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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). Gaarne aanmelden 
via communicatie@velsen.nl. 

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

Velsen heeft weer een VVV! In de 
Read Shop aan het Marktplein in 
IJmuiden vindt u alle mogelijke in-
formatie over wat er in en om Vel-
sen te doen is. Wethouder An-
nette Baerveldt opende het VVV-
agentschap op maandag 11 april. 

Op maandag 11 april heeft wethou-
der Baerveldt (o.a. toerisme) het 
nieuwe VVV-agentschap geopend in 
The Read Shop aan het Marktplein 
in IJmuiden; zij deed dat samen met 
Eduard Pieter Oud, de zakelijke di-
recteur van Amsterdam Marketing. 

The Read Shop kwam als beste uit 
de selectieprocedure. Eigenaar Paul 
van der Worp heeft zich de afgelopen 
tijd enthousiast ingespannen om al-
les goed voor te bereiden.

In een prachtige ruimte in de winkel 
wordt een deel van het VVV Formule 
assortiment aangeboden. Denk aan 
toeristische informatie (plattegrond, 
gids, routes) en de verkoop van diver-
se VVV-bonnen (Cadeaubon, Diner-
cheque en Lekkerweg). Informatie-
voorziening vindt plaats via een in-
formatiezuil. (foto: Reinder Weidijk)

Read Shop Marktplein

VVV Agentschap geopend

Van A8 naar A9! 
Dagelijks staan er fi les op de 
N203 en N246, omdat er geen 
goede oost-westverbinding is 
tussen de A8 en de A9. Filevor-
ming veroorzaakt geluidhinder 
en slechte luchtkwaliteit. Uit de 
onderzoeksresultaten voor het 
verbeteren van de Verbinding 
A8-A9 komen het Nul-plusalter-
natief en het Heemskerkalterna-
tief als de meest kansrijke opties 
naar voren.

Deze twee alternatieven worden na-
der onderzocht. Het is de bedoeling 
dat er over een jaar een voorkeur 
wordt uitgesproken. Daarna volgt 
een inspraakperiode. De afgeron-
de onderzoeksrapporten zijn open-
baar en te downloaden op de websi-
te www.verbindinga8-a9.nl.

Stel uw vragen op 21 april
Projectteamleden van de Verbin-
ding A8-A9 zijn op donderdag 21 
april, van 18.30 uur tot 21.30 uur 
aanwezig in Partycentrum De Ad-
miraal in Assendelft om vragen te 

beantwoorden. De avond is bedoeld 
om persoonlijke vragen te beant-
woorden, er wordt geen toelichting 
op de rapporten gegeven of nieu-
we informatie gepresenteerd. (foto: 
Rijkswaterstaat) 

Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op aller-
lei plekken bieden kinderen en 
volwassenen spontaan hun spul-
letjes aan. De gemeente stelt wel 
een aantal voorwaarden aan dit 
jaarlijkse, Koninklijke gebeuren. 

Velsen wil hiermee voorkomen dat 
er brandgevaarlijke en onveilige si-
tuaties ontstaan. Maar bovenal is 
het van belang, dat de hulpdiensten 
goed hun werk kunnen doen. Verder 
dienen de voorwaarden de belangen 
van de ondernemers die hun win-
kel willen openen. De vrijmarkt tij-
dens Koningsdag is ervoor iedereen, 

maar niet bedoeld voor commercië-
le doeleinden. Op deze manier blijft 
de Velsense vrijmarkt een veilig en 
gezellig trefpunt van aanbieders en 
kooplustigen en nieuwsgierige voor-
bijgangers. De voorwaarden staan 
allemaal op www.velsen.nl en op de 
mededelingenpagina verderop in 
deze krant.

Speciale aandacht voor de tape, die 
voor markering van de verkoop-
locaties wordt gebruikt. Dringend 
verzoek om dat tape na afl oop van 
de vrijmarkt weer weg te halen, net 
als het restant van de niet verkoch-
te spullen. 

Veilig en gezellig voor iedereen

Vrijmarkten Koningsdag



Infopagina

14 april 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Inspraak omgeving
Stadsschouwburg Velsen
Minder auto’s en meer groen, en 
een mooiere stoep voor de deur – 
dat (en meer) staat in het plan voor 
de aanpak van de omgeving van 
de Stadsschouwburg Velsen. De in-
spraakperiode is op 11 april begon-
nen. 

