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Inloopavond op dinsdag 22 maart

Bijeenkomst Velsertunnel
Hoe houden we de IJmond be-
reikbaar tijdens de sluiting 
van de Velsertunnel? Op dins-
dag 22 maart vanaf 17.00 uur is 
daar in het gemeentehuis van 
Velsen een inloopbijeenkomst 
over met tekst, uitleg en beel-
den. Iedereen is welkom, aan-
melding is niet nodig. 

Wat verandert er in de tunnel? 
Wat doen we om de IJmond be-
reikbaar te houden? Welke bus-
sen zetten Connexxion en de Pro-

vincie Noord-Holland in? Met al 
hun vragen kunnen bezoekers te-
recht op de bijeenkomst. Mensen 
van Rijkswaterstaat, Connexxi-
on, Provincie Noord-Holland en 
de gemeente Velsen zijn aanwe-
zig om tekst en uitleg te geven. Er 
is een video van de omleidings-
route IJmuiden-Beverwijk, een 
3D-tafel en er zijn animaties. 

De bijeenkomst is in de burger-
zaal, de entree is aan Plein 1945 
en de avond sluit om 20.00 uur.

Pionieren in IJmuiden
Binnen kijken 

in het 
Jan Ligthart

gebouw
Op zaterdag 12 maart 2016 

van 11.00 tot 13.00 uur 
zetten we de deuren open 

van het Jan Ligthartgebouw.

Kom kijken in de klaslokalen, 

gangen en de kleedruimtes. 

Leef je in hoe je de 

aanwezige ruimtes gaat 

omtoveren tot je woonhuis!

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Tunnels ’s nachts dicht
In maart wordt er ’s nachts ge-
werkt bij de Wijkertunnel en 
(daarna) aan de Velsertunnel. 
Bij de Wijkertunnel gaat het om 
hoogspanningskabels en bij de 
Velsertunnel wordt asbest wegge-
haald. Verkeer wordt naar de cala-
miteitenbogen geleid.

Wijkertunnel dicht 8 - 11 maart
Van dinsdagavond 8 tot vrijdagoch-
tend 11 maart is de A9 / Wijkertun-
nel ’s nachts dicht tussen 20.00 en 
05.00 uur. Dit heeft te maken met de 
vervanging van hoogspanningska-
bels en staat los van de renovatie van 
de Velsertunnel. Het verkeer wordt 
deze nachten omgeleid naar de A22/
Velsertunnel.
 
Velsertunnel dicht 11 - 15 maart 
De Velsertunnel is ’s nachts dicht in 
de richting van IJmuiden/Haarlem 
van: 

• vrijdag 11 maart 20.00 uur tot za-
terdag 12 maart 08.00 uur

• zaterdag 12 maart 20.00 uur tot 
zondag 13 maart 09.00 uur

• zondag 13 maart 20.00 uur tot 
maandag 14 maart 05.00 uur

• maandag 14 maart 20.00 uur tot 
dinsdag 15 maart 05.00 uur

Rijkswaterstaat verwijdert asbest 
uit de tunnelmonden van de oost-
buis. Verkeer richting IJmuiden/
Haarlem wordt omgeleid via de ca-
lamiteitenbogen naar de A9/Wijker-
tunnel. Voor verkeer richting Bever-
wijk/Alkmaar blijft de tunnel open. 
Wel is de afrit naar de Meubelboule-
vard, Bazaar en De Pijp voor verkeer 
richting Beverwijk/Alkmaar afge-
sloten. Dit verkeer wordt via de cala-
miteitenboog omgeleid naar Bever-
wijk-Oost. De afrit richting Bever-
wijk, Rode Kruis en Tata is beschik-
baar. (foto: Rijkswaterstaat)

Werk aan Breedbandweg
Nieuw asfalt op een deel van de 
Breedbandweg in Velsen-Noord 
betekent verkeershinder in het 
weekend van 11 t/m 13 maart.

In het weekend van 11 t/m 13 maart 
wordt de hoofdrijbaan van de Breed-
bandweg  tussen de Wenckebach-
straat en de Witte Hekweg in Vel-
sen-Noord afgesloten. Verkeer in 
de richting van Sportpark Rooswijk 
en Tata Steel wordt omgeleid via de 
Wenckebachstraat, Staalstraat en 

Rooswijkweg. Het (brom-) fi etsver-
keer heeft er geen hinder van, behal-
ve bij de kruisingen.

