton, 
plastic en glas? En wat is hun be-
reidheid om de diverse soorten 
afval apart in te zamelen? En hoe 
wordt er gedacht over verande-
ringen op dit gebied? Allemaal 
vragen waar het Burgerpanel Vel-
sen antwoord op wil krijgen. Het 
onderzoek start op 14 februari en 
duurt tot 8 maart.

Er zijn twee momenten dat afval ge-
scheiden kan worden, bij de bron en 
bij de eindverwerker. Door het af-
val in diverse soorten op te halen en 
te verwerken kunnen deze geschikt 
worden gemaakt voor hergebruik. 
Afvalscheiding draagt daardoor bij 
aan een beter milieu en is ook gun-
stig voor de portemonnee. Want hoe 
minder kosten er worden gemaakt 
voor de verwerking, hoe lager de af-
valstoffenheffing. 

Toch wordt in Velsen nu nog relatief 
weinig aandacht besteed aan het ge-
scheiden inzamelen van afval. Dit 
kan beter. Hiervoor is het wel belang-
rijk dat er voldoende draagvlak is on-
der de inwoners van Velsen. Uiter-
aard rekening houdend met de diver-
se soorten huishoudens. Zo zal een 
alleenstaande minder afval hebben 
dan een gezin met twee kinderen.

De gemeente Velsen is begin oktober 
2010 begonnen met de opzet van een 
digitaal Burgerpanel. Dit is een groep 
van ongeveer 2200 inwoners, die 4 
tot 6 keer per jaar een reeks vragen 
krijgt voorgelegd. Een extra commu-
nicatiemiddel om mensen te betrek-
ken bij het beleid en het bestuur van 
de gemeente.

Inwoners van Velsen, die geen deel 
uitmaken van het Burgerpanel, kun-
nen de vragenlijst ook invullen via 
www.velsen.nl. (foto: HVC)

Vijf jaar buurtbemiddeling
Wethouder Robert te Beest overhandigt een bos bloemen aan Suleika van 
Holland,  coördinator Buurtbemiddeling Velsen ter gelegenheid van het vijf-
jarig bestaan van deze dienst. (foto: Stichting Welzijn Velsen) Afronding renovatie

Stadhuis weer in gebruik
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 fe-
bruari tot en met  7 februari2014 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Breskensstraat 2, vergroten bedrijfs-
gebouw (03/02/2014) w14.000043;
Heerenduinweg 12, kappen boom 

(05/02/2014) w14.000048;
Bik- en Arnoldkade 22, vergro-
ten bovenwoningen (04/02/2014) 
w14.000044;
Kastanjestraat 36, kappen boom 
(04/02/2014) w14.000045.

Velsen-Zuid 
Oude Pontweg 128, plaatsen woon-
wagen (06/02/2014) w14.000050.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 7, kappen boom 
(04/02/2014) w14.000046.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
W. Kentstraat 5, plaatsen dakka-
pel (achtergevel) (07/02/2014) 
w14.000051;
Rijksweg ong. en Rijksweg A9, 
kappen 11 bomen (03/02/2014) 
w14.000042.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 119, veranderen 
entree (05/02/2014) w14.000049.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
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.

Aanvragen

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

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

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.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-

lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Lindenstraat 32, maken muurdoor-
braak (10/02/2014) w14.000003;
Orionweg thv 130-118, kappen 16 bo-
men (10/02/2014) w13.000542.

Driehuis
Tollenslaan 12, vergroten woning 
(07/02/2014) w13.000537.

Santpoort-Noord
Terrasweg 57, vergroten achterzij-

de woning 1e etage (07/02/2014) 
w13.000426;
Hyacinthenstraat 24, vergroten wo-
ning eerste verdieping (07/02/2014) 
w13.000404.

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 120, wijzigen 3 woon-
eenheden naar 1 woning, slopen 
hooiberg en legaliseren bestaande 
hooiberg (05/02/2014) w11.000671;
Jagtlustlaan 20, plaatsen dakkapel 
(05/02/2014) w13.000510.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
4 mei 2014, herdenkingsplech-
tigheid, Plein 1945 te IJmuiden 
(07/02/2014) u14.001093;
8 en 9 maart 2014, Circus Sijm, 
Vestingplein te Velserbroek 
(07/02/2014) u14.000872;
18 mei en 21 mei 2014, Circus Sijm, 
Hout of Koningsweg te Velsen-
Noord (07/02/2014) u14.000878;
16 maart 2014, Runnersworld 
Spaarnwoudeloop, Spaarnwou-
de te Velsen-Zuid (11/02/2014) 
u14.000655.

