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Vanwege verwijderen damwand

Ernstige verkeershinder 
sluizencomplex IJmuiden
Het verkeer op het sluizencom-
plex IJmuiden moet van maan-
dag 6 maart tot en met vrijdag 17 
maart rekening houden met ern-
stige verkeershinder. Ook worden 
er lange wachttijden tijdens het 
schutten van de Noordersluis ver-
wacht.

Reden is het verwijderen van een ou-
de damwand die in de weg ligt bij de 
bouw van de nieuwe zeesluis. Tij-
dens de werkzaamheden wordt het 
verkeer ‘om en om’ over de buiten-
deur van de Noordersluis geleid. 
Wanneer de buitendeur voor het 
schutten van een schip opengaat, kan 
het verkeer zéér beperkt gebruik ma-
ken van de binnendeur. Rijkswater-
staat adviseert gemotoriseerd ver-
keer gebruik te maken van de Velser-

tunnel. (Brom-)Fietsers kunnen de 
Noordersluis altijd passeren.  

Oude damwand
Tijdens graafwerkzaamheden voor 
de nieuwe zeesluis in IJmuiden 
stuitte aannemersconsortium Ope-
nIJ diep in de grond op een oude 
damwand uit de vorige eeuw met een 
lengte van zo’n 65 meter. Eerder ex-
plosievenonderzoek had al uitgewe-
zen dat er zich een groot stuk me-
taal bevond aan de zuidzijde van de 
Noordersluis ter hoogte van de bin-
nendeur. Om vertraging van de bouw 
van de nieuwe zeesluis te voorkomen 
zal de aannemer de damwand zo snel 
mogelijk verwijderen. ’S nachts zul-
len er geen werkzaamheden worden 
uitgevoerd die geluidsoverlast geven.  
(foto: Ko van Leeuwen)

A9 één nacht afgesloten
Op zaterdag 4 maart wordt de 
A9 tussen Rottepolderplein en 
de Wijkertunnel aan beide zij-
den afgesloten tussen 23:30 en 
06:00 uur.

Aan de zuidzijde van het Noord-
zeekanaal is de A22 richting de A9 
ook afgesloten. Het verkeer wordt 
geleid naar de A208. Verkeer uit 
de richting Alkmaar wordt omge-

leid via de A22/Velsertunnel en de 
A208. 

Deze afsluiting staat los van de re-
novatie van de Velsertunnel en is 
nodig om een portaal over de A9 te 
verplaatsen. Het portaal staat on-
der de nieuwe hoogspanninglei-
ding en dat is niet toegestaan.

Belastingspreekuur
in bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de 
Centrale Bibliotheek aan het Du-
dokplein in IJmuiden kunt u hulp 
krijgen bij digitale belastingaan-
gifte en het aanvragen van toesla-
gen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen 
inwoners  van Velsen iedere dinsdag 
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centra-
le Bibliotheek in IJmuiden gebruik 
maken van het belastingspreekuur. 
Zij krijgen dan hulp bij de digita-
le belastingaangifte of bij het onli-
ne aanvragen van toeslagen. Stich-
ting Socius verzorgt het spreekuur. 
U hoeft geen lid te zijn van de bibli-
otheek. 
 
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen 
of een toeslag wil aanvragen, kan 
gebruikmaken van de gratis faci-
liteiten in de Centrale Bibliotheek 

in IJmuiden. Er zijn twee compu-
ters beschikbaar om zelfstandig aan 
de slag te gaan. Bibliotheekmede-
werkers kunnen technische onder-
steuning bieden bij problemen, bij-
voorbeeld als de computer niet goed 
werkt. Voor specifi eke hulp bij de 
aangifte of aanvraag kunt u terecht 
bij het belastingspreekuur.

• Uitgangspunten voor de vernieu-
wing van de Algemeen Plaatselij-
ke Verordening. De APV (regels 
voor de gemeente) krijgt minder 
regels. De invulling wordt komen-
de maanden uitgewerkt samen 
met inwoners en bedrijven. 

• Rapportage ‘Ontwarring in Ken-
nemerland’, aanpak verwarde 
personen. Er is het nodige gerea-
liseerd, maar er zijn ook nog knel-
punten. Deze worden de komende 
maanden verder uitgewerkt. 