De werkzaamheden beginnen op 
vrijdagavond 19.00u en lopen door 
tot in de zondag, of uiterlijk de 
maandagochtend 05.00u. De uitvoe-
ring is in handen van Aannemings-
bedrijf BAM. Als er door weersom-
standigheden niet gewerkt kan wor-
den, wordt het werk doorgeschoven 
naar een ander weekend. 
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Week van het geld
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puberkinde-
ren over geld? Vraagt u zich dat als ouder ook wel eens 
af? Kom dan woensdag 16 maart naar ‘Credits’ van thea-
tergroep Playback – een vrolijk toneelstuk in de ‘week van 
het geld’. 

Op woensdag 16 maart speelt Theatergroep Playback het toneel-
stuk ‘Credits’, waarin het draait om bewustwording, oftewel: hoe 
ga je goed om met je geld. Een ludiek en komisch avondvullend 
programma met ‘terugspeeltheater’, waarbij scènes opnieuw ge-
speeld worden en ouders elkaar tips geven voor een goed gesprek 
met hun kind.

Het toneelstuk is onderdeel van de landelijke ‘Week van het 
Geld’, van 14 tot 18 maart. De kern is ‘Hoe gaan jongeren om met 
geld, en hoe kunnen ouders hen daarbij helpen?’ 

Het Sociaal Wijkteam van Velsen nodigt alle ouders van (aan-
staande) pubers uit om naar de voorstelling te komen in Buurt-
centrum De Brulboei, Kanaalstraat 166 in IJmuiden. Om zeker 
te zijn van een plek kunt u zich aanmelden bij ehoekstra@swt-
velsen.nl. Elke 25ste aanmelding wint een prijs!

De deur gaat om 19.00 uur open, de voorstelling begint om 19.30 
uur. Meer informatie en een leuk fi lmpje op www.tgplayback.nl.

IJmondiale samenwerking krijgt verdere verdieping
De  IJmondiale samenwerking 
krijgt verdere verdieping. De 
Strategische IJmond Agenda, die 
eind oktober door de raden van 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen 
is vastgesteld, is leidend voor de 
samenwerking op tal van onder-
werpen.

Daarnaast trekken de raden van de 
drie gemeenten gezamenlijk op in 
het verkennen van de mogelijkhe-
den om de samenwerking verder 
vorm te geven. Ook de colleges on-
derzoeken op welke wijze samen-
werking in de IJmond verder kan 
worden geïntensiveerd. Het uit-
eindelijke doel van de verdieping 
is een uitspraak van de drie raden 
over welke vorm van bestuurlijke 
samenwerking het best past bij de 
IJmond.

Voordat de raden zich hierover uit-
spreken (in de loop van 2017) ver-
kennen de raadsleden op verschil-
lende manieren de mogelijkheden. 
Zo laten zij zich informeren door 
andere gemeenten die vergelijkba-
re stappen hebben gezet en waar de 
samenwerking al dan niet in een be-
stuurlijke vorm is gegoten. De erva-
ringen van deze gemeenten kunnen 
helpen bij de afweging. De raadsle-
den houden op 9 maart een werk-
conferentie, waarin de samenwer-
king centraal staat. Ook worden er-

varingsdeskundigen en experts uit-
genodigd om tijdens een themabij-
eenkomst de raadsleden te informe-
ren. In mei staat een verdiepingsbij-
eenkomst van raden en colleges op 
de agenda, waarin samenwerking 
verder wordt uitgediept. Raadsle-
den en colleges van de drie IJmond-
gemeenten zijn op 23 februari op 
werkbezoek geweest bij de Ver-
eniging Nederlandse gemeenten 
(VNG) en de Bank Nederlandse Ge-
meenten (BNG),  ook met het doel 
informatie, kennis en ervaring op 
te halen over de mogelijkheden die 
er zijn om regionaal samen te wer-
ken. De raden werken daarnaast op 
dit moment aan een plan om de in-
woners, het bedrijfsleven en andere 
groepen in de samenleving te con-
sulteren over koers van de IJmon-
diale samenwerking. Zodra dit plan 
concreet is worden de inwoners, het 
bedrijfsleven en organisaties in de 
IJmond geïnformeerd over wan-
neer en de wijze waarop zij hierbij 
worden betrokken,

Profi jt voor inwoners
De IJmondiale samenwerking 
krijgt steeds meer vorm. Steeds va-
ker komen beleid en besluiten re-
gionaal tot stand, zoals de regiona-
le detailhandelsvisie, de informa-
tievisie 2016-2020 (ICT-beleid) en 
de startnotitie voor een regionaal 
meerjarenbeleidskader voor be-

schermd wonen en maatschappe-
lijke opvang. Inwoners hebben nu 
al profi jt van de IJmondiale samen-
werking. Enkele voorbeelden hier-
van zijn:
• In het sociaal domein heeft de 

IJmondsamenwerking diverse 
concrete resultaten opgeleverd, 
zoals de ‘zachte landing’ en goede 
en betaalbare zorg voor iedereen 
die het nodig heeft.

