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Feest in het Brederodejaar
2016 is Brederodejaar! Er zijn ex-
cursies, verhalen en een Bredero-
de Festival. De start in Velsen be-
gint op zaterdag 9 april in de En-
gelmunduskerk in Velsen-Zuid en 
eindigt in de ruïne van Bredero-
de in Santpoort-Zuid, de bakermat 
van de Brederodes.

In de Engelmunduskerk in Velsen-
Zuid verricht Folkert van Bredero-
de, één van de nazaten van de Brede-
rodes, de openingshandeling in aan-
wezigheid van wethouder Robert te 
Beest. In de ruïne van Brederode ont-
hult wethouder Annette Baerveldt de 
portretten van Willem van Brederode  
(foto) en Hillegonda van Vooren, ooit 
bewoners van de burcht. Er is mid-
deleeuwse muziek, uitleg over de ru-
ine door de Heerlijkheid Brederode, 
een rondleiding en een presentatie 
van speciaal gebrouwen Brederode 
bier. Het programma is van 14.00 tot 
14.30 uur in de Engelmunduskerk en 
van 15.30 tot 17.00 uur in de ruïne van 
Brederode. U bent van harte welkom!

Hele zomer feest
Elke maand van het jaar  is er wat te 
doen in de Engelmunduskerk en op 
de ruïne. Denk aan lezingen en ex-
cursies, een verhalenfestival, en een 
voorlopig hoogtepunt is een heus Bre-
derode Festival in het weekend van 11 
en 12 juni, verzorgd door de Compag-
nie van Brederode. Alle informatie 
staat op www.brederodejaar2016.nl. 

De ruïne
De ruïne van Brederode, uit ca. 1280, 
werd gebouwd in opdracht van Wil-
lem, de tweede heer van Brederode. 
Het is een zogenaamd waterkasteel 

en het was altijd een militaire vesting 
en woonkasteel tegelijk. Het is wel 
vier keer belegerd en overvallen, en 
geheel of gedeeltelijk verwoest of ge-
plunderd. Na de laatste keer, in 1573, 
is het niet meer herbouwd. En van-
daag de dag kunnen we er nog steeds 
van genieten. 

Ook elders
Velsen organiseert het Brederode-
jaar samen met Heerhugowaard 
(Veenhuizen) en Vianen. De Brede-
rodes hebben in deze twee gemeenten 
ook hun sporen nagelaten, zoals een 
praalgraf en een gra� elder. In Vianen 
is de landelijke opening op vrijdag 8 
april. Ter gelegenheid van het Bre-
derodejaar is een boekje verschenen: 
‘Een illustere familie, drie bijzondere 
monumenten: De Brederodes in Vel-
sen, Vianen en Veenhuizen’ van Carly 
Misset. Dit boekje is beschikbaar voor 
de aanwezigen bij de opening van het 
Brederodejaar op de ruïne,  zolang de 
voorraad strekt. (foto: gemeente Vel-
sen)

Gratis compost scheppen
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 
2016 ligt er gratis compost voor 
u klaar aan de Wijnoldy Daniël-
slaan 53 in Santpoort-Zuid, een 
van de gemeentelijke wijkposten. 
Daar kunt u gratis compost a¢ a-

len op vrijdag 8 april tussen 08.00 
en 16.00 uur, en op zaterdag 9 april 
van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf 
een schep mee en iets om het in te 
doen.

Na installatie burgemeester

Receptie Frank Dales
Op dinsdag 19 april is er een re-
ceptie ter gelegenheid van de in-
stallatie van Frank Dales als nieu-
we burgemeester van Velsen. Ie-
dereen is van harte welkom in de 
burgerzaal van het gemeentehuis.

De nieuwe burgemeester van de ge-
meente Velsen, Frank Dales, wordt 
op 19 april geïnstalleerd. Het ge-

meentebestuur van Velsen nodigt ie-
dereen van harte uit voor de receptie 
van 21.00 uur tot 22.30 uur in de bur-
gerzaal van het gemeentehuis (in-
gang Plein 1945). Aanmelden vóór 12 
april via communicatie@velsen.nl. 

