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• Extra steun voor mensen die moei-
lijk aan het werk komen: IJmond 
Werkt! gaat verschillende groepen 
mensen extra ondersteunen die 
maar moeilijk aan het werk komen. 
Er is een subsidie bij het Europees 
Sociaal Fonds voor aangevraagd. 

• Voorontwerp bestemmingsplan 
IJmuiden Oost: dit plan komt op 
14 maart voor zes weken in de in-
spraak. In de nieuwe planologische 
regeling zitten ook een paar nieu-
we ontwikkelingen.

• De Bedrijven Investerings Zone 

Havengebied IJmuiden is een feit. 
Ondernemers hebben voor een 
plan gekozen dat het havengebied 
schoon, heel en veilig moet maken 
met cameratoezicht en parkma-
nagement. 

• Re-integratiebedrijf IJmond 
Werkt! heeft een nieuwe directeur. 
Erwin van Hardeveld treedt op 1 
april a.s. in dienst. 

Meer informatie over deze en ande-
re collegeberichten vindt u op www.
raad.velsen.nl.

Uit het college

‘IJmuiden aan Zee 
gewilde kustplaats’
Op 10 maart bracht Joke Geld-
hof, gedeputeerde van de pro-
vincie Noord-Holland voor Ruim-
telijke ordening en Wonen, een 
bezoek aan IJmuiden aan Zee. 
Zij werd ontvangen door wet-
houder Ronald Vennik.

Onder een stralende zonnehemel 
kreeg de gedeputeerde uitleg over 
de plannen voor de IJmuidense 
kust. De gemeente Velsen en pro-
jectontwikkelaar Kondor Wessels 
hebben de ambitie om van IJmui-
den aan Zee stap voor stap een 
duurzame en blijvend gewilde kust-

plaats te maken. Genieten van de 
natuur en de zee, maar ook van het 
rauwe karakter van IJmuiden. 

De komst van Joke Geldhof maak-
te onderdeel uit van een werkbe-
zoek aan de regio IJmond. Daarna 
ging ze nog twee ruimtelijke projec-
ten in Beverwijk en Heemskerk be-
kijken. 

Op de foto staan van links naar 
rechts de wethouders Dorenbos 
(Beverwijk), Frowijn (Heemskerk), 
gedeputeerde Geldhof en wethou-
der Vennik. (foto: gemeente Velsen)

Hulp bij opvoeding
Heeft u 1 of meerder jonge kinde-
ren en kan u hulp gebruiken bij de 
opvoeding? Dan biedt het project 
‘Home-Start’ van Socius uitkomst.

Het programma biedt ondersteu-
ning, hulp en vriendschap aan ouders 
door de inzet van speciaal daartoe 
opgeleide vrijwilligers, die wekelijks 
een dagdeel meedraaien in het gezin. 
Alle vrijwilligers zijn zelf ook ouder 

of hebben veel ervaring met het op-
voeden van kinderen. Inmiddels zijn 
er meerdere gezinnen in de gemeen-
te, die gebruik maken van dit aanbod. 
Het voorziet duidelijk in een behoef-
te en de ouders zijn erg blij met ‘hun’ 
vrijwilliger. Ze merken dat hun pro-
blemen minder groot worden en dat 
ze zich sterker voelen in de opvoe-
ding. Kijk op  www.home-start.nl of 
mail naar yzeijlmans@socius-md.nl.

Inzet wethouders NL Doet
Afgelopen weekend stond in het 
teken van NL Doet. Een jaarlijkse, 
nationale vrijwilligersactie voor 
overheid, bedrijven en particulie-
ren.

Ook in Velsen werd druk geklust. 
Zo ook de wethouders Robert te 
Beest en Annette Baerveldt. Laatst-
genoemde sjouwde stenen voor het 

Zee-en Havenmuseum. Daar moest 
de tuin worden vervangen door te-
gels, zodat het buitenmuseum kan 
worden vergroot. 