• Met de gezamenlijke bereikbaar-
heidsaanpak – IJmond bereikbaar 
– zijn de drie gemeenten in staat 
om goed te profi teren van rijks-
subsidies. Ook waren de gemeen-
ten in staat om snel in te springen 

op de renovatie van de Velsertun-
nel en de geldstromen van Rijks-
waterstaat die hiermee samen-
hangen. Denk hierbij aan de 2e 
pont en diverse fi etsmaatregelen

• Een ander voorbeeld is het verbin-
den van fi ets- en wandelroutes in 
de IJmond. Hierdoor kunnen be-
woners en bezoekers op een aan-
trekkelijke wijze verschillende lo-
kale bezienswaardigheden bezoe-
ken.

De Strategische IJmond Agenda is 
te vinden op de websites van de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen. (foto: Friso Huizinga)
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Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
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). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende Openstellingsvergun-
ning Wijkertunnel 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 
vergadering van 1 maart 2016 heb-
ben besloten voor de wijziging van 
2x2 naar 2x3 rijstroken van de Wij-
kertunnel een openstellingsver-
gunning als bedoeld in artikel 8a 
van de Wet aanvullende regels vei-
ligheid wegtunnels  te verlenen 
(03/03/2016)  u16.001137.

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

IJmuiden
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Genieweg 46, wijziging reeds ver-
leende vergunning (fi etsenstalling)
(04/03/2016) 2186-2016.

Besluiten

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.

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.

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 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
februari 2016 tot en met 4 maart 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 171, vergroten 1ste ver-
dieping (02/03/2016) 3912-2016;
Snippenbos 70, kappen 2 bomen 
(28/02/2016) 3675-2016;
Zandershof 47, wijzigen bestemming 
bedrijf naar wonen (25/02/2016) 
3750-2016;
Kromhoutstraat 56, wijzigen gevel 
en plaatsen 2 muren (26/02/2016) 
3757-2016;
IJsselstraat 47 en 47B, samenvoe-

gen woningen (25/02/2016) 3761-
2016;
IJsselstraat 31 en 31B, samenvoegen 
woningen (25/02/2016) 3763-2016;
Scheiberglaan 33, vernieuwen en 
verhogen zijtuinmuur (28/02/2016) 
3669-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 30,  maken doorbraak 
(02/03/2016) 3939-2016.

Velsen-Zuid
Stelling 27, plaatsen schuur 
(25/02/2016) 3756-2016;
Rijksweg 98, bedrijfsmatig gebruik 
woonhuis (28/02/2016) 3660-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, maken doorbraak 

(29/02/2016) 3776-2016;
Wüstelaan 21, kappen boom 
(29/02/2016) 3783-2016.

Velserbroek
Hillegondswegje 14, wijzigen be-
stemming t.b.v. vrijstaande woning 
(03/03/2016) 3989-2016;
Bruno Klauwersstraat 5, kappen 
boom (03/03/2016) 4015-2016;
Floraronde 46, het wijzigen van de 
voorgevel (04/03/2016)

Velsen-Noord
Concordiastraat 75-81, plaatsen 
zonnepanelen (29/02/2016) 3754-
2016;
Duinvlietstraat 14, plaatsen dakop-
bouw (26/02/2016) 3601-2016;
Corverslaan 2, verplaatsen en aan-
passen overkapping (26/02/2016) 
3613-2016.

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 aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(02/03/2016) 513-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw 
(04/03/2016) 736-2016.
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Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Celciusstraat 47, plaatsen dakop-
bouw (04/03/2016) 729-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strawberries Paastoernooi van 25 
maart t/m 28 maart 2016, Water-
loolaan 1 te Driehuis (03/03/2016) 
1500-2016;
Runnersworld Spaarnwoudeloop op 
13 mei 2016, Spaarnwoude te Vel-
sen-Zuid (07/03/2016) 3000-2016;
Kermis Velserbroek van 5 t/m 9 mei 
2016, Vestingplein te Velserbroek 

(07/03/2016) 942-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Verlenging standplaatsvergunning 
Bloemen en planten van 1 februa-
ri 2016 t/m 1 maart 2017, Canopus-
plein ong. te IJmuiden (29/02/2016) 
2482-2016. 