Tijdens de receptie worden er geen 
toespraken gehouden. (foto: ge-
meente Velsen)

Onderhoud Digitaal Loket
Het digitale loket van de web-
site van Velsen ligt er uit op za-
terdag 9 april vanaf 07.00 uur tot 
zondagmiddag 10 april ongeveer 
12.00 uur voor onderhoud. U kunt 
het loket dan niet raadplegen en 
digitaal geen afspraak maken met 
de gemeente.

De gemeente Velsen heeft een Digi-
taal Loket op haar website: een over-
zicht van alle digitale zaken die u 
met de gemeente doet – zoals pas-
poort aanvragen, een kapotte straat-
lantaarn melden of doorgeven dat u 

gaat verhuizen. Voor onderhoud ligt 
het Digitale Loket er tijdelijk uit: van 
zaterdag 9 april 07.00 uur tot zon-
dagmiddag 10 april ongeveer 12.00 
uur. In die uren kunt u dus geen di-
gitale afspraak maken met de ge-
meente, en ook niet het Digitale Lo-
ket raadplegen. De rest van de web-
site www.velsen.nl is wel in de lucht.
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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  Koningsdag
Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag

Laatste kavels nog vrij

Pionieren in IJmuiden
Er zijn nog enkele 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 bouw-
kavel voor een rijwoning in het Snip-
penbos, IJmuiden. Meer informatie: 
www.pioniereninijmuiden.nl. (foto: 
gemeente Velsen)

14 april in bibliotheek Velserbroek

Hoe veilig is uw huis?
Losse kleedjes, wankele krukjes 
en donkere trappen – daar komen 
ongelukken van in huis. Wilt u we-
ten hoe u dat kunt voorkomen? 
Kom dan donderdag 14 april naar 
de bibliotheek in Velserbroek.

Iedere donderdagochtend is er in de 
bibliotheek van Velserbroek een ge-
zellige ongedwongen ko�  e inloop-
ochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Op 
de tweede donderdag in de maand 
schuift het Sociaal Wijkteam Vel-
serbroek om 11 uur aan; dit keer 
op donderdag 14 april. De ergothe-
rapeut en de wijkverpleegkundige 
uit het team behandelen het thema 
‘Veiligheid in huis’. Zij vertellen wat 
de gevaren zijn en wat u daar aan 
kunt doen. En natuurlijk is er gele-
genheid om vragen te stellen. 

Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam kan u helpen 

met allerlei vragen op het gebied van 
zorg en welzijn – wonen, ouderdom, 
fi nanciën, contact maken, mantel-
zorg en nog veel meer. 

Het team heeft verschillende soor-
ten deskundigheid in huis en is er 
voor iedereen. Kom gerust binnen 
om kennis te maken. Ze komen ook 
bij u thuis als u dat wilt. Aanmelden 
kan via: contact@swtvelsen.nl of te-
lefonisch via de gemeente Velsen: 14 
0255( zonder netnummer).

Duizenden ongevallen
In 2011 kwamen ruim 52.000 oude-
ren op de Eerste Hulp van het zie-
kenhuis terecht, omdat ze waren ge-
vallen in of bij huis. In 18.000 geval-
len kwam dat door onveiligheid in 
huis. De trap, de badkamer en het 
toilet waren de grootste boosdoe-
ners.

Drie vragen op Facebook

Gezond in Zee- en Duinwijk
Wat zijn de grootste gezond-
heidsproblemen in de wijk? Wat 
zijn goede oplossingen en wil je 
daar aan meewerken? Deze vra-
gen kunnen inwoners van Zee- 
en Duinwijk tot 14 april beant-
woorden op de Facebookpagina 
van Velsen.

De gemeente Velsen vraagt hen 
of ze goede voorbeelden hebben 
van activiteiten waardoor mensen 
zich gezonder voelen. Gezondheid 
wordt door heel veel factoren beïn-
vloed: of je je goed voelt, of je in een 
schone, hele, veilige en sociale wijk 
woont, of je tot op hoge leeftijd zelf-
standig kunt blijven wonen en of je 
lekker meedraait in de maatschap-
pij. Inwoners van de wijk die ideeën 

hebben over hoe je gezond kunt blij-
ven of gezonder kunt worden, kun-
nen die kwijt op Facebook.

