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Verkoopochtend groot succes
Pionieren in IJmuiden: van de 28 
bouwkavels en 10 kluswoningen zijn 
nog vijf kavels over na de geslaagde 
verkoopochtend op 21 maart 2016. 
Wethouder Ronald Vennik  reikte  
aan Demi Ton de eerste goodiebag 
uit; zij was de eerste optienemer. 
Op 31 maart is een informatieavond 
over het vervolg van de procedure.

Er werden deze ochtend 41 volgnum-
mers uitgedeeld aan geïnteresseer-
de kandidaten; 33 van hen hebben in-
middels een optie op een van de kavels 
of woningen, en acht staan er op de re-
servelijst.  De verkoop verliep ordelijk 
en in goede sfeer; de meeste aanwezi-
gen waren positief over de opzet en de 
procedure. De kandidaten – die elkaar 
soms al sinds vrijdag 11 maart ken-
den – hadden zelf hun volgorde van in-
schrijving geregeld. Sommigen had-
den tien dagen gewacht, anderen had-
den daar studenten of senioren bij in-
geschakeld.
 
Bij binnenkomst om half 10 stonden 
er ko  e, thee en croissantjes klaar, en 
banken en tafels om te kunnen wach-

ten. Wethouder Ronald Vennik heet-
te iedereen van harte welkom. Toen de 
eerste kandidaten zich hadden gere-
gistreerd, hadden betaald en de optie-
overeenkomst hadden getekend, reikte 
hij hen een goodiebag van de gemeente 
Velsen uit. Daarin zit promotiemateri-
aal van bijvoorbeeld Velsense bouwbe-
drijven, architecten en banken.

Alle optienemers zijn uitgenodigd 
voor een informatieavond op donder-
dag 31 maat waar de gemeente Velsen 
meer uitleg gaat geven over het vervolg 
van de procedure. Er is dan ook een 
markt, waar Velsense bedrijven zich 
presenteren.  

Heeft u nog interesse? Meld u dan bij 
het Klant Contact Centrum in de pu-
bliekshal van het gemeentehuis en 
vraag naar de ‘koperscoach’ Pionie-
ren in IJmuiden. Die kan u verder hel-
pen. Er waren maandag nog vijf rijwo-
ningkavels beschikbaar aan het Snip-
penbos. Meer informatie op www.pio-
niereninijmuiden.nl en op de gelijkna-
mige Facebookpagina. (foto’s: Reinder 
Weidijk)

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. Normaal gesproken is het 
gemeentehuis op donderdag-
avond open, maar in deze week 
is dat verschoven naar de woens-
dag. Dat komt door het referen-
dum voor de wet tot goedkeuring 
van de Associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oe-
kraïne.

Het stembureau in de hal van het 
gemeentehuis is open. Velsenaren 
met een stempas en een geldig le-
gitimatiebewijs kunnen tot 21.00 
uur stemmen.  De locaties van alle 
stembureaus staan op www.velsen.
nl. Voor ‘gewone’ Burgerzaken kunt 
u woensdag 6 april tussen 18.00 en 
20.00 uur – op afspraak – terecht 
bij Burgerzaken. Die afspraak moet 
u telefonisch maken via tel. 0255-
567200 of 140255.

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een 
politiek akkoord, een verdrag, tus-
sen twee of meer landen die de ban-
den willen aanhalen. De Europese 
Unie (EU) heeft meerdere van deze 
overeenkomsten gesloten, bijvoor-
beeld met Chili en Marokko. Lan-
den spreken erin af meer te gaan 
samenwerken op politiek vlak, bij-
voorbeeld voor meer democratie, 
betere mensenrechten en meer vei-
ligheid. Of om economisch meer sa-
men te werken, zodat handel en in-
vesteringen eenvoudiger of goedko-
per 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.

Vrijdag 8 en zaterdag 9 april

Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2016 ligt er weer gratis compost 
voor u klaar. Tuinliefhebbers kun-
nen terecht aan de Wijnoldy Da-
niëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, 
een van de gemeentelijke wijk-
posten. Zelf scheppen!

