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Strandschoonmaak
Schone stranden, blauwe luch-
ten. Wie wil dit niet? Zonne-
schijn hebben we niet in de 
hand. Een schoon strand wel. 
Aanstaande zondag 5 april start 
de grote schoonmaakactie op 
het strand Noordpier in Velsen- 
Noord. Aanvang: 14.00 uur. Wie 
doet er mee?

Ozlines Surf organiseert de Beach 

Cleanup op de Noordpier in sa-
menwerking met Surfrider Foun-
dation Holland en Surfclub Hui 
Nalu.

De gemeente verschaft het beno-
digde materiaal om het afval te 
verwijderen. Vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden bij de Noordpier. 
Informatie: www.facebook.com/
events/802977326452710.

Extra pont officieel
in gebruik genomen
Op woensdag 1 april hebben 
wethouders Ronald Vennik en 
Annette Baerveldt van Velsen 
de extra pont tussen Velsen-
Noord en Velsen-Zuid offici-
eel in gebruik genomen. Dat 
deden zij door samen met al-
le reizigers en een fietsende dj 
het kanaal over te varen. 

De extra pont is vooral ingezet om 
reizigers in de IJmond te stimule-
ren met de fiets te gaan.  Deze vaart 
alleen tijdens de spits.  Op werkda-
gen tussen 6.30 en 9.30 uur en tussen 
14.00 en 18.00 uur. Hierdoor vaart er 
tijdens de spits niet elke 20 minu-
ten, maar elke 10 minuten een pont. 
Wethouder Ronald Vennik: “De pont 
is een belangrijke verbindingsroute 
voor de IJmond, er maken veel fiet-
sers gebruik van. Hopelijk worden 
dat er alleen maar meer, zodat we de 
pont komende jaren in de vaart kun-
nen houden”.

Verbetering luchtkwaliteit
De extra pont maakt het aantrekke-
lijk om voor de fiets te kiezen. Meer 
fietsers betekent minder auto’s op de 
weg. Dit is positief voor de bereik-
baarheid, maar ook voor de lucht-
kwaliteit in deze regio. De overstap 
op een schonere brandstof draagt 
hieraan bij. De beide ponten varen 
namelijk op Gas-To-Liquidbrand-
stof (GTL). Deze brandstof ver-
brandt schoner dan diesel en zorgt 
voor minder vervuilende uitstoot en 
minder zwarte rook. Wethouder An-
nette Baerveldt: “De pont moet er-
voor zorgen dat meer mensen kiezen 
voor de fiets. Zo werken we aan ver-
betering van de luchtkwaliteit. Daar-
om is het ook goed dat de pont gaat 
varen op schonere brandstof. Bij-
komstigheid is dat fietsen ook nog 
eens goed is voor de gezondheid!”

De dienstregeling staat op www.vel-
sen.nl  onder de kop ‘veel gestelde 
vragen’ (foto: Michel Mulder)

Opvanglichten in werking
Vanaf maandag 13 april gaan de 
opvanglichten bij de rotonde Ha-
gelingerweg/SantpoortseDreef in 
werking. Dat gebeurt alleen tij-
dens de spits. De verkeersregel-
installaties zorgen ervoor, dat het 
doorgaand autoverkeer tijdelijk 
wordt onderbroken en de bussen 
(lijn 3 en lijn 75) op de rotonde 
gewoon kunnen doorrijden.

Vorig jaar is de rotonde Hagelinger-
weg – Santpoortse Dreef opnieuw 
ingericht om de verkeersveiligheid 
te verbeteren. Zo zijn voor fietsers 
vrij liggende fietspaden aangelegd. 
Om de bussen voorrang te geven op 
het autoverkeer op de rotonde zijn 
zogeheten opvanglichten geplaatst.  

Hoe werkt het?
De opvanglichten zijn tweekleuri-
ge lantaarns, bestaande uit een geel 

en rood licht. Op het moment dat een 
bus in aantocht is, gaat het gele licht 
aan. Na enkele seconden dooft dit en 
gaat gelijktijdig het rode licht bran-
den. Als de bus de rotonde heeft be-
reikt dooft het rode licht. De lichten 
gelden niet voor fietsers. Buschauf-
feurs blijven op de rotonde voorrang 
verlenen aan fietsers.

