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Nog een paar kavels vrij

Pionieren in IJmuiden
Er zijn nog een paar bouwkavels
over na de succesvolle verkoop op
maandag 21 maart.

Wilt u Pionieren in IJmuiden en het
huis van uw dromen bouwen? Van-

af 59.000 euro heeft u al een bouwkavel voor een rijwoning in het Snippenbos, IJmuiden. Meer informatie:
www.pioniereninijmuiden.nl. (foto:
gemeente Velsen)

Startdatum huisvesting
Missiehuis nog onbekend
Tijdens feestdagen april en mei

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

Woensdag 27 april
Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Koningsdag
Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Het is nog niet zeker of het lukt
om statushouders (vluchtelingen
met een verblijfsvergunning) in
mei onder te brengen in het Missiehuis in Driehuis. De gemeente
is nog in gesprek met het Rijksvastgoedbedrijf over de voorwaarden van de verhuur.

Eerder dit jaar meldde de gemeente Velsen dat de datum waarop de
eerste groep statushouders naar het
Missiehuis komen was uitgesteld tot
medio mei. Veel partijen zijn daarop
voortvarend aan de slag gegaan om
de huisvesting van statushouders tot
een succes te maken.

De maand mei komt snel dichterbij
en het is de vraag of plaatsing in deze maand nog haalbaar is. Er ligt namelijk een belangrijk obstakel bij de
verhuurder van het huidige pand,
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) die
het beheer heeft over het Missiehuis.
Niet zozeer de huurprijs, maar de
voorwaarden die zij stellen aan de
verhuur zijn een probleem. Kosten
die eigenlijk voor de RVB zijn, worden afgewenteld op de gemeente Velsen waardoor de kosten hoger worden dan gewenst en acceptabel is. De
gemeente blijft wel in gesprek om te
komen tot een goede oplossing.

Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april bij de wijkpost

Gratis compost scheppen in Santpoort-Zuid
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april
2016 ligt er weer gratis compost
voor u klaar. Tuinliefhebbers kunnen terecht aan de Wijnoldy Danielslaan 53 in Santpoort-Zuid, een
van de gemeentelijke wijkposten.
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 Huisvuilcentrale (HVC) voor de negende keer
een compostactie voor alle bij HVC
aangesloten gemeenten. Zij levert

gratis compost, het eindproduct van
het gescheiden groenafval, waar u
als inwoner van de gemeente van
kunt profiteren.
Santpoort-Zuid
Bij de wijkpost Santpoort aan de
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid wordt een grote berg
compost afgeleverd. U kunt er gratis compost afhalen op vrijdag 8 april
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op zaterdag 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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Gratis hulp in moeilijke tijden

155-Help-een-bedrijf
Verkeert uw bedrijf in zwaar weer,
of ziet u dat aankomen? Ga naar
www.155.nl voor onafhankelijk,
deskundig advies hoe u uw bedrijf
weer op de rit kunt krijgen.

Bijna iedere ondernemer maakt
het wel een keer mee: het gaat niet
met het bedrijf zoals het zou moeten. Zij kunnen kosteloos terecht bij
‘155-Help-een-bedrijf’; medewerkers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf staan klaar voor
bedrijfsadvies en ondersteuning.
Een gesprek met een van de ervaren ondernemersadviseurs kan het
verschil maken tussen doorgaan of
stoppen.
Bel op werkdagen met 088 9990 155
of stel uw vraag online op www.155.
nl. Ook kunt u daar de online doel-

groepscan doen; zo weet u in een
paar minuten of u in aanmerking
kunt komen voor een ondernemersregeling vanuit de overheid. Twijfelt u of 155 op u van toepassing
is; ga dan naar: https://www.155.
nl/#checklist. Dan weet u direct of u
de hulp van 155 goed kunt gebruiken.
Gewoon doen, Velsen is bij dit initiatief aangesloten!

Als de nood hoog is gestegen, en de
continuïteit van uw onderneming is
in het geding, neem dan tijdens kantooruren direct contact op met telefoonnummer: 088 999 0 155 of 7x24
via www.155.nl/155-noodloket.

In een jaar bijna 100% dekking

WhatsApp-groepen
Als een groep elkaar snel wil informeren, sturen ze een Appje. Dat
gebeurt in Velsen ook als het gaat
om veiligheid: inwoners in een
straat of wijk die elkaar Appen als
ze ongure types of verdachte situaties zien. Bijna heel Velsen doet
na een jaar al mee.

