
Infopagina

29 maart 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Op woensdag 28 maart is de hertelling 
begonnen van de stemmen die zijn uit-
gebracht tijdens de gemeenteraadsver-
kiezingen. Dit gebeurt op verzoek van 
de PvdA Velsen, die enkele stemmen te-
kort kwam voor een derde zetel.

Op woensdag 21 maart heeft 51,89 % pro-
cent van de stemgerechtigde inwoners van 
Velsen een stem uitgebracht tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. Op basis van de 
tellingen was de uitslag als volgt:

Politieke partij Aantal zetels
Velsen Lokaal 6
Democraten 66 Velsen 5
VVD 4
LGV 4
CDA 3
Forza! IJmond 3
GROENLINKS 3
Partij van de Arbeid (PvdA) 2
SP (Socialistische Partij) 2
ChristenUnie 1

Donderdag 22 maart bleek na het tellen 
van de stemmen op de kandidaten en na 
het verdelen van de restzetels, dat de Partij 

van de Arbeid in de gemeente Velsen enke-
le stemmen tekort kwam voor een 3e zetel. 
Daarop verzocht de PvdA om een hertel-
ling bij het Centraal Stembureau. Dit ver-
zoek werd afgewezen, omdat – zo zegt de 
Kieswet – een klein verschil in het aantal 
stemmen tussen partijen geen reden is tot 
hertelling.

Vervolgens legde de PvdA Velsen aan de 
huidige gemeenteraad een initiatiefraads-
voorstel voor om tot een hertelling van 
de stemmen te komen. De gemeenteraad 
mag dat zelf besluiten. Het voorstel van de 
PvdA Velsen werd besproken in een (ver-
vroegde) raadsvergadering van 27 maart, 
en de hele raad stemde er mee in. De open-
bare hertelling is gelijk de volgende och-
tend 28 maart van start gegaan in de Bur-
gerzaal van het gemeentehuis. 

De uitslag was nog niet bekend, toen deze 
krant werd gemaakt. In de week van 2 april 
publiceren we de defi nitieve uitslag en het 
overzicht en de namen van de nieuw geko-
zen raadsleden Het nieuws over de hertel-
ling en de defi nitieve uitslag kunt u volgen 
op www.velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Stemmen gemeenteraads-
verkiezingen opnieuw geteld

• Het college heeft besloten om deze maand 
in het Burgemeester Rijksenspark, Park 
Velserbeek en het Watertorenpark de los-
loopplaatsen voor honden te verkleinen.  
De reden hiervoor is dat de bezoekers onge-
stoord een wandeling kunnen maken zon-
der angst te hebben voor loslopende hon-
den en zonder vervuiling door hondenpoep. 

• Jaarlijks stelt het college een speelplan 
vast voor de bijna 150 speelplekken in Vel-
sen. In dit plan staat welke speelplekken 

worden opgeknapt, vervangen of opgehe-
ven. Speelplekken worden opgeheven als  
er te weinig kinderen in de buurt wonen. 
Van de 12 aanvragen voor een nieuwe of 
verbeterde speelplek willigt de gemeen-
te er zeven in. Bij de inrichting van grote 
speelplekken worden bewoners actief be-
trokken.

Meer informatie op: www.velsen.nl/bestuur-
organisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten.

Uit het college

Op beide Paasdagen, zondag 1 en 
maandag 2 april, komt de paashaas 
naar de kinderboerderij in het park Vel-
serbeek (Velsen-Zuid). Er is van alles te 
doen. Bovendien zijn er al jonge dieren!  
Kom kijken tussen 12.30 en 16.30 uur.

De paashaas deelt lekkere paaseitjes uit. 
Ook gaat hij iets bijzonders verstoppen op 
de kinderboerderij. Wie dat vindt, krijgt 
een speciale verrassing! Natuurlijk gaat 
de paashaas ook graag met de bezoekers 
op de foto.  

Er is nieuw leven in de kinderboerderij: 

er zijn paaskuikens van eenden en kippen. 
En er zijn oude vrienden, zoals de ezels 
Diego en Dora en de minivarkens Lola en 
Bella. 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 tevoor-
schijn, zoals sneeuwklokje, boshyacint, 
narcis en crocus. Maar kom ook spelen op 
de nieuwe speeltoestellen bij het kinder-
badje. 

