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Afscheid en installatie 
leden gemeenteraad Velsen
Op woensdag 26 maart 2014 nemen de raadsleden die niet terug-
keren in de Velsense gemeenteraad afscheid tijdens een openbare 

raadsvergadering, aanvang om 19.30 uur.

Aansluitend, naar verwachting vanaf 20.30 uur, is er in de Burgerzaal van 
het gemeentehuis een afscheidsreceptie. Tijdens deze receptie kunnen 

de inwoners van Velsen de vertrekkende raadsleden persoonlijk de hand 
schudden.

Op donderdag 27 maart, aanvang 19.30 uur, installeert burgemees-
ter Franc M. Weerwind de nieuwe gemeenteraad van Velsen. Aanslui-

tend kunnen de inwoners tijdens een receptie in de Burgerzaal de nieuwe 
raadsleden feliciteren.

Prinses Margriet heropent 
vernieuwd gemeentehuis
Volgende week woensdag 26 
maart om 15.00 uur komt Hare Ko-
ninklijke Hoogheid Prinses Mar-
griet der Nederlanden naar IJmui-
den om het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen te herope-
nen. De gemeente kijkt uit naar dit 
koninklijke bezoek. In 1965 open-
de Prinses Margriet het splinter-
nieuwe gemeentehuis, dat archi-
tect W.M. Dudok heeft ontworpen. 
De heropening wordt live uitge-
zonden door RTV Seaport. De uit-
zending begint om 14.30 uur.

In december 2012 is de renovatie van 
het monumentale gemeentehuis van 
Velsen aan het Plein 1945 gestart. De 
aanleiding was de aanwezigheid van 
asbest, de slechte klimaatbeheersing 
en het hoge energieverbruik. Mo-
menteel wordt druk gewerkt aan de 
afronding van de renovatie.

Over het programma rond de ope-
ningsceremonie is goed nagedacht. 

Burgemeester Weerwind zal de Prin-
ses welkom heten. Daarna volgt on-
der meer een lezing van de archi-
tectuurhistoricus Herman van Ber-
geijk over Dudok. Bovendien kunt u 
meekijken als de Prinses wordt rond-
geleid. Voor de muzikale omlijsting 
tekent de IJmuider Harmonie met 
Operagezelschap Bel Canto en stads-
beiaardier Wim Ruitenbeek. Een rap 
van stadsdichter Bjorn van Houten 
maakt eveneens onderdeel uit van 
het programma.

In tegenstelling tot 1965 speelt de 
heropening zich binnen af. RTV 
Seaport zendt de ceremonie uit, zo-
dat u toch kan genieten van het be-
zoek. Vanaf 14.30 uur start RTV 
Seaport met interviews. De uitzen-
ding duurt tot ongeveer 16.15 uur. 
Commentator is Gertjan Huijbens. 
De uitzending wordt in de dagen er-
na nog enkele malen herhaald en is 
ook te zien op RTV Seaport / uitzen-
ding gemist.

Voor levensreddend werk

Brons voor Klaas van Duijn
De heer Klaas van Duijn uit het 
Zuid-Hollandse Valkenburg heeft 
uit handen van burgemeester 
Weerwind een bronzen medail-
le met bijpassend getuigschrift 
van de Maatschappij tot Redding 
van Drenkelingen ontvangen. Dit 
vanwege zijn levensreddend op-
treden aan de Trawlerkade op 
dinsdag 29 oktober 2013. De Ko-
ninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij kreeg eveneens 
een oorkonde vanwege haar on-
dersteuning bij de reddingsactie.

Het slachtoffer was te water ge-
raakt aan de Trawlerkade in IJmui-
den. De heer Van Duijn (33), visser 

van beroep en toevallig in de buurt 
van het onheil, aarzelde geen mo-
ment en sprong in het water. Het 
ongeluk werd gesignaleerd door de 
schipper van de KNRM. Een vijftal 
bemanningsleden rukte uit met de 
reddingboot ‘Koos van Messel’. Sa-
men werd het slachtoffer tijdig aan 
boord gebracht. De uitreiking vond 
plaats in het gebouw van de KNRM 
in IJmuiden. 