De zomer komt eraan; tijd om de 
tuin een opknapbeurtje te geven. 
Een laagje compost zorgt voor de 
nodige voeding voor de planten. Dit 
jaar organiseert de Huisvuilcentra-
le (HVC) voor de negende keer een 
compostactie voor alle bij HVC aan-
gesloten gemeenten. Zij levert gra-
tis compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval, waar u 
als inwoner van de gemeente van 
kunt profi teren. 

Santpoort-Zuid
Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt een grote berg 
compost afgeleverd. U kunt er gratis 

compost a¥ alen op vrijdag 8 april 
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op za-
terdag 9 april van 8 uur tot 14.00 
uur. 

Denk er aan om zelf uw schep mee 
te nemen en natuurlijk iets om het 
in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.). (foto: gemeente Velsen)
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Kind centraal, 
simpel of toch niet?
Een kind dat thuis zit, terwijl het 
eigenlijk naar school moet. Ie-
dereen die daarbij  betrokken is, 
moet dat kind centraal zetten. 
Dat klinkt eenvoudiger dan het 
lijkt, vonden de aanwezigen op 
de Dag van de Leerplicht, don-
derdag 17 maart jl. Samenwerking 
is een sleutelwoord.

In het raadhuis van Haarlemmer-
meer spraken leerplichtambtena-
ren, het onderwijsveld, vertegen-
woordigers van de zorg en bestuur-
ders uit de regio op donderdag 17 
maart 2016 over het thema thuis-
zitters: jongens en meiden die niet 
meer naar school gaan. Naast Haar-
lemmermeer en Amstelveen de-
den de gemeentes uit Midden- en 
Zuid-Kennemerland mee. Velsen 
werd onder andere vertegenwoor-

digd door wethouder Annette Baer-
veldt (foto). Kenter Jeugdzorg en de 
samenwerkingsverbanden VO Mid-
den- en Zuid-kennemerland ver-
zorgden workshops, die in het te-
ken van thuiszitten stonden, zo-
als ‘Is passend onderwijs een op-
lossing?’, ‘Wat is de rol van het jon-
gerenwerk?’ en ‘Wat kan een leer-
kracht betekenen?’.

De belangrijkste conclusies waren: 
ouders, scholen, jongerenwerk, leer-
plichtambtenaren en bestuurders – 
iedereen moet betrokken zijn bij de 
aanpak van dit probleem; preven-
tie is van groot belang en geld moet 
doelmatig worden ingezet. De bij-
eenkomst werd afgesloten met de 
oproep om elkaar te blijven opzoe-
ken en samen te werken. (foto: Roe-
lof ten Veen)

Gedenktegel even weg
Vanwege wegwerkzaamheden 
in Velsen-Noord is de gedenk-
tegel van Dirk Groen even weg-
gehaald. Na afl oop van het werk 
wordt de tegel weer terugge-
legd.

De gemeente heeft opdracht ge-
geven voor wegwerkzaamhe-
den bij de Grote Hout of Konings-
weg – Rollantplantsoen in Vel-
sen-Noord. Op deze locatie  is re-
cent een gedenktegel geplaatst 
voor Dirk Groen, die betrokken 
was bij de razzia in Velsen-Noord 
op 07 april 1944. Uit voorzorg is 
deze gedenktegel tijdelijk wegge-

haald en veilig gesteld in het de-
pot van Openbare werken.  Als de 
bestrating straks klaar is, wordt de 
tegel weer teruggeplaatst op pre-
cies dezelfde plek. (foto: gemeen-
te Velsen)

Bij psychische klachten

Afspraken over jeugdzorg
Beter afgestemde zorg en bege-
leiding voor kinderen en jongeren 
tot 18 jaar met psychische klach-
ten en hun ouders – vanaf maart 
2016 gaan diverse huisartspraktij-
ken in de gemeente Velsen daar-
mee aan de slag. Op dinsdag 22 
maart 2016 ondertekenden de be-
trokkenen een samenwerkings-
overeenkomst – een proef van één 
jaar. Namens Velsen was wethou-
der Annette Baerveldt erbij.