• Proef ‘Preventieve Jeugdhulp 
Velsen’. Elke school voor basis- 
en voortgezet onderwijs krijgt on-

dersteuning van een Jeugdhulp-
team. Samenwerkingspartners 
zijn het Centrum voor Jeugd & 
Gezin, Socius maatschappelijke 
dienstverlening en de GGD Ken-
nemerland. De proef duurt een 
jaar; evaluatie in 2018.

• Nieuwe uitgangspuntennoti-
tie IJmond Werkt! Onder ande-
re  omdat het laatste businessplan 
tot 2016 liep en er veranderingen 
zijn in het sociaal domein.  

Meer informatie over deze en an-
dere collegeberichten vindt u op 
www.raad.velsen.nl  

Uit het college
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Voorkom woninginbraak!
De laatste weken vinden in de 
gemeente Velsen helaas regel-
matig woninginbraken plaats. U 
kunt veel  doen om een inbraak te 
voorkomen. Hieronder vindt u een 
aantal preventietips:

• Zorg voor goed hang- en sluitwerk.
• Sluit ramen en deuren altijd goed 

af.
• Haal de sleutels uit de binnenkant 

van het slot.
• Sleutels buiten verstoppen is niet 

handig.
• Zorg dat u weinig geld in huis heeft.
• Plaats waardevolle spullen uit het 

zicht van voorbijgangers.
• Zorg voor voldoende buitenverlich-

ting.
• Zorg dat opklimmen onmogelijk is; 

zet ladders en vuilcontainers weg.

Kijk voor meer preventietips op 
www.politiekeurmerk.nl/preventie-
tips.

Help mee om meeuwen-
overlast te voorkomen
Gekrijs, afval op de grond en het 
afpakken van een broodje of ijs-
je. Dat is de overlast die wij regel-
matig van meeuwen ervaren. Ze-
ker in IJmuiden met zijn havens en 
de zee. Hoe deze ergernissen te 
voorkomen? Door geen afval op 
straat te laten zwerven is de over-
last al een stuk minder.

Vooral in het voorjaar en in de zo-
mermaanden kunnen meeuwen veel 
overlast veroorzaken. De gemeente 
kan niet veel doen. Meeuwen wor-
den immers beschermd door de Flo-
ra- en Faunawet. Zo is het verboden 
om eieren te rapen dan wel deze te 
beschadigen of te vernielen. 

Voorkomen
Geen zwerfafval. Maar wat kunnen 
we nog meer doen? Meeuwen bou-
wen het liefst hun nest op een be-
schutte plek op een plat dak, zoals 
bij een schoorsteen. Meestal gaan 
ze terug naar hun broedplek van vo-
rig jaar. Haal daarom oude nesten nu 
weg. Het helpt ook om de dakgoot 
schoon te houden. De meeuwen kun-
nen dan niet de takjes en bladeren 
gebruiken voor hun nest.

Verder nog tips: 
• Meeuwen niet voeren 
• Sluit uw afvalbakken goed af en zet 

geen vuilniszakken op straat
• Zet uw afval zo kort mogelijk voor 

de ophaaltijd langs de weg
• Voorkom broedplaatsen door het 

leggen van een net of het spannen 

van draden. Dit mag alleen als er 
nog geen nest aanwezig is op uw 
dak

• Er zijn tevens vliegers te koop in de 
vorm van een roofvogel. Deze kunt 
u op het dak plaatsen. Info:  www.
vogelverschrikker.nl. 

• U kunt ook een bedrijf inschakelen 
die gespecialiseerd is in het aan-
brengen van nestwerende mate-
rialen (website: Nederlandse Ver-
eniging van Plaagdierenmanage-
ment Bedrijven)

• Tref maatregelen met uw bu-
ren. Dat is goedkoper, maar daar-
mee wordt ook voorkomen, dat de 
meeuwen een dak verderop gaan 
nestelen.

Genomineerden 
Sportgala Velsen
Wie worden de sportman, sport-
vrouw, sportploeg, talent en mas-
ter van het sportjaar 2016? Kom 
vrijdag 10 maart naar de feeste-
lijke bekendmaking in het Tha-
lia Theater in IJmuiden. Frank 
Snoeks doet de presentatie. De 
zaal gaat open om 19.30 uur.

Er zijn weer veel sporters aangemeld 
voor het Sportgala van de gemeen-
te Velsen. Dit naar volle tevreden-
heid van de organisatie. Er zijn voor-
al veel talenten opgegeven, maar 
ook diverse topsporters zijn geno-
mineerd. Het gala wordt vrijdag 10 
maart gehouden in het Thalia Thea-
ter in IJmuiden en is gratis en voor 
iedereen toegankelijk. Vol=vol. Tij-
dens de feestavond worden de na-
men bekend gemaakt van de Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent en Master van het jaar 2016. De 
kampioenen zullen op gepaste wijze 
worden gehuldigd. De genomineer-
den zijn: 

Sportman: Lars Bottelier (zwem-
men), Matthijs Büchli (baanwiel-
rennen), Jimmy Demmers ( trampo-
linespringen), Jochem Dobber (at-
letiek), Robin van der Kolk (fi ets-
cross), Melvin Schol ( judo / jiu jit-
su). 

Sportvrouw: Suzanne Admiraal 
(veld voetbal), Sharona Bakker (at-
letiek), Boxie Borchart (skiën), Ka-
rin van den Bos (rensport Arabische 
Volbloeds), Carmein Elzer (trampo-
linespringen), Nina Kessler (wiel-
rennen), Lisette Reker (handboog-
schieten), Romana Schuring (tram-
polinespringen), Kelly Steen (veld 
voetbal), Lara Waasdorp (turnen), 
Kirsten van der Woord (endurance). 

Sportploeg: HSV Terrasvogels 
(softbal), VZOS (handboogschie-
ten), OBS de Vliegende Hollander 
(schoolvoetbal). 

Talent: Amine Abaidi (turnen), 
Yannick Bak (volleybal), Bruno van 
Beek ( judo), Owen van Braam ( ju-
do), Daphne van Domselaar (veld 
voetbal), Rico Haarbosch (karten), 
Aaliyah Hansen (volleybal), Mick 
van den Heuvel ( judo), Anaïs Hol-
lander (karate), Nadine Hollander 
(karate), Mathilde Hoogland (soft-
bal), Annabel Huijer (softbal), Daph-
ne Iskes (schaatsen), Mel van der 
Kolk (trampolinespringen), Sergey 
Mol (skiën), Olav Molenaar (roei-
en), Marisa Olislagers (veld voetbal), 
Elise Ooms (softbal), Anna Ursem 
(veld voetbal), Maaike Spring in ‘t 
Veld (trampolinespringen), Bridget 
Thijssen (trampolinespringen), Sie-
be Wielenga (trampolinespringen), 
Marit de Winter ( judo). 

Master: Nel Bellaart (lawn bowls), 
Theo Bellaart (lawn bowls), Mo-
nique Boerema (schaatsen), Ernie 
Breuer (handboogschieten), Bri-
an Burggraaf (wielrennen), Maar-
ten Duijn (wado karate), Simo-
ne Geel (atletiek), Miriam Ma-
dou (handboogschieten), Judith 
Porsch (handboogschieten), Maar-
ten Porsch (handboogschieten), Ri-
chard Schenk (handboogschie-
ten), Edward Vinke (petanque), Don 
Wedman (golf ), Ilona Zeilmaker (at-
letiek). 

Kijk voor het volledige program-
ma op www.sportgalavelsen.nl. Op 
de foto (archief gemeente Velsen) 
Frank Snoeks met tennisser Joris 
Bodin. 
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Opknapbeurt 
Middenhavengebied
Het Middenhavengebied in IJmui-
den wordt zienderogen aantrek-
kelijker. Met behulp van het zo-
geheten beeldkwaliteitsfonds van 
de provincie Noord-Holland en de 
gemeente Velsen hebben enke-
le ondernemers geïnvesteerd in 
het opknappen van hun gevels en 
voorterreinen.

Zo zijn de panden van het vrieshuis  
Kloosterboer  voorzien van nieuwe 
panelen, waardoor de uitstraling van 
de Trawlerkade is verbeterd. In to-
taal zijn acht aanvragen voor subsi-
die uit dit stimuleringsfonds toege-
kend. Behalve de Trawlerkade zijn 
ook panden aan de  Industriestraat, 

Middenhavenstraat en Haringka-
de opgeknapt. Het fonds is een suc-
ces, maar de ‘pot’ is nu leeg. De pro-
vincie betaalde de regeling; hierdoor 
kon  25 % van de investering worden 
gesubsidieerd. 