Velsen maakt een overzicht van ge-
gevens over de gezondheid van in-
woners van Zee- en Duinwijk, een 
‘wijkscan’. Het concept staat op 
www.velsen.nl. De defi nitieve ver-
sie wordt later dit jaar als boekje 
uitgegeven. Op grond van de wijks-
can worden samen met beroeps-
krachten en inwoners uit de wijk 
plannen gesmeed om die gezond-
heid te versterken, de komende 
twee jaar. 

De vragen staan op www.facebook.
com/gemeentevelsen. Invullen kan 
tot 14 april.
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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.

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.

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 

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
maart 2016 tot en met 1 april 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Briniostraat ong., kappen boom 
(31/03/2016) 5728-2016;
Westerduinweg 4, plaatsen 3 opslag-
silo’s (31/03/2016) 5835-2016;
Rondweg ong., bouwen loods 
(31/03/2016) 5765-2016;
Bellatrixstraat 62, plaatsen dakka-
pel (voorgevel)(29/03/2016) 5595-
2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 42, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(31/03/2016) 
5714-2016;
Roos en Beeklaan 44, kappen boom 
(28/03/2016) 5487-2016;
Westerhoevelaan 12, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(29/03/2016) 5571-2016;
Hoofdstraat 96, plaatsen erker 
(26/03/2016) 5426-2016.

Velsen-Zuid
Velserbeek 5, plaatsen overkapping 
(29/03/2016) 5524-2016.

Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0006, onderhoud ge-

vels en verkleinen dagverblijf 
(30/03/2016) 5655-2016.

Velserbroek
Hofgeesterweg 10, vergroten woning 
met uitbouw (28/03/2016) 5470-
2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Zuid
Duin- en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik stuk weiland als parkeerter-
rein (29/03/2016) 1738-2016.

IJmuiden
Kennemerstrand ong., plaatsen 
schanskorven (28/03/2016) 2416-
2016;
Loggerstraat 17 E, wijzigen bestem-
ming (01/04/2016) 2532-2016.

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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-

de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

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

IJmuiden
Trompstraat 171, vergroten 1ste ver-
dieping (05/04/2016) 3912-2016;
Kromhoutstraat 56, wijzigen gevel 
en plaatsen 2 muren (01/04/2016) 
3757-2016;
Kennemerstrand ong., afgraven 
duintoppen (01/04/2016) 2646-
2016;
Scheiberglaan 33, vernieuwen en 
verhogen zijtuinmuur (04/04/2016) 
3669-2016;
Kanaalstraat 170, verbouwen 
schoollokalen tot 2 appartementen 
(30/03/2016) 2203-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 42, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(01/04/2016) 
5714-2016.

Santpoort-Zuid 
Bruno Klauwersstraat 5, kappen 
boom (05/04/2016) 4015-2016.

Velsen-Zuid
Dr. Kuyperlaan 44, wijzigen voorge-
vel (05/04/2016) 5216-2016;
Meervlietstraat 64 A t/m 64 R, plaat-
sen luifel (04/04/2016) 2533-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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Besluiten (vervolg)
Velserbroek
Linie 16 9000, legaliseren berging 
(05/04/2016) 419-2016.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 

voor: 

IJmuiden
Briniostraat 16, plaatsen zonnepa-
nelen (01/04/2016) 3155-2016;

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 2 bomen 
(05/04/2016) 4539-2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Beatline op 29 mei 2016 van 9.00 tot 
20.00 uur locatie Park Velserbeek 
t.h.v. muziekkoepel in Velsen-Zuid 
(29/03/2016) 348-2016;
Heggerijdersfestival op 8 mei 2016 

van 10.00 tot 18.00 uur locatie park 
Velserbeek  t.h.v. muziekkoepel in 
Velsen-Zuid (01/04/2016) 19326-
2015.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente van Velsen hebben 
verschillende verkeersmaatrege-
len genomen. Voor elke maatre-
gel geldt dat u bezwaar kunt ma-
ken en nadere informatie kunt 
krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat, 
staat onderaan dit bericht.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaat-
sen van het verkeersbord E4 (par-
keergelegenheid) van bijlage 1 van 
het RVV 1990 met een onderbord 
met de tekst ‘alleen voor pinnen bij 
geldautomaat’ het meest zuidelijk 
gelegen parkeervak op het wegvak 
Planetenweg, tussen de Bellatrix-
straat en de Doorneberglaan, aan te 
wijzen als parkeergelegenheid met 
als doel ‘pinnen bij geldautomaat’.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden E1 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 een par-
keerverbod in te stellen aan de 
noordzijde van Groot Helmduin 
tussen de aansluiting met de Spin-
nekoplaan en de meest oostelijk 
gelegen aansluiting van het par-
keerterrein ter hoogte van de Pla-
netenweg;