De bedoeling van het plan is om bezoe-
kers van de schouwburg te stimuleren 
om hun auto te parkeren aan de Mi-
nister van Houtenlaan. Dit gebeurt on-
der andere door meer borden te plaat-
sen en een extra ingang naar het ter-
rein te maken. Het voorterrein van 
de schouwburg wordt een plateau, de 

weg ervoor langs en de looproute er-
heen vanaf het parkeerterrein wor-
den aantrekkelijker gemaakt. De omge-
ving wordt groener; er komt een plant-
soen en extra bomen.  De aanleg van 
de oversteek naar de HOV-bushalte 
Groeneweg/Ver Loren van Themaa-
tlaan wordt er ook in meegenomen. 
De plannen zijn gemaakt in samen-
spraak  met het Wijkplatform IJmui-
den-Zuid en de Stadsschouwburg. 

De inspraakperiode is tot zondag 22 
mei en er wordt nog een inloopavond 
georganiseerd. Daarover volgt nader 
bericht. (illustratie: gemeente Velsen)

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar 
zorgen ook voor overlast. De bes-
te preventie is minder zwerfafval op 
straat.  

Vooral in het voorjaar en in de zomer-
maanden kunnen meeuwen veel over-
last veroorzaken.  Ze krijsen, bevuilen 
de straat en pikken een broodje uit je 
hand als je niet uitkijkt. Een gemeen-
te kan daar niet zoveel aan doen. Meeu-
wen worden beschermd door de Flo-
ra- en Faunawet. Het is verboden de ei-
eren te rapen, uit het nest te halen, te 
beschadigen of te vernielen.  Er mogen 
ook geen nesten verwijderd worden en  
meeuwen mogen niet met opzet wor-
den verontrust. Daardoor is het lastig 
voor de gemeente om de overlast goed 
tegen te gaan. Meeuwen horen wel bij 
een plaats als IJmuiden met haven en 
zee, maar het zou fi jn zijn als er minder 
overlast was. Een beproefde methode: 
laat minder (zwerf )afval op straat ach-
ter. (foto: gemeente Velsen)

Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien

• Afvalbakken goed afsluiten en vuil-
 niszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de op-
 haaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door een 
 net op uw dak te leggen of draden te 
 spannen. Dit mag alleen als er nog 
 geen nest aanwezig is op uw dak.
• Een bedrijf inschakelen dat gespeci-
 aliseerd is in het aanbrengen van 
 nestwerende materialen (website:  
 Nederlandse Vereniging van Plaag
 dierenmanagement Bedrijven)

Vanaf juni ook met pinpas

Nieuwe parkeerautomaten
Begin juni worden de parkeerauto-
maten in de gemeente Velsen ver-
vangen door nieuwe automaten. 
Daardoor wordt het mogelijk om 
naast muntgeld en mobiele tele-
foon ook te betalen met de pinpas.

IJmuiderslag
Vooral bij het strand IJmuiderslag is 
er een grote vraag naar betalen van 
parkeergeld met de pinpas. Ook wa-
ren er klachten over de gebrekkige 
informatie. Bij het strand IJmuider-
slag zullen vanaf 15 april eerst nog de 

‘oude’ automaten werken. Begin ju-
ni worden de nieuwe geplaatst. Even-
als borden, die de bezoekers meer dui-
delijkheid verscha� en over de (aange-
paste) wijze van betalen. 
 
Tarieven
Bij het strand IJmuiden aan Zee kunt 
u al langer parkeergeld met pin beta-
len. Parkeren bij het strand Noord-
pier is nog altijd gratis. Voor de tarie-
ven van het betaald parkeren kunt u 
terecht op www.velsen.nl. 

