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Bushalte Broekbergenlaan 
straks tijdelijk verplaatst
Na de rioolwerkzaamheden zal de 
Broekbergenlaan opnieuw worden 
ingericht. De bestaande bushalte 
richting Haarlem, voor lijn 75 en 
de buurtbus, komt dan te verval-
len. In plaats daarvan komt er tij-
delijk een halte ter hoogte van ca-
fé-restaurant De Wildeman, direct 
tegenover de halte richting IJmui-
den. Een ontwerp voor de defini-
tieve inpassing van de bushalte en 
de inrichting voor het eerste deel 
van de Hagelingerweg is in voor-
bereiding.

Voor de tijdelijke bushalte tegenover 
De Wildeman worden de hier aanwe-
zige invalidenparkeerplaats en laad/
loshaven één parkeerplaats opge-
schoven, zodat er ruimte komt voor 
een busperron. De bus gaat bij dit 
perron op de rijbaan stoppen om rei-
zigers in- en uit te laten stappen.

Nieuwe inrichting eerste deel 
Hagelingerweg
De bedoeling is om begin volgend 
jaar tegenover de Dekamarkt een 
nieuwe bushalte (richting Haarlem) 
te maken. Voor de definitieve situ-
atie wordt op dit moment een ont-
werp gemaakt. Dit is onderdeel van 
het project HOV-haltes Hagelin-

gerweg. Nu we hier toch aan de slag 
gaan, doet zich de kans voor om op 
het eerste deel van de Hagelingerweg 
(tussen Broekbergenlaan en Burg. 
Weertsplantsoen) ook andere wen-
sen mee te nemen. Zo willen we het 
in- en uitrijden bij de Dekamarkt ver-
soepelen door meer ruimte te maken 
in de middenberm. Vanuit steden-
bouwkundig oogpunt is het wense-
lijk om de uitstraling van dit deel van 
de Hagelingerweg te verbeteren en 
meer te betrekken bij het centrum- 
en het winkelgebied. Dit kan door 
mooiere materialen te gebruiken in 
de trottoirs en het asfalt van de rij-
baan te vernieuwen. Ook de bomen 
willen we vervangen, omdat deze 
slecht zijn ontwikkeld als gevolg van 
de hoeveelheid verkeer en het ont-
breken van een goede ondergrond.

Inspraak 
Het ontwerp van dit deel van de Ha-
gelingerweg (tussen Broekbergen-
laan en Burg. Weertsplantsoen) 
wordt de komende tijd uitgewerkt. 
Een eerste schets is al besproken met 
het wijkplatform Santpoort-Noord. 
Zodra het ontwerp gereed is, zal het 
worden voorgelegd aan het colle-
ge van B&W. Vervolgens start de in-
spraakprocedure.

Voor huishoudens

Onbeperkt grof vuil storten
Inwoners kunnen vanaf heden on-
beperkt grof huishoudelijk af-
val inleveren bij  zowel het afval-
brengstation (ABS) in Beverwijk 
als in Velsen-Zuid. Wel heeft u 
nog steeds de afvalpas nodig, die 
bij uw woonadres hoort. 

Nieuwe afvalpas aanvragen
Bent u uw afvalpas kwijt of is uw pas 
defect? Dan kunt u tot eind maart 
2015 gratis een nieuwe afvalpas aan-
vragen bij de klantenservice van 
HVC op werkdagen tussen 08.00-
17.00 uur via telefoonnummer 0800-
0700 of via e-mail klantenservice@
hvcgroep.nl. Vanaf 1 april 2015 zijn 
de kosten voor het aanvragen van 
een nieuwe afvalpas € 15,-. Nieu-
we bewoners kunnen binnen drie 
maanden na verhuizing een gratis 

afvalpas blijven aanvragen.
 