In het buurthuis De Dwarsligger in 
IJmuiden werkte Robert te Beest 
mee aan een high tea voor ouderen, 
die doorgaans niet zoveel uitjes heb-
ben. (foto: Reinder Weidijk)
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Werk aan de weg in 2017
Zoals u ongetwijfeld heeft erva-
ren, zijn er verschillende hoofd-
wegen in onze gemeente in on-
derhoud.

Zoals u ongetwijfeld heeft ervaren, 
zijn er verschillende hoofdwegen 
in onze gemeente in onderhoud. Er 
wordt hard gewerkt aan de weg. Dit 
soort grote projecten gaan vaak ge-
paard met afsluitingen en omlei-
dingsroutes. De gemeente probeert 
de werkzaamheden zo goed mogelijk 
op elkaar af te stemmen om gecom-
pliceerde omleidingen en onbereik-
bare gebieden te voorkomen. Toch is 
enige overlast onvermijdelijk. 

Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de Plein 1945 (pro-
ject Lange Nieuwstraat) en Brinio-
straat (project P.J. Troelstraweg). De 
werkzaamheden zijn eind maart af-
gerond.

De Noostraat
Als de werkzaamheden aan het Plein 
1945 klaar zijn, kan gestart worden 
met de reconstructie van de krui-
sing De Noostraat- Plein 1945 en de 
Raadhuisstraat. Dit is niet eerder 
mogelijk, omdat de Raadhuisstraat 
op dit moment in de omleidingsrou-

te voor het verkeer is opgenomen. 
Tegelijkertijd met de werkzaamhe-
den aan de kruising De Noostraat-
Plein 1945 wordt het straatwerk 
rond de Stadsschouwburg en de Ce-
derstraat opgepakt, mits de Brinio-
straat weer toegankelijk is. 

Driehuis/Velsen-zuid 
In 2017 staan ook voor Velsen-zuid 
en Driehuis projecten op de rol. In 
de zomervakantie is het de beurt 
aan het project ‘rotonde Minister 
van Houtenlaan’. Binnen dit project 
wordt van de kruising Minister van 
Houtenlaan met de Zeeweg een ro-
tonde gemaakt en komen er vrij lig-
gende fi etspaden op de rotonde Drie-
huizerkerkweg. Tegelijkertijd zal de 
tussenliggende Waterloolaan wor-
den opgeknapt. De uitvoering ge-
beurt in verschillende fases, waarbij 
telkens wordt gekeken naar de beste 
oplossing voor het verkeer.

Naast deze grote projecten worden 
ook diverse kleine projecten opge-
start, maar deze hebben minder im-
pact op de ontsluitingswegen en om-
leidingen. Voor de start van elk af-
zonderlijk project worden gebrui-
kers en omwonenden geïnformeerd 
over de exacte planning en fasering. 
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2017 

    1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

1 P.J. Troelstraweg (HOV deeltracé 6)         
2 Lange Nieuwstraat (HOV deeltracé 7 en 8)         

3 Raadhuisstraat inclusief kruising De Noostraat     gereed mei 

4 Groeneweg omgeving Stadsschouwburg     gereed juli 

5 Rotonde Minister van Houtenlaan, Waterloolaan en rotonde Driehuizerkerkweg         

6 Zeeweg asfaltonderhoud (zwembad tot Minister van Houtenlaan)         

Week van het Geld 2017: 27 tot en met 31 maart
Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart 
is het weer de Week van het Geld. Net als 
andere jaren hebben we in de gemeente Vel-
sen een leuk gevarieerd programma voor al-
le leeftijden. Hieronder een kort overzicht. 
Kom kijken, maak plezier en steek er wat van 
op!

Hoe ga je goed met je geld om? Mike-E en Spike-
Y  laten dat zien aan alle basisscholen in Vel-
sen. Theatervoorstellingen voor kinderen van 
groep 6 en 8 op donderdag 23 maart en dinsdag 
28 maart.

