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Voordracht Frank Dales
Frank Dales wordt voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van de 
gemeente Velsen. De gemeente-
raad heeft dit op donderdag 10 
maart 2016 besloten op voorstel 
van de vertrouwenscommissie.

Een man met veel passie, ambitie 
en een groot netwerk – zo ziet de ge-
meenteraad van Velsen Frank Dales. 
Hij wordt gezien als een boegbeeld 
die Velsen ‘verder’ op de kaart kan 
zetten. 

Frank Dales (59 jaar) werkt mo-
menteel als algemeen directeur van 
de Nederlandse Vereniging tot Be-
scherming van Dieren (Dierenbe-
scherming). Daarvoor was hij burge-
meester van de gemeente Breukelen 
(van 2001 tot en met 2007). Hij be-
gon op 23-jarige leeftijd als gemeen-
teraadslid in Purmerend en was 
van 1994 tot 2001 wethouder in Al-
phen aan den Rijn. Frank Dales is ge-
trouwd en heeft vier kinderen.

Met de voordracht is de burgemees-
ter nog niet benoemd. Daarvoor zijn 
nog een voordracht van de minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksrelaties nodig en een be-
noeming bij Koninklijk Besluit. Het 
streven is om de nieuwe burgemees-
ter op 19 april 2016 te installeren.

Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2016
Velsen geeft ook dit jaar weer een gemeentegids uit. Hij is digitaal te 
raadplegen, en kan als papieren gids op verschillende plekken in de 
gemeente worden opgehaald. Hij wordt niet meer huis-aan-huis ver-
spreid.

Velsen maakt al jaren een papieren gids met contactgegevens over de amb-
telijke organisatie, instellingen, organisaties en verenigingen in de gemeen-
te. De gids werd huis-aan-huis verspreid; met ingang van 2016 verandert dit. 
De gegevens in zo’n gids verouderen snel, veel mensen kijken eerder op in-
ternet als ze informatie zoeken, en bovendien is de productie een tijdroven-
de en kostbare zaak. Op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.htm vindt u de 
digitale informatie over de gemeente. U kunt daar ook gelijk reageren als ge-
gevens niet kloppen. 

De papieren gids ligt vanaf maandag 21 maart bij bibliotheken, woonzorg-
centra en buurtcentra. En bij het gemeentehuis natuurlijk. Als u niet zelf een 
gids kunt (laten) halen, vraagt u het Klant Contact Centrum van de gemeen-
te of ze er een kunnen opsturen: tel. 140255 (zonder netnummer). Zij kunnen 
u ook helpen zoeken in de gids.

Ophaalpunten 
Gemeentehuis Velsen  Dudokplein 1  IJmuiden
Bibliotheek IJmuiden  Dudokplein 16 IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek  Maan Bastion 476 Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger  Planetenweg 338 IJmuiden
Buurtcentrum De Stek  Heirweg 2 Velsen-N
Buurtcentrum De Spil Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei  Kanaalstraat 166 IJmuiden
Dorpshuis De Driehoek  Driehuizerkerkweg 34a Driehuis
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34 Velsen-N
Dorpshuis Het Terras Terrasweg 89 Santpoort-N
‘t Brederode Huys  Bloemendaalsstrweg 201 Santpoort-Z
Woonzorgcentrum Huis ter Hagen Lod. van Deijssellaan 254 Driehuis
Woonzorgcentrum Breezicht Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Woonzorgcentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101 IJmuiden
Woonzorgcentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk Zeewijkplein 260 IJmuiden
Servicefl at De Luchte Lod. van Deijssellaan 4 Driehuis

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op www.velsen.nl/actueel/gemeentegids.
htm. De gemeente houdt de gegevens bij over het gemeentebestuur, advies-
organen en -commissies, de ambtelijke afdelingen en de plattegronden van 
Velsen met straatnamenlijst. Vragen of opmerkingen daarover kunnen naar 
communicatie@velsen.nl of bel naar 14 0255 (zonder netnummer). De rest 
van de gids wordt bijgehouden door de vormgever: FMR Producties. Zij zijn 
te bereiken via 0223-661425 of per mail op info@fmrproducties.nl.