Openingstijden
ABS Beverwijk is gelegen op de Bin-
nenduinrandweg op het BUKO be-
drijventerrein in Beverwijk. ABS 
Velsen ligt aan de Amsterdamseweg 
10 in Velsen-Zuid. De openingstij-
den van beide ABS-en zijn maandag 
t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 
en zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Rotonde voor de Orionweg
Het kruispunt Orionweg/Pleiaden-
plantsoen/Raafstraat krijgt een 
rotonde. Sinds de reconstructie in 
2009 gebeuren er regelmatig on-
gevallen. Diverse aanpassingen 
aan het kruispunt boden geen op-
lossing voor het probleem.

Inspraak
Ook de ontevredenheid van de verkeers-
deelnemers heeft de gemeente doen be-
sluiten de gevaarlijke kruising aan te 
pakken. Velsen wil graag de plannen 

met u delen. U kunt het ontwerp en 
de toelichting inzien op www.velsen.
nl/meepraten in Velsen/inspraak-
onderwerpen. De inspraakperiode 
is gestart en duurt tot 27 april 2015. 
In deze periode vindt ook nog een in-
loopbijeenkomst plaats, waar ieder-
een de plannen kan inzien en zijn 
vragen kan stellen. De datum en tijd-
stip van deze bijeenkomst maakt de 
gemeente bekend op de website. Om-
wonenden krijgen hier nog een brief 
over.
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Wie vaart er mee?
Stichting SAIL Amsterdam en 
SAIL Event Partners C.V. sponso-
ren een uniek uitwisselingspro-
ject met jongeren. Dit jaar gaat 
de reis van Noorwegen of Zwe-
den naar Denemarken. Tijdens 
deze Tall Ship Race doen de jon-
geren een unieke ervaring op en 
werken ze mee op een Tall Ship.

Aan de gemeente Velsen is ge-
vraagd om een jongere tussen de 15 
en 25 te selecteren, die van 17 ju-
li tot en met 3 augustus op de Gul-
den Leeuw of van 22 juli tot en met 
3 augustus op de Vega Gamleby de-
ze reis mee wil maken. Er zijn geen 
kosten verbonden aan de reis en 
het verblijf op het schip is inbegre-
pen.

Interesse?
Heb je interesse en ben je tussen de 
15 en 25 jaar en beschikbaar in bei-

de genoemde perioden, stuur dan 
vóór 3 april 2015 een motivatie-
brief naar communicatie@velsen.
nl met daarin al je gegevens. Schrijf 
vooral waarom jij meent voor deze 
reis in aanmerking te komen!
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Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de 
deur. Tijd om de tuin een opknap-
beurtje te geven. 

Een laagje compost zorgt daar-
bij voor de nodige voeding voor de 
plantjes. Kom naar de wijkpost Sant-
poort-Zuid en schep gratis uw com-
post! 

Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan 

de Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan ie-
dereen gratis compost afhalen op de 
volgende dagen:

- Vrijdag 27 maart tussen 08.00 en 
16.00 uur

- Zaterdag 28 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, 
maar ook zakken, kruiwagens etc.

Project De Ring krijgt vorm
Het Project De Ring is op korte ter-
mijn afgerond. Zo zijn de gebou-
wen opgeleverd aan de gemeente 
en is Kreeft Infra B.V. gestart met 
de eerste werkzaamheden rondom 
de sporthal Zeewijk, bassischool 
De Zandloper en peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie. Naar verwachting 
wordt het complex half september 
officieel geopend.

Spelen Leren Bewegen 
Als straks de oude sporthal Zeewijk 
gesloopt is, krijgt het hele gebied een 
nieuwe uitstraling. Dan wordt ook het 
nieuwe multifunctionele gebouw in 
het verlengde van het Pleiadenplant-
soen goed zichtbaar. Spelen, leren en 
bewegen op één terrein. Nico Sen-
gers, lid Bovenschools Management 
daarover: “In dit gloednieuwe com-
plex zijn de ruimtes onderling met el-
kaar verbonden. Zo geven we vorm 
aan thema’s die voor de school be-
langrijk zijn: leren, gezondheid, sport 
en bewegen. Natuurlijk ligt het accent 
op de normale schoolvakken, maar al-
les gebeurt wel met een sportieve ach-
tergrond. Gezond leven door te bewe-
gen en verstandig te eten zijn belang-
rijke waarden. Keuzes leren maken 
dus!” 