Kortom: er is van alles te doen en te zien 
aan de Parkweg 5 in Velsen-Zuid. (foto: ge-
meente Velsen)

Paashaas in Kinderboerderij

Op woensdag 21 maart 2018 is de open-
bare verkoop gestart van de locatie Tri-
angel aan het Stratingplantsoen in Vel-
sen-Noord. Het gaat om de plek waar 
voorheen basisschool De Triangel 
stond. 

Het schoolgebouw is begin 2017 gesloopt 
en de gemeente wil op deze locatie de 
bouw van maximaal 45 woningen moge-
lijk maken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk 
om markthuurwoningen en een klein deel 
koopwoningen. Met de verkoop zoekt de 
gemeente een nieuwe eigenaar die deze 
woningen wil gaan realiseren. 

In het bestemmingsplan Velsen-Noord 
zijn randvoorwaarden opgenomen waar-
aan de woningbouwontwikkeling moet 
voldoen. Er bestaat nog geen concreet 
plan. Dit zal door de nieuwe eigenaar wor-
den opgesteld. Naar verwachting kan in 

2020 worden gestart met de bouw. De di-
gitale verkoopbrochure is in te zien via 
velsen.instantmagazine.com/gemeente-
velsen/bouwgrond-locatie-triangel. (foto: 
gemeente Velsen)

Locatie Triangel te koop

De gemeente wil de veiligheid voor fi et-
sers vergroten. Vandaar dat het college 
de kruispunten Dammersboog/Velser-
broekse Dreef/D. Marotstraat, de aan-
sluitingen van de Langemaad en de Zon 
Bastion op de Velserbroekse Dreef, en 
de kruising van het Zeilpad met de West-
broekerweg in Velserbroek wil aanpas-
sen.

Informatiebijeenkomst
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
informatiebijeenkomst in het Polderhuis te 
Velserbroek op donderdag 19 april a.s. tus-
sen 17:00 en 19:00 uur. Hier wordt u in de 
gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien, 

vragen te stellen en opmerkingen te geven. 

Inspraak
Ook is het voorlopig ontwerp ‘Vernieuwen 
fi etsoversteken Velserbroek’ vrijgegeven 
voor inspraak. U kunt het ontwerp inzien op 
de website www.velsen.nl via Burger, Mee-
praten in Velsen, Inspraakonderwerpen, 
Vernieuwen fi etsoversteken Velserbroek.

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 22 
mei 2018 worden gestuurd naar het college 
van burgemeester en wethouders, postbus 
465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via 
info@velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Vernieuwen 
fi etsoversteken Velserbroek’.

Meer veiligheid voor fi etsers in 
Velserbroek
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Het gemeentehuis is tijdens de komende feestdagen gesloten op vrijdag 30 maart (Goe-
de Vrijdag) en maandag 2 april (Tweede Paasdag).

Gewijzigde openingstijden

Het college bepaalt elk jaar welke speel-
plekken vanwege ouderdom of slijtage 
worden opgeknapt. Voor 2018 zijn dat er 
tien. Eén speelplek wordt opgeheven.

De volgende speelplekken worden ver-
nieuwd: Zwarte Mierenvlak, Tuinderstraat, 
Lindenstraat en Zandhaver in IJmuiden; 
Kamerkamp, Johanna Westerdijkstraat 
(m.u.v. de tennistafel) en Pinksterbloem 
in Velserbroek; Van Lenneplaan in Drie-
huis, Meerweidenlaan in Velsen-noord en 

Paramariboplantsoen (m.u.v. het voetbal- 
en basketbalveld) in Santpoort-noord. De 
speelplek aan het Bramenvlak wordt opge-
heven. Hier staat nu alleen een klimrek dat 
vanwege veroudering verwijderd moet wor-
den. Er komt geen nieuwe speelplek, omdat 
er dichtbij aan het Lange Vlak en Zwarte 
Mierenvlak ook speelplekken zijn. Het plein 
aan het Bramenvlak wordt opnieuw inge-
richt. Meer weten? Het speelplan is te vin-
den op www.velsen.nl. (foto: gemeente Vel-
sen)

Welke speelplekken worden dit 
jaar opgeknapt?