Vanwege het succes hoopt het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
op een volgende, vergelijkbare rege-
ling. Er wordt sowieso fl ink geïnves-
teerd in het Havengebied IJmuiden. 
Naast het opknappen van gevels en 
voorterreinen zijn ook wegen en rio-
leringen verbeterd. 

Op de foto: oude en nieuwe situatie 
bedrijfspand aan de Haringkade. Citymarketing IJmuiden 

feestelijk van start
Burgemeester Frank Dales en wet-
houder Arjen Verkaik hebben op 
24 februari jl. de promotie van 
IJmuiden feestelijk afgetrapt in het 
Rabobank IJmond Stadion. Dit ge-
beurde voor aanvang van de wed-
strijd Telstar–FC Den Bosch.

IJmuiden belangrijke havenstad
Promotie of citymarketing: de ge-
meente Velsen wil het imago van 
IJmuiden versterken en haar kwali-
teiten onderstrepen. IJmuiden is van 
vissersdorp uitgegroeid tot een ha-
venstad met straks de grootste zee-
sluis ter wereld. Ook haar gunstige lig-
ging is een pre. IJmuiden is uniek ge-
legen aan de kust, maar ligt ook vlak-
bij Amsterdam, Haarlem en Schiphol. 
Visserij, o� shore en een sterke maak-
industrie kenmerken IJmuiden. De 
gemeente is gestart met citymarke-
ting van IJmuiden. Wethouder Arjen 
Verkaik daarover: “Je helpt heel Vel-
sen door IJmuiden te promoten”. 

PuntIJmuiden
Bij binnenkomst in het stadion kre-
gen alle bezoekers en supporters van 
Telstar een .IJmuiden-sjaal, waar-
mee ze tijdens de wedstrijd enthou-

siast boven het hoofd zwaaiden. Bur-
gemeester Frank Dales en wethou-
der  Arjen Verkaik  namen de aftrap 
in Telstar-shirts met het logo ‘.IJmui-
den’ ( spreek uit: puntIJmuiden) er-
op. Daarmee was tegelijkertijd de si-
te www.ijmuiden.nl gelanceerd. Ci-
tymarketing is één van de vijf im-
pulsprojecten van de Visie op Velsen 
2025. Velsen heeft de ambitie om zich 
verder te ontwikkelen als groeiende 
en bloeiende gemeente om te wonen, 
werken, ondernemen en recreëren. 

Blij
Pieter de Waard, directeur van Tel-
star is blij met het initiatief. “City-
marketing kan helpen meer inwo-
ners, bezoekers en bedrijven naar 
IJmuiden te trekken. Meer inwoners 
en meer bedrijvigheid in IJmuiden 
betekent immers ook meer potentiele 
toeschouwers en sponsoren voor Tel-
star.’’ 

Op de foto: de spelers van Telstar 
met burgemeester Dales en wethou-
der Verkaik. Het was overigens een 
winstgevende gemeentelijke aftrap, 
die Telstar een 1-0 overwinning op-
leverde.

Inspraak tijdelijke huisvesting statushouders
De gemeente Velsen heeft voor de tijdelijke 
huisvesting van statushouders drie afzonder-
lijke aanvragen om een omgevingsvergun-
ning ontvangen

Het gaat om de locaties aan de Venusstraat 2 

in IJmuiden, de Dobbiuslaan 56 in Santpoort-
Noord en de Platbodem 197 in Velserbroek. Deze 
aanvragen passen niet binnen de betre� ende be-
stemmingsplannen. Daarom moet er voor deze 
3 locaties, naast een omgevingsvergunning, ook 
een tijdelijke afwijking van het bestemmings-

plan worden verleend. Hierop is inspraak moge-
lijk. De inspraakperiode is van 3 maart 2017 tot 
en met 13 april 2017. 

Kijk voor meer informatie over inspreken bij de 
bekendmakingen in deze Infopagina.