Humpie Dumpie
De leiding van peuterspeelzaal Hum-
pie Dumpie is de verhuizing al aan het 
voorbereiden. Loek Timmer, manager 
van Humpie Dumpie daarover: “ Oude 
spulletjes worden uitgezocht, nieuwe 
meubeltjes worden besteld. Wij kij-
ken er naar uit om hun nieuwe lokaal 
straks in gebruik te nemen! Intussen 
maken de leidsters er met de kinderen 
nog een paar gezellige maanden van, 
in hun oude, vertrouwde lokaal. Ook 
zijn wij blij met een eigen stukje ‘be-
weegplein’, speciaal ingericht voor de 
peuters, zodat zij lekker en veilig bui-
ten kunnen spelen”. 

Beweegplein  
Met het aanleggen van een beweeg-
plein (zie impressie) gaat een langge-
koesterde wens van de basisschool en 
de peuterspeelzaal in vervulling. De 

realisatie van het openbaar beweeg-
plein is 12 maart gegund aan Nijha 
bv. De komende weken zal er nog in-
tensief overlegd worden om de laatste 
puntjes op de i te zetten.

Ingebruikname
Omdat de oude sporthal eind maart 
wordt gesloopt, neemt de gemeente 
Velsen de sporthal vervroegd in ge-
bruik. Vanaf maandag 30 maart vin-
den dan ook alle activiteiten plaats 
in de nieuwe sporthal Zeewijk. Maar 
eerst is er op 28 maart een groots vol-
leybaltoernooi, georganiseerd door 
Smashing Velsen. Woensdag 18 maart 
kregen de (vak)leerkrachten van de 
scholen en de sportverenigingen een 
rondleiding in de nieuwe sporthal. 
Tevens kregen ze instructie over het 
veilig gebruik van het sport- en spel-
materiaal en alle mogelijkheden die 
dat in zich heeft. Voor informatie of 
reserveringen: www.sportloketvel-
sen.nl of 0255-567666.

Sloop oude sporthal 
Na 30 maart start Bent Velzen & Ja-
cobs met de sloop van de oude sport-
hal Zeewijk. Als eerste starten zij met 
de noodzakelijke asbestsanering. In 
de huidige situatie vormt het asbest 
geen gevaar, maar tijdens de sloop 
wordt er extra aandacht besteed aan 
het zorgvuldig verwijderen van het 
asbest. Als dat achter de rug is, wordt 
het gebouw na een keuring vrijgege-
ven. De aannemer gaat dan de overige 
sloopwerkzaamheden doen. U zult de 
eerste 2 à 3 weken van de sloopwerk-
zaamheden asbestsaneerders zien 
werken. De werkzaamheden worden 
conform de wet en regelgeving uitge-
voerd en vormen dan ook geen risico/
gevaar voor u. 

Meer informatie
Heeft u een vraag over het project De 
Ring? Neem dan contact met ons op 
via dering@velsen.nl of het telefoon-
nummer 0255-567200. De project-
leider Steven Lehman staat u graag 
te woord. Ouders van de peuterspeel-
zaal of de school kunnen natuurlijk bij 
de schoolleiding hun vragen stellen.

Verwarde vrouw veilig 
thuis dankzij Burgernet
Dankzij Burgernet is donderdag 12 
maart 2015 een vermiste 85-jarige 
vrouw opgespoord. De verwarde 
bejaarde was zonder rollator weg-
gelopen van huis. Een deelneem-
ster van het netwerk van de politie 
zag haar lopen en meldde dit via 
het gratis telefoonnummer. En met 
succes. Na het telefoontje van de 
opmerkzame burger arriveerde de 
politie. De vrouw werd veilig naar 
huis gebracht.

