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Werk aan tunnel/traverse
De Velsertunnel gaat op 15 april
dicht voor een grote renovatie. Ter
voorbereiding daarop voert Rijkswaterstaat nu al een aantal werkzaamheden uit. Hieronder informatie over de verwijdering van asbest in drie weekenden, de aanleg
van keerlussen (tijdelijke verbindingswegen) en de Velsertraverse.

Asbest
Afsluiting wegens asbest in drie
weekenden en enkele nachten afsluiting Velsertunnel. Voorafgaand
aan de grote renovatie van de Velsertunnel, die 15 april begint, verwijdert Rijkswaterstaat asbest in de
lichtroosters aan het begin en einde
van de tunnelbuizen. Er is steeds één
buis open voor verkeer van zuid naar
noord; de andere buis is dan dicht.
Asbestverwijdering is een tijdrovende zaak (werkplek afzetten, isoleren
en na afloop asbestvrij verklaren).
Daarom zet RWS het maximum aantal medewerkers in en werkt men in
de weekends.
Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer richting IJmuiden / Haarlem op vrijdag
19 februari tot maandag 22 februari, vrijdag 26 februari tot maandag 29
februari en vrijdag 4 maart tot maandag 7 maart. De sluiting is steeds van
vrijdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur. Verkeer uit het
noorden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel. Als het werk
niet in de geplande weekenden rond
komt, zijn er nog drie reserve weekenden gepland (weekenden van 11 en
18 maart en 1 april).
Keerlussen
Eén van de maatregelen om de
IJmond bereikbaar te houden tijdens
de sluiting van de Velsertunnel is de
aanleg van tijdelijke verbindingswegen, de keerlussen. Dat leidt vanaf
maandag 22 februari verschillende
keren tot overlast:
22 februari – 25 maart: vlucht-

strook A9 bij knooppunt Beverwijk
dicht. Op de A9 richting Alkmaar
sluit Rijkswaterstaat de vluchtstrook af bij knooppunt Beverwijk
en verlaagt de maximum snelheid tot
90km/uur. In 2015 heeft Rijkswaterstaat al zand gestort waar de keerlus
moet komen.
22 februari – 8 maart: rijstrook
N208 en A22 afgezet. Op de N208
richting Velsertunnel wordt de rechterrijstrook (die normaal is afgesloten via de matrixborden) nu afgesloten met een afzetting. Dit is
voor de veiligheid van de wegwerkers. Hetzelfde gebeurt met de rechterrijstrook van de oprit van de A22
(IJmuiden) richting Velsertunnel.
Het gaat hier om de aanleg van een
deel van de keerlussen tussen de
N208 en A22.
22 februari – 18 maart: minder rijstroken vrij. Bij knooppunt Velsen
(A9 richting A22/IJmuiden) is één
rijstrook open (24 uur per dag).
Bij knooppunt Velsen (A22 richting A9/Rottepolderplein) is één rijstrook open (regelmatig ’s avonds en
‘s nachts). Bij knooppunt Velsen, A9
richting Alkmaar, is ’s avonds en ‘s
nachts regelmatig maar één rijstrook
open. Bij knooppunt Beverwijk (A22
richting A9/Alkmaar) is één rijstrook
open (niet in avondspits). Bij knooppunt Beverwijk (A9 richting A22/Beverwijk) is één rijstrook open (gedurende de nacht).
Meer informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat t.b.v. de
Velsertunnel op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.
Velsertraverse
De provincie Noord-Holland werkt
op de Velsertraverse nog aan de verkeersregelinstallaties (stoplichten),
de verlichting en de definitieve bebording. Vragen hierover kunt u stellen bij het Servicepunt Provincie
Noord-Holland, tel. 0800- 0200 600
(gratis), of via de mail servicepunt@
noord-holland.nl. (foto: RWS)
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Pionieren
in IJmuiden
Bouw je eigen
droomhuis
met uitzicht
op zee!
Aan het Snippenbos in
IJmuiden kun je je eigen
woning bouwen: vrijstaand,
2-onder-1-kap of rijwoning.
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Maandag 21 maart 2016
start de verkoop

Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

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? Dit kan allemaal 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 voorwaarde 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. Meer informatie op www.pioniereninijmuiden.nl.

Speciale Infopagina over
gemeentelijke belastingen
De gemeente spant zich in voor
een goed leef-, woon- en werkklimaat in Velsen. Zij vat haar taken
als het laten ophalen van huisvuil,
de aanleg en onderhoud van riolering, het onderhoud van groen en
straatverlichting serieus op. Deze
diensten worden onder meer be-

taald uit de opbrengst van de gemeentelijke belastingen. In de editie van volgende week, 25 februari
2016, zit de Belastingspecial. Daarin staat alles over de gemeentelijke
belastingen: de tarieven, de manier
van betalen, kwijtschelding en het
indienen van bezwaarschriften.
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Bomenkap op Rooswijk
Rond de honderd populieren op
Sportpark Rooswijk worden verwijderd; ze zijn een gevaar voor
een hoogspanningskabel die daar
in de grond zit. In plaats van bomen komt er lage beplanting voor
terug.