Veel kinderen en jongeren met pro-
blemen op het gebied van hun ont-
wikkeling en hun geestelijke ge-
zondheid komen bij de huisarts – 
denk aan somberheid, medisch on-
verklaarde buikpijn, hoofdpijn, of 
druk gedrag. Door tijdgebrek ver-
wijzen huisartsen deze kinderen 
vaak naar instellingen voor jeugd-
zorg. Nu de gemeente verantwoor-
delijk is voor de jeugdzorg wil  Vel-
sen bereiken dat kinderen en jonge-
ren zo snel mogelijk  en dichtbij huis 
kunnen worden behandeld. Ook is 
het de bedoeling dat de huisartsen-

praktijk goed samenwerkt met an-
dere hulp- en zorgverleners in de ge-
meente Velsen en de regio, zoals het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
en specialistische jeugdhulpaanbie-
ders. Als het nodig is, kan specialis-
tische hulp goed en snel ingezet kan 
worden. Daar zijn nu afspraken over 
gemaakt. Onderdeel daarvan is, dat 
de betrokken huisartsen samen wer-
ken met een praktijkondersteuner 
Jeugd GGZ (Geestelijke Gezond-
heids Zorg), voor goede zorg voor 
jeugd en gezin dichtbij huis.

De gemeente ondertekent de over-
eenkomst samen met huisartsen uit 
het huisartsencentrum Velserbroek, 
de huisartsenpraktijken van de heer 
Verkouteren en Corver  (Het Baken), 
De Watertoren in IJmuiden en de 
huisartsenpraktijk De Koning, Van 
den Heuvel en Bakx in Santpoort. De 
overeenkomst is voor een jaar; be-
gin 2017 volgt evaluatie. De kosten 
van de proef worden gedeeld door de 
zorgverzekeringswet en de gemeen-
te. (foto: Reinder Weidijk)

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   
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Paashaas in Velserbeek
Op beide Paasdagen, zondag 27 
en maandag 28 maart, komt de 
paashaas naar de kinderboer-
derij van Velserbeek (Velsen-
Zuid). Er zijn allerlei leuke fees-
telijkheden en veel jonge die-
ren natuurlijk! Kom kijken tus-
sen 12.30 en 16.30 uur.

Op eerste en tweede paasdag komt 
de paashaas tussen 12.30 en 16.30 
uur naar de kinderboerderij; hij 
deelt aan de kinderen lekkere 
paaseitjes uit. Ook gaat hij wat bij-
zonders verstoppen op de kinder-
boerderij en wie dat vindt, krijgt  
een speciale verrassing! Wie wil, 
kan met de paashaas op de foto, dat 
doet hij graag. Kinderen kunnen 
ook allerlei paasknutsels maken 
met een van de vrijwilligers (Ma-
malou). Deelname is gratis, zoals 
altijd!

Nieuw leven, oude vrienden
Er is nieuw leven in de kinder-
boerderij: er zijn paaskuikens van 
eenden en kippen. En er zijn ou-
de vrienden, zoals de ezels Diego 
en Dora en de minivarkens Lola en 
Bella. Kom hen en alle andere die-
ren begroeten en aaien! Of kom kij-

ken naar de drie mooie nieuwe kip-
penhokken; er is zelfs één die er 
uitziet als een hooiberg. 