Overeenkomst KPN-locatie
Een supermarkt, 57 appartemen-
ten met parkeervoorzieningen 
en de openbare ruimte – dat om-
vat het plan voor de KPN-loca-
tie aan de Lange Nieuwstraat in 
IJmuiden. Op 10 maart jl. werd 
de overeenkomst getekend; na-
mens Velsen zat Wethouder Ro-
nald Vennik aan tafel. 

Vanaf nu gaan de gemeente Vel-
sen, Velison Wonen en VOF Lange 
Nieuwstraat (Hoorne BV en HBB 
Ontwikkeling BV) aan de slag met 
de uitwerking van het plan. Velison 
Wonen en de VOF zijn verantwoor-

delijk voor de realisatie van het 
plan, de gemeente legt de openbare 
ruimte aan en zorgt voor de (nood-
zakelijke) wijziging van het bestem-
mingsplan. Als daartegen geen pro-
cedurele bezwaren worden inge-
diend, kan begin 2018 gestart wor-
den met de bouw. Betrokken partij-
en zetten er op donderdag 10 maart 
jl. gezamenlijk hun handtekening 
onder, na twee jaar intensief onder-
handelen. (foto: Velison Wonen; vl-
nr: J. Heeremans Hoorne Vastgoed, 
P. van Ling Velison Wonen, R. Ven-
nik gemeente Velsen, M. van de Poll 
HBB)
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HIER
bouwen wij 

ons droomhuis

ons droomhuis

Bouw je eigen 
droomhuis! 

Op 3 prachtige locaties in 
de gemeente Velsen:

Snippenbos, IJmuiden
Van den Vondellaan, Driehuis
Jan Ligthartgebouw, IJmuiden

Maandag 21 maart 2016 
start de verkoop

  Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl

Pionieren 
in IJmuiden

Maandag gaat verkoop kavels en kluswoningen van start

Belangstelling voor Pionieren in IJmuiden groeit
De gemeente Velsen heeft 28 
bouwkavels en 10 kluswonin-
gen voor mensen die hun eigen 
droomhuis willen verwezenlijken. 
Op 21 maart begint de verkoop. 
Er is veel belangstelling; sinds 
vrijdag 11 maart staan ze al op de 
stoep van Plein 1945. 

Op papier zijn dit de eerste gega-
digden. Iedereen blijft welkom voor 
de dag van de verkoop, op 21 maart, 
want er zijn 28 kavels en 10 kluswo-
ningen te vergeven. 

Hoe gaat dat in zijn werk? Om half 
10 gaan de deuren van het gemeen-
tehuis aan Plein 1945 open. Dan 
kunnen mensen een optie nemen 
op een kavel (maximaal 1 optie per 
kavel). Daar is een geldig legitima-
tiebewijs voor nodig en er moet ter 
plekke 300 euro worden gepind. 
(Wanneer een kavel al is vergeven, 

worden de overige geïnteresseer-
den op een reservelijst geplaatst.) 

Na betaling hebben de kandidaten 
12 weken de tijd om met een glo-
baal idee voor een woning te ko-
men en de conceptkoopovereen-
komst bij de gemeente af te geven. 
De gemeente reserveert dan de ka-
vel/woning voor een jaar. Voor de-
ze reservering moet een  waarborg-
som van 10% van de kavelprijs wor-
den betaald.

Overige informatie over de proce-
dure op www.pioniereninijmuiden.
nl. (foto: Reinder Weidijk)

Geïnteresseerden bekijken 
Jan Ligthartgebouw
Op zaterdag 12 maart kwamen on-
geveer 75 geïnteresseerden een 
kijkje nemen in het Jan Ligthartge-
bouw aan de Eksterlaan in IJmui-
den – één van de locaties voor klus-
woningen van Pionieren in IJmui-

den. Ze konden zien hoe het pand 
er uit ziet en ideeën opdoen over 
de toekomstige inrichting. Er wa-
ren mensen van de gemeente Vel-
sen aanwezig voor nadere toelich-
ting. (foto: Reinder Weidijk)
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Weekendwerkzaamheden Wenckebachstraat Velsen-Noord
In het weekend van 18 t/m 20 
maart wordt er aan het asfalt van 
de Wenckebachstraat gewerkt in 
Velsen-Noord. Autoverkeer on-
dervindt hinder; (brom-)fi etsver-
keer nauwelijks.