Op Sportpark Rooswijk worden in
de week van 22 februari 101 populieren verwijderd. Dit gebeurt om veiligheidsredenen. Deze populieren
staan op of vlakbij een ondergrondse
hoogspanningsleiding richting TA-

TA Steel. Tijdens de stormen, afgelopen zomer en najaar (2015), bleek
de conditie en gezondheid van de populieren onvoldoende om te garanderen dat ze bij storm blijven staan.
Er bestaat een groot risico dat de
wortels van de bomen de hoogspanningskabel beschadigen. Daarom
worden de bomen verwijderd en
komt er een lage beplanting voor in
de plaats. Dat gebeurt waarschijnlijk
in het komende plantseizoen van december 2016 tot april 2017.

Omleidingsroute bussen
In de gemeentelijke Infopagina
van 11 februari stond een artikel
over omleidingsroutes voor bussen in verband met de bomenkap
in een deel van de Lange Nieuwstraat op maandag 22 februari. De beschrijving die Connexxion verstrekte heeft tot verwarring
geleid bij enige lezers. Daarom
hier een aanvulling.

Lijn 3 rijdt over de Zeeweg en Hee-

renduinweg tot aan het Gijzenveltplantsoen en gaat dan weer terug.
Lijn 82 rijdt langs het Noordzeekanaal naar Amsterdam; Connexxion
kent deze route als ‘richting Haarlem en Amsterdam’.
Lijn 286 kennen wij in de praktijk
als lijn 280. Deze bus rijdt op 22 februari helemaal niet.
Actuele informatie staat op www.
connexxion.nl/omleidingen.

Wandelnetwerk geopend
Forten, een kanaal, een ruïne en
fraaie landgoederen - wie kennis
wil maken met ‘ruig en sportief
Kennemerland’ kan zijn hart ophalen met het wandelnetwerk Midden-Kennemerland. Op 13 februari werd het netwerk officieel geopend.

Zaterdag 13 februari 2016 was de officiële opening van het wandelnetwerk Midden-Kennemerland in Velsen. Wethouder Annette Baerveldt
en gedeputeerde Jaap Bond onthulden samen het paneel van het startpunt op een bijeenkomst bij Villa
Westend, waarna de aanwezige sportievelingen er op uit trokken. Ze liepen de 25 km lange wandeling ‘Ruig
en sportief Kennemerland’ via de
knooppunten. Dat bracht hen langs
het Fort bezuiden Spaarndam, het
Schoterbos, de Ruïne van Brederode,
het Noordzeekanaal en Velsen-Zuid

terug naar de Westbroekplas – allemaal mooie plekjes in de omgeving
van Haarlem en Velsen.
Tweeduizend kilometer
Het wandelnetwerk Midden-Kennemerland is onderdeel van het wandelnetwerk Noord-Holland en telt op
dit moment ruim 2.000 km, 150 startpunten en 500 rondwandelingen.
Het netwerk kan nog verder worden
uitgebreid naar het zuiden van de
provincie. Velsen is tot nu toe de enige gemeente beneden het Noordzeekanaal dat in het wandelnetwerk is
opgenomen. Het is de bedoeling dat
de gehele provincie Noord-Holland
voor de wandelaar wordt ontsloten.
Recreatie Noord-Holland is trekker
van het project, de provincie NoordHolland en Velsen zorgden voor de
financiën. Meer informatie op www.
wandelnetwerknoordholland.nl. (foto: gemeente Velsen)

Verkeershinder
Santpoort-Noord
College bezoekt Iskes
Donderdag 9 februari jl. bracht
het college van burgemeester en
wethouders een werkbezoek aan
Iskes Sleepdienst en 360 Control.

Iskes assisteert met haar sleepboten
de zeeschepen in IJmuiden en Amsterdam op een 24/7 basis. Tevens
is Iskes actief in de Offshore, bijvoorbeeld bij ‘Rig moves’. Naast Iskes bezocht het college ook het op-

leidingscentrum 360 Control. Hier
is o.a.een simulator training ontwikkeld, waarmee kapiteins en stuurlieden leren zelfstandig te manoeuvreren op een sleepboot.
Op de foto (gemeente Velsen) burgemeester Amy Koopmanschap achter de scheepssimulator die, zoals te
zien is, de werkelijkheid levensecht
nabootst.

Tussen 22 februari en 1 maart
werkt KWS Infra aan de weg op
het Delftplein en een deel van de
Hoofdstraat in Santpoort-Noord.
Rijstroken worden aangepast
voor betere doorstroming. De
(asfalterings)werkzaamheden leveren de nodige verkeershinder
op.