Aanwijzing als Rijksmonument
De minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap heeft op 6 februa-
ri 2014, gelet op artikel 3 van de Mo-
numentenwet 1988, positief beslist 
op het verzoek het complex Ventila-
tiegebouwen Velsertunnel, Wijker-
meerweg 5A te Velsen-Noord en v/h 
Oude Pontweg 1 te Velsen-Zuid aan 
te wijzen als rijksmonument. Het be-
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Raadscommissie IJmond op 18 februari 2014

Vastgesteld wijzigingsplan PWN Velserbroek

treft het complex Ventilatiegebou-
wen Velsertunnel bestaande uit het 
ventilatiegebouw op de zuidoever en 
het ventilatiegebouw op de noordoe-
ver van het Noordzeekanaal.

Op grond van artikel 7:1 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan de-
gene wiens belang rechtstreeks bij 
een besluit is betrokken daartegen 
binnen zes weken na de dag waarop 
het aangevallen besluit bekend is ge-
maakt, een bezwaarschrift indienen 

bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen.

U stuurt het bezwaarschrift, onder 
vermelding van ‘bezwaar’ naar: Mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, t.a.v. DUO, Postbus 

606, 2700 ML Zoetermeer. U kunt 
het ook faxen naar: 079 - 323 38 87.
De beschikking ligt bij de gemeente 
Velsen van 14 februari t/m 20 maart 
2014 ter inzage.

Besluiten (vervolg)

Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, 
Raadzaal. Tijd: 19.30 uur. Voorzitter: heer C.J.M. Stam.

Nota bene:
De vergadering wordt om 19.00 uur voorafgegaan door een presentatie van 
Rijkswaterstaat over de renovatie van de Velsertunnel.

1 Opening en mededelingen (20.00 uur)
2 Vaststelling agenda
3 Besluitenlijst vergadering raadscommissie Umond 21 januari 2014
4 Regionale mobiliteitsvisie Umond 2014
5 Overdrachtsdocument Metropoolregio Amsterdam (21.00 uur)

6 Rondvraag
7  Sluiting (22.30 uur)

Indien u bij agendapunt 4 gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u 
zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter, of voorafgaand 
daaraan bij de griffier (06-211 88 352 of griffie@heemskerk.nl).

De visie is reeds door de diverse raadscommissies besproken, maar mochten 
er toch nog (technische) vragen zijn die beantwoording vooraf behoeven, dan 
kan dat per email tot 5 februari (griffie@heemskerk.nl). De colleges zullen de 
vragen uiterlijk 14 februari beantwoorden.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben in haar vergade-
ring van 28 januari 2014 het wij-
zigingsplan vastgesteld voor de 
uitbreiding van het PWN-kantoor 
aan de Rijksweg in Velserbroek. 
In het bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” is een 
binnenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om het bebou-
wingspercentage te verhogen.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt 
voor een ieder met ingang van 14 fe-
bruari 2014 gedurende zes weken ter 
inzage. Het vastgestelde wijzigings-
plan en daarbij behorende stukken 

zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde 
wijzigingsplan in te zien bij de cen-
trale bibliotheek te IJmuiden gedu-
rende de gebruikelijke openingstij-
den.

Het wijzigingsplan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl. 

Beroep bij de Raad van State kan 
worden ingesteld door belangheb-
benden die tijdig zienswijzen op het 
ontwerp-wijzigingsplan bij het Col-
lege kenbaar hebben gemaakt, dan 
wel door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden ver-
weten geen zienswijzen op het ont-
werp-wijzigingsplan bij het Colle-
ge kenbaar te hebben gemaakt. Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit 
niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

Taken beheer en onderhoud naar Openbare Werken
Het college heeft een besluit ge-
nomen om met ingang van 1 maart 
2014 de taken op het gebied van 
beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte van gemeente 
Velsen onder te brengen in een 
nieuw te vormen afdeling Open-
bare Werken.

