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In plaats van donderdag 20 maart

Stadhuis woensdag 19 
maart ’s avonds geopend
Op donderdagavond 20 maart is 
het stadhuis gesloten. In plaats 
daarvan is het stadhuis open op 
woensdag 19 maart, de avond 
van de gemeenteraadsverkiezin-
gen.

U kunt tussen 18.00 en 20.00 uur 
terecht op afspraak bij Burgerza-

ken. U kunt voor deze avond alleen 
een afspraak maken via telefoon-
nummser 0255-567200 of 14255.  
Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is ook open. Velsenaren 
in het bezit van een stempas en een 
geldig legitimatiebewijs kunnen 
dan tot 21.00 uur hun stem uitbren-
gen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschre-
ven staan bij Velsen, een stempas 
en een geldige legitimatie, óók 
als u bij volmacht stemt. In het 
kort zijn dat de regels voor wie 
gaat stemmen op 19 maart bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ze 
staan ook achterop uw stempas, 
achterop de kandidatenlijst die u 
in de bus krijgt en op www.velsen.
nl Voor meer informatie over de 
politieke standpunten van de par-
tijen zie DeStemvanVelsen.nl

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn, 
moet ingeschreven staan bij de ge-
meente Velsen en u mag niet uitge-
sloten zijn van het kiesrecht. 

Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf 
kunnen legitimeren; u heeft identi-
ficatieplicht en moet kunnen bewij-
zen wie u bent. Dat kan alleen met 
een geldig document (het document 
mag alleen voor het stemmen 5 jaar 
verlopen zijn), zoals o.a. een Neder-
lands paspoort of identiteitskaart, 
een geldig Nederlands rijbewijs en 
een geldig verblijfsdocument. Als u 
geen geldig identiteitsbewijs heeft, 

mag u niet stemmen. 

Stemmen met volmacht
Kunt u op 19 maart niet stemmen? 
Geen nood, u kunt een ander voor u 
laten stemmen (volmacht geven). U 
vult de achterkant van uw stempas 
in (machtiging) en geeft die met een 
kopie van uw geldige identiteitsbe-
wijs aan een ander. Die moet wel in 
Velsen wonen. U kunt ook – tot vijf 
dagen vóór de verkiezingen – een 
schriftelijk verzoek indienen bij de 
gemeente om bij volmacht te stem-
men. U hoeft niet te wachten tot u 
uw stempas heeft ontvangen. Op het 
gemeentehuis zijn hier formulieren 
voor te krijgen.

Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identi-
teitsbewijs overal binnen Velsen 
stemmen. Dus in een stembureau 
naar eigen keuze. De reguliere stem-
bureaus zijn open van ’s morgens 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Al-
le stembureaus zijn zo ingericht, dat 
mindervalide kiezers daar zelfstan-
dig hun stem kunnen uitbrengen. Op 
www.velsen.nl staat een overzicht 
van stembureaus in de gemeente 
Velsen.

Bouw ‘Het Terras’ van start
Op maandag 3 maart 2014 is de 
eerste paal geslagen voor het 
nieuwe dorpshuis ‘Het Terras’ op 
de hoek Dinkgrevelaan/Terras-
weg in Santpoort-Noord. In 2007 
brandde hier het in Finse archi-
tectuurstijl gebouwde buurthuis 
af. De verwachting is dat de bouw 
over een jaar is afgerond en de 
activiteiten weer onder één dak 
kunnen plaatsvinden.

Woningcorporatie Pré Wonen rea-
liseert het dorpshuis met op de eer-
ste verdieping11 sociale huurappar-
tementen voor senioren. Brederode 
Wonen wordt beheerder en verhuur-
der van de appartementen. Stichting 
Welzijn Velsen gaat de sociaal-cul-
turele activiteiten organiseren. 

Er is lang naar de herbouw uitgeke-
ken. De vertegenwoordigers van de 

gemeente Velsen, Pré Wonen, Bre-
derode Wonen, Stichting Het Terras 
en Stichting Welzijn Velsen trokken 
opgetogen aan de touwen van een 
antieke houten heistelling. Daarmee 
werd de eerste paal geslagen. Dit ge-
beurde onder grote belangstelling 
van omwonenden, gebruikers van 
het Terras en kinderen van de Par-
nassiaschool. 

