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Aanpassingen aan
Lange Nieuwstraat
De Lange Nieuwstraat in IJmuiden heeft een nieuw aanzien gekregen. Er zijn aan beide kanten
vrijliggende fietspaden gemaakt
en er zijn pleinen aangelegd. Bovendien heeft het winkelgebied
een facelift ondergaan. Het geheel is nog niet klaar, want straks
worden ook de bloembakken gevuld en worden er nog meer bomen geplant.

Aanpassingen
Toch waren er ook kritische geluiden, onder meer via Facebook. Niet
duidelijk zou zijn wie voorrang heeft
op de zijwegen en de ﬁetspaden nabij de pleinen en op bepaalde delen
van de weg. Naar aanleiding hiervan
heeft de gemeente verkeerskundig
adviesbureau DTV Consultants opdracht gegeven onderzoek te doen.
Dit bedrijf heeft een aantal aanbevelingen gedaan, die leiden tot de volgende werkzaamheden.
1. De voorrangsregeling bij de zijstraten is niet overal hetzelfde.
Door het aanbrengen van haaientanden en plaatsing van borden wordt dit overal eenduidig gemaakt. Dit zal de zichtbaarheid en
voorrangssituatie van het ﬁetspad
verduidelijken.

2. Bij de ﬁetsstraat, die begint bij
het Marktplein en parallel loopt
aan de Lange Nieuwstraat (richting Planetenweg), ontbreekt een
voorrangsregeling. Deze wordt
aangebracht, zodat duidelijk
wordt dat ﬁetsers hier voorrang
hebben.
3. Op het Marktplein en het Velserduinplein is voor alle soorten verkeer dezelfde kleur op het wegdek
toegepast. Hierdoor is het ﬁetspad niet goed zichtbaar. Om het
onderscheid tussen ﬁets- en voetpad duidelijker te maken zal langs
de ﬁetspaden op deze pleinen een
witte onderbroken streep worden
aangebracht. Ook langs de ﬁetspaden op Plein 1945.
4. Doordat ﬁets- en voetpad op de
Lange Nieuwstraat op hetzelfde
niveau zijn aangebracht, bestaat
het risico dat ﬁetsers op het trottoir gaan ﬁetsen. Hierover hebben
vooral bewoners aan de zuidzijde van de Lange Nieuwstraat enkele klachten geuit. Een hekje zal
worden geplaatst om deze bewoners - die vanuit hun deur direct
het trottoir op lopen - een veiliger
gevoel te geven. (foto’s: gemeente
Velsen)

Twee raadsleden die lid zijn van
het John van Dijk Fonds, de burgemeester,
gemeentesecretaris en interim-griffier van de gemeente Velsen gingen woensdag 1 maart in gesprek met leerlingen uit groep zeven van de
basisschool Het Kompas.

De leerlingen kregen eerst een
rondleiding door het gemeentehuis. Daarna namen ze plaats op

de stoelen van de raadsleden in de
raadzaal. Naast de vele vragen was
er ook een verzoek van een leerling
om een selﬁe te maken met de burgemeester. Maar om alle leerlingen
die kans te geven werd lastig. Daarom is deze groepsfoto gemaakt van
alle leerlingen samen met burgemeester Frank Dales en de twee
raadsleden Sander Smeets en Teresa Marcos. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

• Evaluatie Beleidsplan Integrale
Schuldhulpverlening 2012-2015
(Ijmond). Conclusie: de schuldhulpverlening is toegankelijk en
er wordt goed samengewerkt.
Er komt een nieuw beleidsplan
voor de periode 2017-2020.
• Quick Scan Lange Nieuwstraat:
er is een kort onderzoek gedaan naar de verkeersveilig-

heid van de vernieuwde Lange
Nieuwstraat. Er wordt een aantal maatregelen genomen om die
verkeersveiligheid te verbeteren.
Meer informatie over deze en andere collegeberichten vindt u op
www.raad.velsen.nl.
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Belastingspreekuur
in Bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden kunt u hulp
krijgen bij digitale belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen
inwoners van Velsen iedere dinsdag
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden gebruik
maken van het belastingspreekuur.
Zij krijgen dan hulp bij de digitale belastingaangifte of bij het online aanvragen van toeslagen. Stichting Socius verzorgt het spreekuur.
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Skaeve Huse in 2019
Aan de rand van Velserbroek
wil de gemeente drie tot maximaal zes zogeheten Skaeve
Huse bouwen. Dit in samenwerking met de woningcorporaties
Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen. De bouw van deze Skaeve Huse staat gepland
voor 2019 op een terrein aan
de Broekeroog tegenover het
Hillegondswegje.

U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen
of een toeslag wil aanvragen, kan
gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden. Er zijn twee computers beschikbaar om zelfstandig aan
de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen technische ondersteuning bieden bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed
werkt. Voor speciﬁeke hulp bij de
aangifte of aanvraag kunt u terecht
bij het belastingspreekuur.

