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Pionieren
in IJmuiden

Graven naar munitie
in Noordzeekanaal
Bij Velsen komt een nieuwe zeesluis. In het gebied ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Het opruimen daarvan gebeurt deskundig. Velsen heeft
de veiligheidsmaatregelen goed
voorbereid, aldus burgemeester
Koopmanschap in een persconferentie op 25 februari 2016.

spontaan afgaat, binnen 30 minuten. In dat geval stuurt de gemeente – die verantwoordelijk is voor de
veiligheid – een NL Alert uit, met
als bericht: Ga naar binnen (of blijf
binnen), zet Radio/TV Noord-Holland aan en blijf weg bij je ramen.
En/of de sirene gaat af en dan geldt
hetzelfde bericht.

In Velsen wordt de bouw van een
nieuwe zeesluis voorbereid. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog is
in dit gebied allerlei munitie achtergebleven, zowel kleine munitie (granaten) als grote (500- en 1000-ponders). Op dit moment zijn gespecialiseerde bedrijven bezig met het opsporen van deze explosieven. Dat
duurt tot de zomer. Burgemeester
Koopmanschap: ,,Ik ben zelf gaan
kijken naar wat er in het gebied gebeurt, wat ik zag stelde mij gerust,
alles is goed afgezet en alleen gespecialiseerde en ervaren mensen houden zich bezig met de opsporing.’’

De gemeente heeft haar oor te luister gelegd bij een groepje inwoners
die in het gebied wonen. Hun advies: geen bewonersbijeenkomsten,
gewoon via de lokale kranten laten
weten wat we moeten doen! We zijn
wel wat gewend in IJmuiden. ,,Zo’n
advies nemen we als gemeente natuurlijk graag ter harte’’, aldus burgemeester Koopmanschap.

De granaten worden verzameld
(980 stuks tot nu toe) en elders tot
ontploffing gebracht. Worden er
grotere bommen gevonden, dan
wordt de bevolking gewaarschuwd
en geëvacueerd; mensen krijgen
daar ruim van tevoren bericht van.
Ook deze munitie wordt elders tot
ontploffing gebracht.
Er is een buitengewoon kleine kans
dat er bommen worden aangetroffen met een speciale ontsteking die

In een kring van ongeveer 375 meter rond zo’n bom ontstaat een
drukgolf, waardoor ramen kunnen
sneuvelen. Vandaar het advies om
bij de ramen weg te blijven. In een
ruimere zone daaromheen, van ongeveer 1,5 kilometer doorsnee, kunnen stukken metaal van zo’n bom
rondvliegen. Wie een dak boven zijn
hoofd heeft, is dan voldoende beschermd.
De gemeente Velsen heeft met alle betrokken partijen verschillende scenario’s beschreven en geoefend. De kans op zo’n ‘spontane’ explosie is buitengewoon klein en Velsen is goed voorbereid. (foto: Ko van
Leeuwen)
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Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Inwoners tevreden over
begeleiding en contact
De inwoners van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen zijn over
het algemeen heel tevreden over
het contact met de gemeenten
en de overgang van de begeleiding (Wmo) naar de gemeente.

Ook de ondersteuning door de sociale (wijk)teams en het Centrum
voor jeugd en gezin (CJG) IJmond
worden goed gewaardeerd. Inwoners voelen zich serieus genomen
en gaven aan de medewerker goed
te begrijpen. Het overgrote deel
van de ondervraagden geeft aan
dankzij de ondersteuning een stap
verder te zijn gekomen.
Dit blijkt uit twee onderzoeken die
de IJmondgemeenten hebben laten uitvoeren. Er is gevraagd naar
de ervaringen van cliënten met
de ondersteuning door de socia-

le teams, het CJG IJmond en met
de begeleiding in het kader van de
Wmo.
De gemeenten zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek: Het is
een nulmeting, maar de eerste resultaten stemmen optimistisch.
De gemeenten gaan de uitkomsten
gebruiken om van te leren en de
dienstverlening waar nodig te verbeteren. In 2016 gaan zij opnieuw
bekijken hoe inwoners en cliënten
de dienstverlening waarderen’.
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor
jeugdzorg, werk en inkomen en
zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel hebben de gemeenten overgenomen
van de Rijksoverheid.
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Genomineerden Sportgala
Velsen
Wie worden de sportman, sportvrouw, sportploeg, talent en master van het sportjaar 2015? Kom
vrijdag 11 maart naar de feestelijke bekendmaking in het Thalia Theater in IJmuiden. Frank
Snoeks doet de presentatie.

