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Werken aan de weg in Velserbroek
Maandag 16 april a.s. begint de aannemer
KWS Infra BV met het asfalteren en aanpassen van de Vlietweg, Schenkeldijk,
Slaperdijk en Rijksweg in Velserbroek.
De werkzaamheden duren tot eind mei.
Uiteraard bij gunstige weersomstandigheden.
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Meer veiligheid voor fietsers in
Velserbroek
De gemeente wil de veiligheid voor fietsers vergroten. Vandaar dat het college
de kruispunten Dammersboog/Velserbroekse Dreef/D. Marotstraat, de aansluitingen van de Langemaad en de Zon
Bastion op de Velserbroekse Dreef, en
de kruising van het Zeilpad met de Westbroekerweg in Velserbroek wil aanpassen.
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Gratis compost scheppen
Het voorjaar staat weer voor de deur, tijd
om de tuin een opknapbeurtje te geven.
Een laagje compost zorgt daarbij voor de
nodige voeding voor de plantjes.
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Dutch Tennis én Recreatie
Badminton naar LTC Hofgeest
Sportloket Velsen draagt per 1 september 2018 de organisatie van Dutch Tennis én Recreatie Badminton voor volwassenen en senioren over aan LTC
Hofgeest in Velserbroek.

Het gaat om twee groepen in totaal 55
sportieve deelnemers, die in Sporthal
Zeewijk en het Polderhuis Velserbroek
met deze activiteiten bezig zijn. Al 20 jaar
worden deze groepen begeleid door Dick
Klinge. Om de continuïteit van de activiteiten te waarborgen is op zoek gegaan
naar een geschikte vereniging. LTC Hofgeest ziet het als een kans om haar eigen
tennisaanbod uit te breiden voor een breder publiek.

Dutch Tennis is een variant van het gewone tennisspel op een kleiner indoor veld.
Door het lichte materiaal is deze sport
voor iedereen toegankelijk. Het Recreatie Badminton kent dezelfde regels als het
gebruikelijke badmintonspel. Sportloket
Velsen ontwikkelde dit initiatief om specifiek voor ouderen iets te betekenen.
Wilt u ook meedoen aan dit wekelijkse
sportuitje? Er is nog plek! Zowel de groepen als LTC Hofgeest staan open voor
nieuwe leden en nodigen u graag uit een
keer vrijblijvend mee te komen spelen
op woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in
Sporthal Zeewijk en op vrijdag van 13.00
tot 15.00 uur in Sporthal Het Polderhuis.
(foto: gemeente Velsen)

Syrische vluchtelingen
ronden participatietraject af
Afgelopen woensdag, 11 april, heeft een
eerste groep statushouders het nieuwe
programma over de Nederlandse samenleving positief afgerond. Het zijn allemaal mensen afkomstig uit Syrië.

Het programma over de Nederlandse samenleving is sinds oktober 2017 een verplicht onderdeel van de inburgering. Sinds

2018 is dit programma uitgebreid zodat
mensen meer leren over de Nederlandse
normen en waarden. Maar ook meer aan de
weet komen over: hoe kom ik aan het werk,
hoe begin ik een studie, hoe werkt het Nederlandse zorgsysteem en hoe kan ik meedoen in de Nederlandse samenleving? Het
totale participatietraject duurt ongeveer 10
weken. (foto: Reinder Weidijk)

Samen voor een veilige buurt

Meld je aan voor Burgernet!
Per abuis
Bij het voorstellen van de nieuwe gemeenteraad op de Infopagina van 5 april is de naam
van twee raadsleden verkeerd gespeld. De

juiste namen zijn Iskandar Sitompul en
MaartenJan Hoekstra, allebei van GroenLinks.

Werk samen met de gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Op dit
moment neemt 9,1% van de Velsenaren
deel aan Burgernet. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist
persoon wordt opgespoord.

Hoe werkt Burgernet?
Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u
een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een
persoon of voertuig. Heeft u informatie
dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:
• diefstal of inbraak
• doorrijden na een aanrijding
• beroving
• vermiste personen
Aanmelden
Elke inwoner vanaf 16 jaar kan zich aanmelden via de website burgernet.nl. Burgernet heeft ook een gratis app. Voor het
gebruik van de Burgernet-app is het aanmelden als deelnemer niet nodig. De
Burgernet-app maakt gebruik van de
GPS-locatie van uw telefoon om u Burgernetacties te sturen die betrekking hebben
op uw directe omgeving.

Vloggend op speurtocht in
het Pieter Vermeulen Museum
Tijdens de Nationale Museumweek, die
nog tot en met 15 april duurt, laten zo’n
400 musea, waaronder alle Kidsproof
Musea zoals het Anne Frank Huis en het
Nemo Science Museum in Amsterdam
hun pronkstuk uit de collectie zien. Zo
ook ons eigen Pieter Vermeulen Museum
in Driehuis. Superpronkstuk van het PVM
is uiteraard zijn mascotte: een prachtige
vos die je van heel dichtbij kan bewonderen….

