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• De Inwoners van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen zijn over 
het algemeen tevreden over de 
begeleiding die krijgen bij hun 
vragen en problemen. Dat blijkt 
uit een aantal onderzoeken die 
de IJmondgemeenten hebben 
laten uitvoeren. 

• Er komt geen nieuwe kaderno-
ta over Integraal Toezicht en 
Handhaving gemeente Velsen. 

De vorige kadernota, die tot 2016 
liep, heeft zijn werk gedaan. Het 
toezicht en de handhaving gaan 
gewoon door, een nieuwe nota 
daarvoor heeft geen toegevoeg-
de waarde. 

Meer informatie over deze en an-
dere collegeberichten vindt u op 
www.raad.velsen.nl.

Uit het college

Open dag HOV Velsen
Zaterdag 1 april a.s. organiseren de 
gemeente Velsen en de provincie 
Noord-Holland  in  samenwerking 
met Connexxion een open dag. Er 
is een ochtend- en een middagpro-
gramma. U komt toch ook? De dag 
later wordt de busbaan in gebruik 
genomen.

Ervaar HOV Velsen vanuit de bus 
(10.00 en 11.15 uur)
Beleef het nieuwe tracé van HOV Vel-
sen  en neem plaats in de comfortabe-
le bussen van Connexxion of in één 
van de gele NZH-museumbussen. De 
bus voert u langs het nieuwe traject 
tussen Santpoort-Noord via de spoor-
onderdoorgang met een uniek bus-
baankunstwerk en de Lange Nieuw-
straat in IJmuiden. Deelname is gra-
tis. De bussen vertrekken om 10.00 
en om 11.15 uur vanaf twee locaties: 
Locatie 1: Bushalte Delftplein (bij 
Spaarne Gasthuis). Locatie 2: Plein 
1945 in IJmuiden( naast het voorma-
lige projectbureau HOV Velsen).

Kijkje achter de schermen
In de middag, van 13.00 tot 15.00 uur, 
bent u van harte welkom om op de 
volgende locaties een kijkje achter 
de schermen van HOV Velsen te ne-
men. Locatie 1. Hoor het verhaal bij 
de Slaperdijk. Medewerkers van de 
gemeente vertellen u graag meer over 
de verbinding tussen toen en nu. Lo-
catie 2. Ontdek de spooronderdoor-
gang (Santpoort-Driehuis). Bezoek 
te voet de onderdoorgang nu het nog 
kan! Wat komt er allemaal kijken bij 

het bouwen van de busbaan? Ook aan 
de kinderen is gedacht. Zij kunnen 
zich laten schminken en mogen op de 
foto in een NZH-museumbus. Loca-
tie 3. Veranderingen bij begraafplaats 
Westerveld. De omgeving van de be-
graafplaats is behoorlijk veranderd. 
Ook hier vertellen medewerkers van 
de gemeente u graag wat er allemaal 
gerealiseerd is. Locatie 4. Ontdek de 
wereld onder de grond: Plein 1945 in 
IJmuiden. De Lange Nieuwstraat is 
klaar voor de bus, maar wat is er alle-
maal onder de grond gebeurd? De ge-
meente Velsen en de BAM vertellen u 
er graag meer over in woord en beeld 
op Plein 1945.

Inschrijven  
Ga voor meer informatie over het pro-
gramma, de locaties en het reserve-
ren van een ticket naar www.hovvel-
sen.nl.

Zondag 2 april gaat de bus rijden
Zondag 2 april start de dienstrege-
ling en wordt de nieuwe busbaan van 
HOV Velsen in gebruik genomen. De-
ze nieuwe verbinding is een belang-
rijke schakel in het HOV-netwerk R-
net. Het biedt reizigers tussen Haar-
lem en IJmuiden frequent, comfor-
tabel en betrouwbaar busvervoer. De 
komende maanden gaat de bestaande 
lijn 75 gebruik maken van het nieuwe 
tracé. Na de zomer gaat R-net lijn 385 
rijden, deze lijn vervangt dan lijn 75. 
Voor meer informatie en het plannen 
van uw reis kunt u terecht bij Con-
nexxion, www.connexxion.nl.