Er hebben zich weer heel veel sporters aangemeld voor het Sportgala
van de gemeente Velsen. De organisatoren zijn daar heel tevreden over!
Er zitten een hoop talenten tussen
en daarnaast zijn er ook diverse topsporters genomineerd. Een mooie
groep sporters!
Het gala wordt vrijdag 11 maart gehouden in het Thalia Theater in
IJmuiden en is vrij toegankelijk. Tijdens de feestavond worden alle kampioenen gehuldigd en worden de namen bekend gemaakt van de Sport-

man, Sportvrouw, Sportploeg, Talent en Master van het jaar 2015. De
presentatie van het Sportgala is in
handen van Frank Snoeks.
Kijk voor het programma en de genomineerden op www.velsen.nl.

Open inloop Sociaal
Wijkteam Velserbroek
Sociaal Wijkteam Velserbroek:
iedere tweede donderdag van
de maand open inloop in Bibliotheek in Velserbroek! Kunt u
een steuntje in de rug gebruiken, maakt u zich zorgen om iemand in uw naaste omgeving of
heeft u vragen over zorg, welzijn, financiën? Wij helpen u
graag op weg!

Iedere tweede donderdag van de
maand is het Sociaal Wijkteam
van Velserbroek te vinden in de
bibliotheek van Velserbroek van
11.00 tot 12.30 uur. Het is een open
inloop waarbij iedereen welkom is.
Loop vrijblijvend binnen om een
vraag te stellen of een gevoel te delen. Indien dit wenselijk is komen
wij op huisbezoek. We gaan dan in
alle rust samen na waarmee we u
of uw naaste op weg kunnen helpen.

maken. Het Sociaal Wijkteam organiseert voor deze groep op donderdag 10 maart een themabijeenkomst: Coby Bos, ouderenadviseur
komt dan iets vertellen over voorzieningen en regelingen die er zijn
voor ouderen. Donderdag 14 april
staat het thema veiligheid in huis
centraal waar een wijkverpleegkundige een inleiding zal geven en
er tevens een ergotherapeut aanwezig zal zijn. Daarnaast is iedereen welkom op onze open inloop
op de tweede donderdag van de
maand!

Themabijeenkomst
In de bibliotheek is er iedere donderdag van 10.30 tot 12.00 uur de
gelegenheid om met elkaar te genieten van een kopje koffie. Deze ochtend richt zich op de oudere mens die graag onder het genot
van een kop koffie een praatje wil

Het sociaal wijkteam Velserbroek
biedt ondersteuning aan de inwoners van Velserbroek. Het team
bestaat uit diverse deskundigen
vanuit verschillende organisaties.
Ook werken wij samen met organisaties die actief zijn voor de inwoners van Velserbroek.

Plastic helden bij
basisschool De Boekanier
Op negen basisscholen wordt dit
schooljaar extra aandacht besteed aan afvalscheiding. Plastic
verpakkingen kunnen worden gerecycled en dat scheelt veel energie en nieuwe grondstoffen. Over
een paar maanden wordt bekend
welke school het meest enthousiast plastic afval heeft ingezameld
in hun eigen container die tijdelijk bij elke deelnemende school
is geplaatst.

Wat mag er nou eigenlijk allemaal in
die plastic container? Op De Boekanier weten de kinderen het ondertussen beter dan de ouders en maken er zelfs onderling een wedstrijd
van.
Klassenklassement
Een tabel in de gang van de school
toont per klas hoeveel plastic afval
er is ingezameld per weegmoment.
Groep 5A heeft zo zijn best gedaan
dat ze deze week zijn benoemd tot
de plastic helden van De Boekanier.
Dinsdag werden zij verrast door een
bezoekje van de projectgroep. Juf
Fiona, meester Cor en de leerlingen
kregen een certificaat als herinnering dat vanaf nu in de klas mag komen te hangen.
Fanatiek
Als je de beste klas wil zijn moet
je het wel slim aanpakken: ,,Oma,
heb jij nog plastic afval dat ik mee
naar school mag nemen?” ,,Mám,
dat melkpak mag ook bij het plastic
hoor!” Samen met een paar ouders
is de klas zelfs naar buiten getrok-