Rijweg/HOV-baan
Asfalt

Legenda

21-03-2016  Schaal 1:200
Papierformaat: A0

Voorlopig ontwerp HOV-kruising Groeneweg

Halfverharding

Vlaggenmast

Nieuwe lichtmast:
Paaltop Dudokplein 

Fietsenrekken: Tulip

Straat
Keiformaat: Terra Rossa

Trottoirband 280/300 
antraciet

Paaltjes: staal

Haag: Meidoorn

Plein
Keiformaat: Terra Fiore
Dikformaat: Terra Fiore

Opsluitband 100/200 grijs

Bestaande lichtmast

Bestaande bomen

Gras

StruweelFietspad
Asfalt rood 

Trottoir
Betontegels: Grijs

Goot 
Keiformaat 5 strekken:
Terra marrone

Zitmeubilair: Falco

Nieuwe lichtmast: 
uitlegger

Nieuwe bomen

Nieuwe beplanting: 
Heesters en/of 
vaste planten

Op Koningsdag en Hemel-
vaart geen afvalinzameling

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

Tijdens de feestdagen is het af-
valbrengstation van HVC geslo-
ten en wordt er geen afval inge-
zameld.

Op www.inzamelkalender.hvc-
groep.nl vindt u online de zogehe-
ten afvalkalender. Met uw postco-
de en huisnummer krijgt u een per-

soonlijk overzicht van de inzamel-
dagen. Ook kunt u de gratis HVC 
afval-app downloaden. U krijgt dan 
op uw smartphone de melding wel-
ke afvalsoort die dag wordt opge-
haald. De HVC Afval-app is te vin-
den in de App Store (iOS) en in 
Google Play (Android).
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Ruim dertig kinderen stonden afge-
lopen vrijdag 8 april in Velserbroek  
te trappelen om met hun afvalgrij-
pers het zwerfafval  op te ruimen. 
Na een presentatie op basisschool 
De Hoeksteen hebben zij zich op-
gegeven voor BeestenBende. Dat is 
een landelijke organisatie van dui-
zenden kinderen die zich inzetten 
voor een schone en prettige buurt. 

Een team kan alleen op pad gaan als 
zij hun veiligheidsvestjes dragen en er 
minimaal een volwassen begeleider 
meegaat. En begeleiders hebben ze in 

de Velserbroek zeker. Zeker 15 ouders 
staan als teamleider geregistreerd. De 
kinderen hebben zichtbaar goed werk 
afgeleverd. Een grote duim omhoog 
voor deze Velsense helden! 

Op de foto ( gemeente Velsen)  krijgen 
de kinderen instructie van wethouder 
Floor Bal. ”Het meeste zwerfafval ligt 
in de struiken of tussen de fi etsenrek-
ken. Geen glas oprapen, niet te dicht bij 
de waterkant en pas op met oversteken 
van het fi etspad!”, aldus de enthousias-
te wethouder. Meer  informatie: www.
mijnbeestenbende.nl  

BeestenBende gaat ‘los’
in Velserbroek

Wethouders openen 
Brederodejaar 2016
Het Brederodejaar is in Velsen op 
gepaste wijze van start gegaan. 
Afgelopen zaterdag 9 april nam 
wethouder Robert te Beest deel 
aan de openingshandeling in de 
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid. 
In de ruïne van Brederode onthul-
de wethouder Annette Baerveldt 
de portretten van Willem van Bre-
derode en Hillegonda van Vooren, 
ooit bewoners van het Santpoort-
se kasteel. 

In de kerk bood de heer Folkert van 
Brederode en zijn gezin namens de 
Stichting Heerlijkheid Brederode 
het wapenschild en een presentatie-

zwaard van de familie Van Bredero-
de aan. Deze geschenken werden sa-
men met wethouder Robert te Beest 
bij de grafsteen van de Brederodes 
gelegd. 

Hele zomer feest
Elke maand van het jaar is er wat te 
doen in de Engelmunduskerk en in 
de ruïne. Denk aan lezingen en ex-
cursies, een verhalenfestival, en een 
voorlopig hoogtepunt is een heus 
Brederode Festival in het weekend 
van 11 en 12 juni, verzorgd door de 
Compagnie van Brederode. Alle in-
formatie staat op www.brederode-
jaar2016.nl. (foto’s: Reinder Weidijk) 

Brug over middensluis in 
IJmuiden weer geopend
De brug over de middensluis aan de 
zeezijde is na maandenlang herstel-
werk weer open. Net op tijd voor 
de afsluiting van de Velsertunnel, 
al wordt de route over het sluizen-
complex als alternatief dringend af-
geraden. 