Het nieuwe pand - met als toevoe-
ging woonruimte voor senioren – 
komt op een vertrouwde plek. Een 
gebouw naar het winnende ont-
werp van architect Bart van der Put-
te. Bob van Zijll, directeur-bestuur-
der van Pré Wonen, en wethouder 
Robert te Beest waren in hun spee-
ches unaniem van mening: ,,Door 
goede samenwerking staat hier over 
een jaar een pareltje.” (foto: Reinder 
Weidijk)

Kom bij BUUV op bezoek
Vanaf vrijdag 7 maart a.s. kun-
nen inwoners zich inschrijven op 
de digitale buurtmarktplaats van 
klussen en diensten. Dan gaat 
de website BUUV.nu officieel in 
de lucht. Wethouder Robert te 
Beest verricht de openingshan-
deling om 15.00 uur in de Bibli-
otheek Velsen, Dudokplein 16 in 
IJmuiden. Iedereen is van harte 
welkom voor uitleg en inschrij-
ving. Koffie, thee, iets lekkers en 
een klein presentje staan klaar.

Bij BUUV gaat om diensten, die je 
als bewo-
ners voor 
elkaar kan 
doen. Zon-
der dat er 
direct iets 
t e g e n ove r 
staat. Dit 
kan van al-
les zijn: ko-

ken, gezelschap, het uitlaten van de 
hond, een lift naar de dokter, een 
klusje in huis of hulp in de tuin. Ie-
dereen heeft wel eens een vraag, 
maar heeft ook iets te bieden.

Meedoen?
Meedoen aan BUUV is eenvoudig. 
Na inschrijving via www.BUUV.nu 
kunnen inwoners berichten plaat-
sen of ergens op reageren. Bent u 
niet vertrouwd met de computer? 
In de bibliotheek van Velsen hel-
pen ze u graag op 7 maart 2014. Van 
15.00 uur tot 16.00 uur. In Heems-

kerk en 
in Bever-
wijk draait 
dit project 
ook en gaat 
de digita-
le markt-
plaats ge-
l i j k t i j d i g 
van start.
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Bekeurende handhavers
Wist u dat de gemeente ook amb-
tenaren in dienst heeft die een 
bekeuring mogen geven? Namens 
de gemeente controleren zij of de 
regelgeving wordt nageleefd. De-
ze handhavers zijn aangesteld als 
Buitengewoon Opsporingsamb-
tenaar (BOA). Zij zijn niet altijd te 
herkennen aan hun uniform, daar 
ze ook in burger hun werk doen.

De BOA’s houden toezicht op bij-
voorbeeld foutief parkeren, het on-
juist aanbieden van huisvuil en 
overtredingen van het hondenbe-

leid. Personen boven de 14 jaar zijn 
verplicht zich te legitimeren met 
een geldig paspoort, rijbewijs of 
identiteitskaart. Het is dus moge-
lijk, dat een overtreder naast zijn be-
keuring ook een boete krijgt opge-
legd voor het niet kunnen tonen van 
een geldig legitimatiebewijs. In dat 
geval zijn de handhavers wettelijk 
verplicht de overtreder aan te hou-
den en mee te nemen naar het poli-
tiebureau. 

De hoogte van de bekeuring is overi-
gens landelijk vastgesteld.

Dode hoek-project
De dode hoek van een vrachtwa-
gen leidt elk jaar tot verkeerson-
gevallen met fietsers. Post Ver-
keerseducatie uit IJmuiden voert, 
in opdracht van de gemeente Vel-
sen, het ‘Dode hoekproject’ uit in 
groep zeven van de basisscholen 
in Velsen. Het project loopt tot en 
met 10 maart.

De bedoeling ervan is kinderen be-
wust te maken van de gevaren van de 
dode hoek van vrachtwagens. Wat is 
precies de dode hoek? Hoe moet ik 
daarmee omgaan? Ziet de chauffeur 
mij wel als ik in de buurt van zijn 
vrachtwagen ben? 

De eigen leerkracht vertelt iets over 
de theorie. Daarna krijgen de kinde-

ren praktijkinstructie om én in een 
vrachtwagen. Zo kunnen ze zelf er-
varen wat een vrachtwagenchauf-
feur wel en niet kan zien vanuit de 
cabine. 