Op dinsdag 22 maart kwamen in het
Telstar Stadion ruim 50 beheerders
van de WhatsApp-groepen in Velsen
bijeen met de 9 wijkagenten en de relatiemanager van de gemeente Rob
Plessius. Wethouder Robert te Beest
opende de avond. Hij was zeer tevreden met de grote opkomst en gaf aan
dat de gemeente Velsen dit soort bewonersinitiatieven graag faciliteert.
‘Ken je buurt en ken je buren’, aldus
wethouder Te Beest.

HOV traject Santpoort-Noord

Vrije busbaan in gebruik
Op Goede vrijdag, 25 maart, is
de nieuwe vrije busbaan bij Santpoort-Noord in gebruik genomen.
Sinds dat moment rijden de bussen van Connexxion over de nieuwe busbaan, die loopt van het
kruispunt Hoofdstraat/N208 tot
bij de rotonde naar de Wüstelaan.

De aanleg is onderdeel van Deelproject 1 van de HOV Velsen, één van de
tien deelprojecten. Aannemer Heijmans startte in september 2015 met
de aanleg van de busbaan, het fietspad en de nieuwe wegconstructie.

Zodra het hele HOV-tracé is aangelegd, gaat R-netlijn 385 hier rijden.
Afronden werkzaamheden
De gemeente Velsen is de komende
tijd nog aan het werk in het gebied.
De oude weg maakt plaats voor weiland. Zo worden de weilanden weer
samengevoegd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2e
kwartaal 2016 klaar. Voor vragen en
klachten over de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de gemeente Velsen, telefoon 14 0255. (foto: gemeente Velsen)

Ontmoeten, leren en behouden
De gemeente had de avond georganiseerd om de Whatsapp-groepen de
gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren, en
om ze te behouden voor de toekomst

(borging). De beheerders vertelden
hoe zij hun groepen hadden opgericht
(meestal via Facebook) en georganiseerd (aanmelding, e-mailadressen,
coördinatie). De WhatsApp-groepen
variëren van ongeveer 100 tot 600
deelnemers (Driehuis). Publiciteit –
bijvoorbeeld via de Jutter/Hofgeest –
leidt meestal tot meer aanmeldingen.
Jerry Ramdayal, de wijkagent van
Zee- en Duinwijk, toonde de verdeling van de groepen over Velsen. Rob
Plessius, de relatiemanager van de
gemeente Velsen, legde uit dat de gemeente enkele WhatsApp-bordjes
per wijk verstrekt, op aanvraag van
de inwoners.
Landelijk wordt slechts één op de negen signaleringen door burgers goed
en tijdig gemeld aan de politie; vaak
omdat men denkt dat het toch niet
helpt. Met de WhatsApp-groepen
hoopt men dat het aantal aanhoudingen zal stijgen en de criminaliteit zal
verminderen. (foto: gemeente Velsen)
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Werk aan de weg 2016/2017 Gevolgen sluiting Velserschikt gemaakt voor bomen en wortunnel voor Wmo-vervoer
den de parkeervakken opnieuw inIn Velsen wordt altijd wel ergens
aan de weg gewerkt. Dat gebeurt
volgens een planning, die afhankelijk is van veel factoren. Hieronder de globale planning voor
het komende jaar.

Werk aan de weg – bijna altijd hinderlijk. Je kunt er niet door, het verkeer staat vast, je moet omrijden, je
kunt je auto of je kliko-bak even niet
kwijt. Werk aan de weg is ook belangrijk: voor strak asfalt, een veilige oversteek, vrij liggende fietspaden, een goed riool of een mooie bomenrij.
In Velsen wordt volgens een planning aan de weg gewerkt. Daarin
houdt de gemeente rekening met
een heleboel factoren om overlast
voor de inwoners en andere weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld: werken in de
vakanties of in het weekend, werk
combineren (riool en wegdek tegelijk), wachten totdat andere werkzaamheden in hetzelfde gebied zijn
afgerond (omdat je er anders helemaal niet meer door kunt) en rekening houden met werkzaamheden
van andere wegbeheerders.
Soms valt het werk tegen: leidingen staan niet op de kaarten (dan
moet eerst worden uitgezocht wat
voor leidingen het zijn); het weer is
te slecht of werkzaamheden elders
lopen uit. Vervelend, maar niet altijd te voorkomen. En: niet alle wegen zijn van de gemeente; sommige
worden onderhouden door de provincie of het Rijk.
Gevolgen voor doorstroming
Hieronder staan de geplande werkzaamheden die van invloed zijn op
de doorstroming van het verkeer in
Velsen tot en met het 1e kwartaal
van 2017.
Hoofdstraat, Santpoort-Noord.
De weg door het kermisveld wordt
weggehaald. Aansluitend wordt de
Hoofdstraat doorgetrokken tot de
rotonde Wüstelaan. Klaar: eind 2e
kwartaal 2016.
Aanleg bushalte Hagelingerweg,
Santpoort-Noord. Dit werk is grotendeels klaar; afronding wordt verwacht in de eerste week van april.
Nieuwe bomen Hagelingerweg,
Santpoort-Noord. In de zomervakantie wordt de ondergrond ge-

gedeeld (3e kwartaal 2016). Afhankelijk van de verkeersdrukte werken we met verkeersregelaars en
aangepaste werktijden. De bomen
worden in 4e kwartaal van 2016 geplant.