Werkzaamheden brug kanaalzijde 
Nu het werk aan de brug aan de zee-
zijde klaar is, verplaatst het werk zich 
naar de brug aan de kanaalzijde. De 
wielstellen van deze brug worden ook 
vervangen. Omdat deze brug in goede 
staat is, kunnen de werkzaamheden op 
rustige momenten worden uitgevoerd. 
Zo heeft het verkeer er zo min mogelijk 
last van.
 
Weren zwaar verkeer 
Vrachtverkeer met een zwaardere as-
last dan 1.6 ton mag geen gebruik ma-
ken van de bruggen. Ze zouden anders 
schade kunnen aanrichten. Om het 
vrachtverkeer te weren stonden er al 
barrières aan weerszijden van de brug 

aan de kanaalzijde. Nu de brug aan zee-
zijde weer geopend wordt, komen daar 
ook barrières.
  
 Afsluiting Velsertunnel 
Tijdens de renovatie van de Velsertun-
nel adviseert Rijkswaterstaat wegge-
bruikers om via de A9 en Wijkertun-
nel te reizen. Daarvoor worden spe-
ciale verbindingswegen aangelegd en 
wordt de A9 aangepast. De route over 
het sluizencomplex wordt dringend 
afgeraden omdat scheepvaart er altijd 
voorrang heeft, ook tijdens de spits. 
Een uitzondering hierop geldt voor de 
recreatievaart. 

Recreatief vaarverkeer wordt niet ge-
schut in de Zuider- en Kleinesluis van 
06:30 uur tot 09:30 uur en van 16:00 
uur tot 19:00 uur. Deze maatregel geldt 
op werkdagen vanaf 15 april 2016 en 
duurt negen maanden. In de zomer-
periode worden in IJmuiden stewards 
ingezet om het schutproces te begelei-
den. 

Pionieren in IJmuiden
Alle bouwkavels en kluswoningen 
uit het project Pionieren in IJmui-
den zijn ‘besproken’. Bij één van de 
locaties gaat de gemeente Velsen 
binnenkort starten met voorberei-
dingen. 

Ze gingen (bijna) als zoete brood-
jes, de 38 bouwkavels en kluswonin-
gen in het project Pionieren in IJmui-
den. Aan de Van den Vondellaan in 
Driehuis, het Snippenbos en in de 
Jan Ligthartschool (beiden IJmui-
den) kunnen 38 droomhuizen ge-
realiseerd gaan worden. Op maan-
dag 21 maart startte de verkoop van 
de kavels/kluswoningen en op don-
derdag 7 april was overal een op-
tie op genomen. De ondertekenaars 
hebben een concept koopovereen-
komst gekregen van de gemeente Vel-
sen; zij hebben drie maanden de tijd 
om die te ondertekenen. Daarna heb-
ben ze een jaar de tijd om hun bouw-
plannen en  fi nanciën rond te krijgen. 

Wie nog geïnteresseerd is, kan zich 
aanmelden voor een reservelijst door 
contact op te nemen met koperscoach 
Hetty Witvoet via tel. 140255 (geen 
netnummer) of pionieren@velsen.nl. 
Op één van de drie locaties gaat de ge-
meente al voorbereidingen tre« en. 
Aan de Van den Vondellaan in Drie-
huis worden struiken en twee bomen 
verwijderd om de locatie bouwrijp te 
maken. Dit gebeurt eind april/begin 
mei. (illustratie: gemeente Velsen)
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Als de tunnel dicht is…
Hoe kunt u rijden als de tunnel van-
af vrijdagavond 21.00 uur straks 
negen maanden dicht is? Daar is 
actuele digitale informatie over, 
via www.rijkswaterstaat.nl/velser-
tunnel. Rijkswaterstaat en Con-
nexxion hebben het ook op pa-
pier gezet voor u. De verschillen-
de foldertjes liggen in de publieks-
hal van het gemeentehuis. Let wel: 
komend weekend wijken de routes 
af van die van tijdens de renovatie.