Hoe werkt Burgernet ?
Het signalement van de dame was ver-
spreid via Burgernet. Bijna 5000 men-
sen in Velsen doen daar aan mee. Bij 
Burgernet doet de politie een beroep 
op de burgers. Diegenen die zich bij 

het netwerk hebben aangemeld, ont-
vangen na een incident een spraak- of 
sms-bericht met een duidelijke om-
schrijving van een persoon of voer-
tuig. Als zij de verdachte zien of an-
dere aanwijzingen hebben, kunnen zij 
gratis bellen naar 0800-0011. Zo kan 
de politie sneller en gerichter zoeken.

Momenteel wordt gemiddeld één op 
de tien Burgernetacties dankzij tips 
van deelnemers succesvol afgerond. 
Ongeveer 70% van de heterdaad aan-
houdingen die de politie verricht, is 
mede te danken aan oplettendheid 
van burgers. 

Aanmelden bij burgernet kan via 
www.burgernet.nl.
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Werkzaamheden Wijker-
meerweg en omgeving
Aanstaande maandag 23 maart  
begint de firma Hussaarts bv met 
haar werkzaamheden aan de Wij-
kermeerweg, de Wijkerstraatweg 
(gedeeltelijk) en de Vletterlieden-
straat in Velsen-Noord. De hoofd-
riolering wordt vervangen, de we-
gen opnieuw ingedeeld en er ko-
men parkeerplaatsen. Verder gaat 
veel aandacht uit naar het groen. 
Bovendien worden de pleinen 
rondom de Brede School aange-
legd.

De werkzaamheden worden uitge-
voerd in meerdere fasen. De ver-
wachting is, dat begin november al-
les afgerond is. Uiteraard onder 
voorbehoud van de weersomstan-
digheden en andere onvoorziene za-
ken.

Bereikbaarheid
Al het verkeer, behalve voetgangers, 
wordt omgeleid. Voetgangers wor-
den waar mogelijk langs het werk 
geleid. Waar dat nodig en mogelijk 
is, worden loopschotten of rijplaten 
neergelegd om bedrijven en wonin-
gen nabij de werkzaamheden te voet 
bereikbaar te houden.

Groenvoorzieningen
Gazons worden zo vlug mogelijk na 
de aanleg van de verhardingen aan-
gelegd of hersteld. Bomen en andere 
beplanting worden- indien mogelijk- 
direct geplant. 

Informatie
Voor meer info: www.velsen.nl./be-
stuur en organisatie/projecten of 
bel: 140255.

Rondleiding door gemeentehuis Velsen
Wat zijn nou typische ‘Dudok-
details’ in het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen? Wie dat 
wil weten, kan zich aanmelden 
voor een rondleiding. Op zater-
dag 11 april staat er weer een ron-
de gepland.

De renovatie (2014) van het ge-
meentehuis (het gedeelte dat archi-
tect Dudok heeft ontworpen) is aan-
leiding geweest om met de rondlei-
dingen te starten. Er zijn ondertus-
sen drie rondleidingen geweest, een 
in september en november 2014 én 
een in februari 2015. Wegens succes 
wordt er nog één voor de zomerva-
kantie gepland, zaterdag 11 april. De 
1e rondleiding start om 10.30 uur bij 
de ingang van het gemeentehuis aan 

Plein 1945 te IJmuiden en duurt on-
geveer een uur. De rondleiding is be-
doeld voor zowel individuele geïn-
teresseerden als groepen. Is dit iets 
voor uw school, bedrijf of club? On-
der leiding van een lid van de Dud-
okstichting loopt u door het stad-
huis. U wordt gewezen op de details 
die typisch zijn voor de architect Du-
dok en de renovatie die het gebouw 
heeft ondergaan. Voor iedere bezoe-
ker is er na afloop een wandelroute 
‘Een wandeling door het IJmuiden 
van Dudok’ beschikbaar.

Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? U kunt zich tot donder-
dag 9 april a.s. aanmelden via Com-
municatie@velsen.nl.

Afsluiting Andreaweg
Vanwege werkzaamheden aan de spoorwegovergang is de Andreaweg in 
Velsen-Noord tot en met dinsdag 24 maart 2015 afgesloten voor alle ver-
keer. Het verkeer wordt omgeleid via de Wijkerstraatweg, het Strating-
plantsoen en de Grote Hout- of Koningsweg.

Leerlingen lunchen met 
het gemeentebestuur
Op dinsdag 17 maart genoot een 
aantal leerlingen van een lunch 
met de burgemeester Franc 
Weerwind, vijf wethouders en vijf 
raadsleden in het gemeentehuis 
van Velsen. De lunch werd aan-
geboden door het John van Dijk 
Fonds.

Het John van Dijk Fonds is door 
de gemeenteraad van Velsen inge-
steld ter herinnering aan het raads-
lid John van Dijk. Het John van Dijk 
Fonds brengt jongeren dichter bij de 
politiek.

De aanwezige leerlingen waren de 
winnaars van een politieke quiz, die  
tijdens de lessen van het John van 
Dijk Fonds is gehouden op het Tech-

nisch College Velsen, het Maritiem 
College, het Tender College, het Vel-
lesan College, het Ichthus Lyceum 
en het Gymnasium Feliseum.

De leerlingen werden verdeeld over 
vijf ronde tafels. Iedere tafel kreeg 
een thema: verkeer en vervoer, sport 
en recreatie, jeugdbeleid en jeugd-
zorg, kunst en cultuur en veiligheid. 
Na een welkomstwoord door burge-
meester Franc Weerwind bespraken 
de leerlingen de thema’s met de be-
stuurders van de gemeente Velsen 
onder het genot van een broodje en 
wat te drinken. De raadsleden gaven 
de aftrap van het gesprek door een 
voorwerp mee te nemen, dat bij een 
van de thema’s paste. (foto: Reinder 
Weidijk)
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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 dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 
09.00 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad 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 7 
maart  2015 tot en met 13 maart  
2015 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
Kromhoutstraat 54 0025, legalise-
ren tussenvloer (13/03/2015) 3784-
2015;
Van Linschotenstraat 15, plaatsen 
noodtrap (09/03/2015) 3537-2015;

Zeeweg 245, plaatsen uitbouw 
(11/03/2015)  3886-2015;
Kievitlaan 19, vergroten 2e verdie-
ping (10/03/2015) 3623-2015;
Lierstraat 93, plaatsen over de nok 
dakkapel (13/03/2015) 3769-2015;
Geleenstraat 27, plaatsen over de 
nok dakkapel (09/03/2015) 3545-
2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg ong., kap-
pen 2 bomen (11/03/2015) 3626-
2015; 

Bonairestraat 35 BEN en BOV, sa-
menvoegen van 2 woningen tot 1 wo-
ning (09/03/2015) 3502-2015;
Wüstelaan 100, kappen boom 
(09/03/2015) 3522-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 56, verwijderen 
draagmuur (11/03/2015) 3637-2015.

Velserbroek
Vromaadweg 111, dichtbouwen dak-
terras (12/03/2015) 3716-2015;
De Zeiler 126, bouwen schuur voor-

kant woning (12/03/2015) 3741-
2015.

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.

Besluiten
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
Griftstraat 10, plaatsen dakopbouw 
(12/03/2015) 1121-2015;
Griftstraat 12, plaatsen dakopbouw 
(12/03/2015) 1105-2015. 