HOV busbaan, Briniostraat tot
Santpoortse Dreef. De werkzaamheden zijn gestart. Het verkeer in Velsen heeft er over het algemeen weinig last van. Alleen bij
de aansluitingen met de bestaande wegen vinden korte afsluitingen
plaats. Klaar: 1e kwartaal 2017. Actuele informatie op www.hovvelsen.nl.
HOV busbaan, P.J. Troelstraweg, IJmuiden. De werkzaamheden vlakbij de scholen worden zoveel mogelijk in de schoolvakantie
gedaan; start 3e kwartaal, afronding
4e kwartaal 2016. Er gaan geen grote verkeersaders dicht.
Reconstructie Lange Nieuwstraat, IJmuiden. De reconstructie is in september 2015 gestart. Het
werk wordt in fases gedaan. Afronding werkzaamheden in 1e kwartaal
van 2017.
Grote Hout- of Koningsweg, Velsen-Noord. Ten zuiden van de
Pontweg, bij de Concordia-straat,
is het werk inmiddels gestart. Het
noordelijk deel wordt een 30 km
zone; dat werk begint deze zomer.
Voor het verkeer worden omleidingsroutes ingesteld. Afronding 1e
kwartaal 2017.
Renovatie Velsertunnel. Een
project van Rijkswaterstaat, niet
van de gemeente Velsen. Wel zijn
de gevolgen groot voor de hele regio.
Actuele informatie op www.rws.nl/
velsertunnel.
Aanleg nieuwe Zeesluis. Gestart
in 2016. Rijkswaterstaat verwacht
alleen korte stremmingen. Informatie op rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ijmuidenbouw-nieuwe-grote-zeesluis/index.aspx
Omwonenden worden apart geïnformeerd over werkzaamheden. Op
de website van de gemeente Velsen staat een schema dat doorloopt
tot en met het tweede kwartaal van
2019 – voor zover nu bekend.

Wat betekent de sluiting van de
Velsertunnel voor Wmo-klanten in een BIOS-taxi? ‘Blijf zoveel mogelijk buiten de spits’ is
wel het belangrijkste advies. De
mensen van de BIOS-groep denken met u mee over alternatieven als u uw rit bestelt.

Vanaf vrijdag 15 april (21.00 uur ‘s
avonds) gaat de Velsertunnel negen maanden dicht. Dat heeft ook
gevolgen voor de BIOS-taxi’s die
Wmo-klanten rondrijden. Deze
taxi’s rijden normaal gesproken wel
bijna honderd keer per dag door de
Velsertunnel. Ze moeten straks een
andere route nemen en zullen langer over een ritje doen. Ook is er
vooral in de spits veel kans op file,
met vertraging tot gevolg.

taxi’s is dan ook: blijf zoveel mogelijk buiten de spits, en houd daar
al rekening mee als u een afspraak
maakt waar u een taxi voor nodig
heeft. Het tweede advies is: maak
gebruik van het openbaar vervoer,
als het kan. De mensen van de BIOS-groep denken daarover met
u mee als u uw rit bestelt. Heeft u
vragen over wat dit voor uw rit betekent, bel dan met de BIOS-groep
op telefoonnummer: 0900-8684 (€
0,10 per minuut).
In de publiekshal van het gemeentehuis van Velsen ligt voorlichtingsmateriaal van Rijkswaterstaat
en Connexxion over welke alternatieven er zijn om op uw plaats van
bestemming te komen in de periode dat de Velsertunnel gesloten is.

Blijf buiten de spits
Hoe groot de overlast is, verschilt
per route en is erg afhankelijk van
het moment van vertrek. De verwachte hinder is het grootst in de
spits, van 6.00 tot 10.00 uur en van
15.00 tot 19.00 uur. Het eerste advies voor gebruikers van de BIOS-

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 donderdagavond open, maar in deze week
is dat verschoven naar de woensdag. Dat komt door het referendum voor de wet tot goedkeuring
van de Associatieovereenkomst
tussen de Europese Unie en Oekraïne.