Ook het park Velserbeek toont 
zich op zijn paasbest. De bomen 
en struiken lopen langzaam uit. En 
overal in het park komen bloemen 
van bolgewasjes tevoorschijn, zo-
als sneeuwklokje, boshyacint, nar-
cis en crocus. Er is dus weer van al-
les te doen en te zien aan de Park-
weg 5 in Velsen-Zuid. (foto: ge-
meente Velsen) Nationale opschoondag

Zaterdag 19 maart was het Na-
tionale Opschoondag. Een per-
fecte dag voor de BeestenBende 
om Velsen te laten zien hoe het 
hoort. Dwars door het winkelend 
publiek veegden zo’n 20 Bees-
tenBende leden de Lange Nieuw-
straat schoon, gewapend met af-
valgrijpers en vuilniszakken

Om 14:00 uur verzamelden de gele 
petten op Plein 1945. Je eigen wijk 
schoonmaken met je teamleden is 
al leuk, maar een keer met heel veel 
teams tegelijk aan de slag is hele-
maal bijzonder! Als een grote gele 
vlek gingen ze aan het werk. Ze kre-
gen veel complimenten van voorbij-

gangers en winkeliers, die natuur-
lijk ook vaak vroegen: ‘Wanneer 
komen jullie een keer bij mij in de 
straat?’

IJmuiden heeft al 17 teams van de 
Beestenbende die hun eigen buurt 
schoonhouden. Onlangs kregen 
kinderen op scholen in Velserbroek 
uitleg over het e� ect van zwerfvuil, 
dus misschien kan de BeestenBen-
de daar binnenkort ook een eerste 
team starten. Een uur en zes vol-
le vuilniszakken later werd de acti-
viteit afgesloten met ijs; hard wer-
ken moet je belonen! Meer informa-
tie: www.mijnbeestenbende.nl. (fo-
to: gemeente Velsen)

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 12 
maart 2016 tot en met 18 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
Noordersluisweg 20, verplaatsen 
trailerhelling (18/03/2016) 4976-
2016;
Geleenstraat 19, veranderen voorge-

vel (13/03/2016) 4593-2016;
Loggerstraat 19 F, legaliseren ver-
diepingsvloer (16/03/2016) 4826-
2016;
Konijnenberglaan 1, plaatsen dak-
kapel voorgevel (18/03/2016) 4974-
2016;
Marconistraat 16, vervangen erker 

(10/03/2016) 5134-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
St. Martinstraat 14 en 16, wijzi-
gen sportcentrum met bedrijfswo-
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Aanvragen (vervolg)
ning in 2 woningen en sportcentrum 
(18/03/2016) 4971-2016. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 2 bomen 
(12/03/2016) 4539-2016;
Wüstelaan 61, kappen 2 bomen 
(15/03/2016) 4803-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 50, 
plaatsen dakopbouw (16/03/2016) 
4816-2016.

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
IJsselstraat 47 en 47b, ontduplexen 
woning (21/03/2016) 3761-2016;

IJsselstraat 31 en 31b, ontduplexen 
woning (21/03/2016) 3763-2016.
Konijnenberglaan 1, plaatsen dak-
kapel voorgevel (18/03/2016) 4974-
2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132, wijzigen be-
drijfspand in 2 appartementen 
(22/03/2016) 3446-2016;
Hagelingerweg 211, plaatsen dakop-
bouw (18/03/2016) 2571-2016;
Wulverderlaan 11, plaatsen aanbouw 
(voor- en zijgevel) (18/03/2016) 
3119-2016.

Santpoort-Zuid 
Brederoodseweg 43, plaatsen ter-
rasoverkapping en privacyscherm 
(16/03/2016)  19087-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Rijksweg 349, oprichten verkoop-
ruimte (18/03/2016) 18759-2015;
Velserbroekse Dreef ong., plaatsen 
tijdelijke unit t.b.v. pauze locatie OV 
chau� eurs (17/03/2016) 2660-2016.

In heroverweging verleende om-
gevingsvergunningen

IJmuiden
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (15/03/2016) 
1640-2015. 

