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Zaterdag 1 april

Open dag van HOV Velsen
Op zaterdag 1 april, de dag voordat de busbaan in gebruik wordt
genomen, organiseren de gemeente Velsen, provincie NoordHolland en Connexxion een open
dag. Er is een ochtend- en een
middagprogramma. U komt toch
ook?

‘Poep goed, scheid goed’
Onder een stralende lentezon
opende milieuwethouder Floor
Bal samen met de BeestenBende
op zaterdag 25 maart jl. de tentoonstelling ‘Poep goed, scheid
goed’ in het Pieter Vermeulen Museum (PVM). De expositie gaat
over poep, duurzaamheid en afval.

De interactieve duo-expositie is te
zien in het onderkomen van het PVM
aan de Driehuizerkerkweg 34d in
Driehuis. De expositie duurt tot en
met 3 september 2017.
BeestenBende
Niet toevallig dat de opening samenviel met “Nationale Opschoondag”. De dag dat in heel Nederland
actief zwerfafval werd opgeruimd.
Aan wethouder Bal de schone taak
om de afvalposter, ontworpen door
de BeestenBende, te onthullen. Af-

gelopen winter hebben de jeugdige
leden van de Velsense BeestenBende bijgehouden welke soorten zwerfvuil zij aantroﬀen bij het schoonmaken van hun buurt. Samen met het
Pieter Vermeulen Museum hebben
ze de poster ‘Velsen geen bende’ gemaakt. De poster laat zien op welke
plekken de kinderen de verschillende soorten zwerfafval vonden en hoe
lang het duurt voordat dit afval is afgebroken.

men van HOV Velsen te nemen. Wat
komt er allemaal kijken bij de aanleg
van een busbaan? Ons team vertelt u
er graag meer over.
Ga voor meer informatie over het
programma, de locaties en tickets
naar www.hovvelsen.nl.

Ervaar HOV Velsen vanuit de bus
Beleef het nieuwe tracé van HOV
Velsen tussen 10.00 en 11.15 uur vanuit de bus. Neem plaats in de comfortabele bussen van Connexxion of in
één van de gele NZH-museumbussen en laat u door onze reisleiders
meenemen langs het tracé.
Kijkje achter de schermen
Van 13.00 tot 15.00 uur bent u van
harte welkom om op verschillende
locaties een kijkje achter de scher-

Uit het college

Verfrissend
De boodschap van de scholieren in
Velsen is verfrissend. “Niet boos
worden als mensen afval op straat
gooien, maar ze vertellen hoe slecht
het is voor ons milieu en ze ervoor
bedanken, dat ze het afval in de bak
gooien”, luidt hun devies. Meer weten? Kijk op www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto: Gemeente Velsen)

Belastingspreekuur
in Bibliotheek Velsen
Belastingpapieren invullen? Bij de
Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden kunt u hulp
krijgen bij digitale belastingaangifte en het aanvragen van toeslagen.

Gratis belastingspreekuur
Vanaf dinsdag 7 maart 2017 kunnen
inwoners van Velsen iedere dinsdag
tussen 11:00 - 13:00 uur in de Centrale Bibliotheek in IJmuiden gebruik
maken van het belastingspreekuur.
Zij krijgen dan hulp bij de digitale belastingaangifte of bij het online aanvragen van toeslagen. Stichting Socius verzorgt het spreekuur.

U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.
Gratis computergebruik
Wie zelf belastingaangifte wil doen
of een toeslag wil aanvragen, kan
gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de Centrale Bibliotheek
in IJmuiden. Er zijn twee computers beschikbaar om zelfstandig aan
de slag te gaan. Bibliotheekmedewerkers kunnen technische ondersteuning bieden bij problemen, bijvoorbeeld als de computer niet goed
werkt. Voor speciﬁeke hulp bij de
aangifte of aanvraag kunt u terecht
bij het belastingspreekuur.

