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Feestdagen gesloten
In april, mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis 
is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 18 april  Goede Vrijdag
Maandag 21 april  Tweede Paasdag
Donderdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Woensdag 30 april tussen 18.00 uur en 20.00 uur is de publieksbalie van de 
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, hu-
welijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mo-
gelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

Beursvloer Velsen
Hebt u als bedrijf opslagruimte 
over? Of wilt u uw afdelingsuitje 
verbinden aan een goed doel? Is 
uw stichting op zoek naar exper-
tise of materiaal voor het renove-
ren van het clubhuis? Beursvloer 
Velsen helpt bij het verbinden.

Bij dit platform draait het niet om 
geld, maar om inzet van uw kennis, 
klussen, personeel, goederen, be-
drijfsruimte of netwerk. Over en 
weer. Op 22 april a.s. van 16.00 uur 
tot 18.00 uur vindt de eerste Beurs-
vloer Velsen plaats in het Tata Steel 
stadion in Velsen-Zuid.

De Beursvloer Velsen is een initia-
tief van lokale ondernemers, Stich-

ting Welzijn Velsen en gemeen-
te Velsen. Hieruit is de Stichting 
Beursvloer Velsen ontstaan. Zij wil 
de samenwerking tussen het be-
drijfsleven en maatschappelijke or-
ganisaties stimuleren of liever nog: 
vergroten. Het geeft bedrijven de 
mogelijkheid om op een praktische 
en laagdrempelige manier vorm te 
geven aan Maatschappelijke Betrok-
ken Ondernemen (Mbo). Gemeente 
Velsen heeft in haar begroting 2014-
2017 en in de Wmo-visie 2012-2015 
opgenomen dat zij het maatschappe-
lijk middenveld in contact wil bren-
gen met het sociale kapitaal van het 
bedrijfsleven. Beursvloer Velsen is 
hier een uitwerking van. Meer infor-
matie: www.beursvloervelsen.nl.

Geoweek een succes
Afgelopen week werd de acht-
ste nationale GeoWeek gehou-
den. Daarom waren  woensdag  9 
april j.l. groep 8 van basisschool 
De Hoeksteen uit Velserbroek en 
leerlingen van de Duin en Kruid-
bergmavo uit Driehuis te gast bij 
de gemeente. Zij werden wegwijs 
gemaakt met alles wat met aard-
rijkskunde te maken heeft, zoals 
landmeten en grondruil. Verder 
kregen de leerlingen inzicht in de 
belangrijke rol die geo-informatie 
speelt bij rampenbestrijding.

De Geoweek is een initiatief van het 
Koninklijk Nederlands Aardrijks-
kundig Genootschap ( KNAG ). Met 
als doel: bedrijven, wetenschappers 
en overheden te stimuleren om leer-
lingen in de leeftijd van 10-15 jaar 
kennis te laten maken met de be-
roepspraktijk. Maar ook bewust te 

maken van de goede toekomstmoge-
lijkheden van de geosector.

De gemeente Velsen deed hier graag 
aan mee. Medewerkers van de wer-
keenheid Ruimtelijke Informatie 
lieten de leerlingen zien hoe land-
meters GPS (navigatiesysteem) ge-
bruiken. Ook kregen ze digitaal in-
zicht in de verdeling van de gron-
den en het nut van ruilverkaveling. 
Een proces waarbij eigenaren een 
stuk land, kavels, met elkaar ruilen 
zodat zij hun gronden beter kunnen 
gebruiken. Bijvoorbeeld doordat ze 
minder versnipperd zijn of dichter 
bij het bedrijf liggen. Alle ingredi-
enten van een geslaagde dag waren 
aanwezig; prachtig weer, interessan-
te onderwerpen en leerzame mate-
rie. Zowel voor de leerlingen als de 
ambtenaren een leuke ervaring.(fo-
to: Gemeente Velsen)

Tijdelijk geen digitale 
dienstverlening
Het digitale loket van de gemeen-
te Velsen is tijdelijk buiten ge-
bruik met ingang van 11 april 2014. 
Er zijn fouten in de beveiliging 
ontdekt die moeten worden her-
steld. De werkzaamheden gaan 
waarschijnlijk drie weken duren.