Elk jaar vallen er slachtoffers bij on-
gevallen met vrachtauto’s die rechts-
af slaan.  Het merendeel daarvan zijn 
fietsers. Tijdens de praktijkinstruc-
tie vindt ook het project ‘Fiets Seef ’ 
plaats. Dit is een fietsvaardigheids-
oefening op een uitgezet sparcours. 
De twee projecten samen moeten de 
veiligheid van de kinderen vergro-
ten. Ook helpen deze activiteiten in 
de voorbereiding op de verkeersexa-
mens, die deze leerlingen weer in 
april gaan afleggen. (foto: gemeente 
Velsen)

Gemeentearchief naar 
Noord-Hollands Archief
De inventarisatie van een aantal 
belangrijke archieven van de ge-
meente Velsen over de twintigste 
eeuw is klaar. Afgelopen maandag 
is officieel het archief van het ge-
meentebestuur van Velsen over de 
periode 1976-1992 overgedragen 
aan het Noord-Hollands Archief. 
Over enkele maanden is deze voor 
iedereen te raadplegen in de Stu-
diezaal aan de Kleine Houtweg in 
Haarlem.

Ook andere archieven gaan daar 
straks naar toe. Met uitzondering 
van het archief van het gemeente-
bestuur van Velsen over de perio-
de 1925-1975. Deze ligt op de andere 
locatie van het Noord-Hollands Ar-
chief aan de Jansstraat 40 te Haar-
lem.

Na ruim een jaar werken is de in-
ventarisatie van een groot aantal ar-
chieven van de gemeente Velsen ge-

reed. De gemeente Velsen gaf in ja-
nuari 2013 opdracht aan DOCFacto-
ry om de archieven te inventariseren. 
Medewerkers van de gemeente Vel-
sen zorgden ervoor dat de archieven 
in duurzaam papier werden verpakt 
en dat nietjes, paperclips en plastic 
werden verwijderd. Naar verwach-
ting neemt deze materiële verzorging 
van de archieven nog enkele maan-
den in beslag. Zodra de werkzaam-
heden zijn afgerond, worden ook de-
ze archieven overgebracht naar het 
Noord-Hollands Archief. Wij zullen 
u nog nader informeren over welke 
archieven straks waar te vinden zijn. 

Op de foto overhandigt wethouder 
van Cultuur, Wim Westerman, offi-
cieel de inventaris van het gemeen-
tebestuur van Velsen over de perio-
de 1976-1992 aan Lieuwe Zoodsma, 
directeur van het Noord-Hollands 
Archief. (foto: Noord-Hollands Ar-
chief )

Werk aan Wijkermeerweg
De kavel van Meba in Velsen-
Noord wordt aangekocht en de 
Vletterliedenstraat blijft open 
voor autoverkeer. Dat laatste wil-
len de bewoners en bedrijven aan 
die straat graag.

Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft dins-
dag 4 maart 2014 besloten om de 
kavel van het bedrijf Meba (ontrui-
ming van winkels, kantoorpanden, 
supermarkten en het opkopen van 
magazijninrichtingen) aan de Wij-
kermeerweg in Velsen-Noord aan 
te kopen en de Vletterliedenstraat 
open te houden voor autoverkeer. 
Er is het afgelopen jaar een ontwerp 
opgesteld voor de herinrichting van 
de Wijkermeerweg en omgeving, 
verbetering van de groenstructuur 
en het behoud en definitieve inrich-
ting van de Vletterliedenstraat. Uit 

inspraakbijeenkomsten over het 
ontwerp van de Wijkermeerweg en 
omgeving is gebleken dat bewoners 
en bedrijven de Vletterliedenstraat 
graag willen behouden als autover-
binding. De inrichting sluit aan bij 
de plannen voor de bouw van de Bre-
de School.

De Wijkermeerweg wordt een 30 
km/u gebied. In de Concordiastraat 
komen bomen en nieuwe inritten 
voor de bestaande bedrijven aan de 
Wijkermeerweg.  De kavel van Me-
ba krijgt na sloop en sanering een 
groenstrook aan de Wijkermeerweg 
en wordt uitgegeven aan bedrijven 
met een centrale entree aan de Con-
cordiastraat. De schoorsteen blijft 
voorlopig staan, omdat hier anten-
nes van telecomproviders op staan, 
waarvoor langlopende contracten 
zijn afgesloten.
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Informatieavond 11 maart
over Nieuwe Zeesluis
Provincie Noord-Holland organi-
seert een informatieavond over 
het ontwerp-Provinciaal Inpas-
singsplan (PIP), milieueffect-
rapport (MER) en de zienswijze-
procedure van de Zeetoegang 
IJmond: de nieuwe grote zeesluis 
in IJmuiden. U bent van harte wel-
kom om dinsdag 11 maart 2014 
van 19.30 uur tot 21.30 uur (inloop 
vanaf 19.00 uur) in het Tata Steel 
Stadion, Minister van Houtenlaan 
123, 1981 EK in Velsen-Zuid. U 
hoeft zich niet aan te melden.