• De Strategische Agenda van Velsen wordt geactualiseerd zodat hij meekan tot 2020. De uitkomsten van het Velsen Forum
(dialoog met partners) en van
de Burgertop (ideeën van bewoners) zijn erin verwerkt.
• Tegengaan
identiteitsfraude
Noord-Holland: Velsen gaat 6
april een convenant ondertekenen om identiteits- en documentfraude tegen te gaan. Andere ondertekenaars zijn acht gemeenten uit Noord-Holland en
o.a. de Nederlandse Vereniging
voor Burgerzaken en het Open-

baar Ministerie.
• In de afgelopen twee jaar zijn
er meerdere instellingen in Velsen in ﬁnanciële problemen gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu
normen en instrumenten geformuleerd die moeten helpen om
tijdig en betrouwbaar zicht te
krijgen op het ontstaan van zulke problemen, waardoor mogelijk sneller kan worden ingegrepen.
Meer informatie op www.raad.
velsen.nl.
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Voorkom meeuwenoverlast
Gekrijs, afval op de grond en het
afpakken van een broodje of ijsje. Dat is de overlast die wij regelmatig van meeuwen ervaren. Zeker in IJmuiden met zijn havens en
de zee. Hoe deze ergernissen te
voorkomen? Door geen afval op
straat te laten zwerven is de overlast al een stuk minder.

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel
overlast veroorzaken. De gemeente
kan niet veel doen. Meeuwen worden immers beschermd door de Flora- en Faunawet. Zo is het verboden
om eieren te rapen dan wel deze te
beschadigen of te vernielen.

Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden
De Bedrijven Investeringszone Havengebied IJmuiden is een feit !
Ondernemers aldaar hebben voor
een plan gekozen dat het havengebied schoon, heel en veilig
moet maken met cameratoezicht
en parkmanagement.

De gemeente Velsen ondersteunt en
faciliteert bedrijveninvesteringszones ( BIZ) in de gemeente. Een BIZ
verbindt ondernemers en draagt immers bij aan een goed ondernemers-

klimaat. Het gemeentebestuur is erheugd, dat 73% van de stemgerechtigden zich voor een bedrijveninvesteringszone heeft uitgesproken. Velsen waardeert de vastberadenheid en
de inzet van de ondernemers, waardoor een publiek-private samenwerking ontstaat. De gemeente Velsen,
Zeehaven IJmuiden N.V. en de Stichting BIZ Havengebied IJmuiden hebben al afspraken gemaakt over het
beheer en onderhoudsniveau van het
gebied. (foto: Gemeente Velsen)

Inwoners IJmond
tevreden over jeugdhulp
Ouders van kinderen in Beverwijk, Heemskerk en Velsen, die
jeugdhulp ontvangen zijn over
het algemeen heel tevreden.
Waardering dus voor de begeleiding door de sociale teams, het
Centrum voor Jeugd en Gezin en
gespecialiseerde jeugdhulp.

Betreﬀende ouders voelen zich serieus genomen en geven aan de
medewerker goed te begrijpen. De

huisbezoeken worden als prettig
ervaren. Dit blijkt uit een aantal onderzoeken die de IJmondgemeenten hebben laten uitvoeren. De drie
gemeenten zijn tevreden met de
uitkomsten van de onderzoeken.
De uitkomsten worden gebruikt om
van te leren en de dienstverlening
waar nodig te verbeteren. De gemeenten zullen periodiek opnieuw
bekijken hoe inwoners en cliënten
de dienstverlening waarderen.

Voorkomen
Geen zwerfafval. Maar wat kunnen
we nog meer doen? Meeuwen bouwen het liefst hun nest op een beschutte plek op een plat dak, zoals
bij een schoorsteen. Meestal gaan
ze terug naar hun broedplek van vorig jaar. Haal daarom oude nesten nu
weg. Het helpt ook om de dakgoot
schoon te houden. De meeuwen kunnen dan niet de takjes en bladeren
gebruiken voor hun nest.