De opvanglichten werken alleen tij-
dens de spitsuren. Op andere uren is 
de doorstroming op de rotonde vol-
doende. Als er geen bus nadert, zijn 
de lichten gedoofd en functioneert 
de rotonde als een normale voor-
rangsrotonde.

Vanaf 2017 wordt lijn 75 opgenomen 
in het HOV-netwerk van openbaar 
vervoer in de Randstad. Het zoge-
naamde R-Net. (foto: gemeente Vel-
sen)

Leefbaarheidsonderzoek
Vindt u het fijn om in uw wijk te 
wonen? En voelt u zich daar vei-
lig? Dat wil de gemeente Velsen 
graag weten in de enquête naar 
leefbaarheid. Begin april gaat de 
uitnodiging om mee te doen de 
deur uit. Doe mee en laat uw stem 
horen!

Om de paar jaar laat de gemeen-
te Velsen deze leefbaarheidsenquê-
te doen. De vragen gaan over allerlei 
onderwerpen, zoals veiligheid in de 
buurt, vrijetijdsbesteding, vrijwilli-
gerswerk en uw gezondheid. De ge-
meente Velsen hoort graag wat be-
woners vinden van hun buurt; dat 
kan aanleiding zijn om actie te on-

dernemen. Dus hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter.

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren met 
elkaar te vergelijken, kan de gemeen-
te ook zien of zaken beter of minder 
goed gaan en waar extra aandacht 
voor nodig is. 

Invullen gaat digitaal, is anoniem en 
duurt ongeveer 20 minuten. De deel-
nemers zijn willekeurig uitgekozen. 
Het bureau I&O Research voert het 
onderzoek uit. De uitkomsten wor-
den in augustus verwacht; daar volgt 
dan nader bericht over.
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Genomineerden sportgala
De organisatie van de gemeente Vel-
sen heeft weer vele sporters genomi-
neerd voor het grote sportgala. Het 
gala wordt gehouden op vrijdag 10 
april in het Thaliatheater in IJmui-

den. Aanvang 20.00 uur.  Op www.
sportgalavelsen.nl vindt u de lijst van 
kandidaten voor Sportman, Sport-
vrouw, Sportploeg, Talent, Master 
en Trainer/Coach van het jaar 2014. 

Afvalinzameling Pasen
Tijdens Pasen zamelt HVC geen 
huishoudelijk afval in. Ook de afval-
brengstations zijn gesloten. Wan-
neer uw inzameldag op tweede paas-

dag valt, wordt uw afval op een ande-
re dag opgehaald. Kijk op de digitale 
afvalkalender via www.hvcgroep.nl 
of de HVC afval-app wanneer dit is.

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

Vrijdag 3 april  Goede Vrijdag
Maandag 6 april  Tweede Paasdag
Vrijdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Maandag 4 mei  Verplichte vrije dag
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 15 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 25 mei   Tweede Pinksterdag   

Rondleiding gemeentehuis
Wat zijn nou typische ‘Dudok-
details’ in het gerenoveerde ge-
meentehuis van Velsen? Wie dat 
wil weten, kan zich aanmelden 
voor een rondleiding. Op zater-
dag 11 april staat er weer een ron-
de gepland.

De renovatie (2014) van het ge-
meentehuis (het gedeelte dat archi-
tect Dudok heeft ontworpen) is aan-
leiding geweest om met de rondlei-
dingen te starten. Er zijn ondertus-
sen drie rondleidingen geweest, een 
in september en november 2014 én 
een in februari 2015. Wegens succes 
wordt er nog één voor de zomerva-
kantie gepland, zaterdag 11 april. De 
1e rondleiding start om 10.30 uur bij 
de ingang van het gemeentehuis aan 
Plein 1945 te IJmuiden en duurt on-

geveer een uur. 

De rondleiding is bedoeld voor zo-
wel individuele geïnteresseerden als 
groepen. Is dit iets voor uw school, 
bedrijf of club? Onder leiding van 
een lid van de Dudokstichting loopt 
u door het stadhuis. U wordt gewe-
zen op de details die typisch zijn 
voor de architect Dudok en de re-
novatie die het gebouw heeft onder-
gaan. Voor iedere bezoeker is er na 
afloop een wandelroute ‘Een wande-
ling door het IJmuiden van Dudok’ 
beschikbaar.