ken. Gewapend met handschoenen
en vuilniszakken werd op een ochtend het strand van IJmuiderslag
schoongeveegd. En het plastic dat ze
vonden? Dat ging uiteraard mee terug naar school.
Volhouden
De eretitel is binnen, maar is het nu
dan klaar? Zowel ouders als leerkrachten hebben gedurende het project ondervonden dat als je het plastic afval goed scheidt, er nog maar
weinig overblijft voor de rest afvalcontainer. Om het afval scheiden vol
te kunnen houden heeft de school
in alle klassen en in de aula speciale
vuilnisbalken gezet om het plastic te
blijven scheiden van de rest. Aan de
leerlingen ligt het niet, en dat geldt
ook voor alle andere deelnemende
scholen. Jong geleerd is oud gedaan.
Met zoveel enthousiasme is dat een
goed vooruitzicht. (foto: De Boekanier)
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Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude
zoekt fusiepartner
De gemeenteraad van Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft
besloten dat de bestuurlijke toekomst van deze gemeente ligt
in een fusie. Zij heeft de buurgemeenten gevraagd of zij eventueel beschikbaar zouden zijn als fusiepartner.

De potentiele fusiekandidaten is gevraagd om in een position paper te
verwoorden hoe zij aankijken tegen
de kernwaarden die Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft geformuleerd in het kader van haar zoektocht
naar een geschikte fusiepartner. Ook
het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een position paper ingediend. Hierin geeft Vel-

sen aan hoe zij tegen de kernwaarden
aankijkt. Op basis van de position papers zal Haarlemmerliede & Spaarnwoude in maart 2016 een short list
maken van potentiele fusiepartners,
en in mei 2016 haar voorkeur voor
één uitspreken. De gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft
de ambitie om als één geheel te fuseren met een buurgemeente. Mocht de
gemeenteraad van Haarlemmerliede
& Spaarnwoude de keuze op Velsen
laten vallen als potentiele fusiepartner, is het zo dat de gemeenteraad
van Velsen hierover uiteraard ook
nog een besluit moet nemen.
Het position paper is in te zien op
www.velsen.nl.

Weekendafsluiting 4, 5 en 6 maart

HOV-werk in Santpoort
Drie dagen lang wordt een stuk
Hoofdstraat tot de Broekbergenlaan in Santpoort-Noord afgesloten voor al het verkeer. Het gaat
om
asfalteringswerkzaamheden
voor de HOV-busbaan aldaar.

Op vrijdag 4 maart om 06.00 uur
tot zondag 6 maart 18.00 uur gaat
de Hoofdstraat in Santpoort-Noord
dicht vanaf de rotonde bij de Wüstelaan tot aan de Broekbergenlaan bij
tankstation Trovato. Verkeer uit de
winkelstraat (Hoofdstraat) kan wel
rechtsaf richting rotonde Wüstelaan.
Fietserss kunnen langs het werk; er
zijn verkeersregelaars voor de veiligheid. Het autoverkeer wordt omgeleid met borden. De busbaan en
de nieuwe rijbaan worden aangesloten op de Broekbergenlaan. Zo ontstaat er ter hoogte van het tankstation Trovato een nieuwe wegindeling.
Het fietspad langs de Slaperdijk
wordt aangesloten op de rotonde.
Als het werk is afgerond, gaat de weg
open voor verkeer. Vanaf dat moment kan er geen verkeer meer over
de Broekbergenlaan bij het kermisterreintje. Voor de uitvoering van het
werk is Heijmans afhankelijk van het
weer. Als het werk wordt uitgesteld,
volgt daarover zo tijdig mogelijk bericht.