Vanwege asfaltwerkzaamheden in 
het weekend van 18 t/m 20 maart 
wordt de hoofdrijbaan van de Wenc-

kebachstraat afgesloten voor alle 
verkeer in oostelijke richting; de af-
sluiting loopt van de kruising Grote 
Hout of Koningsweg naar de spoor-
wegovergang. Uitgaand verkeer 
wordt omgeleid via de zuidelijke 
route om Velsen-Noord. Het tank-
station aan de Wenckebachstraat is 
tijdens 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 et-
sers kunnen in principe hun norma-
le routes gebruiken, met enige hin-
der bij de oversteek bij de spoorweg-
overgang.

De werkzaamheden worden uit-

gevoerd door Aannemingsbedrijf 
BAM. Het werk begint op vrijdag-
avond 19.00u en wordt naar ver-
wachting afgerond in de loop van 
de zondag, of uiterlijk maandagoch-
tend 05.00u. Als er door slecht weer 
niet gewerkt kan worden, wordt het 
werk doorgeschoven naar een ander 
weekend.

Vanwege Velsertunnel

Gratis autocheck en advies
Vrijdag 18 maart controleren 
ANWB en Rijkswaterstaat au-
to’s gratis op mogelijke gebre-
ken. Kleine problemen worden ter 
plekke verholpen. De actie staat 
in het licht van de aanstaande 
sluiting van de Velsertunnel.

Aan de hand van een checklist wor-
den auto’s gecontroleerd op aller-
hande gebreken. Ondertussen krijgt 
de bestuurder een gratis kop ko�  e. 
Na de autocheck geeft de Wegen-
wacht een advies waar (indien no-
dig) een garage mee verder kan.

’s Ochtends staan ze tussen 7 en 11 
uur bij het Texaco-station langs de 
westkant van de A9 (vlak voor de af-
slag Beverwijk) en ’s middags staan 

ze tussen 15 en 19 uur aan de ande-
re kant bij restaurant Twaalfmaat. 
Met de actie willen de ANWB en 
Rijkswaterstaat aandacht vragen 
voor de renovatie van de Velsertun-
nel vanaf 15 april, als het verkeer via 
de Wijkertunnel moet rijden. De ‘au-
tocheck Velsertunnel’ moet ervoor 
zorgen dat zo min mogelijk men-
sen met pech in die tunnel komen te 
staan, omdat ze een goed onderhou-
den auto hebben. Medewerkers van 
Rijkswaterstaat zijn aanwezig om 
vragen te beantwoorden over de re-
novatie van de Velsertunnel. Dat kan 
ook via de landelijke informatielijn 
van RWS: 0800-8002, of op www.
facebook.com/velsertunnel. Zie ook 
het artikel hierboven over de inloop-
avond op 22 maart.

Inloopavond op dinsdag 22 maart

Bijeenkomst Velsertunnel
Dinsdag 22 maart 2016 is er een 
inloopavond over de renovatie 
van de Velsertunnel. U bent van 
harte welkom in de burgerzaal 
van het gemeentehuis van Vel-
sen tussen 17.00 en 20.00 uur; 
ingang Plein 1945.

Op deze bijeenkomst kunt u fi lm-
materiaal en een 3d-tafel met de 
omleidingsroutes bekijken en al 
uw vragen kwijt over de sluiting 
van de tunnel en de bereikbaar-
heid van gemeente Velsen. Mede-
werkers van Rijkswaterstaat (Vel-
sertunnel), provincie Noord-Hol-
land (N197 / Velsertraverse), Con-
nexxion (bus 73 en 74), IJmond 
Bereikbaar en de gemeente Velsen 
staan voor u klaar. De inloop is tus-
sen 17.00 en 20.00 uur in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis; in-
gang Plein 1945, IJmuiden. Aan-

melden is niet nodig. De avond 
wordt georganiseerd door Rijks-
waterstaat. 