Veel voorzieningen in de openbare ruim-
te worden door de gemeente beheerd. De 
gemeente streeft ernaar om dit zo goed 
mogelijk te doen, zodat de inwoners van 
de openbare ruimte kunnen genieten.

Waar gaat het zoal om?
Naast de lichtmasten en bomen zorgt de ge-
meente bijvoorbeeld ook voor 484 speel-
toestellen, 24,7 hectare bosplantsoenen, 2,6 
hectare hagen en 320 kilometer riool. Het 
vraagt om een goede planning om ervoor te 
zorgen dat al deze voorzieningen continu van 
een goede kwaliteit zijn. De openbare ruimte 
vraagt dan ook continu aandacht van de ge-
meente.

Hoe pakken we het aan?
Er vindt regelmatig een inspectie plaats. De 

staat van de voorzieningen wordt dan ge-
toetst aan de kwaliteitsnormen die vastge-
steld zijn door de gemeenteraad voor bijvoor-
beeld groen, wegen en verlichting. Vervolgens 
wordt dan een planning gemaakt voor het on-
derhoud en de vervanging. Naast dit perio-
dieke onderhoud zijn er ook dagelijkse ca-
lamiteiten. Als er iets kapot is probeert de 
gemeente dit zo snel mogelijk op te lossen. 
Meldingen hierover kunnen inwoners doen 
via https://www.velsen.nl/producten/mel-
ding-openbare-ruimte

Jaarlijkse kosten
Om alles netjes te onderhouden is veel geld 
nodig. Jaarlijks worden hiervoor de nodige 
middelen gereserveerd. Dit allemaal om er-
voor te zorgen dat de inwoners van Velsen de 
openbare ruimte zo positief mogelijk beleven.

Wist u dat…….
De gemeente 12.717 lichtmasten 
en 20.600 bomen onderhoudt?

HVC wil afvalscheiding steeds makkelij-
ker maken en heeft de HVC afval-app ver-
nieuwd. De app is een stuk gebruiksvrien-
delijker geworden.

Nieuw is de handige afvalwijzer. In één oog-
opslag is nu helder in welke bak een bepaald 

product hoort. Door het intypen van uw 
postcode en huisnummer in de HVC afval-
app kunt u ook zien wanneer welke bak ge-
leegd wordt. 

De vernieuwde HVC afval-app is te down-
loaden in de App Store en in Google Play.

Vernieuwde HVC afval-app

Van 30 maart tot en met 2 september 
is in het Pieter Vermeulen Museum de 
expositie ‘Waterwijs’ te zien en te be-
leven.

De expositie laat bezoekers op een speelse 
manier via opdrachten, spelletjes en vra-
gen kennis maken met allerlei aspecten 
van water. Zoals watervoorziening, ber-
ging, verspilling en vervuiling. 

Ook leer je tijdens een bezoek wat een wa-
tervoetafdruk is en hoe je die kunt ver-
minderen. Bovendien ontdek je aan de 

hand van een maquette hoe de grote wa-
terkringloop van de wereld werkt en wat 
de kleine waterkringloop is bij de riool- en 
drinkwaterzuivering.

Dankzij een bijzondere samenwerking 
kunnen Velsense scholen gratis de ten-
toonstelling bezoeken en de schoolgroe-
pen van buiten Velsen slechts voor € 1,00 
per leerling! 

Kijk voor meer informatie op www.pieter-
vermeulenmuseum.nl. (foto: Pieter Ver-
meulen Museum)

Expositie Waterwijs in 
Pieter Vermeulen Museum

Tijdens Paasdagen zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstati-
ons zijn gesloten. Wanneer uw inzameldag  op maandag 2 april (Tweede Paasdag) valt, 
wordt uw afval op een andere dag opgehaald. Kijk daarvoor op de digitale afvalkalender 
via www.hvcgroep.nl of de HVC afval App.