Geslaagd!
Burgemeester Frank Dales over-
handigde dinsdagavond 21 diplo-
ma’s aan de cursisten van de Cur-
sus Politiek Actief.

Na het naspelen van een echte raads-
vergadering over de komst van een 
fi etsbrug over het Noordzeekanaal is 
de cursus van vijf avonden afgeslo-

ten. Het is nu aan de cursisten of zij 
zich wel of niet actief gaan inzetten 
voor de Velsense politiek. Ook de-
ze cursus volgen? In het najaar start 
een volgende cursus Poltiek Actief. 
Aanmelden kan dan via velsen.nl/
gemeenteraad. Voor meer informa-
tie mail griffi  e@velsen.nl. (foto: ge-
meente Velsen)

Gemeentehuis gesloten
In  april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis 
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 14 april  Goede Vrijdag
Maandag 17 april  Tweede Paasdag
Donderdag 27 april  Koningsdag
Vrijdag 28 april  Verplichte vrije dag
Maandag 1 mei  Dag van de Arbeid  
Vrijdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 juni    Tweede Pinksterdag   

Avondopenstelling
In verband met de feestdagen zijn we dicht op donderdag 27 april en 25 
mei. In plaats daarvan kunt u terecht op de dinsdagen in die weken: 25 
april en 23 mei. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken. Tel: 
140255, u hoeft geen netnummer te draaien.



Infopagina

23 maart 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Burgernet-app vernieuwd
Wilt u weten welke incidenten nú 
plaatsvinden in uw omgeving? 
Dan is er een vernieuwde versie 
van de Burgernet-app beschik-
baar.

Via de Burgernet-app ontvangt u ac-
tieberichten op de plek waar u zich 
op dat moment bevindt. Daarnaast 
kunt u zelf gebieden aangeven waar-
voor u acties wilt ontvangen; bij-

voorbeeld rondom uw woonadres of 
de school van de kinderen. Reageren 
werkt via een knop in het actiebe-
richt waarmee u direct 112 belt. Het 
is ook mogelijk om u via de app aan 
te melden voor Burgernetmail, zo-
dat u op de hoogte blijft van het laat-
ste nieuws.

Hoe werkt Burgernet?
Burgernet is een telefonisch net-
werk van bewoners en ondernemers 
in een bepaalde buurt. De politie 
vraagt deelnemers via sms of een in-
gesproken bericht te helpen bij een 
zoekactie in die buurt. Bent u 16 jaar 
of ouder, dan kunt u zich aanmelden 
voor Burgernet.  Werk samen met de 
gemeente en politie aan veiligheid in 
uw buurt en kijk met speurdersogen 
mee naar vermiste personen en ver-
dachte zaken. Hoe meer mensen aan 
Burgernet deelnemen, hoe groter 
de kans dat een diefstal kan worden 
voorkomen of een vermist persoon 
wordt opgespoord. 

Meld u aan!
Aanmelden kan via burgernet.nl. 
Heeft u informatie? Dan kunt u 
rechtstreeks met de meldkamer bel-
len via het gratis Burgernetnummer 
0800-0011.

Nationale Boomfeestdag
Wethouders Robert te Beest en 
Floor Bal besteedden op 22 maart 
jl. feestelijke aandacht aan de Na-
tionale Boomfeestdag. Hoe ze dit 
deden? Natuurlijk door het plan-
ten van een boom!

Nieuwe bomen
Het voorjaar is begonnen. Nieuw le-
ven, nieuwe bomen. Samen met de 
leerlingen van groep 5 van basis-
school De Hoeksteen plantte Ro-
bert te Beest een Liquidambar ( Am-
berboom) in de Hannie Schaftstraat 
in Velserbroek. Floor Bal plantte sa-
men met de leerlingen van groep 6 
van Het Kompas een Linde aan de 

Burgemeester Rambonnetlaan in 
IJmuiden.