Het stembureau in de hal van het
gemeentehuis is open. Velsenaren
met een stempas en een geldig legitimatiebewijs 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. 0255567200 of 140255.

Een EU-associatieovereenkomst
Een associatieovereenkomst is een
politiek akkoord, een verdrag, tussen twee of meer landen die de banden willen aanhalen. De Europese
Unie (EU) heeft meerdere van deze
overeenkomsten gesloten, bijvoorbeeld met Chili en Marokko. Landen spreken erin af meer te gaan
samenwerken op politiek vlak, bijvoorbeeld voor meer democratie,
betere mensenrechten en meer veiligheid. Of om economisch meer samen te werken, zodat handel en investeringen eenvoudiger of goedkoper worden.
De associatieovereenkomst met Oekraïne gaat ook over meer politieke
en economische samenwerking. Het
grootste deel gaat over de handel. Alle feitelijke informatie over de overeenkomst staat op www.referendum-commissie.nl.
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Digitale info en op papier in publiekshal gemeentehuis

Als de Velsertunnel negen maanden dicht is
Hoe kunt u rijden als de tunnel
straks negen maanden dicht is
(vanaf 15 april)? Daar is actuele digitale informatie over. Rijkswaterstaat en Connexxion hebben het ook op papier gezet
voor u. De verschillende foldertjes liggen in de publiekshal van
het gemeentehuis.

Rijkswaterstaat (RWS) en Connexxion hebben materiaal gemaakt waarin staat hoe u kunt rijden met de auto en de bus. RWS
noemt in het foldertje van maart
2016 www.IJmondverkeer.nl – een
actueel overzicht van de drukte op

de weg – en www.Here.com waarmee u uw route kunt bepalen.
Daarnaast is er een schets op papier met maatregelen om de regio
bereikbaar te houden (blauw); de
achterkant laat zien wat de renovatie van de Velsertunnel precies inhoudt (groen). Connexxion tot slot
heeft een boekje gemaakt met de
Dienstregeling met ingang van 16
april a.s. van de bussen 73 en 573,
74 en 574, 75, 77 en 82.
Alle papieren documentatie is te
vinden op de leestafel in de publiekshal van het gemeentehuis.

Bekendmakingen algemeen
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.

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

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.

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.

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
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 19
maart 2016 tot en met 25 maart
2016 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Edisonstraat 5, wijzigen voorgevel en legaliseren appartementen
(24/03/2016) 5331-2016;
Forteiland 10, plaatsen tijdelijke
overkapping (25/03/2016) 53582016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, tijdelijke parkeerplaats (24/03/2016)
5304-2016;
Hoofdstraat t.o. 234, kappen boom
(21/03/2016) 5124-2016.

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, wijzigen woning (intern)(22/03/2016) 52672016;
Dr. Kuyperlaan 44, wijzigen voorgevel (23/03/2016) 5216-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13 en
13A,samenvoegen twee woningen
(25/03/2016) 5395-2016;
Louise de Colignylaan 36, plaatsen
dakkapel
(zijgevel)(22/03/2016)
5173-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg ong., plaatsen zeecontainers (22/03/2016) 5178-2016.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over

welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Pontweg 1 D, vervangen remmingwerken (24/03/2016) 1957-2016.
Ontwerp last onder dwangsom –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een last onder dwangsom op te leggen met betrekking tot 12 zonder omgevingsvergunning opgerichte opstallen/
bouwwerken op het perceel Bloemendaalsestraatweg 4A, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie F, onder nummer 7643 en 1 zonder omgevingsvergunning opgerichte bouwwerken op het perceel aan

de oostzijde van de spoorlijn, kadastraal bekend gemeente Velsen, sectie
F, onder nummer 868. De ontwerplast onder dwangsom en de bijbehorende stuk ligt met ingang van vrijdag 1 april 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de website www.velsen.nl via het menu actueel / Inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kunnen belanghebbende(n)
naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen
de ontwerp- last onder dwangsom.
Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Afdeling Publiekszaken, cluster Toezicht
en Handhaving, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
het Cluster Toezicht en Handhaving,
telefoon 140255.

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)
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 Burgemeester 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 gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij

de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Zandershof 45, wijzigen bestemming naar wonen (24/03/2016) 442-

2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 en 123 DI
(missiehuis), wijzigen indeling van 2
gebouwen voor een periode van ten
hoogste 10 jaar (24/03/2016).