Een lekker maaltje koken met weinig geld: Het 
jongerencentrum De Koe en het Sociaal Wijk-
team organiseren een ‘budgetkookavond’ voor 
jongeren. Woensdag 29 maart van 19.00 – 20.30 
uur. Meedoen is gratis, aanmelden is handig via 
velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl. 
Op donderdag 30 maart staat het Sociaal Wijk-
team van 14.00 tot 16.00 uur op het Canopus-

plein (bij de Lidl) met de Formulieren Briga-
de. Vooral interessant voor mensen met een 
klein (minimum) inkomen. De brigade weet of 
ze recht hebben op een ‘regeling van de gemeen-
te’ – voor een fi ets voor een kind, een 10-baden 
zwemkaart of iets anders. De Brigade kan ook 
helpen met de aanvraag. 
En u kunt wat winnen! Het wijkteam heeft een 
spaarvarken staan. Als u raadt hoeveel geld er in 
zit, mag u het houden! U kunt met al uw geldvra-
gen (of andere zaken) bij het Sociaal Wijkteam 
terecht; daar staan ze voor. 

Ook ouders van kinderen uit groep 7, 8 en brug-
klassen kunnen naar het theater: op donderdag-
avond 30 maart in Wijkcentrum de Stek speelt 
de Theatergroep PlayBack; herkenning, plezier 
en tips! Graag aanmelden in het wijkcentrum of  
via velsennoord-velserbroek@swtvelsen.nl.

Het hele programma van de Week van het Geld 
staat op www.velsen.nl. 

Skaeve Huse
In het voorjaar van 2019 worden 
maximaal zes Skaeve Huse ge-
bouwd. De Skaeve Huse komen op 
het terrein aan de Broekeroog te-
genover het Hillegondswegje.

Skaeve Huse is een idee uit Dene-
marken. Het zijn eenvoudige inge-
richte wooneenheden voor één of 
twee personen, op enige afstand van 
andere huizen. Bewoners van Skae-
ve Huse hebben meestal onvoldoen-
de sociale vaardigheden. Hierdoor 
is het voor hen lastig om in een nor-
male woonwijk te wonen. De erva-
ring uit andere plaatsen in Neder-
land leert dat het wel goed gaat als zij 
met enige begeleiding op een rusti-
ge plek wonen. De gemeente Velsen 
heeft een samenwerkingsovereen-
komst (SOK) gesloten met Velison 
Wonen en Woningbedrijf Velsen om 
de Skaeve Huse te realiseren.

Participatie
Op 14 maart 2017 is er een informa-
tie- en participatie-avond geweest 
over het plan. Hier waren ongeveer 
50 buurtbewoners aanwezig. Om 
dit plan mogelijk te maken moet de 
gemeenteraad een startdocument 
vaststellen op basis waarvan de pla-
nologische procedure (het bestem-
mingsplan) wordt opgestart. Tot en 
met 29 maart 2017 kunt u nu al uw 
ideeën over en opmerkingen op dit 
plan sturen naar skaevehuse@vel-
sen.nl of naar Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden. 

Meer informatie of vragen?
Op de website www.velsen.nl staat 
meer informatie en een vraag- en 
antwoordlijst over dit onderwerp. 
Staat uw vraag hier niet bij? Mail de-
ze dan naar skaevehuse@velsen.nl 
of bel 0255-567200.
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Presentatie BRAK! IJmuiden
De ontwikkeling van het toekom-
stige kust-, informatie- en innova-
tiecentrum BRAK! IJmuiden gaat 
gestaag verder. Afgelopen dins-
dag 14 maart was er een zogehe-
ten denksessie in paviljoen Nova 
Zembla in IJmuiden aan Zee, on-
der leiding van Jack Spijkerman, 
ambassadeur van BRAK! en me-
diapersoonlijkheid.

Ook was de Velsense wethouder Ro-
bert te Beest aanwezig, samen met 
vertegenwoordigers van het Pie-
ter Vermeulen Museum, Natuurmo-
numenten, Arbode Maritiem, HVC, 
Huis van Hilde, Zeewierboerderij en 
het IJmuider Zee- en Havenmuseum. 
Iedereen kon reageren op het con-
cept programma en meedenken, want 
BRAK! werkt graag samen.