Driehuis

Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 59, plaatsen dak-
kapel voorzijde (13/03/2015) 1993-
2015.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Circus Sijm, 14 t/m 17 mei 2015, 
Vestingplein te Velserbroek 
13/03/2015) u15.001542;
Haarlem Nightskate, 13 mei, 17 ju-
ni en 26 augustus 2015, start- en fi-
nishlocatie het Polderhuis aan het 
Vestingplein te Velserbroek (16/03/ 
2015) u15.001360;
Voorjaarsactie, 4 april 2015, winkel-
centrum Velserbroek (16/03/ 2015) 
u15.001337;
Herdenkingsplechtigheid en her-
denkingstocht, 4 mei 2015, Plein 
1945 te IJmuiden (16/03/ 2015) 
u15.001879.

Kamperen buiten een kampeerter-
rein artikel 4.26 APV

Zwemwedstrijden met overnach-
ting, 27 en 28 juni 2015, Heerenduin-
weg 6 te IJmuiden (13/03/ 2015) , 
u15.001897.
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Vergadering IJmondcommissie op 24 maart 2015
Plaats: Gemeentehuis Heemskerk, Maarten van Heemskerckplein 1, Raad-
zaal. Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: de heer S. Ferraro

1 Agenda
2 Opening en mededelingen (19.30 uur)
3 Vaststelling agenda
4 Besluitenlijst vergadering IJmondcommissie 17 februari 2015

5 Nieuwe uitvoeringsovereenkomst met HVC voor inzameling huishoudelijk 
afval en     BOR-taken

6 Sluiting

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt ma-
ken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij 
de raadsgriffier Martin van Engelshoven-Huls: griffie@beverwijk.nl

Vergadering gemeenteraad Velsen 26 maart 2015
Locatie: Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Tijd: 20.30 uur.

1. Opening en mededelingen 
2. Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden 
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 15 maart 2015
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven

BESLUITVORMING 
6. Bestuurlijke lus Zeezicht
7. Verordening tot 7e wijziging van de gewijzigde Algemene Plaatselijke Veror-

dening gemeente Velsen 2009
8. Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten 
een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele en/
of dringende zaken onder de aandacht van de gemeenteraadsleden te brengen. 
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de gemeente-
raad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken 
van het actualiteitenuurtje dan dient u zich voor woensdag 25 maart 16.00 uur 

aan te melden bij de raadsgriffie: 0255-567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: 
raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of 
achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een samenvatting van 
de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het TV kanaal van RTV 
Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeente-
huis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de 
digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen naar raad-
splein@velsen.nl

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 5 maart 2015 een besluit ge-
nomen over de volgende onderwerpen:

•	 Risicoverevening	jeugdzorg
•	 Zienswijze	uitgangspunten	nieuwe	Huisvestingsverordening
•	 MRA-agenda
•	 Kustinformatie	–	en	innovatiecentrum	(KIIC)
•	 Benoeming	 lid	 Raad	 van	 Toezicht	 Stichting	 Openbaar	 Primair	 Onderwijs	

IJmond
•	 1e	Herziening	begroting	2015	Milieudienst	IJmond
•	 Voorbereidingscommissie	herbenoeming	burgemeester

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

Ladderbeekstraat 61, VELSEN-NOORD

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 stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Wijziging aanwijzingsbesluit strandzonering
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in 
hun vergadering van 8 juli 2014 
hebben besloten:

- het aanwijzingsbesluit strandzo-
nering van 3 juli 2009 te wijzigen 
in die zin dat zone 1 op het strand 

van IJmuiden niet langer het ge-
hele jaar, maar alleen tussen 1 ok-
tober en 1 juli is aangewezen als 
plaats waar het toegestaan is kite- 
en windsurfplanken op het strand 
te brengen, te hebben of vanaf het 
strand in zee te brengen. 

- deze wijziging in werking te laten 
treden op de eerste dag na bekend-
making.  

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is 
gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 

Tevens ligt de regeling 6 weken ter 
inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De-
ze regeling wordt ook gepubliceerd 
op de website van de gemeente Vel-
sen: www.velsen.nl. 