Bomen verbinden
De Nationale Boomfeestdag bestaat 
dit jaar 60 jaar en staat in het teken 
van ‘Bomen verbinden’. Een verbin-
ding, die is ontstaan doordat de af-
gelopen 60 jaar miljoenen kinderen 
maar liefst 10 miljoen bomen heb-
ben geplant. Een ongeloofl ijk aantal 
op een grondgebied, dat gelijkstaat 
aan ongeveer 4.500 voetbalvelden. 
Kortom: een mooie manier om kin-
deren op een positieve wijze aan de 
natuur te verbinden. (foto’s: Reinder 
Weidijk en Ko van Leeuwen)

27 t/m 31 maart

Week van het Geld 2017
Van maandag 27 tot en met vrij-
dag 31 maart is het weer de Week 
van het Geld. Kijk hieronder naar 
het leuke gevarieerde program-
ma voor alle leeftijden. De kook-
workshop is al vol en er valt ook 
nog wat te winnen!

Hoe ga je goed met je geld om? Mike-
E en Spike-Y  laten dat zien aan al-
le basisscholen in Velsen. Theater-
voorstellingen voor kinderen van 
groep 6 en 8 op donderdag 23 maart 
en dinsdag 28 maart. 

Lekker koken met weinig geld: Het 
jongerencentrum De Koe en het 
Sociaal Wijkteam organiseren een 
‘budgetkookavond’ voor jongeren. 
Woensdag 29 maart van 19.00 – 
20.30 uur. Daar is zoveel belangstel-
ling voor, dat de workshop al vol is! 

Op donderdag 30 maart staat het 
Sociaal Wijkteam van 14.00 tot 
16.00 uur op het Canopusplein (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 gemeente’ 
– 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 wijk-
team heeft een spaarvarken staan. 
Als u raadt hoeveel geld er in zit, mag 
u het houden! U kunt met al uw geld-
vragen (of andere zaken) bij het So-
ciaal Wijkteam terecht; daar staan 
ze voor. 

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

Het hele programma van de Week 
van het Geld staat op www.velsen.nl.
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Praten over leerplicht
Op donderdag 16 maart was het 
de landelijke Dag van de Leer-
plicht – ook in IJmuiden. Wat is 
leerplicht eigenlijk, en waarom 
is die zo belangrijk voor je toe-
komst? Dat besprak Wethouder 
Annette Baerveldt met leerlingen 
van het Technisch en Maritiem 
College, samen met de leerplicht-
ambtenaren.

Als opwarmertje mochten de leer-
lingen om een goede spijbelsmoes 
bedenken en in de ‘smoesjesbak’ 
doen. Daarna legden de leerplicht-
ambtenaren uit wat leerplicht is. 
Vervolgens reageerden de leerlin-
gen via een interactieve quiz op stel-
lingen over de leerplicht. Bijvoor-
beeld: ‘Als ik spijbel heeft dat gevol-
gen voor mijn toekomst’ of ‘Met een 
diploma vind ik gemakkelijker een 
baan’. Over die antwoorden praatten 
ze door met de wethouder. 

En wat ontdekten ze? Dat leerplicht 
voor jongeren ook een leerrecht be-
tekent! In Nederland heb je het recht 
om naar school te gaan, terwijl dat in 
de rest van de wereld niet altijd het 
geval is. De leerplichtambtenaren 
legden uit wat het verschil is tussen 
leerplicht en kwalifi catieplicht (een 
diploma op minimaal mbo niveau 2), 
en ze vertelden over hun werk.

In het gesprek met de wethouder viel 
op dat veel leerlingen al precies wis-
ten welke opleiding ze na het vmbo 
willen gaan doen en dat ze daar erg 
gemotiveerd voor zijn. Motivatie is 
belangrijk – daar was iedereen het 
over eens. Niet alleen voor school 
maar ook voor je werk. Het is belang-
rijk dat mensen op je kunnen reke-
nen en dat je je aan afspraken houdt.
En de meest originele spijbelsmoes? 
“Mijn goudvis is weggelopen!” (foto: 
gemeente Velsen)

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 com-
post zorgt daarbij voor de nodi-
ge voeding voor de plantjes. Kom 
naar de wijkpost Santpoort-Zuid 
en schep gratis uw compost! 