“Ga mee met het klimaat” is een ver-

dere uitwerking van het oorspronke-
lijke concept voor BRAK! IJmuiden. 
Zo kunnen bezoekers van het toe-
komstige BRAK! bijvoorbeeld erva-
ren welke gevolgen van klimaatver-
andering op ons afk omen en hoe we 
ons daar als kustbewoners op kunnen 
aanpassen. Als we niet meegaan met 
het klimaat, kunnen we beter onze 
biezen pakken. Wat is nodig, bijvoor-
beeld op het gebied van veiligheid en 
waterbeheer? Wat kan ik zelf doen? 
En wat betekent de opwarming van 
de aarde voor de natuur? Raken we 
planten en dieren kwijt? Of worden 
fl ora en fauna juist rijker met nieuwe 
soorten die onze kant op komen? 

Wie BRAK! heeft bezocht begrijpt 
hoe water en klimaat onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden, en voelt 
zich hierbij betrokken. (foto: Reinder 
Weidijk)

Nieuw programma over lokale politiek en actualiteit
Vanaf zondag 19 maart komt RTV 
Seaport met het nieuwe tv-pro-
gramma Plein 45. Dit programma 
wil op toegankelijke wijze duiding 
geven aan de politieke actualiteit 
en belangrijke ontwikkelingen in 
de gemeente Velsen en de regio. 
In de eerste afl evering gaat het 
vooral over de strategische agen-
da van Velsen en de ontwikkelin-
gen in IJmondverband. 

Vanaf zondag 19 maart komt RTV 
Seaport met het nieuwe tv-program-
ma Plein 45. Dit programma wil op 
toegankelijke wijze duiding geven 
aan de politieke actualiteit en belang-
rijke ontwikkelingen in de gemeente 
Velsen en de regio. In de eerste afl e-
vering gaat het vooral over de strate-
gische agenda van Velsen en de ont-
wikkelingen in IJmondverband.  Het 
doel van Plein 45 is om inzichtelijk te 

maken welke belangen en afwegin-
gen ten grondslag liggen aan beleid 
en politieke besluitvorming en wat de 
impact hiervan is op de lokale en regi-
onale samenleving. Dit gebeurt door 
middel van interviews met collegele-
den, raadsleden en andere gasten uit 
het bedrijfsleven en de maatschappij 
die bij het betreff ende onderwerp be-
trokken zijn.

Plein 45 bestaat uit drie blokken in-
terviews van circa 20 minuten. In de 
eerste afl evering komen achtereen-
volgens burgemeester Frank Dales, 
de raadsleden en fractievoorzitters 
Henk Wijkhuisen (D’66), Leo Kwant 
(LGV) en Iskandar Sitompul (Groen 
Links) en Ton van der Scheer van On-
dernemersvereniging IJmond en Ron 
Eman van Rabobank IJmond aan het 
woord. Onderwerpen zijn onder an-
dere de Visie op Velsen en de burger-

participatie bij de strategische agen-
da, de onderwerpen die worden be-
sproken in de zogenaamde IJmond-
commissie en het rapport de Kracht 
van de IJmond. Ook kan worden in-
gegaan op actualiteit, zoals de gevol-
gen van de uitslag van de verkiezin-
gen voor Velsen en de regio.

De eerste afl evering van Plein 45 
wordt uitgezonden via Ziggo-kanaal 
40 van RTV Seaport op zondag 19 
maart om 20 uur. Herhalingen zijn er 
op ma 20-3 om 10u, di 21-3 om 20u, 
wo 22-3 om 10u, do 23-3 om 16u, vr 
24-3 om 20u en za 25-3 om 16u. Daar-
naast is het programma vanaf zon-
dagavond op elk gewenst moment 
te zien via Uitzending Gemist op de 
website www.rtvseaport.nl. Op de 
foto (Ron Pichel) Gertjan Huijbens 
in gesprek met burgemeester Frank 
Dales. 

Samen voor schone zee
10 maart jl. organiseerde KIMO 
Nederland en België en het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Mi-
lieu een bijeenkomst in het kan-
toor van Cornelis Vrolijk’s Visse-
rijmaatschappij B.V in IJmuiden. 
In ‘Samen voor een Schone Zee’ 
gaven de aanwezige partijen hun 
visie op de aanpak van afval in 
zee en hun rol daarbij.

Schoner maken en schoon houden 
van de zee. Daarover werden pre-
sentaties gegeven vanuit het per-
spectief van de havens en de visse-
rij. De Velsense wethouder Robert 
te Beest (tevens voorzitter van KI-
MO) leidde de bijeenkomst in, die 
werd op opgeluisterd door verte-
genwoordigers van de directie van 
Havenbedrijf IJmuiden, Amster-
dam, Den Helder en Waddenzee-

havens, Redersvereniging voor de 
Zeevisserij en VisNed. Ook werd 
de samenwerkingsovereenkomst 
van het Ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu en KIMO Neder-
land en België feestelijk onderte-
kend. De overeenkomst gaat over 
het voeren van het secretariaat van 
de Green Deal Schone Stranden 
en de Green Deal Visserij voor een 
schone zee. Het ministerie draagt 
ook bij aan KIMO’s Fishing for Lit-
ter Programma, waarbij vissers op-
gevist afval aan land kunnen bren-
gen voor tijdelijke opslag in havens 
en uiteindelijke recycling door af-
valbedrijven. 

Op de foto (Reinder Weidijk) wet-
houder Robert te Beest, die namens 
KIMO Nederland en België de sa-
menwerkingsovereenkomst tekent.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van  4 
maart  2017 tot en met 10 maart  
2017 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
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel 
(03/03/2017) 6014-2017;
Snippenbos ong. kavel 16, oprichten 
woning (08/03/2017) 6104-2017; 
Snippenbos ong. Kavel 25, plaatsen  
schuur en schutting (10/03/2017) 
6412-2017.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 10, kappen twee 
bomen (10/03/2017) 6392-2017;

Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen 
boom (6/03/2017) 5798-2017; 
Hoofdstraat 252, plaatsen dakraam  
(6/03/2017) 5978-2017.

Velsen-Noord
Reyndersweg 201a,  plaatsen kozijn 
in bunker (08/03/2017) 6160-2017 .

Driehuis
Van den Vondellaan 4, plaatsen dak-
kapel (06/03/2017) 5888-2017 ; 

Waterlandweg 2, vergroten woning 
(07/03/2017) 6036-2017. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 

het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in 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, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183-185,  
plaatsen  hekwerk dakterras /  wij-
zigen kozijn (08/03/217) 4530-2017;

Besluiten

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. . 

Het KCC is geopend op maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Nieuwe inkoopacties Energiek Velsen
Lokale duurzame energiecoö-
peratie Energiek Velsen is twee 
nieuwe inkoopacties gestart. Eer-
der organiseerde zij voor particu-
liere woningbezitters succesvolle 
inkoopacties voor zonnepanelen 
en spouwmuurisolatie.

In het kader van de missie van de co-
operatie om samen Velsen duurzaam 
te maken en het succes van de eerde-
re acties, staan de nieuwe inkoopac-

ties weer  in het teken van zonnepa-
nelen en spouwmuurisolatie. 

Een gezamenlijke inkoopactie is 
voordelig omdat het door de om-
vang van de aanvraag een prijsvoor-
deel oplevert. Energiek Velsen werkt 
samen met gecertifi ceerde lokale en 
regionale bedrijven. Vanuit Ener-
giek Velsen wordt ook de nazorg ge-
regeld.

Informatieavonden
Wilt u meer informatie? U bent van 
harte welkom op de informatieavon-
den op 21 maart in De Rank, Konin-
gin Wilhelminakade 265, IJmuiden, 
op 28 maart in de pastorie naast de 
Engelmunduskerk, Driehuizerkerk-
weg, Driehuis en op 30 maart in Het 
Polderhuis Velserbroek, Vesting-
plein 58, Velserbroek

Gemeente Velsen en Omgevings-
dienst IJmond ondersteunen de ac-
ties. In diverse buurten in Velsen 
valt in de komende dagen een infor-
matiefl yer op de mat.