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geelvinckstraat
101,
plaatsen
dakkapel voor- en achterzijde
(24/03/2016) 3288-2016.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 22, plaatsen liftschacht (24/03/2016) 2919-2016;
Kerkerinklaan 30, maken doorbraak
(24/03/2016) 3939-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, gedeeltelijk slopen en wijzigen van een monument
en kappen 3 bomen (29/03/2016)
18853-2016;
Vinkenbaan 8, maken doorbraak
(24/03/2016) 3776-2016.

APV artikel 2:17 Evenementen
Koningsdag op 27 april 2016 van
13.00 tot 19.00 uur. Café Cheers
Kennemerlaan te IJmuiden (tussen
Houtmanstraat en Moerbergplantsoen) (24/03/2016) 2109-2016.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’
Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend
dat zij een nieuw bestemmingsplan

gaan opstellen voor het duingebied
en de binnenduinrand van Velsen.
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt hier gemeld dat geen gele-

genheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar
voren te brengen. Ook wordt geen
onafhankelijke instantie in de gele-

genheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het
voorontwerpbestemmingsplan is
wel inspraak mogelijk.
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Voorontwerpbestemmingsplan ‘Duingebied’ (vervolg)
Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de
vervanging van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen
die aan actualisering toe zijn. Het
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook worden
enkele kleine ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot

deel van het natuurgebied Duinen Kruidberg, de Heerenduinen en
het binnenduinrandgebied tussen
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de
oostzijde grenzend aan de spoorlijn.
Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan
Duingebied (idn: NL.IMRO.0453.
BP0600DUINGEBIED1-V001) ligt
met ingang van 1 april 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage in het gemeentehuis, Dudok-

plein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Daarnaast is het plan digitaal in te
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inloopavond
Tijdens de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt zal een inloopavond worden georganiseerd. De datum en locatie hiervan worden binnenkort bekend gemaakt.

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit doet u
door een brief te richten aan het College van burgemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘inspraakreactie
bestemmingsplan
Duingebied’, of per e-mail aan ro@
velsen.nl. Vermeldt u daarbij a.u.b.
wel uw postadres.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent
dat zij daardoor formeel niet meer
in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Ahmedova,N.
geb.26-07-1980
Klumper,R.
geb.19-02-1963

Batal,M.
Kroes,O.
Beliën,J.F.
Krylovas,D.
Bosman,R.H.
Lorenc,S.J.
Buis,G.B.
Mathkor,K.H.
Ciesielska,M.J.
Mienis,J.
Czajkowski,A.
Mo,X.
Dachretzis,N.
Mockevicius,K.
Dachretzis,M.
Reynolds,J.V.
Fryc,M.P.
Romkes,C.

geb.25-08-1987
geb.07-06-1982
geb.11-12-1969
geb.20-04-1986
geb.10-01-1988
geb.17-07-1978
geb.15-05-1992
geb.01-07-1952
geb.18-07-1983
geb.20-09-1973
geb.20-02-1980
geb.26-12-1971
geb.05-04-1993
geb.02-01-1982
geb.05-03-1996
geb.17-09-1959
geb.22-06-1979
geb-03-01-1996

Gwiżdż,R.K.
geb.23-01-1981
Sarabon,T.J.
geb.15-11-1972
Haliloglu,B.
geb.25-12-1974
Richter,S.
geb.14-02-1978
Haliloglu,K.
geb.11-04-1975
Ruiten van,R.
geb.22-04-1986
Heems van,W.
geb.03-03-1990
Sviridova,I.
geb.19-11-1960
Jelloul ,E.M.
geb.26-02-1992
Timmerman,D.G.H. geb.05-01-1968
Jelloul,N.
geb.13-08-1997
Verbeek,T.J.A.
geb.21-09-1987
Ji,J.
geb.28-03-1987
Zeaiter,A.
geb.05-04-1981
Kenter,E.A.
geb.16-03-1971
Zheng,X.
geb.26-01-1989
Klat,K.
geb.07-03-1993

Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders.

Raadsvergadering 7 april 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1. Opening en mededelingen*
2. Actualiteitenuurtje**
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 25 februari 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Verklaring van geen bedenkingen voor een aanvraag omgevingsvergunning voor het project op perceel Rijksweg 116 in Velsen-Zuid
8. Afleggen belofte van Bas de Ruig (steunfractielid D66V)
9. Sluiting
* Laatste raadsvergadering mw. drs. A.E. Koopmanschap
De vergadering van 7 april is de laatste raadsvergadering van de gemeente
Velsen die door mw. drs. A.E. Koopmanschap wordt voorgezeten. Tijdens deze vergadering zal daar aandacht aan worden besteed.

** 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 gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot
woensdag 6 april 2016, 16.00 uur aanmelden 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/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl)
en hun TV kanaal.
De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te
mailen naar raadsplein@velsen.nl.