Begeleiding
Skaeve Huse is een idee uit Denemarken, vandaar de bijzondere
naam. Het gaat om eenvoudig ingerichte eenpersoonswoningen,
op enige afstand van andere hui-

zen. Bewoners van Skaeve Huse hebben meestal onvoldoende
sociale vaardigheden. Hierdoor
is het voor hen lastig om in een
woonwijk te wonen. De ervaring
uit andere plaatsen in Nederland
leert dat het wel goed gaat als zij
met enige begeleiding op een rustige plek wonen.
Direct omwonenden hebben een
uitnodiging ontvangen voor een
informatieavond, waar het plan
wordt toegelicht en men vragen
kan stellen aan mensen van de gemeente, de woningcorporaties en
de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen.

Magazine van IJmondgemeenten

Ruimte voor schone lucht
Sinds 2012 werken de vier
IJmondgemeenten samen aan
de verbetering van de luchtkwaliteit. Om inwoners op de hoogte
te houden van de inhoud van de
visie Luchtkwaliteit 2017-2021
en de te treffen maatregelen, is
het magazine ‘Ruimte voor schone lucht’ ontwikkeld.

Op een visueel aantrekkelijke manier en in duidelijke taal worden in

het tijdschrift de speerpunten van
de toekomstvisie uitgelicht. Denk
aan de aanpak bij de bron en het
centraal stellen van gezondheid.
Omdat het blad twee keer per jaar
verschijnt, kunnen inwoners zo
makkelijk op de hoogte blijven van
de lopende projecten en laatste
ontwikkelingen. U vindt het magazine op www.odijmond.nl/magazine.

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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. 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 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
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 Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Infopagina
9 maart 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
februari 2017 tot en met 31 februari 2017 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
Saturnusstraat, Jupiterstraat en
Mercuriusstraat ong., plaatsen toegangshekken poorten (26/02/2017)
5083-2017;
Geleenstraat 19, pedicure-praktijk

aan huis (26/02/2017) 5043-2017;
Eksterlaan 24, afbouwen casco kluswoning (28/02/2017) 5280-2017;
Snippenbos ong. kavel SB03, oprichten woning (28/02/2017) 5360-2017;
Snippenbos ong. kavel SB02, oprichten woning (28/02/2017) 5361-2017;
Waalstraat 29, samenvoegen onderen boven woning (01/03/201756832017;
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak
(03/03/2017) 5736-2017 (gemeentelijk monument).
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 16, plaatsen dakkapel
(26/02/2017) 5076-2017;

Litslaan 27, plaatsen dakkapel
(27/02/2017) 5133-2017;
Willem de Zwijgerlaan 45, plaatsen
veranda (01/03/2017) 5512-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 44, kappen boom
(01/03/2017) 5432-2017;
Burgemeester Enschedelaan/Middenduinder weg ong. (Landje van
Scholz), plaatsen attributen viering Koningsdag 2017 (02/03/2017)
5577-2017;
Kieftendellaan 53, wijzigen gevels
(02/03/2017) 5618-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen
boom (6/03/2017) 5798-2017.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/Laaglandersluisweg ong., verlengen vergunning tijdelijke 150 kV hoogspanningsverbinding (28/02/2017) 5333-2017;
Meervlietstraat 139, kappen boom
(01/03/2017) 5466-2017.
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.

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 recht-

bank Noord-Holland, 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 omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 21, oprichten
woning (6/03/2017) 2519-2017.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 32, plaatsen
dakkapel (2/03/2017) 1341-2017;

Wüstelaan 32, onderhouden / aanpassen monument (6/03/2017)
2746-2017(Gemeentelijk
monument).
Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 21, plaatsen dakkapellen (02/03/2017) 1442-2017;
Roos en Beeklaan 71, plaatsen erker
(7/03/20172361-2016.
Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, legalisatie van:
isoleren dak, vervangen dakraam,
plaatsen afvoerpijpjes (6/03/2017)
22243-2016
(Rijksmonument).
Driehuis
Feithlaan 4, vervangen
(6/03/2017) 1853-2017.

dakkapel

APV artikel 2:17 Evenementen
Brocante, landgoed Beeckestijn op
28 mei en 20 augustus 2017 van
09.00 tot 16.30 uur (2311-2017)
(27/02/2017);
Rabobank ﬁetstoch,t op 11 juni 2017
van 09.00 tot 16.00 uur (1114-2017)
(27/02/2017);
Strandrace Garage Rijsenhout, op 18
en 19 maart 2017 van 10.00 tot 18.00
uur (25262-2016) (01/03/2017).
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velsen-Noord
T.o. Wijkerstraatweg 177, Oliebollenkraam op :2, 9, 16, 22, 23, 24, 29, 30 en
31 december 2017.
(02/03/2017) 2307-2017.

Anterieure overeenkomst Lange Nieuwstraat
De gemeente heeft op 22 februari 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wro ten aanzien van het plangebied ‘Lange Nieuwstraat Noordwest,’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale percelen maken deel uit van het plangebied, gemeente IJmuiden, sectie L
nummers 348, 349, 350, 351, 352. De
overeenkomst heeft betrekking op
de realisatie van 108 woningen en
een bedrijfsruimte verdeeld over 4
woonblokken en de daarbij behoren-

de openbare voorzieningen.
.
Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomsten ligt
vanaf 14 maart 2017 tot en met 25
april 2017 tijdens kantooruren ter
inzage bij de balie van het stadhuis
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-

ningstijden van het stadhuis zijn van
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot
en met vrijdag en donderdagavond
van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst
staat geen bezwaar of beroep open.

in IJmuiden.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

Velsen.

IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klanten Contact Centrum of via 0255 567352.

Interessante lezing over
Syrië, Poetin en Trump
aan de grote stromen vluchtelingen van over de zee vanwege het akkoord met Turkije.
Het publiek stelt regelmatig
een vraag, waarbij er ook kritiek wordt geuit op de keuzes
die er zijn gemaakt met betrekking tot de vluchtelingenproblematiek.
Koopmans laat bij de beantwoording zien dat hij goed
op de hoogte is van alles wat
er speelt rond dit dossier en
blijft daarbij telkens realistisch. De aanwezigen stellen
niet alleen vragen over Turkije, maar ook over de gevaren voor de eenheid van Europa en de humanitaire aspecten bij de opvang in bijvoorbeeld Griekenland.
Vanuit zijn ervaringen als vredesonderhandelaar
heeft
Sven Koopmans steeds aansprekende voorbeelden en
benadrukt daarbij bijvoorbeeld dat het met lastige en

chanterende regimes zeker
niet gaat over terug chanteren, maar over realistisch onderhandelen. De rol van Rusland en Vladimir Poetin in het
conflict met Syrië wordt belicht en daarmee ook de houding van president Donald
Trump ten opzichte van Rusland, maar ook de NAVO en
de politieke dynamiek die dat
ook in Nederland met zich
meebrengt.
De VVD heeft in het verkiezingsprogramma in dit kader
ingezet op het sterk vergroten van het defensiebudget
en Koopmans legt uit waarom
hij vindt dat dit een goed idee
is en zet daarnaast zijn doelen uiteen waarvoor hij zich in
de Tweede Kamer wil inzetten. De kiezer is nu aan zet
en wellicht dat zijn boeiende
betoog hem vanuit de IJmond
een aantal voorkeursstemmen oplevert.

‘t Mosterdzaadje

Klez-X!’, giganten uit
de Barok en expositie

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,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch for-

mulier 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.

Santpoort-Noord - Op uitnodiging van de VVD IJmond
heeft de nummer 33 van de
kieslijst voor de Tweede Kamer, Sven Koopmans, een lezing gegeven over Syrië, Vladimir Poetin en Donald Trump.
In een goed gevuld Bartje Boven luisterden de aanwezigen geboeid naar de ervaringen van Sven Koopmans, die
ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd, al ruim twintig jaar
ervaring heeft op het gebied
van diplomatie en vredesonderhandelingen. Hierdoor
was Sven in staat om de situatie in Syrië, die men vooral vanuit de media kent, vanuit een andere invalshoek te
belichten.
Aan het begin van de lezing
worden de ‘getallen’ uit Syrië door hem nog even in perspectief gezet en benadrukt
waarom het goed is dat er uiteindelijk een eind is gekomen

Santpoort-Noord - Op vrijdag 10 maart om 20.00 uur
is het Trio C tot de Derde te
gast in ‘t Mosterdzaadje. De
drie musici Carel den Hertog
(viool), Coos Lettink (accordeon) en Caspar Terra (klarinet) vormen samen Trio C tot
de derde. Ze laten zich inspireren door klezmer, Balkanen zigeunermuziek.
Op zondag 12 maart om
15.00 uur maakt ‘t Mosterdzaadje kennis met het internationaal
spraakmakende
ensemble The Spirit of Gambo dat gespecialiseerd is in
Oude Muziek. In het programma ’Ongehoord Meesterlijk’ worden werken uitgevoerd uit de latere Barok van
rond 1740 van Jean Philippe
Rameau en George Philippe Telemann. Aan dit concert
werken mee: Sachiyo Hayashi – traverso, Freek Borstlap en Ivanka Neeleman – viola da gamba en Françoise
Oberli – klavecimbel.
Kees Kalkman exposeert in
de maand maart afbeeldingen van verhalen over de

Praagse rabbi Löw. De inspiratie tot het maken van deze
serie druksels kreeg hij door
twee gebeurtenissen. In 1999
bezocht hij in Praag de Joodse wijk en de grote begraafplaats waar rabbi Löw (15251609) begraven ligt.
De expositie is tot en met 31
maart te bezichtigen, voor en
na afloop van de concerten
of op afspraak met de exposant. ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29. Zie ook www.mosterdzaadje.nl.

Burgemeester en wethouders
hebben op 28 februari 2017 besloten tot naamswijziging van een
gedeelte van het Snippenbos in
Keetberglaan. Deze straten liggen
in IJmuiden.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het Klanten Contact Centrum of via 0255 567352.

Naamswijziging deel Snippenbos
Op het Koeriersterpad (achterzijde De Weid nr. 26 t/m 36 ) in Velser-

broek worden 6 bomen gekapt. Het
betreft 5 elzen en een acacia. Ze wor-

den te hoog en te groot voor de achterliggende tuinen en huizen.
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