Op  de foto van links naar rechts: 
Dave Mol, Walter Schol, Lars Kor-
ver, Ton Haasnoot, redder Klaas 
van Duijn en burgemeester Franc 
Weerwind. (foto: Ko van Leeuwen)

Jury Fietsstad in Velsen
Wordt Velsen Fietsstad 2014? Dat 
wordt pas bekend op 8 mei 2014. 
Dinsdagmiddag 18 maart fietste de 
jury kriskras door de gemeente Vel-
sen. Zij werd begeleid door verkeers-
wethouder Ronald Vennik, fietsdes-
kundigen van de gemeente en ver-
tegenwoordigers van de lokale Fiet-
sersbond. De eerste reactie van de ju-
ry was zeer positief.

De Fietsersbond heeft deze wedstrijd 
bedacht. De belangenvereniging voor 

fietsers in Nederland wil de gemeente 
bekronen, die het meeste doet om hin-
dernissen voor de fietsers weg te nemen. 
De jury keek naar goed aangelegde en 
prima onderhouden fietsroutes. Fiets-
paden, waarop je zo prettig en veilig mo-
gelijk kan doorfietsen zonder obstakels 
als gevaarlijke kruisingen en verkeerd 
geplaatste paaltjes. Ook de gemeenten 
Almere, Eindhoven, Enschede en Zwol-
le zijn genomineerd voor de titel Fiets-
stad 2014. Er wordt met spanning op de 
uitslag gewacht. (foto: Ko van Leeuwen)
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Onderzoek luchtkwaliteit
Vrijdag 14 maart zijn tijdelijk twee 
mobiele meetpunten in gebruik 
genomen. Deze zijn bedoeld om 
de hoeveelheid fijn stof in de lucht 
te meten. De meetpunten zijn te 
vinden aan de Dorpsweide (Julia-
naweg/Zeecroft) en bij Paasdal in 
Wijk aan Zee.

Fijn stof in de lucht kan schadelij-
ke effecten op de gezondheid heb-
ben. De Europese Unie heeft daarom 
in 1999 grenswaarden voor fijn stof 
(PM10) vastgesteld. De resultaten 
van de tijdelijke meetpunten worden 
onder meer vergeleken met die van 
het bestaande meetstation Banjaert 
in Wijk aan Zee. Komende zes maan-
den wordt op basis van de meetresul-
taten onderzocht of een extra meet-
punt noodzakelijk is.

Het verzoek om een extra meetpunt in 
bewoond gebied te plaatsen komt van 
de Dorpsraad Wijk aan Zee. Het initi-
atief is uitgewerkt in samenwerking 
met de provincie Noord-Holland, de 
vier IJmondgemeenten, Milieufede-
ratie en Tata Steel. Bij de ingebruik-
name van de meetpunten toonden 

hun afgevaardigden zich zeer tevre-
den over de gezamenlijke aanpak. 

Regelmatig wordt overlegd en onder-
zocht hoe de kwaliteit van de leef-
omgeving in de IJmond  kan worden 
verbeterd. Het is van belang een goe-
de balans te vinden tussen economi-
sche ontwikkeling in de regio en een 
gezonde leefomgeving. Bij dit overleg 
zitten verder gemeente Amsterdam, 
Rijkswaterstaat, Ministerie I&M,  
Zeehaven IJmuiden en Haven Am-
sterdam

De provincie meet continu de lucht-
kwaliteit in de IJmond. De resultaten 
zijn te vinden op: http://www.lucht-
metingen.noord-holland.nl/.

Op de foto staan van links naar rechts 
Peter Weel, voorzitter Dorpsraad 
Wijk aan Zee. Hans van den Berg, Ta-
ta Steel, Haydar Erol, wethouder mi-
lieu, gemeente Beverwijk, Tjeerd 
Talsma, gedeputeerde milieu provin-
cie Noord-Holland en Annette Baer-
veldt, wethouder gezondheid, ge-
meente Velsen. (foto: Milieudienst 
IJmond)

Wijkerstraatweg opgeknapt
De Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord wordt opgeknapt. Afgelo-
pen maandag is gestart met de 
werkzaamheden. De weg wordt 
niet alleen veiliger, maar ook 
mooier gemaakt. Zo komen in de 
rijbaan de gebakken oranje klin-
kers weer terug. Bovendien wor-
den er extra parkeerplaatsen ge-
maakt. Naar schatting zal de klus 
10 tot 12 weken duren. 