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden C7 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 een geslo-
tenverklaring voor vrachtverkeer 
in te stellen op het parkeerterrein 

dat gelegen is ter hoogte van het 
kruispunt Planetenweg – Groot 
Helmduin;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden E6 van bijlage 
1 van het RVV 1990 twee algeme-
ne gehandicapten parkeerplaatsen 
aan te wijzen in de noordoostelij-
ke hoek van het parkeerterrein dat 
gelegen is ter hoogte van het kruis-
punt Planetenweg – Groot Helm-
duin;

- door middel van het plaatsen van 
de verkeersborden G11 van bijlage 
1 van het RVV 1990 met onderbord 
OB505 een verplicht fi etspad aan 
te wijzen in twee richtingen op het 
pad dat gelegen is tussen de Pla-
netenweg en het gebouw van Peu-
terspeelzaal Zoe� !, basisschool De 
Zefi er en Sporthal Zeewijk;

- om door middel van het plaatsen 
van haaientanden zoals bedoeld in 
artikel 80 van het RVV 1990 op de 
aansluiting van het fi etspad dat ge-
legen is tussen de Planetenweg en 
het gebouw de Ring op het fi etspad 
langs de Planetenweg een voor-
rangskruispunt in te stellen waar-
bij fi etsverkeer dat zich bevindt op 
het fi etspad tussen de Planetenweg 
en het gebouw van Zoe� !, De Ze-
fi er en Sporthal Zeewijk voorrang 
moet verlenen aan het fi etsverkeer 
dat zich bevindt op het fi etspad 
langs de Planetenweg;

- om door middel van het verwijde-
ren van de verkeersborden E1 van 
bijlage 1 van het RVV 1990 het par-
keerverbod aan de zuidzijde van 
de Eenhoornstraat tussen de aan-
sluiting met de Planetenweg en het 
pand met adres Eenhoornstraat 2B 
op te he� en;

- om door middel van het plaatsen 
van de verkeersborden E2 van bij-
lage 1 van het RVV 1990 met on-
derborden met de tekst ‘ma t/m vr 
8 – 16 h’ een verbod tot stilstaan 
in te stellen op de zuidzijde van de 
Eenhoornstraat tussen het pand 
met het adres Eenhoornstraat 33 
en het pand met het adres Een-
hoornstraat 2B dat van kracht is 
op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 16.00 uur.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- het besluit om 6 parkeerplaat-
sen aan te wijzen ten behoeve van 
het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaat-
sen van borden E4, zoals bedoeld 
in bijlage I van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden met de 
tekst ‘alleen om elektrische voer-
tuigen op te laden’ en onderbor-
den OB504 (nummer 15.018 / d.d. 
10 december 2015) gedeeltelijk te 
herzien, waarbij de locatie:

a. De Kamp te Velserbroek, ter hoog-
te van huisnummer 23;

wordt vervangen door de locatie:
a. De Kamp te Velserbroek, ter hoog-

te van de kruising met het Hu-
gaardskamp.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen hebben 
besloten: 

- om door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord D5 (links) 
van bijlage 1 van het RVV 1990 met 

een onderbord met het symbool 
vrachtverkeer op de parallelvoor-
ziening van de Kromhoutstraat, 
ten oosten van de aansluiting met 
de Westonstraat, een gebod tot het 
volgen van de rijrichting die op het 
bord is aangegeven (linksaf ) in te 
stellen voor vrachtverkeer;

- om door middel van het plaatsen 
van het verkeersbord D6 (recht-
door en/of linksaf ) van bijlage 1 
van het RVV 1990 met een onder-
bord met het symbool vrachtver-
keer op de parallelvoorziening van 
de Kromhoutstraat, ten oosten van 
de aansluiting met de Cornwall-
straat, een gebod tot het volgen 
van de rijrichting die op het bord is 
aangegeven (rechtdoor en/of links-
af ) in te stellen voor vrachtverkeer.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elek-
tronisch 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 combina-
tie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  
bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.