• Voorkom broedplaatsen door het
leggen van een net of het spannen
van draden. Dit mag alleen als er
nog geen nest aanwezig is op uw
dak
• Er zijn tevens vliegers te koop in
de vorm van een roofvogel. Deze
kunt u op het dak plaatsen. Info:
www.vogelverschrikker.nl.
• U kunt ook een bedrijf inschakelen die gespecialiseerd is in het
aanbrengen van nestwerende materialen (website: Nederlandse
Vereniging van Plaagdierenmanagement Bedrijven)
• Tref maatregelen met uw buren. Dat is goedkoper, maar daarmee wordt ook voorkomen, dat de
meeuwen een dak verderop gaan
nestelen.

Verder nog tips:
• Meeuwen niet voeren
• Sluit uw afvalbakken goed af en
zet geen vuilniszakken op straat
• Zet uw afval zo kort mogelijk voor
de ophaaltijd langs de weg

Verbinding A8-A9

Stuurgroep tegen
toevoegen tunnelvariant
De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9 (bestuurders van
de gemeenten, Vervoersregio en
Rijkswaterstaat) zijn unaniem tegen het toevoegen van de tunnelvariant.

maakten GS bekend voornemens te
zijn een tunnelvariant toe te voegen
aan de planstudie Verbinding A8A9. Dit naar aanleiding van behandeling in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën van 2 maart.

Dit werd vrijdag 24 maart tijdens
het overleg kenbaar gemaakt aan
de voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post. Het onderwerp stond op de agenda vanwege het voornemen van Gedeputeerde
Staten van de Provincie Noord-Holland om de tunnelvariant toe te voegen aan de planstudie naar de verbinding tussen de A8 en de A9. Mevrouw Post gaat met de uitspraak
van de stuurgroep terug naar GS
en Provinciale Staten. Op 10 maart

Verbinding A8-A9
De verbinding A8-A9 is de ontbrekende schakel tussen het huidige
einde van de A8 bij de Nauernasche
Vaart en de A9 bij Heemskerk en
Uitgeest. Daarvoor zijn al drie keuzevarianten gemaakt: het zogeheten Nul-plusalternatief, het Heemskerk- en het Golfbaanalternatief.
Voor deze drie alternatieven wordt
momenteel onderzocht wat de eﬀecten zijn op het verkeer, het milieu, de
economie en de landbouw.
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Nationaal Comité 4 en 5 mei

Op zoek naar persoonlijke
verhalen over vrijheid
Oma’s, opa’s, tantes, ooms en
leerkrachten opgelet! Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is op zoek
naar persoonlijke verhalen. Een
brief, kort of lang, met misschien
wel een wens, een verwachting,
een hoop of juist een belofte voor
de toekomst.

College op werkbezoek
Op dinsdag 21 maart jl. bracht het college van burgemeester en wethouders
van Velsen een werkbezoek aan het bedrijf Saﬃer Maritiem aan de Rondweg
in IJmuiden. Het gemeentebestuur was onder de indruk van dit technische
bedrijf, dat van grote betekenis is voor het havengebied. Saﬃer Maritiem
maakt zeiljachten en verschaft aan 25 man werk. (foto: Gemeente Velsen)

5 mei viering aanwezig te zijn. Graag
uw brief voor 15 april mailen naar:
mijnbrief@4en5mei.nl of schrijven
naar: Nationaal Comité 4 en 5 mei,
Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR
Amsterdam. (foto: Gemeente Velsen)

Vrijheid
Ieder jaar vieren we op 5 mei onze vrijheid. Deze begint altijd met
een lezing, waarbij wordt stilgestaan
hoe waardevol, maar ook hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Dit jaar vindt
de lezing plaats in het provinciehuis
van Noord-Holland. Onze ouders of
grootouders maakten de oorlog mee
en hoopten op een beter leven voor
hun kinderen. De huidige generatie
leeft met de angst dat hun kinderen
al die verworvenheden weer zullen
verliezen. We zouden zo graag wensen dat zij het net zo goed krijgen als
wij. Wat is daar voor nodig?
Uw brief
Uw brief mag gericht zijn aan uw
kind, kleinkind, nichtje of neefje of
misschien wel aan een leerling van
u. De ingezonden brieven zullen als
inspiratie dienen voor de 5 mei-viering van dit jaar. Het comité zal er
fragmenten uit voorlezen en wellicht
briefschrijvers uitnodigen om bij de

Inloopbijeenkomst
bebouwing KPN-locatie
Bij wijkpost Santpoort-Zuid

Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de
deur. Tijd om de tuin een opknapbeurtje te geven. Een laagje compost zorgt daarbij voor de nodige voeding voor de plantjes. Kom
naar de wijkpost Santpoort-Zuid
en schep gratis uw compost!