Afvalinzameling rond Pasen
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Zaterdag 24 maart was het Nationale 
Opschoondag. Een perfecte dag voor 
de BeestenBende om iedereen te laten 
zien hoe het hoort. In en rond Velser-
beek  maakten zo’n 30 BeestenBende- 
leden met afvalgrijpers en vuilniszak-
ken het park schoon.

Je eigen wijk schoonmaken met je teamle-
den is al leuk, maar een keer met heel veel 
teams tegelijk aan de slag is helemaal bij-
zonder! In hun opvallende gele Beesten-
Bende-kleding gingen ze aan het werk. 
Met volle vuilniszakken kwamen ze na af-
loop op de Kinderboerderij waar iets lek-

kers klaar stond. Als verrassing voor de 
Kinderboerderij werden de prullenbakken  
in park Velserbeek  beplakt met speciale 
‘Velsen geen Bende’ stickers. Deze cere-
monie werd opgeluisterd door milieuwe-
thouder Floor Bal. De kinderen hadden de 
stickers zelf ontworpen in samenwerking 
met het Pieter Vermeulen Museum. En 
binnenkort te zien op meer prullenbakken 
in Velsen! 

In Velsen bestaan 46 teams van de Bees-
tenBende, die hun eigen buurt schoonhou-
den. Meer informatie: www.mijnbeesten-
bende.nl. (foto: gemeente Velsen)

Laten zien hoe het hoort
Nationale opschoondag

Een uurtje tennissen? Dat kan op tennis-
park Velserbeek. Het tennispark beschikt 
over 2 prachtig gelegen gravelbanen in-
clusief kleedruimten met douche.

De banen zijn van 1 april tot 1 oktober te 
huur. De prijs is relatief laag, vanaf € 13,50 
per uur per baan kunt u al gezellig met z’n 
tweeën of vieren tennissen. osten voor een 
geheel seizoen bedragen voor 09:00 uur € 
100,- per uur en na 09:00 uur € 202,- per uur.

Heeft u interesse in het huren van een baan 
op tennispark Velserbeek?  Neem dan con-
tact op met Sportloket Velsen tel: 0255-
567666 of mail naar: sportloket@velsen.nl. 
Voor de tennisbaan is een sleutel nodig. Deze 
kan tegen een borg van € 15,- worden opge-
haald bij Sporthal IJmuiden-Oost.  Graag 
eerst wel even telefonisch contact met de 
accommodatiebeheerder(06-34595809). 
(foto: gemeente Velsen)

Tennissen in Velserbeek

SPORTLOKET
VELSEN
volop in beweging

Een uurtje 
tennissen?
Dat kan bij Sportloket Velsen!

www.sportloketvelsen.nl

Reserveervia onze website een locatie!

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 17 maart 2018 tot en met 
23 maart 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Beukenstraat 28, plaatsen dakopbouw 
(19/03/2018) 3697-2018.   

Santpoort-Zuid
Clarionlaan 23, kappen 2 bomen 
(18/03/2018) 3635-2018  

Velserbroek
De Zeiler 118, vervangen schuur 

(21/03/2018) 3830-2018;  
Linie 27, oprichten bijgebouw t.b.v. ber-
ging en bed & breakfast, plaatsen 2 erfaf-
scheidingen en sauna (22/03/2018) 3892-
2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
Julianakade 18, wijzigen begane grond in 
twee wooneenheden (21/03/2018) 1289-
2018  

Santpoort-Noord
Wüstelaan 100, plaatsen dakkapel voor- zij- 
en achterzijde woning (23/03/2018) 1392-
2018;
Ranonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakop-
bouw (23/03/2018) 1500-2018.

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Zomerfestival, 18 t/m 22 juli 2018 van 10.00 
en 01.00 uur, locatie: Kennemerplein / Oos-
terduinplein, (20/03/2018) 3708-2018;
Vissenloop, op 27 mei 2018 van 7.00 tot 
18.00 uur, locatie:IJmuiden en omgeving 
(21/03/2018) 3783-2018.