Vragen, klachten, informatie
Vragen of klachten over de manier
waarop het werk wordt uitgevoerd,
kunt u dag en nacht kwijt op een
speciaal telefoonnummer van Heijmans Wegen BV: 073-543 53 53, via
de mail hovvelsen@heijmans.nl en
via de post Heijmans Wegen BV, Regio West, Postbus 43, 1566 ZG Assendelft. Meer informatie over HOV
Velsen op www.hovvelsen.nl, en via
Twitter #HOVVelsen. Op de tekening is de blauwe lijn de route naar de
rotonde, de paarse lijnen zijn de routes voor (brom)fietsers en het oranje
vak is het werkgebied van Heijmans.

Werk aan Velsertunnel
en Velsertraverse

Tunnel dicht
De tunnel is dicht voor verkeer richting IJmuiden / Haarlem op vrijdag
4 maart (20.00 uur) tot maandag 7
maart (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).

strook 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.

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: vluchtstrook A9 bij knooppunt Beverwijk
dicht. Op de A9 richting Alkmaar
sluit Rijkswaterstaat de vlucht-

Velsertraverse
In de maand maart rondt de provincie Noord-Holland haar werkzaamheden aan de Velsertraverse af. Er
wordt vooral naast de rijbaan gewerkt en de verkeershinder is minimaal, aldus de Provincie. 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: Rijkswaterstaat)

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. 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.
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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 20
februari 2016 tot en met 26 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
Geen mededelingen.
Driehuis
Waterloolaan 20, vergroten 1ste verdieping, oprichten berging en kappen boom (23/02/2016) 3378-2016.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132, wijzigen bedrijfspand in 2 appartementen
(24/02/2016) 3446-2016;
Marowijnestraat 1, vergroten woning en berging (23/02/2016) 33442016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, kappen 4 bomen (24/02/2016) 3441-2016;
Dr. Kuyperlaan 44, vergroten woning met uitbouw (23/02/2016)
3383-2016.

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

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geelvinckstraat
101,
plaatsen
dakkapel voor- en achterzijde
(22/02/2016) 3288-2016.

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
Linie 16, legaliseren
(24/02/2016) 419-2016.

berging

IJmuiden
Haringkade 18, plaatsen van een dakopbouw (26/02/2016) 520-2016.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen terrasoverkapping en privacyscherm
(25/02/2016) 19087-2015.

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 NoordHolland, 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Meidoornstraat 6, plaatsen dakopbouw (23/02/2016) 418-2016;

De Ruyterstraat 140, plaatsen dakopbouw (24/02/2016) 19560-2015;
Kerkweg 86 en 88, plaatsen dakopbouw (26/02/2016) 1590-2016;
Cepheusstraat 27, plaatsen rookgasafvoerkanaal (25/02/2016) 186582015;
Beekmansbos 1 t/m 85, plaatsen erfafscheiding (25/02/2016) 56-2016;
Eksterlaan 8, wijzigen bestemming maatschappelijke doeleinden
naar woondoeleinden (25/02/2016)
17989-2015;
Zeeweg 121, plaatsen dakopbouw
(24/02/2016) 17356-2015.
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 1 A,
plaatsen
fietsenstalling/berging
(24/02/2016) 4233-2016;
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI

(Missiehuis), wijzigen gebruik naar
wonen voor 2 panden en bijbehorend terrein
(23/02/2016) 688-2016.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 20 (gemeentelijk
monument), plaatsen extra buitendeur (25/02/2016) 2112-2016;
HOV tracé deelgebied 5+, uitvoeren grondbewerkingen en realiseren aansluiting Santpoortse Dreef
(25/02/2016)
17382-2015.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 36, plaatsen
dakkapel (24/02/2016) 1319-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Velsen-Noord
Rooswijkweg 216, interne verbouwing/groot
onderhoud
(24/02/2016) 1719-2016.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 (Tennispark
Brederode), plaatsen 16 lichtmasten
(02/02/2016), w14.000228

Velserbroek
Spitsaak 19, plaatsen dakkapel (achtergevel)(26/02/2016) 93-2016.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:

Verleende omgevingsvergunningen – bezwaarprocedure
Het college van burgemeester en
wethouders heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen

boom (23/02/2/016)1965-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Haarlem Night Skate Editie 2016, 1,
15 en 29 juni 2016 start- en finishlocatie het Polderhuis, Vestingplein
58 Velserbroek (24/02/2016) 2502016;
Kermis Kennemerplein IJmuiden,
22 t/m 27 april 2016 (24/02/2016)
943-2016.