Via het Digitale Loket van de ge-
meente Velsen kunt u informatie 
vinden over de aanschaf van – bij-
voorbeeld – een nieuw rijbewijs, 
paspoort of ander reisdocument. 
U kunt daar ook online afspraken 
voor maken. Tot eind april is dat niet 
meer mogelijk, vanwege een zojuist 
ontdekte fout in de software van het 
Digitale Loket. Voor een afspraak 
moet u nu bellen met de gemeente of 
langskomen aan de balie van de pu-
bliekshal van het gemeentehuis.  

Beveiligde verbindingen afge-
luisterd
De communicatie met websites ver-
loopt normaal gesproken via bepaal-

de beveiligde verbindingen. De ver-
stuurde gegevens worden gecodeerd 
en zijn alleen voor bevoegden lees-
baar. De software die dat doet, blijkt 
al sinds 2012 fouten te bevatten, die 
nu pas aan het licht komen. Het is 
niet alleen een Velsens of zelfs Ne-
derlands probleem, maar wereld-
wijd, want dit type internetbeveili-
ging wordt heel veel gebruikt.

Kans op afluisteren klein
De kans dat een hacker in staat is ge-
weest om vertrouwelijk internetver-
keer van burgers met de gemeente 
Velsen af te luisteren is klein, maar 
niet helemaal uit te sluiten. Daarom 
kiest Velsen ervoor het digitaal lo-
ket tijdelijk te sluiten totdat de fou-
ten verholpen zijn en het internet-
verkeer weer veilig is. We blijven ge-
woon onze diensten verlenen, maar 
u zult nu de telefoon moeten pakken 
om contact te leggen. We schatten in 
dat deze situatie tot drie weken kan 
duren.
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Keurmerk voor kinder-
boerderij Velserbeek
De kinderboerderij in Velser-
beek in Velsen-zuid is hygiënisch 
en veilig voor wat betreft ziek-
tes, die van dier op mens over-
draagbaar zijn. Zo blijkt uit het 
Keurmerk voor zoönosen dat de 
Gezondheidsdienst voor Dieren 
de kinderboerderij heeft uitge-
reikt.

Het is funest voor een kinderboer-
derij, wanneer deze te maken heeft 
met ziektes, die van dier op mens 
overdraagbaar zijn. Daarom wordt 
de kinderboerderij elk jaar gecon-
troleerd op deze zogeheten zoöno-
sen. Ook wordt er gekeken of zij er 

wel alles aan doet om deze ziekten 
te voorkomen en kans op bestem-
ming te beperken. Zo wordt er ge-
toetst op hygiëne, preventieve vac-
cinaties dierziekten en of er de af-
gelopen 12 maanden door de die-
renarts geen klinische verdenking 
is vastgesteld of aangetoond via 
sectie of ander onderzoek.

De score van de kinderboerderij 
was ruim voldoende voor het be-
halen van het Keurmerk. Voor de 
vijfde achtereenvolgende keer is 
het keurmerk, dat zichtbaar is op-
gehangen bij de ingang, uitgereikt. 
(foto: gemeente Velsen)

Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
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, ko-
ninklijke gebeuren. Zij wil hiermee 
voorkomen dat er brandgevaar-
lijke en onveilige situaties ont-
staan. Maar bovenal is het van be-
lang, dat de hulpdiensten goed hun 
werk kunnen doen. Verder die-
nen de voorwaarden de belangen 
van de ondernemers, die hun win-
kel willen openen. De vrijmarkt tij-

dens Koningsdag is ervoor ieder-
een, maar niet bedoeld voor com-
merciële doeleinden. Op deze ma-
nier blijft de Velsense vrijmarkt 
een gezellig trefpunt van aanbie-
ders en kooplustigen en nieuws-
gierige voorbijgangers. 

De voorwaarden staan allemaal op 
www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant.