Besluiten (vervolg)

Sessies van de gemeenteraad Velsen op 17 maart 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadszaal
19:30 – 21:00 uur:  Evaluatie verordening startersleningen

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 21:00 uur: Jaarcijfers 2015 politie en preventie door lokale over-
heid

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur: Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omge-
vingsvergunning voor project op perceel Rijksweg 116 in Velsen-Zuid

Sessie 4: Raadszaal
21:15 – 23:00 uur:  Positie van Velsen als mogelijke fusiepartner van 

Haarlemmerliede & Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 16 maart 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e, 
tel. 0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwerpen die 
op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien 
deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Kapmeldingen
Tijdens inspectie door de gemeente Velsen 
blijken de volgende bomen in slechte condi-
tie te verkeren. Dat kan gevaarlijk zijn (of wor-
den) voor de omgeving, dus daarom worden 
ze gerooid.

IJmuiden 
Rembrandlaan: een kastanje
Dudokplein tegenover Albert Hein: een kastanje
Kennemerplein tegenover Vomar: een iep

Grevelingenstraat voor nr 2: een els
Koningin Wilhelminakade voor nr: 7, 11, 21 en 69-
79: vier iepen
Kastanjestraat  hoek Tussenbeeksweg: drie pru-
nussen
Jan Pieterzoon Coenstraat nr 7: een prunus
Hunzestraat tegenover  26-36: een meidoorn
Reggestraat tegenover nr 80: twee iepen
Stokmanplantsoen voor nr 6: een Robinia
Lierstraat 10: een lijsterbes

Koningstraat omgeving nr 6: drie sierperen
Bik en Arnoldkade bij nr 48: een iep
Rijnstraat 75: een iep
Platanenstraat 208: een linde

Velserbroek/Velsen-Noord
Meerweidelaan nr.2: twee essen
De Raetstraat: een esdoorn
Wijkerstraatweg nr. 55: een esdoorn
Wijkeroogstraat t.o. nr. 70: een iep

Wegafsluitingen Breedbandweg en Wenckebachstraat
In het weekend van 11 t/m 13 maart 
wordt gewerkt aan een stuk van de 
Breedbandweg in Velsen-Noord. 
De aangekondigde wegafsluiting 
in het weekend van 4-6 maart van 
de Wenckebachstraat gaat vanwe-
ge verwacht slecht weer niet door. 
Dat werk wordt twee weken opge-
schoven naar het weekend van 18-
20 maart.

Breedbandweg: In het weekend van 
11 t/m 13 maart wordt de hoofdrij-

baan van de Breedbandweg  tussen 
de Wenckebachstraat en de Witte 
Hekweg in Velsen-Noord afgesloten. 
Verkeer in de richting van Sportpark 
Rooswijk en Tata Steel wordt omge-
leid via de Wenckebachstraat, Staal-
straat en Rooswijkweg. Het (brom-) 
fi etsverkeer heeft er geen hinder van, 
behalve bij de kruisingen.

Wenckebachsstraat: in het weekend 
van 18 t/m 20 maart wordt de hoofd-
rijbaan van de Wenckebachstraat af-

gesloten voor alle verkeer in ooste-
lijke richting van de kruising Grote 
Hout of Koningsweg naar de spoor-
wegovergang. Uitgaand verkeer 
wordt omgeleid via de zuidelijke rou-
te om Velsen-Noord. Het tankstati-
on aan de Wenckebachstraat is tij-
dens de wegafsluiting uiteraard niet 
bereikbaar.

Verkeer in westelijke richting, van-
af de N197 richting Tata/sportpark 
Rooswijk, ondervindt geen hinder 

en kan gewoon door. (Brom-)fi etsers 
kunnen in principe hun normale rou-
tes gebruiken, met enige hinder bij de 
oversteek bij de spoorwegovergang.

Het werk begint in beide weeken-
den op vrijdagavond 19.00u en wordt 
naar verwachting afgerond in de loop 
van de zondag, of uiterlijk maandag-
ochtend 05.00u. Als er door slecht 
weer niet gewerkt kan worden, wordt 
het werk doorgeschoven naar een an-
der weekend.