Resultaat van gescheiden afval 
Komend weekend zijn het nationa-
le compostdagen. HVC stelt daarom 
gratis compost beschikbaar aan be-
woners in Velsen. Iedereen kan zo 
profi teren van het resultaat  van de ge-
scheiden GFT inzameling. Want wist 
u dat uw groente-, fruit- en tuinafval 
(GFT) in de vergistingsinstallatie be-
landt en naar de compostering van 
HVC gaat? Dat levert weer groen gas 
en compost op. Een gemiddeld huis-
houden heeft 160 kilo GFT per jaar. 

De helft hiervan, 80 kilo, belandt in de 
GFT-bak. De andere helft in de restaf-
valbak en dat is zonde. Want een volle 
GFT-bak levert voldoende groen gas 
op om 21 dagen lang te koken of bijna 
een dag het huis te verwarmen. Drie 
kruiwagens grof tuinafval staan gelijk 
aan zes zakken compost.

Wijkpost
Bij de wijkpost Santpoort-Zuid aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 kan ieder-
een gratis compost afh alen op vrijdag 
24 maart tussen 08:00 en 16.00 uur en 
op zaterdag 25 maart tussen 08:00 en 
14.00 uur.

Zelf scheppen!
Graag zelf uw schep meenemen, maar 
ook zakken, kruiwagens etc.(foto: ge-
meente Velsen). 

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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 11 
maart  2017 tot en met 17 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
De Ruyterstraat 178, plaatsen dak-
opbouw (15/03/2017) 6964-2017;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen 
zijgevel (14/03/2017) 6744-2017; 
Zwaanstraat 51, plaatsen dakop-
bouw (13/03/2017) 6658-2017;
Orionweg 67, wijzigen gevel 
(14/03/2017) 6834-2017;
Kennemerboulevard 250, vervan-
gen lichtreclame (16/03/2017) 
7080-2017.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland t.b.v. parkeren 

(14/03/2017) 6824-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 66,  wijzi-
gen van gebruik  woning naar vakan-
tiewoning (14/03/2017) 6798-2017;
Fresiastraat 2, wijzigen gevel 
(15/03/2017) 6984-2017;
Terrasweg 68, kappen 2 bomen 
(10/03/2017) 7215-2017.

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 42, kappen 
boom (12/03/2017) 6520-2017.  

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 30, oprichten 
stapmolen, aanleggen 3 rijbakken 
(15/03/2017)6967-2017. 
6967-2017

Driehuis
Hofdijklaan 50, kappen boom 
(13/03/2017) 5478-2017.

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

Ontwerp-omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

IJmuiden 
Noordersluisweg ong. – het tijde-
lijk plaatsen van een windmeetmast 
voor een periode van 2 jaar (num-
mer 4971-2017)
De aanvraag, de ontwerpomge-
vingsvergunning en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 
27 maart 2017 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieks-
zaken. Tevens zijn deze stukken di-
gitaal in te zien op de website vel-
sen.nl  via het menu Actueel/inzage 
(ontwerp)besluiten
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder 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-
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.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vragen dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Briniostraat 12 en 10, plaatsen vi-
deoscherm (20/03/2017) 2715-
2017.

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
Willebrordstraat 82 A, plaatsen dak-
opbouw  (16/03/2017) 2984-2017;  
Meidoornstraat 11, plaatsen dak-
opbouw, vervangen dakkapel 
(20/03/2017) 3915-2017;
Orionweg ong., plaatsen tijdelijke 
antennemast met hekwerk (exclusief 
aggregaat) 20/03/2017) 2319-2017.

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 20, kappen 
boom (16/03/2017)4946-2017;
Middenduinerweg 80, vernieuwen/
vergroten  loods voor agrarisch ge-
bruik (20/03/2017) 1061-2017.  

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 43, kappen 
boom (16/03/2017) 5798-20174946-
2017;
Pastorieweg 2, plaatsen balkon-
hek, vergroten balkon (20/03/2017) 
4346-2017; 
Middenduinerweg 8,  kappen 2 bo-
men (verleend in heroverweging 14-
03-2017) 17932-2016. 

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 108, plaatsen dak-
kapel (20/03/2017) 4446-2017.  

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen gevel 
reclame (20/03/2017) 3220-2017.