Velsen-Zuid
Dubwise Village Weekender, op 15 juni 2018 
van 16.00 tot 03.00 uur, 16 en 17 juni 2018 
van 13.00 tot 23.00 uur,  locatie: De Ven 
(21/03/2018) 3771-2018;
The Promised Land Open Air, op 9 juni 
2018 van 13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven 
(21/03/2018) 3775-2018; 
Food & Fun Fair Velsen, op1 juli 2018 van 
12.00 tot 18.00 uur, locatie: Hippisch Cen-
trum (22/03/2018) 3922-2018;
Parksessie Velsen, op 10 juni, 15 juli en 12 
augustus 2018 van 14.00 t/m 22.00 uur, lo-
catie: Park Velserbeek rondom muziektent 
(23/03/2018) 3944-2018.
Brocante op Beeckestijn, op 3 juni en 19 au-
gustus 2018 van 9.00 tot 16.30 uur, locatie: 
Landgoed Beeckestijn (22/03/2018) 3850-
2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 

van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In spoed-
eisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.
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Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kennemerstrand ong., herinrichten Ken-
nemerstrand (boardwalk, bestratingen, 
parkeerplaatsen, ondergrondse containers, 
kunstwerk, douchegelegenheden, sanitaire 
unit) (21/03/2018) 28659-2017;  
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen 
van een opbouw op een uitbouw achterzijde 
(23/03/2018) 3368-2018.

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 63,oprichten 
woning (19/03/2018) 30975-2017; 
Santpoortse Dreef 162, wijzigen groen-
drager en dakkapelkozijn (gebouwd in af-
wijking van eerder afgegeven vergunning) 
(20/03/2018) 31486-2017;  
Bosbeeklaan 10, kappen 2 bomen 
(23/03/2018) 3296-2018.  

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
Driehuis
Strawberries Easter Tournament, op 30 
maart van 17.00 uur t/m 2 april 2018 tot 
12.00 uur, locatie:  KHC Strawberries, Wa-
terloolaan 1 (22/03/2018) 1008-2018.

Velserbroek
Circusvoorstellingen circus Sijm, op 7 
t/m 10 juni 2018, locatie: Vestingplein 
(21/03/2018) 2103-2018.

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:18 

IJmuiden
Welzorg Revalidatie Techniek,  op 30 maart 
en 30 april 2018, locatie Velserduinplein 
(22/03/2018) 3594-2018. 

Velserbroek
Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-
West, van 1juli t/m 30 september 2018, loca-
tie: Vestingplein (23/03/2018) 3145-2018.

Besluiten (vervolg)

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 6 februari 2018 hebben besloten:

de ‘Nadere regels maatschappelijke onder-
steuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Na-
dere regels betrekken van ingezetenen bij 
het beleid maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Velsen 2018 vast te stellen;

De ‘Nadere regels Verordening Maatschap-
pelijke ondersteuning gemeente Velsen 
2015, 1e wijziging’ per 16 februari 2018 in te 
trekken;

de ‘Nadere regels maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2018’ en de ‘Na-
dere regels betrekken van ingezetenen bij 
het beleid maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Velsen 2018’ in werking te laten 
treden op 16 februari 2018;

de ‘Nadere regels betrekken van ingezete-
nen bij het beleid maatschappelijke onder-

steuning gemeente Velsen 2018 in te trek-
ken per 1 april 2018.

Ter inzage
De nadere regels zijn gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad en op de website 
www.overheid.nl.

Ontwerp paraplubestemmingsplan  parkeren Velsen 
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens de gemeenteraad voor te stellen een 
paraplu bestemmingsplan vast te stellen 
voor het opnemen van een regeling over 
parkeernormen in bestemmingsplannen.

Aanleiding
De aanleiding hiervoor is dat vanaf 1 juli 
2018 de stedenbouwkundige voorschriften 
uit de Bouwverordening komen te vervallen. 
Eén van de consequenties van het vervallen 
van de stedenbouwkundige voorschriften is 
dat vanaf dat moment bij het verlenen van 
een omgevingsvergunning niet meer op basis 
van de Bouwverordening getoetst kan wor-
den aan de gemeentelijke parkeernormen. 

Door de parkeernormen vast te leggen in 
onze bestemmingsplannen kunnen ook na 1 
juli 2018 bij het verlenen van een omgevings-
vergunning eisen worden gesteld op het ge-
bied van parkeren.