APV artikel 4:5 Werkzaamheden
buiten reguliere werktijden
Broekbergenlaan, 4 en 5 maart 2016,
start vrijdagochtend 06.00 uur tot
zaterdag 20.00 uur en
Hoofdstraat, 11 en 12 maart 2016
(met eventuele uitloop naar 13 maart
2016), start vrijdagavond 19.00 uur
en zaterdagochtend 05.00 uur tot
21.00 uur (25/02/2016) u16.001149.

Asfalteringswerk Wenckebachstraat/Breedbandweg
In de weekenden van week 9 en
van week 10 zullen asfalteringswerkzaamheden leiden tot enkele
wegafsluitingen en bijbehorende
omleidingsroutes. De werkzaamheden vangen beide weekenden
aan op vrijdagavond 19.00u en
zullen naar verwachting in de loop
van zondag, of uiterlijk maandagochtend 05.00u kunnen worden
afgerond.

In het weekend van week 9; (4 t/m
6 maart) wordt de hoofdrijbaan van
de Wenckebachstraat voor verkeer

vanaf de kruising Grote Hout of Koningsweg naar de spoorwegovergang
afgesloten voor alle verkeer in oostelijke richting. Uitgaand verkeer
wordt omgeleid via de zuidelijke
route om Velsen-Noord. Het tankstation aan de Wenckebachstraat is
tijdens de wegafsluiting uiteraard
niet bereikbaar.
Verkeer in tegengestelde richting,
vanaf de N197 in westelijke richting
(richting Tata/sportpark Rooswijk),
ondervindt geen hinder en kan gewoon door. (Brom-)fietsers kunnen

Bomenkap
Tussen het Langevlak en het Zwartemierenvlak worden 1 meerstammige esdoorn weghalen voor Langevlak nr 10 en 1 meerstammige esdoorn achter Zwartemierenvlak nr
67 om de andere beplanting de ruim-

Zeeweg 1 D, 1971 HA 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,

In het weekend van week 10; (11 t/m
13 maart) wordt de hoofdrijbaan van
de Breedbandweg tussen de Wenckebachstraat en de Witte Hekweg afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Verkeer wordt dan omgeleid via de Wenckebachstraat, Staalstraat, Rooswijkweg. Behoudens
bij wegkruisingen ondervindt het

(brom-)fietsverkeer geen hinder van
de werkzaamheden op de hoofdrijbaan.
In geval de weersomstandigheden
de werkzaamheden in een weekend
onmogelijk maken worden alle dat
betreffende weekend uit te voeren
werkzaamheden verplaatst naar het
reserveweekend van week 11 (18 t/m
20 maart).
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf
BAM.

Verkeersmaatregel
te te geven en 1 meerstammige abeel
voor Langevlak nr 9 om te voorkomen dat hij gevaar gaat opleveren
bij het pad. Dit soort bomen kunnen
makkelijk breken.

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

in principe hun normale routes gebruiken, al zullen zij op enkele momenten, ter plaatse van de oversteek
nabij de spoorwegovergang, beperkte hinder kunnen ondervinden.

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.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel
van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met de
tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord
‘OB504’. De 8 parkeerplaatsen bevinden zich bij bestaande oplaadpalen
op de volgende locaties:
1. Velserduinweg te IJmuiden, nabij
de westelijke oprit naar het Velserduinplein;
2. Burgemeester Weertsplantsoen
te Santpoort-Noord, op het zuidoostelijke deel van de parallelweg
naast de twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen;

3. Aurora Bastion te Velserbroek, aan
de noordoostelijke zijde van het
parkeerterrein;
4. IJmuiderslag te IJmuiden, aan de
westelijke zijde van de rondweg;
5. Dudokplein te IJmuiden, aan de
zijde van het gemeentehuis;
6. Van Dalenlaan te Santpoort-Zuid,
ter hoogte van huisnummer 171;
7. Roggeland te Velserbroek ter hoogte van basisschool ‘Het Anker’;
8. Minister van Houtenlaan te Velsen-Zuid, op het grote parkeerterrein.
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.