De Velsertunnel is bijna 60 jaar 
oud en toe aan groot onderhoud. 
Vanaf 15 april voert Rijkswater-
staat een grootscheepse renovatie 
uit, die negen maanden duurt. In 
die periode is de tunnel dicht. 

Meer informatie
Op www.rws.nl/velsertunnel 
vindt u meer informatie over de 
renovatie van de Velsertunnel. 
Heeft u vragen over hoe u tijdens 
de tunnelsluiting kunt reizen? Op 
facebook.com/velsertunnel en via 
Twitter @Velsertunnelrws be-
antwoordt Rijkswaterstaat  die zo 
goed mogelijk. U kunt ook bellen 
naar de Landelijke Informatielijn 
van RWS: 0800-8002.

Waar is het druk op de weg?

IJmondverkeer.nl helpt
In één oogopslag zien waar het 
druk is op de weg tijdens de re-
novatie van de Velsertunnel maar 
ook hoe de situatie op de weg nú 
is. Op www.IJmondverkeer.nl, de 
nieuwe website met actuele rou-
tes en reistijden in de IJmond, kan 
dat nu al.

De site, een initiatief van IJmond 
Bereikbaar en Rijkswaterstaat, is 
bedoeld voor tijdens de tunnelslui-
ting vanaf 15 april. Maar ook nu al 
kan iedereen hem gebruiken, bij-

voorbeeld om te zien waar het druk 
is op de weg. Vooral tijdens de och-
tend- en avondspits kan dat het geval 
zijn, met vertragingen die op kunnen 
lopen tot ongeveer een half uur. 

www.IJmondverkeer.nl is bedoeld 
als extra service aan weggebruikers, 
om de verkeersdrukte te omzeilen 
en bewuster te reizen. Bijvoorbeeld 
door eerder of later te vertrekken, 
een andere route te kiezen, een keer-
tje thuis te werken, of te kiezen voor 
de fi ets of het openbaar vervoer.

Sluitingen Velsertunnel
De afsluiting van de Velsertun-
nel vanaf 15 april moet worden 
voorbereid door Rijkswaterstaat 
(RWS). In het weekend van 18 
t/m 20 maart is de Velsertunnel 
’s nachts dicht.

De tunnel is dicht in de richting van 
IJmuiden/Haarlem op vrijdag 18 
maart (20.00 tot 08.00 uur), zater-
dag 19 maart (20.00 tot 09.00 uur) 
en zondag 20 maart (20.00 tot 05.00 
uur). 

Als de afrit naar de Meubelboule-

vard, Bazaar en De Pijp voor verkeer 
richting Beverwijk/Alkmaar is af-
gesloten, wordt het verkeer omge-
leid via de calamiteitenboog naar 
Beverwijk-Oost. De afrit richting 
Beverwijk, Rode Kruis en Tata is 
wel beschikbaar. 

Kijk op www.ijmondverkeer.nl voor 
een actueel beeld van de drukte op 
de (omleidings-)wegen en alter-
natieve routes rondom de Velser-
tunnel. De site is een initiatief van 
IJmond Bereikbaar & RWS. (foto: 
RWS)
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Stemmen woensdag 6 april a.s.

Gemeentehuis ’s avonds 
open voor referendum
Het gemeentehuis van Velsen is 
open op woensdagavond 6 april 
in plaats van donderdagavond 
7 april. Anders is het gemeente-
huis op donderdagavond open, 
maar nu is dat verschoven naar de 
woensdag. Dat komt door het re-
ferendum voor de wet tot goed-
keuring van de Associatieover-
eenkomst tussen de Europese 
Unie en Oekraïne.

Het stembureau in de hal van het ge-
meentehuis is open. Velsenaren met 
een stempas en een geldig legitima-
tiebewijs kunnen tot 21.00 uur stem-
men.  De locaties van alle stembu-
reaus staan op www.velsen.nl.