APV artikel 2:17 Evenementen

Velsen-Zuid
Koningsdagviering, plantsoen Van 
Tuyllweg Velsen-Zuid, 27 april 2017 
van 09.00 tot 21.00 uur (13/03/2017) 
3458-2017;

Spaarnwoudeloop, Spaarnwou-
de rondom Zorgvrij boerderij op 19 
maart 2017 van 09.00 -14.00uur. 
(16/03/2017) 6172-2017.

Driehuis
Koningsdag, op het veld a/d Aag-
tevonklaan in Driehuis, op 27 
april 2017 van 10.00 - 21.00uur.
(16/03/2017) 2484-2017.

Besluiten

Kapmelding
Omdat de esdoorn tegenover Abe-
lenstraat 2 in IJmuiden in een slech-

te conditie was is deze boom dins-
dag 21 maart jl. gerooid. De boom 

stond vlakbij parkeerplaatsen en 
een speelplek. De dode takken waren  

een gevaar voor de omgeving.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

- een parkeerverbod in te stellen 
aan de oostzijde van de Zandaak ter 
hoogte van huisnummers 22 t/m 34 
te Velserbroek (langs de speelplek) 
door middel van het plaatsen van de 

borden E1 (2x) zoals bedoeld in bij-
lage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

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 IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Gemeenschappelijke Regeling OD IJmond
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Velsen maken bekend 
dat:

- Het college van burgemeester en 
wethouders op 20 december 2016 
heeft besloten:

• in te stemmen met de toetreding 
van de colleges van burgemees-
ter en wethouders van de gemeen-
ten Bloemendaal, Edam-Volen-
dam, Heemstede, Oostzaan, Land-
smeer, Waterland, Wormerland en 
Zandvoort tot de Gemeenschap-
pelijke Regeling Omgevingsdienst 
IJmond; en daartoe

• de zevende wijziging van de Ge-
meenschappelijke Regeling Omge-
vingsdienst IJmond vast te stellen.

- De gemeenteraad op 3 maart 2017 
het college toestemming heeft ge-
geven voor voornoemde toetreding 
en wijziging daartoe van de Ge-
meenschappelijke Regeling Omge-
vingsdienst IJmond.

Omgevingsdienst IJmond is een sa-
menwerkingsverband van de ge-
meenten Beemster, Beverwijk, Haar-
lem, Heemskerk, Purmerend, Uit-
geest en Velsen en provincie Noord-
Holland op het gebied van onder 

meer milieutaken. De zevende wijzi-
ging van de Gemeenschappelijke Re-
geling Omgevingsdienst IJmond is 
ingegeven door wijziging van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht van 14 april 2016. Hiermee is 
de verplichting ontstaan voor de col-
leges van burgemeester en wethou-
ders van de gemeenten Bloemen-
daal, Edam-Volendam, Heemstede, 
Oostzaan, Landsmeer, Waterland, 
Wormerland en Zandvoort om toe 
te treden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst IJmond.

Inwerkingtreding

De gewijzigde regeling treedt in wer-
king met ingang van 1 mei 2017.

Ter inzage
De integrale tekst van de Gemeen-
schappelijke Regeling Omgevings-
dienst IJmond zoals deze luidt tot 
en met de zevende  wijziging is gepu-
bliceerd 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.

RECTIFICATIE Besluit KPN locatie IJmuiden 
Vorige week stond in onderstaand 
artikel vermeld dat “Burgemees-
ter en Wethouders van Beverwijk 
hebben ten behoeve van de ont-
werpbestemmingsplan KPN loca-
tie te IJmuiden een verzoek om 
vaststelling van een hogere waar-
de voor de geluidbelasting  in-
gediend bij Omgevingsdienst 
IJmond”, dit moet zijn: “Burge-
meester en Wethouders van Vel-
sen”. Hieronder nogmaals het ar-
tikel. 

Burgemeester en Wethouders van 
Velsen hebben ten behoeve van de 

ontwerpbestemmingsplan KPN lo-
catie te IJmuiden een verzoek om 
vaststelling van een hogere waarde 
voor de geluidbelasting  ingediend 
bij Omgevingsdienst IJmond. De ho-
gere waarde voor de geluidbelasting 
heeft betrekking op wegverkeers-
lawaai en industrielawaai. De be-
voegdheid 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.