De opknapbeurt bestaat ook uit 
maatregelen tegen te hard rij-
den. Ter hoogte van de kiosken en 
de poort tussen de nummers 132 
en 134 zullen twee drempels wor-
den geplaatst. Het plateau op de 
kruising Wijkerstraatweg/Doel-
manstraat wordt verplaatst naar 
de kruising Wijkerstraatweg/Heir-
weg.

Verder komen er extra parkeer-
plaatsen. Op de ventweg voor de 
winkels gaat een parkeerschijfzo-
ne gelden( blauwe zone). De tijden 
voor deze zone zijn van maandag tot 

en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 
uur. In overleg met de ondernemers 
en bewoners wordt de parkeerduur 
uitgebreid van 1 uur naar 2 uur. Dit 
is een proef voor een jaar. Meer in-
formatie bij de gemeente Velsen via 
telefoonnummer: 140255

Het is belangrijk dat gedurende die 
periode de auto’s buiten het werk-
terrein worden geparkeerd. De be-
woners worden verzocht het huis-
vuil buiten het werkterrein te zet-
ten. Wie dat zelf niet kan, kan de 
hulp inroepen van het personeel 
van aannemer De Bie Wegenbouw. 
De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 maart 

is er weer gratis compost te halen 
op de wijkpost aan de Wijnoldy 
Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid. 
De compost is afkomstig van HVC, 
het afval-, grondstoffen- en ener-
gienutsbedrijf. Neem een schep, 
een vuilniszak of een (krui)wagen 
mee.

Bij de wijkpost Santpoort aan de 

Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid ligt een berg compost 
klaar. Iedereen kan het gratis opha-
len op vrijdag 28 maart tussen 08.00 
en 16.00 uur en op zaterdag 29 maart 
tussen 08.00 en 14.00 uur. U moet zelf 
een schep meenemen en zakken of 
kruiwagens om de compost in te doen.

HVC organiseert deze gratis com-
postactie al voor het zesde jaar.  

Neem schep, zak of kruiwagen mee

Gratis compost op te halen

Woensdag 12 maart was het Nati-
onale Boomfeestdag met als the-
ma: ‘Kiezen voor Bomen’. Aange-
stoken door de lentesfeer plantten 
de wethouders Baerveldt, Vennik, 
Te Beest en Westerman niet al-
leen bomen, maar ook heesters in 
het nieuw aangelegde plantsoen 
bij de Mercuriusstraat-Planeten-
weg. Zij kregen hulp van ruim der-
tig leerlingen van basisschool De 
Zandloper.

De viering van Boomfeestdag vindt 
normaal plaats op de 3e woensdag 
van maart. Door de gemeentelijke 
verkiezingen was dit evenement dit 
jaar naar voren gehaald. De Natio-
nale Boomfeestdag was voor de ge-
meente Velsen aanleiding om de aan-
leg van het plantsoen bij de Mercuri-
usstraat-Planetenweg af te ronden.
Paardenkastanjes en sierkersen zijn 
geplant. Naast bomen zullen straks 
ook struiken het plantsoen opfleu-
ren. Alle heesters en bomen krij-
gen witte bloemen en zijn een soort 
‘snack’ voor vlinders en bijen. De 
bloeitijd van de heesters en bomen 
loopt van maart tot en met septem-
ber.

Het plantsoen is ook opgeknapt met 
nieuwe wandelpaden. Het kunst-
werk is teruggezet op zijn oude plek 
en het grasveld inmiddels ingezaaid. 
De paden door het plantsoen zijn van 
dezelfde soort en kleur stenen als het 
winkelplein aan de overkant van de 
Planetenweg. 