Komend weekend
Het eerste weekend dat de Velsertun-
nel is gesloten, van vrijdag 15 april 
21.00 uur tot maandag 18 april 05.00 
uur, rijdt het verkeer van en naar 
de N208 nog anders dan tijdens de 
rest van de renovatie. Dit komt om-
dat Rijkswaterstaat dat weekend no-
dig heeft om ten zuiden van de tun-
nel twee tijdelijke verbindingswe-
gen (keerlussen) af te maken. Omdat 
deze volledig over de rijbanen van de 
A22 liggen, kan Rijkswaterstaat ze 
pas voltooien als de tunnel dicht is en 
de weg leeg. Verkeer dat via de N208 
naar het noorden gaat, bijvoorbeeld 

vanuit Haarlem-Noord of Velser-
broek, moet in dat weekend omrijden 
via Santpoort en Haarlem (Waarder-
polder) naar Rottepolderplein en de 
A9. Deze situatie duurt tot maandag 
18 april 05.00 uur. IJmuiden en Vel-
sen-Zuid zijn in dat weekend vanaf de 
N208 binnendoor bereikbaar via ge-
meentelijke wegen. Rijkswaterstaat 
adviseert verkeer vanuit Haarlem(-
noord) te rijden via de Waarderpol-
der, de A9 (Rottepolderplein) en A22. 
Kijk hoe druk is het op de wegen via 
www. www.IJmondverkeer.nl. 
 

Ga goed voorbereid op weg

Velsertunnel negen maanden 
dicht vanaf 15 april

In het winkelcentrum Velserbroek is 
de voorjaarsactie ‘Jeugd op straat’ 
gestart. Afgelopen dinsdag 12 april 
gaf wethouder Annette  Baerveldt 
het startsein door een bord te ont-
hullen met gedragsregels. 

Warmer weer betekent meer jeugd op 
straat en kan soms overlast veroorza-
ken. Vandaar dat de gemeente, politie, 
jongerenwerk en streetcornerwork 
tot 24 april extra activiteiten hebben 
georganiseerd. Tijdens de voorjaars-
actie staat onder meer een zaalvoet-
baltoernooi op het programma en is er 
een extra openstelling van Jongeren-
centrum De Koe. Daarnaast zal meer 
politie en jongerenwerkers op straat 

zijn om een oogje in het zeil te houden. 

Borden met gedragsregels
De gemeente vindt het belangrijk dat 
het winkelcentrum Velserbroek voor 
iedereen een veilige en prettige plek 
is om te wonen, winkelen en verblij-
ven. Jongeren zijn graag in het winkel-
centrum, spreken hier af met vrienden 
en brengen er vrije tijd door. Dit zorgt 
soms voor overlast bij bewoners en 
winkelend publiek. Wethouder Baer-
veldt onthulde het bod samen met Rob 
van den Berg (voorzitter Winkeliers-
vereniging). Er staan er meerdere bij 
de ingang en in de omgeving van het 
winkelcentrum. (foto: Ko van Leeu-
wen)

‘Jeugd op straat’ van start

Expeditie Juttersgeluk 

Samen voor schoon strand

Veiliger en aantrekkelijker

Middenhavengebied
Ondernemers in het Midden-
havengebied IJmuiden hebben 
in een draagvlakpeiling in rui-
me meerderheid  ‘ja’ gezegd te-
gen het opzetten  van een Bedrij-
veninvesteringszone (BIZ). Dit le-
vert een belangrijke bijdrage aan 
een nog veiliger en aantrekkelij-
ker bedrijventerrein.

De afgelopen jaren is de openba-
re ruimte van het bedrijventerrein 
Middenhavengebied in IJmuiden 
zichtbaar opgeknapt. Daarnaast is er 
sinds 1 januari het Beeldkwaliteit-
fonds Middenhavengebied, een sub-
sidieregeling die zich richt op be-

drijven die de gevel of het voorter-
rein van hun bedrijfspand willen re-
noveren. SADC voert deze subsidie-
regeling uit in opdracht van de ge-
meente Velsen. Vervolgens hebben 
Zeehaven IJmuiden N.V., Onderne-
mersvereniging OV IJmond en haar 
Werkgroep Ondernemers Midden-
havengebied (WOM) en gemeente 
Velsen samen met bureau Stad&Co 
een traject opgestart om te komen 
tot een bedrijveninvesteringszone 
(BIZ). 