Infopagina

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

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 18 
februari  2017 tot en met 24 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
Koningin Wilhelminakade 183-185, 
realiseren dakterras, wijzigen voor-
gevel (20/02/2017) 4530-2017;
Venusstraat 2, wijzigen gebruik naar 
5 tijdelijke woningen voor status-
houders (20/02/2017) 4456-2017;
Linnaeusstraat 70, kappen 2 bomen 
(22/02/2017) 4761-2017;
Kennemerplein 21, plaatsen keten-
park (22/02/2017) 4852-2017; 
De Ruyterstraat 178, afwijking be-
stemmingsplan voor plaatsen dak-
opbouw (fase 1) (24/02/2017) 4928-
2017;
Spuisluis ong., tijdelijk plaatsen 
windmeetmast (24/02/2017) 4971-
2017.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 3, plaatsen 
dakkapel (19/02/2017) 4367-2017.

Santpoort-Noord
Pastorieweg 2, plaatsen balkonhek 
(18/02/2017) 4346-2017; 
Dobbiuslaan 56, wijzigen gebruik 
naar 8 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4455-
2017;
Duinweg of Duivelslaan 20,  kappen 
boom (24/02/2017) 4946-2017. 

Velsen-Zuid
De Merkis 9, vervangen dakkapellen 
(18/02/2017) 4344-2017.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 108, plaatsen dak-
kapel (20/02/2017) 4446-2017. 

Velserbroek
Platbodem 197, wijzigen gebruik 
naar 9 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4463-
2017;
Krommeweid 22, kappen boom 
(24/02/2017) 4969-2017.

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

INSPRAAK TIJDELIJKE HUIS-
VESTING STATUSHOUDERS OP 
3 LOCATIES 

Gemeente Velsen heeft op 20 februa-
ri 2017 voor de tijdelijke huisvesting 
van statushouders drie afzonderlijke 
aanvragen om omgevingsvergunning 
ontvangen. Het betreft:

IJmuiden
- Venusstraat 2, wijzigen gebruik 
naar 5 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4456-2017

Santpoort-Noord
- Dobbiuslaan 56, wijzigen gebruik 
naar 8 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders (20/02/2017) 4455-2017

Velserbroek
- Platbodem 197, wijzigen gebruik 
naar 9 tijdelijke woningen voor sta-
tushouders  (20/02/2017) 4463-2017

Het voorgenomen gebruik van de-
ze bestaande panden voor tijdelij-
ke huisvesting past niet binnen het 
toegestane gebruik voor respectie-
velijk maatschappelijke of gemengde 
doeleinden in de betre� ende bestem-
mingsplannen. Voor dit gebruik dient 
daarom medewerking te worden ver-
leend aan een tijdelijke afwijking van 

de bestemmingsplannen. Hierop is 
inspraak mogelijk. 

Wilt u inspreken?
De inspraakperiode is van 3 maart  
2017 tot en met 13 april 2017. In-
spreken kan door binnen deze peri-
ode schriftelijk te reageren op 1 of 
meerdere van deze aanvragen. Uw 
reactie(s) kunt u sturen aan het col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders van Velsen,  Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden, o.v.v. “inspraak status-
houders Velsen” of u kunt dit mailen 
naar statushouders@velsen.nl.

Wilt u de aanvragen om omge-
vingsvergunning inzien?

De aanvragen liggen gedurende bo-
vengenoemde inspraakperiode voor 
iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Dudokplein 1 
te IJmuiden. De receptie van het ge-
meentehuis 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. De aanvragen 
zijn tevens vanaf 3 maart 2017 digi-
taal in te zien en/of te downloaden via 
de gemeentelijke website:www.vel-
sen.nl.  Zie onder actueel / inspraak-
onderwerpen / actuele inspraakon-
derwerpen.
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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 combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-

zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zwaanstraat 10, plaatsen erker 
(24/02/2017) 1250-2017;
Trawlerkade 98 en 100, uitoefenen 
van niet-havengebonden bedrijfsac-
tiviteiten (24/02/2017) 21462-2016; 
Zeeweg 268, kappen boom 
(24/02/2017) 3856-2017;
Snippenbos ong. kavel 5 en 6, oprich-
ten twee woningen (24/02/2017) 
24916-2016;
Kennemerlaan 32, oprichten dakop-
bouw met een nieuw appartement 
(27/02/2017)1361-2017;
Zeeweg 270, kappen boom 
(27/02/2017) 3378-2017; 
Lagersstraat 36 en 38, vergroten wo-
ning (27/02/2017) 2008-2017;  
Zeeweg 311, vergroten woning 

