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Elk jaar eist de KNVB een zoge-
noemde ‘veiligheidsverklaring’ 
voor het Telstar Stadion. De vei-
ligheid voor toeschouwers  én spe-
lers moet immers  tijdens wedstrij-
den in orde zijn. Daarom wordt het 
stadion elk jaar geïnspecteerd door 

brandweer, politie, Telstar en de 
gemeente. Velsen en Telstar heb-
ben de veiligheidsverklaring on-
dertekend. Ook voor komend sei-
zoen is het stadion ‘goedgekeurd’ 
en voldoet Telstar aan de licentie-
voorwaarden van de KNVB.

Uit het college

Burgertop succesvol
De eerste Burgertop was een suc-
ces.

Wat is belangrijk in Velsen? En hoe 
kan de lee� aarheid worden ver-
groot? Deze en nog veel vragen kre-
gen zo’n acht duizend inwoners per 
brief voorgeschoteld. Ruim twee 
honderd mensen bezochten de Bur-
gertop, die afgelopen zaterdag in de 
Felison Cruise Terminal werd ge-

houden. Het college van burgemees-
ter en wethouder was vertegenwoor-
digd, evenals de gemeenteraad.  Be-
wust is de gemeente en de politiek 
op afstand gebleven om zo de inwo-
ners meer ruimte te geven voor zeg-
genschap. De gemeente is blij met 
het initiatief. Tien beste ideeën zijn 
gekozen, die door – hoe kan het ook 
anders – door burgers verder uitge-
werkt gaan worden.

Speciale Infopagina over 
gemeentelijke belastingen
De gemeente zorgt voor een goed 
leef-, woon- en werkklimaat in 
Velsen. Zij vat haar taken als het 
ophalen van huisvuil, aanleg en 
onderhoud van riolering, onder-
houd van groen en straatverlich-
ting dan ook serieus op. Deze dien-
sten worden onder meer betaald 
uit de opbrengst van de gemeen-

telijke belastingen. In de editie 
van de Infopagina van 23 februa-
ri 2017 treft u de Belastingspecial 
aan. Daarin kunt u alles lezen over 
de gemeentelijke belastingen. Ta-
rieven, maar ook informatie over 
de wijze van betalen, kwijtschel-
ding en het indienen van bezwaar-
schriften.

Nieuwe rubriek op Infopagina

Berichten uit het college
Het college van burgemeester en 
wethouders is het dagelijks be-
stuur van de gemeente. Het colle-
ge   van de gemeente Velsen ver-
gadert elke dinsdag.

Vanaf nu treft u op de Infopagina 
ook de belangrijkste besluiten van 

burgemeester en wethouders en 
hun berichten aan de raad aan. De-
ze staan vermeld onder het kopje 
‘uit het college’ , rechts onder op de 
voorkant van de Infopagina. Meer 
informatie over de betre� ende col-
legeberichten treft u aan op www.
raad.velsen.nl.

Eerste bewoners Jan 
Ligthart ontvangen sleutel
De eerste zeven bewoners van de 
voormalige Jan Ligthartschool 
aan de IJmuidense Eksterlaan  
hebben de sleutel gekregen. Ze 
staan te popelen om hun kluswo-
ning om te toveren tot droom-
huis. Zo ook Bram Teeuwen, bij 
wie wethouder Ronald Vennik af-
gelopen vrijdag een kijkje kwam 
nemen.

In het zogeheten Jan Ligthartge-
bouw worden tien kluswoningen ge-

realiseerd in voormalige klasloka-
len, kleedruimtes en gymzaal. Het 
bijzondere van deze woningen is 
de vormgeving en de vrijheid om de 
ruimte, na renovatie, geheel naar ei-
gen inzicht in te delen. De woningen 
worden klusrijp opgeleverd, onder 
meer voorzien van een vernieuwd en 
geïsoleerd rieten dak en dakkapel-
len. Het gebouw behoudt ondanks de 
volledige renovatie, de karakteris-
tieke jaren dertig uitstraling. (foto: 
Reinder Weidijk)

Werken aan veilig 
oversteken in Velserbroek
Als de weersomstandigheden het 
toelaten, wordt er vanaf 20 fe-
bruari gewerkt aan de kruisingen 
Zwanebloemplantsoen/Floraron-
de (noord) en Zwanebloemplant-
soen/Floraronde (zuid).