Voor ‘gewone’ Burgerzaken kunt u 
woensdag 6 april op afspraak tussen 
18.00 en 20.00 uur terecht. Die af-
spraak moet u telefonisch maken via 
tel. 0255-567200 of 140255 (kan niet 

via de website).  

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een 
politiek akkoord, een verdrag, tussen 
twee of meer landen die de banden 
willen aanhalen. De Europese Unie 
(EU) heeft meerdere van deze over-
eenkomsten gesloten, bijvoorbeeld 
met Chili en Marokko. Landen spre-
ken erin af meer te gaan samenwer-
ken op politiek vlak, bijvoorbeeld 
voor meer democratie, betere men-
senrechten en meer veiligheid. Of 
om economisch meer samen te wer-
ken, zodat handel en investeringen 
eenvoudiger of goedkoper worden. 
De associatieovereenkomst met Oe-
kraïne gaat ook over meer politieke 
en economische samenwerking. Het 
grootste deel gaat over de handel. Al-
le feitelijke informatie over de over-
eenkomst staat op www.referen-
dum-commissie.nl. 

De week van het Geld
Van 14 tot en met 18 maart 2016 
is het de landelijke week van het 
geld. Het doel ervan is om ieder-
een goed met geld te leren om-
gaan. De gemeente Velsen heeft 
er volop aan meegedaan. Hieron-
der een overzicht.

Leerlingen van groep zeven gingen 
naar theatervoorstelling ‘Mike-y en 
Spike-Y’ over geld in de stadsschouw-
burg Velsen en het Witte Theater, die 
geopend werd door Wethouder Arjen 
Verkaik. Leerlingen van groep acht 
deden workshops van Stichting Go-
lypoon. Dat leidde tot mooie fi lmpjes 
over geld, die thuis met de ouders be-
sproken kunnen worden. 

Alle Vmbo-scholen hebben een les-
programma over geld, ‘Money Ways’. 
Dit houdt in dat jongeren zelf met 

leerlingen interactief over geld ko-
men praten. Daarnaast waren er an-
dere gastlessen en de theatervoor-
stelling ‘Crisis’ door theatergroep 
PlayBack (over hoe je goed met je 
geld omgaat). 

Voor de voorstelling ‘Credits’, ook 
van PlayBack, nodigden de Sociaal 
Wijkteams Velsen alle ouders van 
(aanstaande) pubers uit in Buurtcen-
trum De Brulboei. Daarnaast organi-
seerden de Sociaal Wijkteams kin-
derbijeenkomsten, een tienerinloop 
en een jongerenbijeenkomst, ko�  e-
momenten voor volwassenen en se-
nioren. Ook dan ging het steeds over 
geld. 

De week van het geld is een initia-
tief van het Ministerie van Financi-
en. (foto: gemeente Velsen)

Burgemeester op bezoek
Burgemeester Koopmanschap was op uitnodiging bij de Oud Katholieke Pa-
rochie van de hh. Adelbertus en Engelmundus om iets te komen vertellen 
over het ambt en de taken van de burgemeester, van het college van B&W en 
het gemeentelijk bestuur. De bijeenkomst vond plaats in Verenigingsgebouw 
De Bolder in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Fietsonderzoek Velserbroek

Veiliger oversteken
Op verzoek van de gemeente Vel-
sen heeft DTV Consultants BV uit 
Breda onderzoek gedaan naar de 
veiligheid van fi etsers in  Velser-
broek, omdat daar de afgelopen 
jaren klachten en meldingen over 
waren.

Het rapport – waar geïnteresseerde 
inwoners van  Velserbroek aan heb-
ben meegewerkt – is klaar en is te 
lezen op www.velsen.nl. De conclu-
sies en aanbevelingen zijn te gede-

tailleerd om hier op te nemen. Glo-
baal gaat het over: aanpassing van 
de voorrang op het Koeriersterpad / 
Zonbastion, dezelfde inrichting van 
fi etsoversteken in 30km-zones, en 
aanpassingen van de belangrijkste 
vijf locaties. 