(27/02/2017) 23237-2016;
Andromedastraat 4,  wijzigen voor-
gevel (27/02/2017) 3276-2017;
Kromhoutstraat 56, plaatsen hek-
werk (27/02/2017) 2570-2017;  
Frans Naereboutstraat 14, wijzi-
gen voorgevel, realiseren balkon 
(27/02/2017) 2900-2017 ; 
Snippenbos ong Kavel 15, oprichten 
woning (27/02/2017) 2347-2017.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 32, plaatsen dakkapel 
(24/02/2017) 62-2017; 
Charlotte de Bourbonlaan 20, plaat-
sen dakkapel (24/02/2017) 1058-
2017.

Santpoort-Noord
Terrasweg 60, uitbreiden woning 
(22/02/2017) 26262-2016;
Johan Maurits van Nassaulaan 17, 
plaatsen erker (24/02/2017) 699-
2017;
Biallosterskilaan 24 & 26, samenvoe-
gen tot 1 woning (27/02/2017) 2969-
2017.

Velsen-Noord

Reyndersweg 1, plaatsen buiten bar 
(27/02/2017) 571-2017.

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
10 woningen incl. parkeerkelder 
(24/02/2017) 24668-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
14 waterwoningen (24/02/2017) 
24652-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 
parkappartementen en 3 penthouses 
(24/02/2017) 24690-2016

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Beachrugby IJmuiden toernooi, 
strand IJmuiden aan Zee (activitei-
tenzone 1), 24 en 25 juni 2017 van 
12:00 tot 17:00 uur) (22/02/2017) 
2308-2017.

APV artikel 2:12 Filmen

IJmuiden
Orionweg 448, 7 maart 09:00-21:00 
uur en 8 maart 2017 07:00-13:00 uur 
(22/02/2017) 3586-2017.

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- door middel van het op een nieuw 
aan te leggen parkeervak langs de 
D. Marotstraat  plaatsen van het 
verkeersbord E4 (parkeergelegen-
heid) van bijlage 1 van het RVV 
1990 met een onderbord met de 

tekst ‘Alleen om bewoners Phila-
delphia in of uit te laten stappen’, 
dit parkeervak aan te wijzen als 
parkeergelegenheid met als doel 
het in en uit laten stappen van be-
woners Philadelphia’.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 

binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-

lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij het KCC, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Inloopavond initiatief Biezenweg 70 (vm. Groenrijk)
Het perceel Biezenweg 70, waar 
voorheen tuincentrum Groenrijk 
was gevestigd, is verkocht. De ei-
genaar heeft een initiatief inge-
diend om de locatie te ontwikke-
len met wonen en natuur. 

Op 9 maart 2017 organiseert de ei-
genaar een informatiebijeenkomst. 

Tijdens deze  inloopavond is er gele-
genheid tot het bekijken van de plan-
nen en vragen te stellen.

Tijdens deze bijeenkomst is ook de 
gemeente Velsen vertegenwoor-
digd.  Aan de gemeente kunnen vra-
gen worden gesteld over de te voeren 
ruimtelijke procedure. Velsen on-

derzoekt namelijk of planologische 
medewerking verleend kan worden 
aan dit initiatief. Voordat er een be-
stemmingplanprocedure wordt ge-
start, wil de gemeente graag weten 
hoe belangstellenden aankijken te-
gen dit initiatief. Hiertoe kunnen re-
actieformulieren worden ingevuld. 
De formulieren zijn tijdens de in-

loopavond verkrijgbaar.  

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op 9 maart 2017 van 17:00 tot 
19:00 uur in de kassen van het voor-
malig tuincentrum Groenrijk aan de 
Biezenweg 70 in Santpoort-Noord.



Infopagina

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

Raadsvergadering 9 maart 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden

Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Zevende wijziging Gemeenschap. Regeling Omgevingsdienst IJmond
 De gemeente Velsen is lid van de Gemeenschappelijke Regeling Omge-

vingsdienst IJmond. Met deze wijziging komen er acht nieuwe gemeenten 
bij, zodat in totaal 24 gemeenten en de provincie aangesloten zijn. 