Deze taken waren tot voor kort on-
dergebracht bij twee afdelingen, te 
weten afdeling Wijkbeheer en de af-
deling Beleid en Voorbereiding. 

Ook heeft het college een besluit ge-
nomen om een tijdelijke afdelings-
manager Wijkbeheer te benoemen.

Het college heeft verder een besluit 
genomen om de werkeenheid Toe-
zicht en handhaving openbare ruim-
te met ingang van 1 maart 2014 or-
ganisatorisch onder te brengen bij 
de afdeling Algemene zaken. Hier-
door wordt verbetering van de kwa-
liteit van de dienstverlening op het 

gebied van handhaving gerealiseerd. 
Tevens heeft het college besloten om 
de bevoegdheden op het gebied van 
handhaven openbare ruimte en het 
wegslepen van voertuigen te manda-
teren aan de afdelingsmanager Alge-
mene zaken.
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Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Zuid
RECTIFICATIE

De publicatie van vorige week is 
per abuis niet verschenen in de 
Jutter en Hofgeest. Derhalve pu-
bliceren wij opnieuw en zijn de 
data van terinzagelegging gewij-
zigd.

Aankondiging 
Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben besloten de gemeen-
teraad voor te stellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor 
de kern Santpoort-Zuid. 

Waar ligt het plangebied
Het plangebied betreft de gehe-

le kern van Santpoort-Zuid met uit-
zondering van Blekersduin.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Sant-
poort-Zuid is een nieuw bestem-
mingsplan dat verschillende be-
staande bestemmingsplannen ver-
vangt. 

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 
3.4, artikel 3.12 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht, ligt het ont-
werpbestemmingsplan Santpoort-
Zuid (idn: NL.IMRO.0453. BP-
1700SANTPOORTZU1-O001) van 

vrijdag 14 februari tot en met don-
derdag 27 maart 2014 ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis en de 
centrale bibliotheek. Het digitale be-
stemmingsplan 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 inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar van de af-
deling Economische Zaken, Wonen 
en Ruimtelijke Ontwikkelingen, tel. 
0255-567200.

Indienen van zienswijzen
Van vrijdag 14 februari 2014 tot en 
met donderdag 27 maart 2014 kunt u 
een zienswijze indienen op het plan. 
Dit doet u door een brief te richten 
aan gemeenteraad van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden, onder 
vermelding van “zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Santpoort-
Zuid” of via ro@velsen.nl, vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven. Voor het in-
dienen van mondelinge zienswijzen 
kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar dhr. Pijpers, 
telefoonnummer 0255-567200.

Opknapbeurt Wijkermeerweg 
Deze zomer wordt er gestart met 
het leefbaar en veiliger maken 
van de Wijkermeerweg en omge-
ving in Velsen-Noord. Woensdag-
avond 29 januari jl. werd er een 
inloopbijeenkomst in basisschool 
De Triangel in Velsen-Noord ge-
houden. Ruim veertig omwonen-
den keken naar de plannen.

Een belangrijke ingreep is, dat de 

Wijkermeerweg een 30 kilometer-
weg wordt en er dus minder snel 
wordt gereden. Op het deel van de 
Wijkermeerweg ten oosten van de 
Vletterliedenweg zal een fietspad 
worden aangelegd. Bedrijven langs 
de Wijkermeerweg worden vanaf de 
Concordiastraat ontsloten, zodat er 
geen vrachtverkeer over de Wijker-
meerweg hoeft. Ook het laden en los-
sen wordt verplaatst naar de Con-

cordiastraat.  Behalve dat de straat 
veiliger wordt, zal de omgeving ook 
groener worden. Want naast de nog 
te bouwen Brede School aan de Heir-
weg komt een park met een wandel-
route naar het Wijkeroogpark. Om 
het wonen in deze buurt nog aange-
namer te maken zal het schoolplein 
van de nieuwe school als natuurlijk 
speelveld worden ingericht, dat door 
iedereen gebruikt kan worden. Ver-

der wordt ook het groengebied tus-
sen de Heirweg en de Wijkermeer-
weg ook meegenomen in de opknap-
beurt. 

Voor meer informatie kunt u tot 17 
maart 2014 contact opnemen met de 
gemeente Velsen via info@velsen.nl.