De werkzaamheden in Velserbroek 
zijn erop gericht om het oversteken 
voor de fi ets veiliger te maken. Even-
tuele omleidingsroutes zullen met 
behulp van borden duidelijk worden 
aangegeven.



Infopagina

16 februari 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Kruising Zeeweg/
Willemsbeekweg tijdelijk 
afgesloten
Op maandag 20 februari 2017 
start BAM Wegen - in opdracht 
van de gemeente Velsen - met 
werkzaamheden aan de kruising 
Zeeweg/Willemsbeekweg. De-
ze kruising wordt hiervoor tijde-
lijk afgesloten, terwijl de Willems-
beekweg gedurende deze perio-
de wordt bestemd voor verkeer 
uit beide richtingen.

Drie weken 
De werkzaamheden duren naar 
schatting drie weken. Een en an-

der is a
 ankelijk van het weer. Met 
behulp van borden zullen de tijde-
lijke verkeersmaatregelen duide-
lijk worden gemaakt. Het gaat om 
het gedeelte vanaf het parkeerter-
rein Plein 1945 (achterzijde van het 
Beursgebouw) tot en met de hoek 
Velserduinweg.

Deze werkzaamheden sluiten aan 
op die van de kruising Lange Nieuw-
straat/Zeeweg. Dit werk is al eerder 
gestart en duurt volgens planning tot 
eind maart. Werkzaamheden in duinen

In 2017 vinden er diverse werk-
zaamheden plaats in Duin en 
Kruidberg, Midden-Herenduin en 
Heerenduinen. Met als doel: het 
duin gevarieerd te houden met 
genoeg open zand en duingras-
landen met veel kenmerken-
de planten en dieren. De beoog-
de maatregelen kunnen gepaard 
gaan met hinder door werkver-
keer.

Werk in het duin 
De afgelopen vijf jaar is al hard ge-
werkt in het duin. Door het hele ge-
bied is Amerikaanse vogelkers, een 
woekerende struik, verwijderd en 
op de ergste plekken is de boven-
ste grondlaag verwijderd. Daarmee 
zijn ook veel zaden van de Ameri-
kaanse vogelkers verwijderd. Met 
geld van Rijkswaterstaat en provin-
cie Noord-Holland kan er nog meer 
worden gedaan voor duinvlinders 

en andere bijzondere fl ora en fauna. 
Ook worden grote groeiplaatsen van 
bijvoorbeeld duindoorn verkleind, 
waardoor er meer open en bloemrijk 
duingrasland ontstaat. 

Winter- en zomerwerk
In 2017 wordt er in februari en 
maart gewerkt in het rustgebied van 
Midden-Herenduin en rond de Spar-
renberg (Heerenduinen). Het werk-
verkeer maakt hierbij gebruikt van 
het fi etspad vanaf ingang Heeren-
duinen. In het broedseizoen wordt 
niet gewerkt. Vanaf juli tot in okto-
ber gaat het verder: machinaal plag-
gen, stui� uilen maken en struikge-
was verwijderen. De weekenden blij-
ven rustig, dan wordt er niet gewerkt 
door de aannemers. Meer info: www.
natuurmonumenten.nl. 

Op de foto (Natuurmonumenten) 
bloemrijk duingrasland. 

In plaats van donderdag 16 maart

Gemeentehuis op 
15 maart ‘s avonds open
Op woensdag 15 maart kunt u 
naar de stembus om de leden 
van de Tweede Kamer te kie-
zen. Het gemeentehuis is dan 
’s avonds open. Op donderdag-
avond 16 maart is het gemeente-
huis dicht.

U kunt woensdag de 15e op af-
spraak terecht bij afdeling Burger-
zaken tussen 18.00 en 20.00 uur. 
Die afspraak moet u – bij wijze van 
uitzondering – telefonisch maken 
via telefoonnummer 0255-567200 

of 140255. Normaal gesproken kan 
het ook digitaal, maar  deze avond 
dus niet. 

Het stembureau – in de hal van het 
gemeentehuis – is ook open. Velse-
naren die een stempas en een gel-
dig legitimatiebewijs hebben, kun-
nen tot 21.00 uur hun stem uit-
brengen. 