De verkeershinder is een paar dagen
gering en in het weekend groot. Van
maandag 22 tot en met vrijdag 26
februari worden er voorbereidende

werkzaamheden gedaan. Er wordt
dagelijks een rijstrook afgezet van
9.00 tot 15.00 uur. Het verkeer kan
wel gebruik maken van het wegvak.
Van vrijdag 26 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. Als het erg
slecht weer wordt, kan het zijn dat
het werk een week later wordt uitgevoerd.
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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 6
februari 2016 tot en met 12 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
Kennemerstrand ong., afgraven
duintoppen (10/02/2016) 26462016;
Jupiterstraat 1, gevelwijziging en
interne verbouwing (09/02/2016)
2512-2016;
Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw
(09/02/2016) 2501-2016;
Loggerstraat 17 E, wijzigen bestemming (09/02/2016) 2532-2016;
Kennemerstrand ong., plaatsen
schanskorven (08/02/2016) 24162016

Driehuis
Driehuizerkerkweg ong., kappen
boom (09/02/2015) 2523-2016.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 211, plaatsen dakopbouw (10/02/2016) 2571-2016.
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, aanbrengen lichtreclame (12/02/2016)
2756-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(11/02/2016) 27122016;
De Ven ong., (nabij nr. 2), organiseren 2 festivals op 4 en 11 juni 2016
(11/02/2016) 2666-2016;
Meervlietstraat 64A t/m 64R, plaatsen luifel (09/02/2016) 2533-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Velserbroekse Dreef ong., plaatsen
tijdelijke unit voor OV chauffeurs
(11/02/2016) 2660-2016.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen faciliteiten op strand (9/02/2016) 26512016.
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
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
De Zeiler 166, oprichten berging
(10/02/2016) 19450-2015.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen
en wijzigen monument en kappen 3
bomen (12/02/2016) 18853-2015;
IJmuiden
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg,
plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015;
De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (11/02/2016) 19560-2016.
Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, Kromhoutstraat t/m Badweg,
plaatsen 35 banieren (10/02/2016)
19398-2015.

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 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 ver-

meld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Pruimenboomplein 46, plaatsen balkonbeglazing (11/02/2016) 22042016;
Pruimenboomplein 64, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing

(10/02/2016) 1268-2016;
Siriusstraat 2, plaatsen dakopbouw
(10/02/2016) 1072-2016;
Siriusstraat 18, plaatsen dakopbouw
(10/02/2016) 1069-2016.
Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel)(15/02/2016) 27122016.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, realiseren
zorginstelling (11/02/2016) 182222015.
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Raadsvergadering 25 februari 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 28 januari 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Burgerinitiatief Glasvezel
8 Aanvraag subsidie explosievenopsporing
9 Zesde Wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
10 Toestemming tot wijziging GR IJmond Werkt!
11 Parkeren Duin en Kruidberg
12 Krediet Jan Ligthartgebouw
13 Evenementen in Spaarnwoude
14 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. 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 gemeenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 24 februari 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie: 0255567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl
De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen
naar raadsplein@velsen.nl

Rooien bomen openbare ruimte
Straat
•
•
•
•
•
•

Van Dalenlaan naast 284
Minister van Houtenlaan
Hagelingerweg naast gasstation
Kieftendellaan voor nr 9 en 11
Dobbiuslaan naast nr 35
Bosboom Toussaintlaan 41/43

Plaats
Santpoort-zuid
Velsen-zuid
Santpoort-noord
Santpoort-noord
Santpoort-noord
Driehuis

Aantal/Soort
1 Haagbeuk
1 Populier
1 Els
2 Veldesdoorn
1 Haagbeuk
1 Acacia

Reden
Om overige beplanting meer ruimte te
I.v.m. schade gasleiding tankstation Peut
Boom is dood
Dode kruin
Dode kruin
Vitaliteit is slecht

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

Kortenaerstraat 7, 1972 LK IJMUIDEN
Kromme Driemaad 15, 1991 ED VELSERBROEK

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.

Beleidsregels Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat zij in de vergadering van
9 februari 2016 heeft besloten:

- de beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016
gemeente Velsen vast te stellen.
Samenvatting
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De wet is

erop gericht zoveel mogelijk mensen
uit de doelgroep mee te laten doen
aan de samenleving via betaald werk
en/ of vrijwilligerswerk. De doelgroep van de Participatiewet bestaat
gedeeltelijk uit mensen met een arbeidsbeperking en uit jongeren die
nog naar school kunnen. In de begeleiding bij het vinden van werk
wordt hiermee rekening gehouden.
Begin 2015 is in de Re-integratieverordening en de Verordening loonkostensubsidie vastgelegd wie on-

der welke voorwaarden voor re-integratieondersteuning in aanmerking
komt. In de Beleidsregels re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ 2016 gemeente Velsen is nu uitgewerkt hoe de re-integratieondersteuning wordt ingezet. De beleidsregels zijn opgesteld in samenspraak
met de doelgroep, die zich verenigd
heeft in een clientenraad.
Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking

op de dag na publicatie.
Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende
twaalf weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling
Algemene Zaken. De beleidsregels
worden ook gepubliceerd in de Regelingenbank. Deze is te raadplegen
via de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