De verwachting is dat de gemeen-
te binnenkort een overzicht zal pre-
senteren van maatregelen die het 
fi etsen in Velserbroek veiliger moe-
ten maken. (foto: gemeente Velsen)
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NL doet college Velsen
Op vrijdag 11 en zaterdag 12 
maart was het NL doet. Het ge-
meentebestuur van Velsen liet 
zich niet onbetuigd.

Op vrijdag 11 maart hebben bur-
gemeester Amy Koopmanschap 
en wethouder Robert te Beest sa-
men met raadslid Mark Hillebrink 
en enkele ambtenaren geholpen bij 
woonzorgcentrum Visserhuis. Ze 

maakten samen het terras zomer-
klaar en vulden de plantenbakken.

Op zaterdag 12 maart waren de wet-
houders Annette Baerveldt, Robert 
te Beest en Ronald Vennik bij Zee-
kadetkorps IJmond. Zij zetten het 
korpsschip De Zaandam weer net-
jes in de verf. (foto’s: Ko van Leeu-
wen)

Tijdens feestdagen

Gemeentehuis gesloten
In maart, april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 25 maart  Goede Vrijdag
Maandag 28 maart  Tweede Paasdag
Woensdag 27 april  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag   

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 5 
maart 2016 tot en met 11 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
Havenkade 55, vervangen kozij-
nen en gevelbeplating (07/03/2016) 
4246-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, vergroten ga-
rage (07/03/2016) 4171-2016;

Burgemeester Enschedélaan 22, 
wijzigen garagedak (06/03/2016) 
4112-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, plaatsen extra ingang 
in werkschuur (10/03/2016) 4481-
2016;
J. Kostelijklaan 20, kappen boom 
(08/03/2016) 4243-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen groen-
drager en wijzigen bestemming 
(10/03/2016) 4434-2016;
Grote Buitendijk 226, uitbouwen 
tweede verdieping (09/03/2016) 
4357-2016.



Infopagina

17 maart 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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

IJmuiden
Snelliusstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (09/03/2016) 1859-2016;
Plein 1945 105, plaatsen airco-units 
(09/03/2016) 513-2016;
Briniostraat 10 en 12, vervangen bui-
tengevelkozijnen, reinigen en her-
stellen buitenwandafwerking en 
vervangen buitengevelbladen west-
gevel (09/03/2016) 1084-2016;
Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(11/03/2016) 2501-2016;
Jupiterstraat 1, gevelwijziging en 
interne verbouwing (15/03/2016) 
2512-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 24, 
vergroten woonhuis (15/03/2016) 
1285-2016;
Terrasweg 80, vergroten 1ste verdie-
ping (11/03/2016) 2810-2016.

Santpoort-Zuid 
Wüstelaan 21,  kappen boom 
(08/03/2016) 3783-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Brederoodseweg 86, kappen boom 
(08/03/2016) 1854-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Koningsdag, op 27 april 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur. Locatie: Landje 
van Scholz, tussen Middenduiner-
weg en Burg Enschedelaan te Sant-
poort-Noord (10/03/2016) 1712-
2016;
Trotsmarkten, elke 3e zondag van de 
maand (maart t/m november) van 
11.00 tot 18.00 uur. Locatie Land-
goed Beeckesteijn te Velsen-Zuid 
(10/03/2016) 2179-2016;
Koningsdag 27 april 2016 van 09.00 
tot 21.00 uur. Van Tuijlweg/J Koste-
lijklaan Velsen-Zuid (14/03/2016) 
2943-2016;
Koningsdag 27 april 2016 van 14.00 
tot 21.00 uur. Grote Hout- Of Ko-
ningsweg thv nr. 44 te velsen-Noord 
(15/03/2016) 3058-2016.

Besluiten

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-
pompen (10/03/2016) 1587-2016;

Reamurstraat 5 en 5b, Kamerge-
wijze verhuur (15/03/2016) 19927-
2015;
3e Havenstraat 3, wijzigen bestem-
ming naar wonen (15/03/2016) 
1581-2016.

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., uitvoeren her-
stelwerkzaamheden aan bouwkavel 
43 (10/03/2016) 1042-2016;
Velserenderlaan ong., afgra-

ven grond en plaatsen steiger 
(10/03/2016) 1132-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, oprichten bijenstal 
(10/03/2016) 414-2016.