Ook vorig weekend kon men gratis
de vruchtbare grond afhalen. Maar
er is nog over! Vandaar dat de wijk-

post ook vrijdag 31 maart van 08.00
tot 16.00 uur haar deuren openstelt.
Wat overblijft, zal worden verwerkt
in onze openbare plantsoenen.
Wijkpost
De wijkpost Santpoort-Zuid is te
vinden aan de Wijnoldy Daniëlslaan
53. Graag zelf uw schep meenemen,
maar ook zakken en kruiwagens etc.
(foto: Gemeente Velsen)

Op dinsdag 4 april 2017 organiseert de gemeente Velsen een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan voor de
KPN-locatie. Het gaat om de plek,
waar vroeger onder meer het
postkantoor aan de Lange Nieuwst ra at - S p a a r n e st ra at - M e r we destraat was gevestigd. Het plan
is om hier een supermarkt en 57
woningen te bouwen. De inloopbijeenkomst wordt gehouden van
16.00 uur tot 19.30 uur in de burgerzaal aan het Plein 45 in IJmuiden.

Van harte welkom
Omwonenden, winkeliers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om hun licht op te steken

over het ontwerpbestemmingsplan
en de bijbehorende procedure. Velison Wonen en aannemer HBB Groep
zijn aanwezig om het bouwplan toe
te lichten. In juni 2015 was de laatste informatieavond. Afgelopen tijd
hebben de gemeente, Velison Wonen
en de aannemer de tijd genomen om
de plannen verder uit te werken.
Inspraak/zienswijze
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken tot en met 27 april 2017 ook inzien op het gemeentehuis, bij de bibliotheek in IJmuiden en digitaal op
www.ruimtelijkeplannen.nl of op de
website van de gemeente. Tijdens
de inloopbijeenkomst kunnen geen
zienswijzen worden ingediend.
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Werkzaamheden kruispunt Plein1945/De Noostraat
Kanaaldijk

OMLEIDING AUTOVERKEER TIJDENS
WERKZAAMHEDEN LANGE NIEUWSTRAAT
- FASE 5B - START 3 APRIL 2017 KRUISING DE NOOSTRAAT / PLEIN 1945
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Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is er op
het kruispunt geen autoverkeer mogelijk. Het doorgaande autoverkeer
wordt zoveel mogelijk omgeleid De
omleidingen worden met borden

• Het doorgaande autoverkeer wordt
zoveel mogelijk omgeleid via de
Willebrordstraat en de IJmuiderstraatweg
• Het inkomende verkeer richting
centrum/winkels komende vanaf
de Stationsweg wordt omgeleid via
de Minister van Houtenlaan, Zeeweg, Plein 1945 en Lange Nieuwstraat.
• Het doorgaande verkeer komende
vanaf de Stationsweg richting Zeewijk wordt omgeleid via de Stationsweg, Minister Van Houtenlaan
en Heerenduinweg.
• Het uitgaande verkeer vanuit Zeewijk wordt zoveel mogelijk omgeleid via de Planetenweg / Gijzenveltplantsoen en Heerenduinweg.
Verkeer vanaf de rotonde Lange

N O O R DZ E EK AN AA L

GEMEENTE VELSEN

Gr

Wat gaat er gebeuren?
Het is een van de laatste werkzaamheden aan de reconstructie Lange Nieuwstraat. De genoemde kruising wordt opnieuw ingericht, krijgt
nieuw asfalt en de entree naar de
Raadhuisstraat wordt ingericht als
30 km gebied.

aangegeven. Fietsers en bromﬁetsers worden via de omliggende wegen omgeleid. Ook dit wordt met
bebording aangegeven. Het is voor
voetgangers wel mogelijk om langs
het werk te lopen en de woningen en
winkels te bereiken.