Het aantal deelnemers per rondlei-
ding is beperkt. Wilt u zeker zijn van 
een plekje? U kunt zich tot donder-
dag 9 april a.s. aanmelden via Com-
municatie@velsen.nl 

Nog geen asfalt deel
IJmuiderstraatweg
Helaas konden de geplande asfal-
twerkzaamheden aan de IJmuider-
straatweg  op 1 april jl. geen door-
gang vinden. Het was te koud en er 
stond teveel wind. Hierdoor koelt 

de dunne toplaag te snel af. Dit heeft 
zeer nadelige gevolgen voor de kwa-
liteit. Nieuwe data voor het asfalte-
ren zijn 15 en 16 april 2015.

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 dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
maart  2015 tot en met 27 maart  
2015 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
Kennemerlaan 169, realiseren kin-
derdagverblijf (23/03/2015) 4709-
2015;
Plein 1945 nr. 55, kappen 2 bomen 
(24/03/2015) 4384-2015;
Lange Nieuwstraat 797, verande-
ren gevelpaneel (19/03/2015)  4426-
2015.
Driehuis 

Hofdijklaan 45 en 47, plaatsen 2 dak-
kapellen (voorgevel)(24/03/2015) 
4689-2015.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 18, vergroten 2e 
verdieping (25/03/2015) 4454-
2015;
Broekbergenlaan ong., kappen 39 
bomen (24/03/2015) 4378-2015;
Broekbergenlaan 47, verplaatsen ijs-
salon naar begane grond en wijzi-
gen kantoorruimte verdieping naar 
woonruimte (25/03/2015) 4512-
2015;
Hoofdstraat ong., wijzigen gebruik 
terreinen t.b.v. Dorpsfeest Santpoort 
(13/03/2015) 4396-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Hollandse Aak 17, plaatsen dakkapel 
(23/03/2015) 4330-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk 
(23/03/2015) 4419-2015.

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

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-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Trawlerkade 66, bouwen bedrijfs-
ruimte (05/01/2015) 154-2015;
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (02/02/2015) 
1640-2015.

Velserbroek
Meubelmakerstraat 11, verbouwen 
bestaand pand tot 7 bedrijfsunits 
(02/02/2015) 1587-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 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 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
President Steynstraat ong., oprich-
ten 4 grondgebonden woningen 
(blok 5)(31/03/2015)  w14.000636.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Wüstelaan 89, plaatsen carport 
(27/03/2015) 2247-2015.

Santpoort-Zuid 

Brederoodseweg 17 c, plaatsen bal-
konhek (26/03/2015)

Velsen-Zuid
Velserdijk 22, plaatsen dakkapel 
voorzijde (26/03/2015) 1638-2015.

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, aanpassen strand-
paviljoen Aloha (24/03/2015) 2701-
2015.

Velserbroek
Ossenland 12, plaatsen dakkapel 
voorgevel (31/03/2015) 1752-2015;
Linie 17, vervangen steiger 
(26/03/2015) 1066-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Trotsmarkt, in de periode april tot 
en met november 2015 elke der-
de zondag van de maand, op Land-

goed Beeckestijn te Velsen Zuid 
(26/03/2015) u15.001899;
Braderie Moonlightshopping, 29 
mei 2015, in het winkelgedeelte 
Lange Nieuwstraat en Plein 1954 te 
IJmuiden
(30/03/2015) u15.001761;
Jaarmarkt op 27 september 2015 en 
najaarsmarkt op 25 oktober 2015, in 
het winkelgedeelte Lange Nieuw-
straat en Plein 1945 te IJmuiden 
(30/03/2015) u15.001763;
Avondvierdaagse Velserbroek, 9 t/m 
12 juni 2015, route door Velserbroek 
met start/finishlocatie op Vesting-
plein
(30/03/2015) u15.002144.

Ontwerpbeschikking Drank-en 
Horecawet, paracommerciële 
horeca
Bredeschool, De Mel, Heirweg 2d 
Velsen-Noord. u15.002174, Het Ter-
ras Dinkgrevelaan 17 te Santpoort. 
Ter inzage vanaf 18 maart 2015 tot 
29 april 2015 u15.002188.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Bloemendaalsestraatweg 42, 2082 
GH SANTPOORT-ZUID

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 
de Algemene wet bestuursrecht bin-
nen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekend ge-
maakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elek-

tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Meer informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.