Neem voor meer informatie con-
tact op met Nico Beukema, tel. 06-
12620591 of nico@stadenco.nl.

Wel 35 kilo afval – dat was de 
oogst van de Expeditie Juttersge-
luk op het strand bij IJmuiden aan 
Zee! De expeditie was op woens-
dag 12 april bij Paviljoen Noord-
zee. Wethouder Robert te Beest 
heette de deelnemers hartelijk 
welkom.

Mensen die (tijdelijk) minder goed 
mee kunnen komen in de maat-
schappij door een licht verstandelij-
ke of psychische beperking helpen 
mee om de stranden schoon te ma-
ken, van Rockanje tot Texel. Dat doet 
de Stichting Juttersgeluk. “Deze zin-
volle duurzame dagbesteding geeft 
juiste deze mensen zelfvertrouwen 
en meer eigenwaarde”, aldus Suzan-
ne Klaassen van Juttersgeluk.

Lotuz Dagbesteding, Dagcentrum 
IJmuiden - de Hartekampgroep, St 

Philadelpia - De Duinpan en twee lo-
caties van De Waerden; deelnemers 
van deze zorginstellingen verzamel-
den 35 kilo afval. De mooiste vondst 
was een roze handschoen gevonden 
door Najib. Dit item heeft een ere-
plaats gekregen op de Juttersgeluk-
vlag en reist mee naar Texel, het eind-
punt van de expeditie. De rest van het 
afval is gesorteerd en gewogen. Het 
bruikbare plastic, touw en hout gaat 
naar het atelier in Overveen.

Aan deze tweede Expeditie Jutters-
geluk doen 18 gemeentes mee: 400 
deelnemers en vrijwilligers en ruim 
25 organisaties. De stichting werkt 
samen met KIMO Nederland/Bel-
gië, waar wethouder Robert te Beest 
bestuurslid van is. Meer informatie: 
www.juttersgeluk.net/expeditie-jut-
tersgeluk-2016. (foto: Ko van Leeu-
wen)
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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 2 
april 2016 tot en met 8 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
B Loggerstraat 19 G, legaliseren tus-
senvloer (08/04/2016) 6505-2016;
Engelmundusstraat 9, plaatsen dak-
opbouw (06/04/2016) 6186-2016;
Zeeweg 251, plaatsen dakopbouw en 
privacyscherm (06/04/2016) 6212-
2016;

Scheldestraat 93 B, plaatsen hek-
werk dakterras (05/04/2016) 6220-
2016;
Leeuweriklaan 29, kappen boom 
(08/04/2016) 6423-2016;
Kennemerboulevard 428 en 430, 
plaatsen nieuw kozijn (07/04/2016) 
6491-2016;
James Wattstraat 7 A, constructieve 
doorbraken en aanbrengen verdie-
pingsvloer (04/04/2016) 6037-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Terrasweg 12, maken constructieve 
doorbraak (08/04/2016) 6415-2016;
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcon-

tainers (02/04/2016) 5890-2016.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten wo-
ning met uitbouw (06/04/2016) 
6230-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 35 9000, verplaatsen schuur 
(05/04/2016) 6102-2016.

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:

IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen 
dakkapel(12/04/2016) 1792-2016.

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
De Wetstraat 1, plaatsen 2 warmte-
pompen (12/04/2016) 1587-2016;

Dokweg 37, renoveren bedrijfspand 
(08/04/2016) 15325-2015;
Kennemerstrand ong., plaatsen 
schanskorven (08/04/2016) 2416-
2016;
Briniostraat ong., kappen boom 
(08/04/2016) 5728-2016;
Cederstraat 33, plaatsen dakopbouw 
(12/04/2016) 736-2016;
Haringkade 18, plaatsen dakopbouw 
(14/04/2016) 520-2016;
Eenhoornstraat 4, vervangen ko-
zijnen, gevelbeplating en plaatsen 
loods (12/04/2016) 3076-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, organiseren evene-
ment Strong Viking Obstacle Run 21 
en 22 mei 2016 (08/04/2016) 2988-
2016;
Rijksweg 136, plaatsen extra entree-
kozijn in werkschuur (08/04/2016) 
4481-2016;
De Ven ong., organiseren 2 festivals 
op 4 en 11 juni 2016 (07/04/2016) 
2666-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Marie Jungiusstraat 37, aanvraag 
kapsalon huis (12/04/2016)
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Besluiten (vervolg)
Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 61, kappen 2 bomen 
(08/04/2016) 4803-2016.