Op de foto plant wethouder Robert te 
Beest samen met leerlingen van ba-
sisschool De Zandloper een boom. 
(foto: gemeente Velsen)

‘Kiezen voor Bomen’

Nationale Boomfeestdag
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Buurtbuslijn 481 kan meer worden benut
Het aantal reizigers dat gebruik 
maakt van de buurtbuslijn 481, 
die Overveen via Bloemendaal 
en Santpoort met Haarlem-noord 
verbindt, valt tegen. Het passa-
giersaanbod schommelt tussen 
350 en 380 reizigers per maand. 
Gerekend was op 400 passagiers. 
De buurtbusvereniging wil onder-
zoeken of het mogelijk is om de 
bus naar het centrum van Haarlem 
te laten rijden.

De tegenvallende resultaten zijn op 
te maken uit de vervoercijfers van 
Connexxion op basis van het ge-
bruik van de OV-chipkaart en de los-

se kaartverkoop. De voorzitter van 
de Vereniging Buurtbus Bloemen-
daal Santpoort, Luuk Jacobs, maakt 
zich zorgen. ,,Als het gebruik van de 
buurtbus op deze cijfers blijft steken, 
is dat te weinig om in het najaar voor 
een nieuwe subsidie van de provincie 
Noord-Holland in aanmerking te ko-
men.’’ De buurtbuslijn 481 rijdt sinds 
oktober 2013.

De leden van de Vereniging Buurtbus 
Bloemendaal Santpoort en de chauf-
feurs willen graag meer reizigers ver-
voeren. Dat maakt het vrijwilligers-
werk alleen maar leuker en zinvoller. 
De buurtbus Bloemendaal Santpoort 

rijdt niet naar de centrale stad. Wel 
geeft de buurtbus een goede over-
stap op de treinstations. En brengt zij 
haar passagiers naar het Delftplein 
en de Korte Zijlweg, waar ze kunnen 
overstappen op gewoon busvervoer.

Doorrijden naar Haarlem Centrum 
is een optie voor de toekomst. Luuk 
Jacobs daarover: ,,In het reguliere 
overleg met de provincie Noord-Hol-
land en Connexxion zullen we dit ze-
ker aan de orde stellen.’’ Meer in-
fo over de buurtbuslijn 481 staat op 
www.buurtbusbs.nl. (foto: gemeen-
te Velsen)

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

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

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

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

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

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

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

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
maart tot en met 14 maart 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willebrordstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (10/03/2014) w14.000105 

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 119, wind- en 
waterdicht maken boerderij en kap-
berg (12/03/2014) w14.000112 
(rijksmonument)

Santpoort-Noord
Wüstelaan ong., kappen boom 
(12/03/2014) w14.000109
Burgemeester Enschedelaan 

42, kappen boom (10/03/2014) 
w14.000104
Burgemeester Enschedelaan 38, 
kappen (monumentale) boom 
(13/03/2014) w14.000115
Burgemeester Enschedelaan 
66, sloop en nieuwbouw school 
(13/03/2014) w14.000116

Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0075, plaatsen tuinhuis-
je (10/03/2014) w14.000107
Brederoodseweg 43, kappen 2 bo-
men (13/03/2014) w14.000114

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 31, 
plaatsen dakkapel (13/03/2014) 
w14.000113.

Velserbroek
Zandhoornbloem 7, kappen 4 bomen 
(09/03/2014) w14.000103
Zadelmakerstraat 98, plaatsen 
hek en behuizing afvalcontainers 

(11/03/2014) W14.000106
Oostlaan ong., realiseren weg tus-
sen A9 en N208 (calamiteitenboog) 
(10/03/2014) w14.000108
Galle Promenade 137, plaatsen 2 ra-
men in buitengevel (12/03/2014) 
w14.000110
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
boom  (12/03/2014) w14.000111

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.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag.  Deze aanvraag 
met bijbehorende ontwerpomge-
vingsvergunning en overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
21 maart 2014 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens zijn deze stukken digi-
taal in te zien op de website velsen.nl 
via het menu bekendmakingen/ di-
rect naar/ meer nieuws/ inzage (ont-
werp)besluiten. 

Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wet-

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

IJmuiden
Andromedastraat 2, vergroten 
woning met erker (12/03/2014) 
w14.000021

Oosterduinplein 8, plaatsen dakka-
pel (17/03/2014) w14.000024

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, kappen 2 bo-
men (18/03/2014) w14.000114

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ning
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft de vol-
gende omgeveningsvergunning ge-
weigerd: 

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vergroten paviljoen 
(17/03/2014) w13.000423

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
25 april tot en met 4 mei 2014, ker-
mis, Kennemerplein te IJmuiden, 
(18/03/2014) u14.000531;
8 tot en met 12 oktober 2014, ker-
mis, Vestingplein te Velserbroek 
(18/03/2014) u14.000564.

houders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-

baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft het volgen-

de ontwerpbesluit: IJmuiden
Dokweg ong. en Badweg ong., plaat-
sen tijdelijke toeristische bebording 
(14/03/2014) w13.000447.

Aanvragen (vervolg)

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben met 
gebruikmaking van artikel 2:5, lid 
2 van de gewijzigde Algemene 
plaatselijke verordening gemeen-
te Velsen 2009 en met inacht-
neming van artikel 1:3, lid 4 en 
hoofdstuk 4, titel 4.3 van de Al-

gemene wet bestuursrecht in hun 
vergadering van 18 maart 2014 
besloten tot:

- intrekking van de Beleidsregel Uit-
stallingen gemeente Velsen 2008;

- vaststelling van de Beleidsregel 

Uitstallingen gemeente Velsen 2014.
In deze beleidsregel worden nade-
re eisen gesteld aan het plaatsen van 
uitstallingen op de openbare weg, 
meer in het bijzonder bij winkels en 
geldt voor de gehele gemeente. De 
nieuwe beleidsregel is een update 
van die van 2008. De uitgangspunten 

van de beleidsregel van 2008 zijn on-
gewijzigd gebleven. De beleidsregel 
treedt in werking op 21 maart 2014. 

De beleidsregel kunt u terugvinden 
in de Regelingenbank op de website 
van de gemeente Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- het gedeelte van de Dinkgrevel-
aan te Santpoort-Noord tussen 
de kruising met de Terrasweg en 
huisnummer 19 gesloten te verkla-
ren in beide richtingen voor voer-
tuigen, ruiters en geleiders van rij- 
of trekdieren of vee middels het 
plaatsen van borden C1, zoals be-
doeld in bijlage I van het reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

- het gedeelte van de Dinkgrevel-
aan te Santpoort-Noord tussen 
de kruising met de Terrasweg en 
huisnummer 19 gesloten te verkla-
ren in beide richtingen voor voet-
gangers middels het plaatsen van 
borden C16, zoals bedoeld in bijla-
ge I van het reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990;

- de afzetting uit te voeren conform 
de bijgevoegde bebordingsteke-
ning.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.
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Vastgesteld bestemmingsplan “Curacaostraat”

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- een parkeerverbod in te stellen op 
een deel van de westzijde van de 
parallelweg van de Rijksweg te Vel-
serbroek nabij perceeladres Rijks-
weg 343A door middel van het 
plaatsen van de borden E01, zoals 

bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment verkeersregels en verkeers-
tekens 1990 en het plaatsen van het 
onderbord, modelnummer: OB502.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-

nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 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) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
6 maart 2014 het bestemmings-
plan Curaçaostraat ongewijzigd 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1502CU-
RACAOSTRA1-R001) heeft vastge-
steld. Het ontwerp-bestemmings-
plan Curaçaostraat heeft hieraan 
voorafgaand vanaf vrijdag 15 no-
vember 2013, gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage gele-
gen. Binnen deze termijn zijn geen 
zienswijzen ingediend. Het be-
stemmingsplan heeft betrekking 
op het zuidelijke deel van de Cura-
çaostraat in Santpoort-Noord.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan “Curaoçao-
straat” voor een ieder met ingang 

van 21 maart 2014 totdat de beroeps-
termijn is verstreken ter inzage. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en 
daarbij behorende stukken zijn in te 
zien bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De recep-
tie is van maandag tot en met vrijdag 
geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openings-
tijden. Het bestemmingsplan is te-
vens te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt en belanghebben-

den die kunnen aantonen dat zij re-
delijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeen-
teraad kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag 
nadat het besluit ter inzage is gelegd, 
kan daartegen binnen zes weken be-
roep worden ingediend bij de Raad 
van State. 

(Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn.) Hier-
voor is een griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop 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 beslist.

IJmuiden, 10 maart 2014
Burgemeester en wethouders van 
Velsen, 
de secretaris, 
de burgemeester,

20 maart 2014 8

‘t Mosterdzaadje
Franse chansons en Sirius 
Saxophone Quartet

Santpoort-Noord - Op vrijdag 
21 maart om 20.00 uur houdt 
chansonnière José van Wa-
veren haar programma ‘José 
chante Barbara’ ten doop in ’t 
Mosterdzaadje. Zij wordt bege-
leid door de pianist Dimitar Bo-
durov. 
Op zondag 23 maart om 15.00 
uur neemt het Sirius Saxopho-
ne Quartet het publiek mee op 
prachtige en verrassende rond-
reis door Zuid-Amerika. Com-
ponisten in dit programma zijn 
Micháns, Wezel, Granados, Re-
ijven en Piazzolla.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
telefoon 023-5378625.
Vanaf een half uur voor aan-
vang is de zaal open. 
Toegang vrij, een bijdrage in 
de onkosten wenselijk. Zie ook 
www.mosterdzaadje.nl.

Principe-akkoord CAO 
voor Tata Steel
IJmuiden - Tata Steel heeft met de 
vakbonden een principe-akkoord 
bereikt over een nieuwe CAO. De 
bonden wisten een betere loons-
verhoging af te dwingen en veeg-
den voorgestelde maatregelen van 
tafel. Bestuurder Aad in ‘t Veld van 
FNV Bondgenoten: ,,Deze zeker-
heid over hun banen is heel be-
langrijk voor de mensen die hier 
werken, na al het reorganisatiege-
weld van de laatste jaren.’’
Het afnemen van vakantiedagen 
van een groep werknemers, het 
beperken van overwerk- en feest-
dagtoeslagen en het afpakken van 
de zeggenschap van de werkne-
mers over ADV-dagen, het wa-
ren met name deze voorgenomen 
maatregelen van het staalcon-
cern die de bonden in actie brach-
ten. Ze gaan nu niet door. Ook het 
werkgelegenheidspact (geen ge-
dwongen ontslagen tot 1 okto-
ber 2016) is overeind gebleven. 
Op basis van de nieuwe CAO krij-

gen de werknemers van Tata Steel 
per 1 mei een loonsverhoging van 
2%, een half jaar later komt daar 
nog eens 0,50% bij. Hierbij geldt 
een minimum van 320 euro per %. 
De hiervoor genoemde verhogin-
gen van de salarissen en salaris-
schalen gelden ook voor de belo-
ning van de leerlingen. De jeugd-
schalen worden gehandhaafd en 
per 1 april 2014 conform een afge-
sproken loontabel verhoogd. Daar 
waar uitzendkrachten binnen Ta-
ta Steel in IJmuiden langer dan 12 
maanden op vast werk zijn inge-
zet, zal het bedrijf voor deze ar-
beidsplaatsen een vacature stel-
len of (aankomend) boventallige 
werknemers herplaatsen. Onge-
veer duizend werknemers van Ta-
ta Steel liepen op 17 februari  een 
protestmars voor koopkracht en 
werkzekerheid. Vervolgens stem-
den 1.466 mensen voor staken. Bij 
Tata Steel werken ongeveer 9.000 
mensen.

Velsen - Vanaf deze week orga-
niseren Martijn van Weeren en 
Frank Anepool iedere week een 
zing-in, op zondagavond van 20.00 
tot 21.30 uur. Bij deze zing-in wor-
den regenboogliederen gezon-
gen. Dit zijn liederen met een spi-
ritueel thema, zoals nature songs, 
songs voor vrede en eenheid, hea-
ling songs en boventoonzang. De 
avond staat open voor iedereen-
De locatie (in de gemeente Vel-
sen) hangt af van het aantal deel-
nemers en wordt na aanmelding 
bekend gemaakt. Aanmelden: 
Martijn, 06-36156335 of Frank 06-
22510992. Zie ook www.zingnu.nl.

Zing-In
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tekens 1990 en het plaatsen van het 
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