Aanvragen (vervolg)

Gewijzigd vastgesteld ‘wijzigingsplan Keetberglaan’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat zij op 1 maart 2016 
het ‘wijzigingsplan Keetberglaan’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
ontwerpwijzigingsplan heeft hier-
aan vooraf�gaand vanaf vrijdag 18 
december 2015, gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage 
gelegen. Binnen deze termijn zijn 
twee zienswijzen inge�diend.

Aanleiding
In het kader van de pilot ‘Kleinscha-

lig Opdrachtgeverschap’ worden 
op verschillende locaties bouwka-
vels ontwikkeld. Hier kunnen parti-
culieren hun eigen woning bouwen. 
Eén van de locaties betreft de loca-
tie Keetberglaan (hoek Snippenbos) 
in IJmuiden. Hier worden 25 wonin-
gen mogelijk gemaakt. Voordat er 
vergunningen verleend kunnen wor-
den, moet het bestaande bestem-
mingsplan worden gewijzigd. Dit 
gebeurt door het opstellen van een 
wijzigingsplan. Met het wijzigings-

plan wijzigt het College het bestem-
mingsplan, zodat het project kan 
worden uitgevoerd. In het bestem-
mingsplan ‘IJmuiden-West’ is reeds 
de wijzigingsmogelijkheid opgeno-
men. Met het wijzigingsplan wijzigt 
het college het bestemmingsplan, 
zodat het project kan worden uitge-
voerd.

Naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen is de waterparagraaf in 
de toelichting aangepast, verder zijn 

de zienswijzen weerlegd. Ook zijn 
ambtshalve enkele wijzigingen in de 
planregels doorgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt op de hoek Keet-
berglaan/Snippenbos, in IJmuiden 
Zeewijk. 

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het gewij-
zigd vastgestelde ‘wijzigingsplan 



Infopagina

17 maart 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Gewijzigd vastgesteld ‘wijzigingsplan Keetberglaan’
Keetberglaan’ voor een ieder met in-
gang van 17 maart a.s. gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie van het 
gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmui-
den en in de centrale bibliotheek, 
Dudokplein 16, IJmuiden.

Het wijzigingsplan, met identi-
fi catienummer NL.IMRO.WP-
0808KEETBERGLAA1-R001, is te-
vens digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen bin-
nen zes weken beroep worden in-
gediend bij de Raad van State.  Voor 
zover bezwaren bestaan tegen de 

door de gemeenteraad aangebrach-
te wijzigingen kan door belangheb-
benden daartegen eveneens beroep 
worden ingediend binnen de hier 
bovengenoemde termijn. Hiervoor 
is een gri�  erecht 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 afl oop van de genoemde be-
roepstermijn. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het be-
sluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorzie-
ning. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Aanbeveling nieuwe burgemeester van Velsen
De heer F.C. (Frank) Dales wordt 
voorgedragen als nieuwe burge-
meester van de gemeente Velsen. 
De gemeenteraad heeft dit op 
donderdag 10 maart 2016 in een 
extra raadsvergadering op voor-
stel van de vertrouwenscommis-
sie besloten.

Frank Dales (59 jaar) is getrouwd, 
heeft vier kinderen en is momen-
teel werkzaam als algemeen direc-
teur van de Nederlandse Vereniging 
tot Bescherming van Dieren (Die-
renbescherming). Daarvoor was 
Dales burgemeester van de gemeen-
te Breukelen (van 2001 tot en met 
2007). Hij begon op 23-jarige leeftijd 
als gemeenteraadslid in Purmerend 

en was in de periode 1994 tot 2001 
wethouder in Alphen aan den Rijn. 

De gemeenteraad van Velsen om-
schrijft Frank Dales als een man met 
veel passie,  ambitie en een groot 
netwerk. Hij wordt gezien als boeg-
beeld die Velsen ‘verder’ op de kaart 
kan te zetten. 