• Wijziging van de Verordening op de heffi  ng en invordering van leges 2017
 Na een uitspraak van de Hoge Raad (de hoogste rechter) is het nodig dat  

de legesverordening 2017 wordt  gewijzigd. De wijziging geldt dat de Le-
gesverordening alleen mag verwijzen naar NEN-normen wanneer die nor-
men zijn bekendgemaakt door terinzagelegging en desgevraagd papieren 
afschriften van die normen worden verstrekt. 

• Benoeming van een lid van de Agendacommissie Velsen 
 Raadslid Bram Diepstraten stopt als lid van de Agendacommissie Velsen 

en kandidaat is Peter Stam. 

Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• IJmondiaal beleidsplan Schuldhulpverlening
 Voor de komende vier jaar zal extra aandacht worden besteed aan het voor-

komen van problematische schulden door inwoners vroegtijdig te infor-
meren, voor te lichten en te verwijzen. De samenwerking tussen diverse 
formele en informele ketenpartners en de rol van de Sociale Teams zal ver-
sterkt worden. Dit beleid leidt ertoe dat problematische schulden worden 
voorkomen.

• Visie luchtkwaliteit 2017 – 2021
 De visie beschrijft de ambitie om de luchtkwaliteit en gezondheid te verbe-

teren voor de komende vijf jaar.
• IJmond samenwerking 
 De IJmond gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de samen-

werking in de IJmond versterken. Hiervoor is jaarlijks € 100.000,- en € 
60.000,- eenmalig nodig, de verdeelsleutel is naar inwoneraantal per ge-
meente. Tevens is het voorstel om de Regiegroep IJmond opdracht te ge-
ven om een planning te maken voor vervolgstappen om te komen tot o.a. 
een gezamenlijke visie en een oriëntatie op de betekenis van een eventuele 
fusie.

Aanmelden om in te spreken 
De raad biedt u aan het begin van de raadsvergadering de mogelijkheid om 
een onderwerp onder de aandacht te brengen. U kunt zich tot op de dag van 
de vergadering voor 12:00 uur aanmelden bij de griffi  e via telefoonnummer 
0255-567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl. Graag met vermelding van 
het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres. De griffi  e neemt dan 
contact met u op.

Ontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor 
Santpoort-Noord.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook worden 
enkele ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt.

Ligging plangebied
Het gebied omvat de woonkern 
Santpoort-Noord en wordt begrensd 
door de Santpoortse Dreef aan de 
noord- en westkant, de N208 aan de 
oostkant en de Velserhooftlaan en 
Middenduinerweg aan de zuidzijde. 
Het gebied rond buurtcentrum Het 
Terras is onlangs al opgenomen in 
het bestemmingsplan De Leck en De 
Bergen en is daarom in dit bestem-
mingsplan niet meegenomen.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Sant-

poort-Noord (idn: NL.IMRO.0453 
BP1500SANTPOORTNO1-O001) 
ligt met ingang van 3 maart 2017 ge-
durende zes weken voor een ieder 
ter inzage in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1, IJmuiden en de centrale 
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Daarnaast is het plan digitaal 
in te zien op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl.

Naast het ontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking 
hebbende onderzoeken en rapporta-
ges ter inzage. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een zienswij-
ze indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan. Dit doet u door een brief 
te richten aan de Gemeenteraad van 
Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den, onder vermelding van “ziens-
wijze bestemmingsplan Santpoort-
Noord”, of per e-mail aan ro@vel-
sen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres 
te vermelden. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer S.F. van Putten, 
via telefoonnummer 0255-567200.
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Maart: de maand van het schoolvoetbal
Vanaf 13 maart vindt weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi 
plaats op Sportpark Schoonenberg in Velsen-Zuid. Tijdens het 
toernooi voetballen de groepen 5 t/m 8 van scholen uit de ge-
meente vier weken tegen elkaar. Heras hekwerken is onze partner 
die dit sportieve evenement, dat een grote popularitet geniet, 
mogelijk maakt. Voetbalverenging IJmuiden is  gastheer en Henny 
van Ombergen en Gerhard Verwoord verzorgen de organisatie.
 
Voor het voortgezet onderwijs is op 8 maart een zaalvoetbaltoer-
nooi in sporthal het Polderhuis te Velserbroek. Het zaalvoetbal 
toernooi wordt voor de eerste keer georganiseerd.