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het aanleggen van 
een parkeervoorziening op het per-
ceel Duin en Kruidbergerweg 52-60  
(Landgoed Duin & Kruidberg). De 
omgevingsvergunning en de bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 25 
maart 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken, 
gemeente Velsen, Dudokplein 1te 
IJmuiden. Tevens is het besluit in te 
zien op www.velsen.nl via het menu 
Actueel/Electronisch gemeenteblad 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder NL.IMRO.0453.OM0027DUI-
NENKRUID1-R001. Belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen de ontwerp-omgevings-
vergunning en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij daar redelij-
kerwijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kun-
nen zij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland verzoe-

ken een voorlopige voorziening te 
tre� en indien onverwijlde spoed, ge-
let op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat ook be-
roep is ingesteld.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-60, 
aanleggen parkeervoorziening 
(23/03/2016) w14.000175.
 
Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Overnachting strand6daagse, op 27 
en 28 juli 2016, voetbalvereniging 
SVIJ Planetenweg 271 te IJmuiden 
(15/03/2016) 1802-2016;
Recreatieve toertocht Omloop van 
Zandvoort, op 20 maart 2016 door de 
gemeente Velsen (15/03/2016) 4157-
2016;
Koningsdag op 27 april 2016 van 
12.00 tot 20.00 uur. middenberm 
voor café De Gri¤  oen Tromp-
straat t.h.v. nr. 79A te IJmuiden 
(17/03/2016) 2424-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning Oliebol-
lenkraam van 15-11-2016 t/m 31-
12-2016, plein Hoofdstraat-Broek-
bergenlaan te Santpoort-Noord 
(17/03/2016) 2510-2016;
Standplaatsvergunning Oliebollen-
kraam van 8 oktober 2016 t/m 31 de-
cember 2016, parkeerterrein Velser-
duinplein te IJmuiden (17/03/2016) 
3920-2016.

Besluiten

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd.

De wijzigingen zijn conform de door 

het Landelijk Overleg Gemeente-
lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
voorgestelde wijzigingen zoals neer-
gelegd in de bijlage van de circulai-
re van 2 december 2015 (ECWGO/
U20150255). Daarnaast wordt arti-
kel 8.7.1 VAR “Overige ontslaggron-
den” met terugwerkende kracht tot 

1 januari 2016 gewijzigd naar artikel 
8.7.1 UWO. 

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 ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking. 
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 15 maart 2016 beslo-
ten om de naam Windsurfpad 
vast te stellen voor de strandop-
gang gelegen tussen het Kitesurf-
pad en het Golfsurfpad in Velsen-
Noord, conform de bij het besluit 
behorende kaart.

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 besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak maken 
bij de receptiebalie, of via telefoon-
nummer 0255 567352.

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

Zeewijkplein 286, 1974 PL  IJMUI-
DEN

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.

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Heemskerk maken be-
kend dat:

- De burgemeester heeft op 12 janu-
ari 2016 besloten uit de Gemeen-
schappelijke Regeling Omgevings-
dienst IJmond te treden;

- Het college van burgemeester en 
wethouders op 12 januari 2016 
heeft besloten de zesde wijziging 
van de Gemeenschappelijke Rege-
ling Omgevingsdienst IJmond vast 
te stellen;

- De gemeenteraad op 25 februa-
ri 2016 heeft besloten uit de Ge-
meenschappelijke Regeling Om-
gevingsdienst IJmond te treden en 
het college toestemming te verle-
nen tot het vaststellen van de zes-
de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst 
IJmond.

Omgevingsdienst IJmond is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meenten Beemster, Beverwijk, 
Haarlem, Heemskerk, Purmerend, 

Uitgeest en Velsen en provincie 
Noord-Holland op het gebied van 
onder meer milieutaken. De zes-
de wijziging van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst 
IJmond is ingegeven door de wijzi-
ging van de Wet gemeenschappelij-
ke regelingen per 1 januari 2015.

Inwerkingtreding
De gewijzigde regeling treedt in wer-
king met ingang van 1 april 2016.

Ter inzage
De integrale tekst van de Gemeen-
schappelijke Regeling Omgevings-
dienst IJmond zoals deze luidt tot 
en met de zesde wijziging is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeen-
teblad van de gemeente Velsen. Te-
vens ligt de regeling 12 weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze ver-
ordening wordt ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.velsen.nl.