Op 11 februari 2014 hebben Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland 
het ontwerp-PIP en MER Zeetoe-
gang IJmond vrijgegeven voor ter in-
zagelegging. Van 19 februari tot en 
met 1 april 2014 liggen het ontwerp-
PIP en MER ter inzage. Een ieder 
kan binnen deze termijn een ziens-
wijze indienen. Tijdens de infor-
matieavonden kan op verzoek een 
zienswijze worden opgenomen door 
een notulist. Kijk voor de officiële 
bekendmaking van de  terinzageleg-

ging op www.noord-holland.nl onder 
Digitaal Loket.

Het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat, 
provincie Noord- Holland, gemeen-
te Amsterdam en Havenbedrijf Am-
sterdam NV werken samen met de 
gemeente Velsen aan de bouw van 
de nieuwe grote zeesluis bij IJmui-
den omdat de huidige Noordersluis 
(1929) na bijna honderd jaar aan ver-
vanging toe is.

Om ruimte te bieden aan de steeds 
groter wordende zeeschepen wordt 
de nieuwe sluis groter en tien jaar 
eerder aangelegd. De nieuwe grote 
zeesluis zorgt voor een vlotte en vei-
lige bereikbaarheid van de havens en 
bedrijven aan het Noordzeekanaal. 
Naar verwachting is de sluis in 2019 
gereed. 

Kijk voor meer informatie over 
het project Nieuwe grote Zeesluis 
IJmuiden op www.noordholland.nl  
onder Projecten.

Interesse voor
ontwikkeling Kustvisie
KondorWessels Vastgoed gaat 
het komende jaar onderzoek 
doen naar de haalbaarheid van 
de ontwikkeling van het gebied 
rond de jachthaven Seaport Ma-
rina en IJmuiden aan Zee. Speer-
punt van deze zogeheten Kustvi-
sie is altijd geweest : het gebied 
aantrekkelijker maken voor toe-
risme. In het plan zijn vakantie-
woningen en permanente bewo-
ning opgenomen.

Het gemeentebestuur van Velsen is 
blij, dat een marktpartij zich heeft 
aangediend om te onderzoeken of 
de ontwikkeling van het gebied mo-
gelijk is. De kustvisie is in 2006 in 
samenwerking met Marina Seaport 
en met de 8 andere eigenaren in het 
gebied opgesteld.

Inmiddels heeft de ontwikkelaar 
twee intentieovereenkomsten ge-
sloten. Een met Marina Seaport BV 
voor het gebied ten noorden van de 
Kennemerboulevard. En voor het 
gebied ten zuiden van de Kenne-
merboulevard met Kennemermeer 
BV. 

Met de eigenaren van de coöpera-
tie op de Kennemerboulevard voert 
KondorWessels Vastgoed op zeer 
korte termijn gesprekken om een 
vruchtbare samenwerking tot stand 
te brengen. 
 
KondorWessels Vastgoed is een dy-
namisch en creatief vastgoedbedrijf 
dat sinds 1996 actief is als zelfstan-
dige projectontwikkelaar. Het werk-
gebied is heel Nederland, met het 
accent op groot Amsterdam. De in-
tentieovereenkomsten regelen dat 
KondorWessels Vastgoed een jaar 
lang exclusief recht heeft om te be-
kijken of een ontwikkeling van het 
gebied mogelijk is. De vastgestelde 
kustvisie vormt hierbij het vertrek-
punt.