Evenementenkalender
5 maart Winterwandeling Spaarnwoude
 www.gymdebenjamin.nl

8 maart Schoolvoetbaltoernooi v.o.
 Polderhuis Velserbroek

10 maart Sportgala Velsen
 www.sportgalavelsen.nl

10 maart Discozwemmen 
 www.zwembadvelsen.nl

13 maart Start schoolvoetbaltoernooi
 www.schoolvoetbalvelsen.nl

19 maart Spaarnwoudeloop
 www.sportloketvelsen.nl

24 maart Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

31 maart HOV busbaanloop
 www.avsuomi.nl

0255-567666
Sportzaken@velsen.nl

Sportief kinderpartijtje?
Huur eens een gymzaal

Van 1 april tot 1 oktober kan er 
weer getennist worden op de 
twee gravelbanen van Tennis-
park Velserbeek. Er zijn nog 
diverse tijdstippen beschikbaar. 
Heeft u interesse in het huren 
van een baan? Neem dan 
contact op met de afdeling 
Sportzaken tel 0255-567666 of 
mail naar sportzaken@velsen.nl.
Om u aan te melden kunt u ook 
het aanvraagformulier via 
sportloketvelsen.nl invullen.

Tennisseizoen 
start 1 april

Nominatie Publieksprijs 
Beste Uitje van 
Nederland 2017
Vanaf vandaag kun je op ons stemmen! 
Wij zijn genomineerd! Hoe leuk is dat?!
Zwembad De Heerenduinen is genomineerd voor 
de Publieksprijs Beste Uitje van Nederland 2017 in de 
categorie indoor zwembaden. In deze nieuwe verkiezing 
worden de beste uitjes van Nederland in 8 verschillende 
categorieën verkozen door het Nederlands publiek. 
Vanaf 18 februari kan er gestemd worden op zwembad 
De Heerenduinen via www.beste-uitje.nl. Stem jij op ons?

Waarom stemmen? 
Met jouw stem maak je kans op één van onze mooie 
prijzen:
- een 7-daagse reis naar Curaçao voor 2 personen
- een jaar lang gratis tickets voor de beste Uitjes
- 25 x hotelovernachting voor 2 personen ergens in    

 Nederland
Lees op www.beste-uitje.nl verder voor een complete 
beschrijving.

Baby- en peuterzwemmen
Wat is er leuker dan samen met uw (klein)kind van het 
warme water (32°C) te genieten. Bewegen in water 
heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van 
kinderen. Bij de groep van kinderen met geboortejaar 
2016 is op de donderdagochtend van 9.15-9.45 uur nog 
ruimte in de les.
Heeft u interesse in deelname, informeer dan bij de 
receptie van zwembad De Heerenduinen of doe mee 
met een proefles!

Kom gerust kijken en moedig de 
spelers aan!

Vrijdag 10 maart wordt in het Thalia Theater in IJmui-
den het Sportgala van de gemeente Velsen gehouden. 
Tijdens deze avond worden de genomineerde sporters 
gehuldigd en worden de sportkampioenen van 2016 
benoemd. De kampioenen ontvangen een bronzen 
beeldje dat speciaal door kunstenares Ada Leenheer 
voor hen is vervaardigd. Er zijn 5 beeldjes te verdelen 
in de categorie Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, 
Talent en Master. Het muzikale gedeelte wordt ver-
zorgd door de bekende pianist Ruud Jansen die voor 
en na het officiële gedeelte van het gala de sfeer in het 
Thalia Theater zal verhogen. Onder aanvoering van 
Frank Snoeks, die de presentatie van het gala voor zijn 
rekening neemt, wordt de aanwezigen een aantrek-
kelijke avond voorgeschoteld. Het Sportgala is vrij 
toegankelijk.

Programma:
19.00 uur    Ontvangst genomineerden
19.30 uur    Zaal open
19.45 uur    Opening wethouder sport
19.50 uur    Huldiging Sportcoryfee
20.05 uur    Huldiging en benoeming sportkampioenen
21.05 uur    Afsluiting
21.10 uur    Afterparty   

Sportgala Velsen 

Leerkrachten 
volleybaltoernooi
Op vrijdag 12 mei is er weer een leerkrachten 
volleybaltoernooi voor de basisscholen van 
de gemeente Velsen. Locatie: IJmuiden-Oost; 
aanvang 19.30 uur. 
Inschrijven: jbrussel@sportsupport.nl