Wilt u bij de informatieavonden 
aanwezig zijn? Gezien de verwachte 
drukte graag aanmelden via de mail: 
informatieavond@energiekvelsen.
nl. Meer informatie vindt u op: www.
energiekvelsen.nl.
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Verkeersmaatregel 1
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Lange Nieuwstraat 348, IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel 2
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Da Costalaan 2, DRIEHUIS NH

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Besluiten (vervolg)
Nabij Briniostraat 12 (hoek P. Ver-
meulenstraat /P.J. Troelstraweg), 
tijdelijk plaatsen hekwerk en gebruik 
erf als schoolplein(10/03/2017) 
1515-2017;
Eksterlaan 24, afb ouwen casco klus-
woning (10/03/2017) 5280-2017; 
Snippenbos ong. Kavel 22, oprichten 
woning (10/03/2017) 3424-2017;
Hoek Willemsplein – President 
Krugerstraat, afsluiten trapopgang 
(10/03/2017) 25896-2016;
De Ruyterstraat 178, afwijking be-
stemmingsplan plaatsen dakopbouw 

(fase 1) (13/03/2017) 4928-2017;
Scheldestraat 93, plaatsen dakkapel 
(14/03/2017) 6014-2017.  

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15B,  kappen boom 
(08/03/2017) 2358-2017 ; 
Jagtlustlaan 16 , plaatsen dakkapel 
14/03/2017) 5076-2017. 

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, plaatsen terrasover-
kapping (08/03/2017) 24711-2016;
Roos en Beeklaan 32, plaatsen erker 

(10/03/2017) 3883-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen
Beach Serie Langevelderslag Fi-
nals, Start/fi nish Langevelderslag 
keerpunt zone 4, 12 maart 2017 van 
10.00-14.00uur (09/03/2017) 5113-
2017

Busbaanloop, start/fi nish atletiek-
baan Suomi, Kerkpad 59 Santpoort-
Noord, 31 maart 2017 van 19.15 tot 
21.00 uur (09/03/2017) 2312-2017

APV artikel 5:18 Standplaatsen

Velserbroek
Verkoop oliebollen, Vestingplein, 
15 oktober t/m 31 december 2017 
(08/03/2017) 26320-2016

IJmuiden
Verkoop oliebollen, Lange Nieuw-
straat tegenover Stals, 7 oktober 
t/m 31 december 2017 (08/03/2017) 
1376-2017.

In de week van 20 maart wordt op de 
rotonde Lange Nieuwstraat / Plane-
tenweg een eik gerooid. Dit gebeurt 
omdat er een wegwijzer wordt ge-

plaatst. 

Aan de Wijkermeerweg 7  in Velsen-
noord worden 3 essen, 2 wilgen, 3 ie-

pen en 5 populieren gekapt. De bo-
men staan te dicht op het hekwerk 
en hangen te veel over. Bovendien 
zijn sommige bomen minder vitaal 

geworden. 

Kapmelding

De gemeente Velsen maakt be-
kend, dat de volgende verorde-
ningen zijn vastgesteld::

De (eerste) wijziging van de Leges-

verordening 2017;

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-

meenteblad gepubliceerd. Een uit-
draai van het elektronisch gemeen-
teblad is in te zien bij de balie van het 
stadhuis. De verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website van de 

gemeente Velsen.

Wijziging Legesverordening 2017
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Carrousel 23 maart 2017
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond, gemeente Velsen 

2017
 Deze verordening biedt de gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke ef-

fecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan.
• Bestemmingsplan Binnenhaven
 Er zijn vijf zienswijzen ingediend over onder andere de ontsluiting van 

het binnenterrein en voldoende parkeergelegenheid. Het ontwerpbestem-
mingsplan is niet gewijzigd.

• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie
 Door invoering van de omgevingswet wordt de realisatie tussen archeolo-

gie en ruimtelijke ordening steeds sterker. De beleidsnota Archeologische 
Monumentenzorg uit 2007 is hierop aangepast.