Op de foto staan van links naar 
rechts directeur W.Gaymans en pro-
jectleider E. Koot van KondorWes-
sels, wethouders Annette Baerveldt, 
Ronald Vennik en Arjen Verkaik 
en Gerlof Funke-Küpper directeur 
van Kennemerstrand NV rondom 
het plan voor een nieuw IJmuidens 
kustgebied. (foto: Reinder Weidijk)

Wim Westerman, wethouder Cultuur, poseert tussen de portretten die op 28 
februari 2014 van hem gemaakt zijn. De leerlingen kregen die dag les over de 
schilder Cezanne van lerares Afke Spaargaren. Zij vond het gezicht van de 
wethouder daar heel goed in passen. De les en de expositie daarna vonden 
plaats in het Kunstencentrum Velsen. (foto: Afke Spaargaren)

Groot onderhoud aan het groen in Velsen-Noord
De gemeente Velsen wil op korte 
termijn groot onderhoud uitvoeren 
in het groengebied tussen de Heir-
weg en de Wijkermeerweg in Vel-
sen-Noord.  Dit met de bedoeling 
om de duurzame, grote bomen zo-
als de eiken voldoende ruimte te 
geven om te groeien.  Bovendien is 
het plan om het gebied een park-
achtige uitstraling te geven en aan-

trekkelijker te maken voor vogels. 
Een van de maatregelen is kappen. 

Het gaat om het deel van het ge-
bied aan de oostzijde, dus voorbij de 
Schoonoortstraat. Aan de overzijde 
is dat voorbij de Vletterliedenstraat. 
Door uitzaaiing zijn meer bomen ge-
komen dan voor de toekomst van het 
groen wenselijk is.  Aan de zijde van 

de Wijkermeerweg  gaat het om 44 
bomen. Voornamelijk wilgen, die aan 
het einde van hun levenscyclus zijn.
Verder zullen 6 populieren, enkele el-
zen en iepen gekapt worden. 

In het andere deel van het gebied langs 
het paadje bij de nutsvoorzieningen, 
naast de Heirweg en naast het Wij-
keroogpark  gaat het om 72 bomen. 

Vanwege beperkt onderhoud zijn de-
ze bomen uitgezaaid en opgescho-
ten. Voor optimale groei is het van be-
lang dat 25%  van de essen wordt ver-
wijderd. Bomen met stormschade en 
zwakke populieren zullen eveneens 
worden geruimd.  Voor de kapwerk-
zaamheden heeft de gemeente Velsen 
inmiddels een omgevingsvergunning 
aangevraagd. 
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
22 februari tot en met  28 febru-
ari 2014 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 
IJmuiderstraatweg 22, uitvoeren 
kapperswerkzaamheden aan huis 
(26/02/2014) w14.000093;
Kennemerplein 21, veranderen voor-
gevel (25/02/2014) w14.000088;
Kennemerlaan 63, veranderen 
voor- en zijgevel (24/02/2014) 
w14.000078.

Driehuis 
Van Maerlantlaan 12, kappen boom 
(26/02/2014) w14.000091.

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, plaatsen 2 bouwwer-
ken tbv hooiopslag (26/02/2014) 
w14.000090;
Broekbergenlaan 49, wijzigen kan-
toorpand (25/02/2014) w14.000083;
Hoofdstraat 103, stucadoren gevels 
(25/02/2014) w14.000082;
Duin- en Kruidbergerweg 79, 
brandveilig gebruik (24/02/2014) 
w14.000080.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan1, kappen 
boom (25/02/2014) w14.000087; 
Brederoodseweg 106, kappen boom 
(21/02/2014) w14.000075.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Heirweg 5, plaatsen tijdelijke unit 
(26/02/2014) w14.000089;
Heirweg ong., kappen 72 bomen 
(25/02/2014) w14.000085;
Schulpweg 370, kappen boom 
(25/02/2014) w14.000084;
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bo-
men (25/02/2014) w14.000086.

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 waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 1, het plaatsen hek/
poort (02/01/2014) w14.000002.

IJmuiden
Kruisberglaan 7-293, uitvoeren on-
derhoud (08/01/2014) w14.000006.

Aanvragen

Bekendmakingen

Verkeersveiligheid rond scholen
Veel ouders ervaren de situatie 
rond scholen als verkeersonveilig. 
De gemeente Velsen werkt al ja-
ren met de scholen samen aan de 
verbetering daarvan. Er is onlangs 
een rapport over verschenen.

Zowel landelijk als lokaal is er steeds 
meer aandacht voor verkeersvei-
ligheid in de omgeving van basis-
scholen. Letselongevallen met kin-
deren bij scholen doen zich in onze 
gemeente bijna niet voor. Gelukkig 
maar, want zulke ongevallen hebben 
een grote impact op kinderen, ou-
ders en hun omgeving.