Gij

Op maandag 3 april 2017 starten in IJmuiden werkzaamheden
aan het kruispunt Plein 1945/De
Noostraat en een gedeelte van de
Zoutmanstraat en de Raadhuisstraat. De werkzaamheden duren
tot medio mei 2017. In deze periode is dit kruispunt tijdelijk afgesloten. Het gemeentehuis is bereikbaar via een omleiding. De
Lange Nieuwstraat is open, maar
alleen bereikbaar via de Zeeweg.

Ze
HEERENDUINEN

Nieuwstraat kan ook via de Merwedestraat richting de Heerenduinweg of via de Lange Nieuwstraat/ hoek Plein 1945 rijden.
Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden
de lijndiensten van Connexxion om-

ew

eg

geleid. Dit geldt voor de buslijnen
3, 74, 75 en 82. Buslijn 75 rijdt vanaf zondag 2 april via de nieuw aangelegde busbaan. Meer informatie over busomleidingen en tijdelijke bushaltes kunt u vinden op www.
connexxion.nl of www.connexxion.
com.

Werkzaamheden omgeving Stadsschouwburg Velsen
Definitief ontwerp HOV-kruising Groeneweg

Schaal 1:200
Papierformaat: A0

15-06-2016

Op 3 april 2017 wordt een start
gemaakt met de werkzaamheden in de omgeving van de Stadsschouwburg Velsen. De bedoeling
is dat het er groener wordt en het
verkeer overzichtelijker. Het werk
zal in verschillende fases worden
uitgevoerd en is naar schatting in
juli klaar.

Afsluiting
In verband met de werkzaamheden
zal de Cederstraat vanaf de HOVkruising tot aan de Minister van
Houtenlaan vanaf vrijdag 31 maart
16.00 uur worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dus ﬁetsers en
voetgangers kunnen er gewoon door.
Op dit gedeelte zal het asfalt worden
vervangen door bestrating. Voor het
gehele ontwerp zie bijgaande tekening.
Legenda

Rijweg/HOV-baan
Asfalt

Fietspad
Asfalt rood

Halfverharding

Zitmeubilair

Bestaande lichtmast

Fietsenrekken: Tulip

Nieuwe bomen

Gras

Straat
Keiformaat

Trottoir
Betontegels: Grijs

Trottoirband 280/300
antraciet

Vlaggenmast

Nieuwe lichtmast:
uitlegger

Brievenbus

Struweel

Nieuwe beplanting:
Heesters en/of
vaste planten

Opsluitband 100/200 grijs

Paaltjes: staal

Nieuwe lichtmast:
Paaltop Dudokplein

Bestaande bomen

Haag: Meidoorn

Plein verharding
Keiformaat en dikformaat

Goot
Keiformaat 5 strekken

W
at
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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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. 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 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
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 Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
maart 2017 tot en met 24 maart
2017 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
IJmuiderstraatweg 175, vergroten
woning (21/03/2017) 7427-2017;
Trompstraat 79, vergroten woning
(21/03/2017) 7594-2017;
Julianakade 78, verhogen kap woning (22/03/2017) 7741-2017;
Willebrordstraat 82, interne verbouwing, wijzigen gebruik naar woningen (23/03/2017) 7774-2017.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 54, vergroten woning (21/03/2017) 7554-2017.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, vergroten woning
(21/03/2017) 7596-2017.
Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 3, kappen boom
(21/03/2017) 7633-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk
brandveilig
gebruiken
(24/03/2017) 8013-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (24/03/2017) 7915-2017.
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

Ontwerpbesluit -omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Driehuis
Valeriuslaan 84 te Driehuis, het
plaatsen van een dakopbouw op de
eerste verdieping en het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf
3280-2017
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 april
2017 gedurende zes weken ter inzage
bij de afdeling Publiekszaken. Tevens
zijn deze stukken digitaal in te zien
op de website velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke ziens-

wijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 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
Reyndersweg 1, aanleggen boardwalk
en terreinverharding nabij de Noordpier (23/03/2017) 2182-2017.