Met het ontwerpbestemmingsplan “Paraplu-
bestemmingsplan parkeren Velsen” wordt 
geen nieuw beleid gevormd, maar wordt het 
bestaande beleid op een nieuwe manier juri-
disch geborgd.

Ligging plangebied
Het plangebied van het paraplubestem-
mingsplan omvat het gehele grondgebied van 
de gemeente Velsen, met uitzondering van 

enkele recente bestemmingsplannen waar-
in de parkeernormen al zijn opgenomen. In 
het bestemmingsplan is een lijst opgenomen 
waarin de bestemmingsplannen staan ver-
meld waarop het paraplubestemmingsplan 
van toepassing is.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan  (idn: 
NL.IMRO.0453.PARKERENVEL1-O001) 
ligt met ingang van 30 maart 2018 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage in het Ge-
meentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en in de 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Ook digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door 
een brief te richten aan: Gemeenteraad van 
Velsen, onder vermelding van zaaknummer: 
3414-2018, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan parkeren Vel-
sen, zaaknummer 3414-2018”. Vergeet daar-
bij niet duidelijk uw fysieke postadres aan 
te geven. Voor het indienen van mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met 
de behandelend ambtenaar, de heer Bethle-
hem,  telefoonnummer +14-567200.

Huishoudelijke hulp voor mantelzorgers Velsen 2018
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 20 maart 2018 hebben besloten:

de regeling ‘Huishoudelijke hulp voor man-
telzorgers gemeente Velsen 2018’ vast te 
stellen.

de regeling ‘Huishoudelijke hulp voor man-
telzorgers gemeente Velsen 2018’ treedt in 
werking daags na publicatie in het elektro-
nisch gemeenteblad.

Ter inzage
De regeling is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad en op de website www.
overheid.nl.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor de vol-
gende percelen:

Parkeerplaats aan de Fregat, hoek de Zeiler 
14, 1991 ME  VELSERBROEK

Van Rijswijkstraat 19, 1951 XG  VELSEN-
NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 

van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Visseringstraat 24,  1975 BR  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 

combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 

IJmuiden.

Per abuis
Met deze bekendmaking komt de publica-
tie van 22 maart m.b.t. het adres Verbrande 
Vlak 35 A te vervallen. Per abuis stond een 
oud woonadres vermeld.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

Een maximum toegestane snelheid van 
30km/u in te stellen door middel van plaat-
sing van het bord A1 (zone 30km/u) en het 
bord A2 (einde zone 30km/u) zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement verkeersre-

gels en verkeerstekens 1990 op het deel van 
de Grote Hout- of Koningsweg tussen de 
Wenckebachstraat en het spoor te Velsen-
Noord.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 

burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Kapmelding
Op de Spitsaak in Velserbroek, nabij de nummers 1 en 3, worden twee essen gekapt. De bomen worden te groot en zorgen voor overlast.

Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat na uitvoerig onderzoek is ge-
bleken 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 op-
geschort met als reden: verblijfplaats onbe-
kend. Dit betekent dat zij daardoor formeel 
niet meer in Nederland woonachtig zullen 
zijn. Het betreft de volgende personen:

Akin,S.  geb.15-06-1986 
Mitkov,M. geb.08-07-1994
Bojda,Ł.K. geb.13-02-1989
Mohamud,A. geb.15-01-1975
Coburn,R.C. geb.22-11-1975 
Okx,S.  geb.03-11-1993
Dielumbaka,M. geb.07-07-1966 
Sakov,V. geb. 29-06-1978
Duijn,D.A.E. geb.28-01-1985
Sarabon,T.J. geb.15-11-1972
Gevenç,Z. geb.30-03-1983
Sneyers,M.L.G. geb.30-04-1963
Gishimwa,L. geb.01-01-1990

Spiering,D.B. geb.14-09-1992
Huiberts,E.R.F. geb.05-07-1967
Walker,N.R. geb.15-04-1987
Kuen,M.  geb.03-07-1979
Wijnstra,J. geb.15-04-1992
Kuiper,R. geb.03-04-1966
Zijlstra,Y.H. geb.15-09-1981
Micek,D.R. geb.31-05-1980 

Voor informatie kunt u terecht bij de Pu-
bliekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. 
(0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.
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