Met de voordracht van de heer Dales 
door de gemeenteraad is de proce-
dure tot benoeming van de nieuwe 
burgemeester nog niet afgerond. Op 
grond van de aanbeveling van de ge-
meenteraad doet de minister van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties een voordracht, waarna 
bij Koninklijk Besluit tot benoeming 

wordt besloten.

Het streven is om de nieuwe burge-
meester op 19 april 2016 te installe-
ren.

De vertrouwenscommissie had de 
taak om de aanbeveling voor de be-
noeming voor te bereiden. De heer 
Henk Wijkhuisen, voorzitter van de 
vertrouwenscommissie, deelde het 
besluit over de positieve aanbeve-
ling mee tijdens de extra openbare 
raadsvergadering van donderdag 10 
maart 2016.
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Velsen - Zaterdag vond het NK 
judo -15 jaar plaats in Omnis-
port Apeldoorn. Judoka’s van 
Ben Rietdijk Sport Elena van de 
Brink en Blanca Uijtendaal zijn 
beiden derde geworden in de 
klasse -44 kilogram. Rogier de 
Vos -66 kg , Daan van de Heu-
vel+66 kg en Danae Schnei-
der -52 kg kwamen in de par-
tij om het brons net iets tekort. 
Blanca Uijtendaal werd twee 
weken geleden kampioen van 
Noord Holland en plaatste zich 
voor het Nederlands kampioen-
schap. In Apeldoorn begon ze 
sterk aan haar toernooi. Marije 
Westra kwam binnen een halve 
minuut hard met het canvas in 
aanraking. Ook Iris Klock moest 
in Blanca haar meerdere erken-
nen. In de kwart finale stond de 
Ben Rietdijk judoka tegen over 
een bekende van haar. Joanna 
van Lieshout begon met tikken 

tegen de scheenbenen en ver-
volgde hard met worpen. Ook 
op de grond bleek de judoka uit 
Zuid Nederland de sterkste te 
zijn. Van Lieshout won van Blan-
ca en werd uiteindelijk kampi-
oen van Nederland.
In de herkansing won Uijtendaal 
overtuigend en stond zo in de 
partij voor het brons.
Een spannende partij tot en 
met de laatste seconde tegen 
de Duitse Kim Ihrlich werd be-
slist in het voordeel van de Vel-
sebroekse. Aan de andere kant 
van het poule systeem stond 
trainingsmaatje Elena van de 
Brink. Elena won zonder veel 
zweetdruppels te verspillen van 
Desiree van de Hoeven uit Zuid 
Nederland. Eline Henninger was 
van een ander niveau. De judo-
ka uit Oost Nederland wist Ele-
na op de grond te controleren 
waaruit de Rietdijk judoka niet 

kon ontsnappen. De sterke van-
de Brink wist in de herkansing 
heel knap vier partijen op rij te 
winnen.
Tenslotte stond zij ook om het 
brons tegen de Oost Nederland-
se, Amanda Lich. Al snel scoor-
de de Velsebroekse een waza 
ari. Een half punt. Omdat zij al-
tijd gaat voor een ippon , heel 
punt, ging ze zich niet verschui-
len in de verdediging maar ging 
ook nu voor het punt. Omdat 
Lich alle risico nam en een hal-
ve aanval maakte, kon Elena de-
ze overnemen en het volle punt 
maken. Het brons was voor Ele-
na van de brink. Eline Henninger 
won uiteindelijk het zilver. Da-
nae Schneider stond in de hal-
ve finale met een klein verschil 
voor, maar kreeg toch een klein 
punt tegen en verspeelde zo 
haar finale plaats. Om het brons 
kwam ze ook net iets te kort en 

moest zo tevreden zijn met een 
5e plaats. Deze plek was er ook 
voor Daan van de Heuvel in de 
zwaarste klasse -66 kg. Hij mag 
volgend jaar nog een keer aan 
deze kampioenschappen deel-
nemen omdat hij een van de 
jongste was. Rogier de Vos rook 

nog wel aan de bronzen medail-
le maar hij belandde uiteinde-
lijk in een ijzersterke houdgreep. 
Rogier de Vos doet volgend jaar 
mee aan de NK. -18 jaar. Hij is 
volgend jaar te oud voor deze 
categorie.