De locaties van alle stembureaus 
staan op www.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.



Infopagina

16 februari 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 
februari  2017 tot en met 10 febru-
ari 2017 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
Willebrordstraat 82 A, plaatsen dak-
opbouw (04/02/2017) 2984-2017; 
Andromedastraat 4, wijzigen voorge-
vel (06/02/2017) 3276-2017;
Paulus Potterstraat 21, kappen boom 
(06/02/2017) 3195-2017; 
Snippenbos ong. Kavel 08, oprichten 
woning (07/02/2017) 3293-2017; 
Snippenbos ong. Kavel 09, oprichten 
woning (07/02/2017) 3297-2017;
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten 
woning (07/02/2017) 3424-2017;
Cepheusstraat 21RD, plaatsen dak-
kapel (voor- en achterzijde), ver-

plaatsen  trap (07/02/2017) 3375-
2017;
Velserduinweg 161, plaatsen dakop-
bouw (07/02/2017) 3394-2017;
Zeeweg 270, kappen boom 
(07/02/2017) 3378-2017.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 52, plaatsen dakkapel 
(4/02/2017) 2991-2017;  
Laurillardlaan 11, plaatsen dakkapel 
(06/02/2017) 3246-2017;
Van Dalenlaan 49, vervangen dakka-
pel (08/02/2017) 3537-2017; 
Clarionlaan 9, kappen boom 
(09/02/2017) 3572-2017.

Driehuis
Valeriuslaan 84, uitbreiden  woning 
en kinderdagverblijf (06/02/2017) 
3280-2017;
P.C. Hooftlaan 23, uitbreiden woning 
(10/02/2017) 3726-2017;
Wol�  en Dekenlaan 144, tijde-
lijk plaatsen opslagcontainers 
(10/02/2017) 3710-2017. 

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 167, kap-
pen boom (08/02/2017) 3480-2017; 
Grote Hout- of Koningsweg 58, ver-
groten woning (08/02/2017) 3548-
2017; 
Geelvinckstraat 23, uitoefenen be-
roep  aan huis (Thaise massage) 
(08/02/2017) 3511-2017. 

Velsen-Zuid
’s Gravenlust 37, plaatsen  prijzenzuil 
(07/02/2017) 3370-2017; 
Krommeland 70, kappen boom 
(5/02/2017) 3574-2017.
 
Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen gevel 
reclame (06/02/2017) 3220-2017. 

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Willemsplein 13, afsluiten trapop-
gang (13/02/2017) 25896-2016.

Velserbroek 
Annie Romeinstraat 8, plaatsen an-
tennemast (13/02/2017) 25799-
2016. 

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, oprichten be-
drijfshal (13/02/2017) 25721-2016.

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 (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Eksterlaan 20, verbouwen klaslokaal 
tot woning (08/02/2017) 26073-
2016; 
Halkade 33,Industriestraat 
17H,19A,19B, 19C, 4e Havenstraat 
7,9,11, Middenhavenstraat 34A,34B , 

veranderen en vergroten van een be-
drijfsgebouw (9/02/2017) 25540-
2016;
Snippenbos ong. kavel 4, oprichten 
woning (13/02/2017) 25976-2016.

Santpoort-Noord
Brederoodseweg 6, kappen boom 
(08/02/2017) 48-2017;
Santpoortse Dreef 162, plaatsen 
dakkapel, groendragers, balkon-
hek en constructieve doorbraak 
(9/02/2017) 24745-2016.

Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren carport 
(08/02/2017) 19762-2016;
Hollandse Aak 15, vergroten 1ste ver-
dieping (13/02/2017) 24109-2016 . 

Driehuis
Driehuizerkerkweg 24, plaatsen 2 

glazen puien (08/02/2017) 25533-
2016.

Velsen-Noord
Coymansstraat 10, wijzigen gebruik 
naar bedrijf (13/02/2017) 26350-
2016.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wij-
zigen brandscheidingen, aanbren-
gen verlaagd plafond (08/02/2017) 
19050-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen

Velserbroek
Tijdelijke uitbreiding standplaats 
voor 14 februari, Vestingplein (1556-
2017) 06/02/2017.

Besluiten