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 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 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 al-

leen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Verleende Openstellingsvergunning
Wijkertunnel Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend
dat voor de wijziging van 2x3 naar
2x2 rijstroken van de Wijkertunnel
een openstellingsvergunning als bedoeld in artikel 8a van de Wet aan-

vullende regels veiligheid wegtunnels is verleend (23/03/2017) 75682017.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 800, vernieuwen
toegangspad, plaatsen 5 afvalcontai-
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Besluiten (vervolg)
ners, verplaatsen van een toiletunit
(21/03/2017) 2002-2017;
Kennemerstrand 160 te IJmuiden
het plaatsen van een overkapping
bij Trampolinecentrum Springvloed
(22/03/2017)
2684-2017;
Van Linschotenstraat 15, wijzigen
zijgevel (23/03/2017) 6744-2017;
nabij Jupiterstraat 25 en Mercuriusstraat 15, plaatsen 2 poortdeuren

(afsluiten achterom) (23/03/2017)
5083-2017.
Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 37, plaatsen van een
prijzenzuil (23/03/2017) 42502017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 18, het bouwen dakopbouw (nokverhoging) op de tweede

verdieping (23/03/2017) 2475-2017.
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 58, veranderen en vergroten van een woning (23/03/2017) 3548-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velsen-Zuid
ZorgSpecialist Loop, start/ﬁnishlo-

catie Rabobank IJmondstadion, Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid, 14 mei 2017, 23053-2016
(22/03/2017).
IJmuiden
Standzesdaagse, sportcomplex SVIJ
Planetenweg 271 IJmuiden, 26 en 27
juli 2017, 2710-2017 (22/03/2017).

Belijning Wenckebachstraat Velsen-Noord
Bij de spoorwegovergang op
de Wenckebachstraat in VelsenNoord komen met enige regelmaat onveilige verkeersituaties
voor. Bij filevorming op de rechterrijstrook richting de Velsertunnel wordt de spoorwegovergang
vrijgehouden door automobilisten.

Er zijn automobilisten die deze vrijgehouden ruimte gebruiken om in te

voegen om zo een deel van de wachtrij voorbij te kunnen rijden. Het
komt voor dat ze daarbij op het spoor
stil komen te staan. Als er op dat moment een trein aankomt ontstaat er
een zeer gevaarlijke situatie.
Dit probleem is door de gebruiker
van het spoor, Tata-steel, aangekaart
bij de beheerder van de weg, de gemeente Velsen. Om het voorsorteren op de spoorwegovergang terug

te dringen, heeft de gemeente Velsen de belijning op de Wenckebachstraat aangepast. Het wegvak waar
moet worden voorgesorteerd is vlak
na de ﬁetsoversteek gelegd. Voorsorteren op de spoorwegovergang is
daardoor niet meer toegestaan.Het
aanpassen van de belijning op de
Wenckebachstraat is meegenomen
met het jaarlijkse onderhoud van belijning in Velsen. De maatregel is onlangs uitgevoerd.

Tata-steel en de gemeente Velsen
gaan ervan uit dat deze maatregel
een positief eﬀect op de verkeersveiligheid op de Wenckebachstraat
zal hebben. Weggebruikers (waaronder bewoners van Velsen-Noord en
werknemers van Tata-steel) worden
opgeroepen zich aan de verkeersregels te houden en niet meer van rijstrook te wisselen ter plaatse van de
spoorwegovergang.

Voorontwerpbestemmingsplan IJmuiden Oost
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens de gemeenteraad
voor te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het
oostelijk deel van IJmuiden.