Desondanks ervaren veel ouders de 
situatie rond scholen vaak als ver-
keersonveilig. Dit bleek onder ande-
re uit een onderzoek van Veilig Ver-
keer Nederland uit 2010 waarbij 
36% van de ouders met kinderen op 
de basisschool de schoolomgeving 
als onveilig beoordeelt. De drie be-
langrijkste redenen waren: er rijden 
teveel auto’s rond school (86%), ou-
ders parkeren midden op de weg en/
of blokkeren ander verkeer (79%) en 
verkeer houdt zich niet aan de maxi-
mumsnelheid (63%). Helaas komt 
dit, ook in Velsen, voor een belang-
rijk deel door het aantal ouders dat 

hun kinderen per auto naar de ba-
sisschool brengt en het rijgedrag van 
die ouders. 

Veel ouders ondervinden dagelijks 
de dreiging die van het verkeer uit-
gaat. Als ouders om die reden de kin-
deren met de auto naar school bren-
gen, wordt het verkeer alleen maar 
nog drukker. Dat is geen goede ont-
wikkeling en daarom is het belang-
rijk dat de schoolomgeving zowel 
daadwerkelijk als gevoelsmatig vei-
lig is. 

Al sinds 2007 werkt de gemeente 

Velsen samen met de scholen aan 
maatregelen waardoor situaties in 
de omgeving van scholen verbe-
terd worden. Soms door eenvoudi-
ge maatregelen, maar ook door her-
inrichting van een gedeelte van de 
straat. Dat wordt ‘duurzaam ver-
keersveilig maken van schoolom-
gevingen’ genoemd. Een rapport 
met daarin de huidige stand van za-
ken is onlangs verschenen. Hierin 
staat niet alleen een overzicht van 
alle maatregelen, maar ook plaatjes 
waaruit de verbeteringen duidelijk 
zichtbaar zijn. U kunt dit teruglezen 
op www.velsen.nl.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

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

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Vastgesteld wijzigingsplan “Bouwmarkt Velserbroek”

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
haar vergadering van 25 februari 
2014 hebben besloten:

- de Beleidsregels individuele gehan-
dicaptenparkeerplaatsen gemeen-
te Velsen 2014 vast te stellen;

-  deze in werking te laten treden op 
de eerste dag na bekendmaking.

Ter inzage
De Beleidsregels individuele gehan-
dicaptenparkeerplaatsen gemeen-
te Velsen 2014 worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 

stadhuis. Tevens wordt het beleid 
gepubliceerd op de website van de 
gemeente Velsen: www.velsen.rege-
lingenbank.nl

Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben in haar verga-
dering van 25 februari 2014 het 
wijzigingsplan vastgesteld voor 
de realisatie van een bouwmarkt 
op het bedrijventerrein Velser-
broek. In het bestemmingsplan 
“Bedrijventerrein Velserbroek” 
is een binnenplanse wijzigings-
bevoegdheid opgenomen hier-
voor.

Het vastgestelde wijzigingsplan 
ligt voor een ieder met ingang van 
7 maart 2014 gedurende zes we-
ken ter inzage. Het vastgestelde 

wijzigingsplan en daarbij behoren-
de stukken zijn in te zien bij de re-
ceptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de wijzigingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het wijzigingsplan is 
tevens te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl. 

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

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

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen.  Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Westerduinweg 4, wijzigen tanken-
park (28/02/2014) w14.000004.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Terrasweg 35, vergroten 1ste verdie-
ping (25/02/2014) w14.000001.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. APV 2:17
18 tot en met 21 april 2014, Straw-
berries Paas Toernooi, hockeyterrein 
KHC Strawberries, Waterloolaan 1 te 
Driehuis (26/02/2014) u14.001635; 
26 april 2014, viering Koningsdag, 
plantsoen van de Van Tuylweg in Vel-
sen-Zuid (28/02/2014) u14.001748.

Standplaats art. 5:18 APV
Seizoenplaats verkoop oliebollen 
hoek Hagelingerweg/ Hoofdstraat 
te Santpoort-Noord van 15 novem-
ber tot en met 31 december 2014 
(25/02/2014) u14.001902;
mobiel bloedafname station, 1 april, 
3 juni,1 juli, 12 aug, 2 sept, 4 sept, 2 
dec. Tata Steel Stadion, Minister 
van Houtenhoutenlaan, Velsen- Zuid 
(03/03/2014) u14.002280.