Zeeschildpad
Deze week vragen we ook aandacht voor een
ander pronkstuk: de zeeschildpad! Ga tij-

dens de Museumweek op zoek naar de zeeschildpad en andere wondere waterdieren.
Doe de speurtocht in Waterwijs. Of maak
er een vlog over, upload je filmpje in je Museumkids-account en wie weet win jij een
workshop vloggen voor je hele klas in een
Kidsproof museum! Op zondag 15 april om
13.30 uur is er voor de kleintjes vanaf 3 jaar
een gratis poppenkastvoorstelling “Druppie’s grote reis”.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en openingstjden
op www.pietervermeulenmuseum.nl. (foto:
aangeleverd)

Nieuwe tijdelijke containers bij
winkelcentrum Zeewijkpassage
Sinds de verbouwing van winkelcentrum Zeewijkpassage staan bij het winkelcentrum
geen ondergrondse containers meer voor grondstoffen zoals papier, glas en plastic. Daarvoor in de plaats zijn nieuwe tijdelijke containers neergezet bij de achteringang van het
winkelcentrum op de Doorneberglaan. Voor bezoekers is de nieuwe locatie even wennen,
maar de containers zijn vanaf het parkeerdek en -kelder prima lopend bereikbaar en staan
op zo’n 70 meter van de ingang van het winkelcentrum. (foto: gemeente Velsen)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie
over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

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

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 31 maart 2018 tot en met
6 april 2018 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lorentzstraat
84,
kappen
boom
(29/03/2018) 4318-2018;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw
(03/04/2018) 4300-2018;
Peperkers 35, plaatsen balkonbeglazing
(04/04/2018) 4406-2018;
Kompasstraat
73,
vergroten
erker
(04/04/2018) 4408-2018;
Schiplaan 2a, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (05/04/2018) 4402-2018;
Stephensonstraat 72, uitbreiden 1e verdieping van een woning (05/04/2018) 44632018;
Wijk aan Zeeëerweg 162, gebruiksvergunning brandveilig gebruik geclusterde woonvorm (05/04/2018) 4464-2018;

Reaumurstraat 3, realiseren 2 woningen in
bedrijfsruimte (06/04/2018) 4523-2018;
Snelliusstraat
35,
plaatsen
dakopbouw(6/04/2018) 4531-2018.
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vervangen van een vetvangput (04/04/2018) 4360-2018;
Reyndersweg ong., legaliseren kunstobject
(04/04/2018) 4379-2018;
Wijkerstraatweg 125, splitsen bovenverdieping in 2 appartementen (04/04/2018)
4375-2018.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, oprichten tuinhuisje
met kas (03/04/2018) 4291-2018.
Velserbroek
Fregat 24, plaatsen dakkapel (6/04/2018)
4533-2018.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

den voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Lange Nieuwstraat 435, realiseren 3 appartementen boven winkel (05/04/2018) 17642018.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. (ter hoogte van nrs 3
en 5), plaatsen muziektent (05/04/2018)
2070-2018.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57a, oprichten
van een woonhuis na sloop fietsenstalling
(05/04/2018) 3756-2018

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Ronde om Noord-Holland, op 22 juni 2018
van 18:00 t/m 00:00 uur, op 23 juni 2018 van
08:00 t/m 00:00 uur, locatie: Seaport Marina (04/04/2018) 4422-2018.
Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 5, 6 en 7 juli 2018,
locatie: Driehuizerkerkweg tussen Valeriuslaan en PC Hooftlaan, (04/04/2018) 43852018:
Bunkerdag 2018, op zaterdag 9 juni 2018 van
10.00-17.00 uur, locatie Park Schoonenberg,
Driehuizerkerkweg (06/04/2018) 45032018.
Velsen-Zuid
De Vliegende Vrienden van Amstel Live, op
15 september 2018 van 12.00 tot 23.00 uur,
locatie: recreatieterrein Spaarnwoude, Velsen-Zuid (04/04/2018) 4355-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus

1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord.
Duin- en Kruidbergerweg 89, eenmalig
gebruik van weiland als parkeerterrein
(3/04/2018);
Ranonkelstraat 10 en 14, plaatsen dakopbouw (3/04/2018) 1500-2018.

uur tot 13.30 uur en op 17 april 2018 van
06.30 uur tot 15.00 uur (9/04/2018) 83002017

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 27 bomen
(04/04/20182789-2018.

Velsen-Zuid
Friendship Race, op 19, 20 en 21 mei 2018
van 8.00 tot 18.00 uur, locatie: recreatieschap Spaarnwoude, (03/04/2018) 19732018.

IJmuiden
De Ruyterstraat 48, wijzigen atelier en appartement tot 1 eengezinswoning, en plaatsen van zonwering (04/04/2018) 20392018.

Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:5

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Ingetrokken standplaatsvergunning

Driehuis
Project Nieuw Velserduin, Nicolaas Beetslaan te Driehuis, werkzaamheden van 9 t/m
26 april van 9 t/m 12 april 2018 van 06.30
uur tot 13.30 uur; op 10 april 2018 van 06.30

IJmuiden
Verkoop snacks, op donderdag en vrijdag,
locatie: Planetenweg t.o. nummer 76A te
IJmuiden (05/04/2018) 3741-2018.

velsen.nl

langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Verkleining losloopplaatsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben op 27 maart 2018
besloten:

tegronden.
- Dit besluit daags na publicatie in werking
te laten treden.

- Voor het Burgemeester Rijkenspark, Velserbeek, het Watertorenpark de huidige
aanwijzing als losloopplaats voor honden
te wijzigen conform de bijgevoegde plat-

Het aanwijzingsbesluit en de plattegronden
kunt u vinden in het electronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Het electronisch gemeenteblad is te vinden op www.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit bekend is gemaakt, schriftelijk
(postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel