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 ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het bestemmingsplan wordt begrensd door Het Noordzeekanaal,
de oude spoorlijn/HOV tracé, het
duingebied, en de westzijde van het
stadspark. De bestemmingsplannen
IJmuiden Centrum en HOV zijn actueel en maken daarom geen deel uit
van IJmuiden Oost.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan
IJmuiden Oost (idn: NL.IMRO.0453.
BP0700IJMUIDENOOS1-V001)
ligt met ingang van 31 maart 2017
gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop
betrekking hebbende onderzoeken
en rapportages ter inzage.
Inspraakreactie indienen
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 burgemeesters en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden, onder vermelding van
“inspraakreactie bestemmingsplan
IJmuiden Oost”, of per e-mail aan

ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet
uw adres te vermelden.
Voor het indienen van mondelinge

inspraakreactie kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar, de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- voor de duur van de bouwwerkzaamheden (realisatie van woningen) een
parkeerverbod in te stellen aan de
zuidzijde van het oost-west lopende
deel van de Geleenstraat te IJmuiden door middel van het plaatsen

van de borden E1 (3x) zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
en een onderbord met twee pijlen
(wijzend naar links en rechts).
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na

de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact
Centrum aan het Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt
formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de volgende percelen:

Bramenvlak 31 in IJMUIDEN
Meeuwenlaan 26 in IJMUIDEN
Duinlustparkweg 76 in SANTPOORT-ZUID

Tuindersstraat 74 in IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 (elektro-

nisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 21 maart
2017 een anterieure overeenkomst
van grondexploitatie gesloten als
bedoeld in artikel 6.24 Wro ten
aanzien van het plangebied ‘Blekersduin te Santpoort-Zuid’.

De navolgende kadastrale percelen

maken deel uit van het plangebied:
gemeente Velsen, sectie F, nummers
7079, 7499, 7500, 8182, 8183, 9095,
9096 en 9186.
De overeenkomst heeft betrekking
op de realisatie van een supermarkt,

woningbouw, parkeervoorzieningen
en de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf 3 april 2017 tot en met 12 mei 2017
ter inzage op het gemeentehuis, Du-

dokplein 1 in IJmuiden. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00
uur. Op donderdag van 08.00 uur tot
20.00 uur. Bezwaar of beroep tegen
genoemde overeenkomsten is niet
mogelijk.

Raadsvergadering 6 april 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling. Volgens de Mediawet is de gemeente verplicht om een lokale publieke media-instelling in stand te houden. In 2011 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) de Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) aangewezen. De gemeenteraad moet nu een
positief advies uitbrengen om deze aanwijzing te verlengen.
• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen. Door
invoering van de omgevingswet wordt de realisatie tussen archeologie en
ruimtelijke ordening steeds sterker. De beleidsnota de kaart Archeologie
Velsen biedt instrumenten om de archeologische waarden van Velsen te beschermen en biedt inwoners inzicht in de mogelijkheden die voor bepaalde
percelen gelden.
• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen
2017. Deze verordening biedt de gemeenten de mogelijkheid om onwenselijke eﬀecten van schaarste aan sociale huurwoningen tegen te gaan.
• Bestemmingsplan Binnenhaven. Er zijn vijf zienswijzen ingediend over onder andere de ontsluiting van het binnenterrein en voldoende parkeergelegenheid. Het ontwerpbestemmingsplan is niet gewijzigd.

Inspreken tijdens een vergadering?
Inwoners kunnen, aan het begin van de raadsvergadering, een onderwerp onder de aandacht van de raadsleden brengen. U kunt zich tot donderdag 6 april,
12:00 uur aanmelden bij de griﬃe via telefoonnummer 0255 - 567502 of via de
mail griﬃe@velsen.nl. Graag met vermelding van het onderwerp, uw naam,
telefoonnummer en e-mailadres. De griﬃe neemt dan contact met u op.
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel
live als achteraf te volgen via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. De lokale omroep RTV Seaport
zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks uit via RTVseaport.nl en op het
TV-kanaal van Ziggo. Daarnaast is er een samenvatting van de Carrousel. Deze is te zien in de week na de Carrousel op de lokale TV en via uitzending gemist op www.RTVseaport.nl.