Weigering omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor:

Velserbroek
Linie 2a - innemen van een ligplaats 
voor een woonschip (8 april 2016) 
(w11.000589)

Het weigeringsbesluit en de bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
15 april 2016 gedurende zes weken 
ter inzage bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 
te zien op www.velsen.nl via het me-
nu Actueel/Elektronisch gemeente-
blad. 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebben-
den die een zienswijze hebben inge-
diend tegen het ontwerpbesluit en 
belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, tegen 

dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Tevens kunnen zij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem verzoeken een voorlopige voor-
ziening te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en 
verzoekschrift indienen bij genoem-
de rechtbank via http://loket.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een 
elektronische

handtekening (DigiD). Kijk op de ge-
noemde site voor de precieze voor-
waarden.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Avondvierdaagse IJmuiden op 6 
t/m 9 juni 2016, start- en fi nishloca-
tie Sporthal Zeewijk, Planetenweg 
IJmuiden (11/04/2016) 3930-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Standplaatsvergunning Groen-
te en fruit van 15-04-2016 t/m 14-
10-2016 vrijdag tussen 12:00 uur en 
15:00 uur, eigen terrein Kuba mos-
kee Planetenweg 1 te IJmuiden 
(12/04/2016) 3986-2016.

Buitengewone Raadsvergadering dinsdag 19 april
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Aanvang 19.30 uur 
1. Opening en mededelingen
2. Beëdiging en installatie van de heer Frank C. Dales als burgemeester van 

de gemeente Velsen 
3. Toespraken
4. Sluiting 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Sessies van de gemeenteraad Velsen 21 april
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1a en 1b: Raadszaal
19:30 – 23:00 uur: 1a. Startdocument Velserbroek 
 1b. Structuurvisie Velsen

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30 – 23:00 uur: Begrotingsapp en Planning & Control
    
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 – 21:00 uur: Bijdrage Sluis en Haven Informatie Punt (SHIP) 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de 
sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Sessie:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk woensdag 20 april 2016 tot 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¤  e, tel. 
0255 567502 of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de 
agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri¤  e@velsen.nl, - dan wordt 
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Celsiusstraat 41, 1973 RM  IJMUI-
DEN

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

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

Vrijmarkt Koningsdag 2016
Tijdens Koningsdag is het gebrui-
kelijk dat in de Gemeente Velsen 
vrijmarkten worden gehouden.

Gelet op de brandveiligheid en de 
belangen van ondernemers die hun 
winkels willen openen, heeft het col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders voor de vrijmarkten in IJmui-
den en Velserbroek een aantal voor-
waarden opgesteld. In andere dorps-
kernen zijn vrijmarkten ook toege-
staan mits dezelfde voorwaarden in 
acht genomen worden. Op deze ma-
nier hoopt de gemeente Velsen dat 
alle inwoners en ondernemers veel 
plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgen-
de locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op 
het kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op 

Plein 1945 is niet toegestaan. De 
inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor ver-
keer op 26 april vanaf 21.00 uur tot 
27 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot 
en met het gedeelte C&A). Let op: 
een gedeelte van de K. Zegelstraat 
en Velserduinweg wordt afgeslo-
ten voor verkeer op 27 april vanaf 
06.30 uur tot 19.00 uur.

• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het 

winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is 
toegestaan onder de volgende 
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met omwo-
nenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken 
en andere bedrijven die een duide-
lijk zichtbare poster hebben opge-

hangen met de tekst: “Op Konings-
dag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen 
kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie 
van het Klant Contact Centrum, 
Dudokplein 1 in IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen inge-
nomen worden vanaf 5 meter van-
af de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te 
blijven voor het doorlaten van po-
litie, brandweer en ambulance. Bij 
van luifels e.d. geldt de vrije breed-
te tussen de uitgeklapte luifels.

5. In verband met de brandveiligheid 
mogen geen goederen, dozen e.d. 
tegen gevels, voor deuren en/of op 
brandkranen worden neergezet.