IJmondcommissie 28 maart 2017
• Toekomst IJmond Samenwerking
 In 2016 is IJmond Samenwerking geëvalueerd. Voor de versterking en 

intensivering van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen is €100.000 structureel en €60.000 incidenteel no-
dig voor 2017. Dit alles om de maatschappelijke eff ecten voor de inwoners 
en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

Raadsvergadering 6 april 2017
Voor een beschrijving van de vier laatste onderwerpen zie de Carrousel en de 
IJmondcommissie.
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aan-

wijzing lokale publieke media-instelling. 
 Volgens de Mediawet is de gemeente verplicht om een lokale publieke me-

dia-instelling in stand te houden. In 2011 heeft het Commissariaat voor de 
Media (CvdM) de Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) aangewezen. De 
gemeenteraad moet nu een positief advies uitbrengen om deze aanwijzing 
te verlengen.

• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen 

2017
• Bestemmingsplan Binnenhaven
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Toekomst IJmond samenwerking

Inspreken tijdens een vergadering? 
Wilt u over een van de onderwerpen inspreken? Dat kan tijdens de Carrousel 
en de IJmondcommissie. Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering 
tot 12.00 uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl met 
vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grif-
fi e neemt dan contact met u op. 

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn 
zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn 
daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. De lokale om-
roep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTV 
Seaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting 
van de Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV 
en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl.

Besluiten omtrent KPN locatie IJmuiden
Burgemeester en wethouders van 
Beverwijk hebben ten behoeve 
van de ontwerpbestemmingsplan 
KPN locatie te IJmuiden een ver-
zoek om vaststelling van een ho-
gere waarde voor de geluidbe-
lasting ingediend bij Omgevings-
dienst IJmond.

De hogere waarde voor de geluidbe-
lasting heeft betrekking op wegver-
keerslawaai en industrielawaai. De 
bevoegdheid van het college tot vast-
stelling van hogere waarden voor de 
geluidbelasting is gedelegeerd aan 
het dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd na-
mens genoemd dagelijks bestuur, 
maakt bekend dat er een ontwerpbe-
sluit voor het vaststellen van de ho-
gere waarde voor de geluidbelasting 
is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de hogere waarde voor de ge-
luidbelasting ligt met ingang van 
17 maart 2017 gedurende zes we-
ken, ter inzage in het gemeentehuis 
in Velsen en bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Bever-
wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervi-
sielegging kunnen belanghebben-
den schriftelijk dan wel mondeling 
zienswijzen kenbaar maken. Schrif-
telijke zienswijzen kunnen kenbaar 
gemaakt te worden bij Omgevings-
dienst IJmond, Postbus 325, 1940 
AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot 
vaststelling hogere waarde Wet ge-
luidhinder voor ontwerpbestem-
mingsplan KPN locatie te IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
telefonisch een afspraak maken met 
Omgevingsdienst IJmond, telefoon-
nummer 0251-263863.

Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor de 
KPN locatie.

Aanleiding
Het bestemmingsplan KPN loca-
tie voorziet in de ontwikkeling van 
een supermarkt en 57 woningen 
verdeeld over 2 woontorens met de 
daarbij behorende parkeerplaatsen.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in IJmuiden en 
wordt omsloten door de Merwe-
destraat, Lange Nieuwstraat Spaar-
nestraat en de Petrakerk. 

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan KPN 
locatie (idn: NL.IMRO.0453.BP-
0706KPNLOCATIE1-O001) ligt 
met ingang van 17 maart 2017 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter 
inzage. Naast het ontwerpbestem-
mingsplan liggen tevens de daarop 
betrekking hebbende onderzoeken 

en rapportages ter inzage. 

- Gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden. 

- Centrale bibliotheek, Dudokplein 
16, IJmuiden.

- Digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een zienswijze 
indienen op het ontwerpwijzigings-
plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan: Gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Of via ro@velsen.nl onder vermel-
ding van “zienswijze bestemmings-
plan KPN locatie”. Vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven. 

Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak ma-
ken met de behandelend ambtenaar, 
de heer van der Linden, telefoon-
nummer 0255-567200.