6. Eventuele materialen die over de 
weg worden opgehangen, dienen 
op een hoogte van minimaal 4,2 
meter te worden gespannen.

7. Commerciële verkoop door de-
tailhandelaren is verboden. Alleen 
verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

9. Er mag niet worden gebakken en 
gebraden door middel van open 
vuur.

10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s 
of fakkels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen wor-
den gespeeld.

13. Iedere deelnemer dient na afl oop 

de overgebleven spullen mee te 
nemen of in de daarvoor bestem-
de containers (in IJmuiden) weg 
te werpen en de ingenomen plaats 
weer schoon achter te laten.

14. Alle door de gemeente, politie en/
of brandweer gegeven aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen 
controles gehouden worden met be-
trekking tot de opgelegde voorwaar-
den.
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Bomenkap voor Pionieren IJmuiden
Het project Pionieren in IJmuiden 
biedt mensen de gelegenheid om 
hun droomhuis te bouwen.

Op alle 38 bouwkavels en kluswo-
ningen is nu een optie genomen. Op 
één van de drie locaties gaat de ge-
meente al voorbereidingen tre� en. 
Aan de Van den Vondellaan in Drie-
huis worden struiken en twee bo-
men verwijderd om de locatie bouw-
rijp te maken.  Dit gaat eind april / 
begin mei gebeuren. (illustratie: ge-
meente Velsen)

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling 
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd

De wijzigingen zijn conform de door 
het Landelijk Overleg Gemeente-
lijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) 
voorgestelde wijzigingen zoals neer-
gelegd in de LOGA-circulaire EC-
WGO/U201600259 van 19 febru-
ari 2016 met als onderwerp:  “Wet 

fl exibel werken en Wet werken na de 
AOW gerechtigde leeftijd”. 

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-

draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking. 

 
13  14 april 2016

Programma voor kids met overgewicht
IJmuiden - Het program-
ma Kids 1,2 Move is een zeer 
succesvol programma voor 
kinderen met overgewicht in 
de leeftijdscategorie tussen 
de 7 en 12 jaar. In IJmuiden 
wordt dit aangeboden door 
Fysiotherapie Maas.
Kinderen met overgewicht 
ervaren vaak problemen in 
hun dagelijks leven of wor-
den vaak gepest. Vervelende 
situaties doen zich vaak voor 
tijdens gym, buitenspelen 
met vriendjes en vriendin-
nen en in de klas op school. 
Ook kunnen deze kinderen 
soms last hebben van ge-
wrichtsklachten zoals pijn in 
de knieën of enkels.
Overgewicht komt wereld-
wijd steeds meer voor on-

der zowel kinderen als vol-
wassenen. Maar wanneer 
spreek je nu van overge-
wicht ? Bij overgewicht is de 
lengte niet goed in verhou-
ding met het gewicht (BMI) 
en ben je te zwaar. Dit komt 
doordat het lichaam meer 
energie binnenkrijgt (eten 
en drinken), dan dat er wordt 
verbruikt (bewegen). Als dit 
vaak gebeurt, dan neemt het 
gewicht toe. 
Tijdens het volgen van het 
Kids 1,2 Move-programma 
wordt het kind door een kin-
derfysiotherapeut en een di-
etiste 24 weken lang bege-
leid en wordt er nauw sa-
mengewerkt met de school-
artsen en verpleegkundige 
in de regio Kennemerland. 

Op een uitdagende en speel-
se manier wordt geprobeerd 
het kind bewuster te ma-
ken van een gezonde manier 
van leven. Ook de motoriek 
wordt hierin meegenomen 
en via spelsport met elkaar 
wordt het kind uitgedaagd 
om uiteindelijk zelfstandig 
voor een sport te gaan kie-
zen. De diëtiste zal het kind 
op een leuke manier bege-
leiden op gebied van ver-
standige en onverstandi-
ge voeding. Uiteraard zal er 
eerst een intake plaatsvin-
den door kinderfysiothera-
peut Marlies Olthof. 
Wilt u meer weten over Kids 
1,2 Move? Bel dan 0255-
532211 of mail naar info@fy-
siomaas.nl.
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