Velsertunnel in 2016
negen maanden dicht 
De Velsertunnel bij IJmuiden gaat 
vanaf het voorjaar 2016 negen 
maanden helemaal dicht wegens 
een grootschalige renovatie. Af-
sluiting van beide tunnelbuizen is 
nodig vanwege de veiligheid van 
weggebruikers en wegwerkers.

De Velsertunnel is een belangrijke 
verbinding voor de regio IJmuiden 
en Beverwijk; dagelijks rijden er meer 
dan 65.000 voertuigen doorheen. Het 
was enige tijd onduidelijk hoe lang 
de tunnel tijdens de renovatie dicht 
zou gaan, wat met name in de regio 
IJmond leidde tot zorgen. 

Rijkswaterstaat heeft naar deze gelui-
den geluisterd en veel nadruk gelegd 
op beperken van de overlast. Aanvan-
kelijk ging de wegbeheerder uit van 
een bouwtijd van anderhalf jaar. Dit is 
nu teruggebracht tot negen maanden. 
‘Door in beide buizen aan het werk te 
gaan, kan de beschikbare bouwtijd zo 
efficiënt mogelijk worden benut,’ zegt 
Rijkswaterstaat-omgevingsmanager 
Ilkel Taner. ‘Zo verloopt het werk dus 
sneller, beter en veiliger.’ 

Bereikbaarheidsmaatregelen
Rijkswaterstaat beseft hoe belang-
rijk het is voor de economie van de 
IJmondregio om de bereikbaarheid 
tijdens de renovatie op peil te houden. 
Daarom presenteren lokale overhe-
den, ondernemers en Rijkswaterstaat 
deze zomer een plan met bereikbaar-
heidsmaatregelen. 

In het plan staan onder meer omlei-
dingsroutes, mobiliteits- en verkeers-
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
de regio bereikbaar blijft. Ook staat 
erin wat Rijkswaterstaat en partners 
doen aan communicatie, zodat weg-

gebruikers tijdig weten waar ze aan 
toe zijn. Waar mogelijk wordt ingezet 
op duurzame maatregelen die ook na 
de renovatie bijdragen aan de bereik-
baarheid. Eind dit jaar voert Rijkswa-
terstaat de bereikbaarheidsmaatrege-
len uit.

Noodzaak afsluiting
Veiligheid is de belangrijkste reden 
voor de complete afsluiting in 2016. 
Rijkswaterstaat vervangt alle instal-
laties in de Velsertunnel, zoals de ver-
lichting, de ventilatie en het blussy-
steem. Deze installaties zijn onderling 
nauw verbonden en van levensbelang 
voor de veiligheid in de hele tunnel; 
wordt er bijvoorbeeld aan de ventila-
tie gewerkt, dan heeft die in beide bui-
zen een verminderde capaciteit. ‘Het 
is niet verantwoord de tunnel deels 
open te houden als er aan de systemen 
wordt gesleuteld,’ zegt omgevingsma-
nager Taner.

Over de renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en 
toe aan groot onderhoud. Rijkswater-
staat laat onder meer de doorrijhoog-
te van de tunnel vergroten, zodat er 
minder incidenten plaatsvinden met 
te hoge vrachtwagens. Daarnaast wor-
den tunneltechnische installaties ver-
nieuwd en vluchtwegen aangepast. De 
renovatie moet ervoor zorgen dat het 
verkeer vlot en veilig door de tunnel 
kan blijven rijden. Na de werkzaam-
heden voldoet de Velsertunnel ook 
aan de nieuwe Tunnelwet.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de renovatie 
van de Velsertunnel? Op www.rijks-
waterstaat.nl/velsertunnel vindt u in-
formatie over hinder, de planning en 
de aanpak van de werkzaamheden.
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Fietsfeest op Plein 1945
Op zaterdag 19 april organiseren de Fietsersbond en de gemeente 
Velsen een Fietsfeest op Plein 1945 in IJmuiden. Tussen 13.00-16.00 
uur zal het plein gevuld zijn met activiteiten voor jong en oud. Zoals 
virtueel fietsen en het tegen elkaar racen bij het Holland Sport fiets-
spel. Ook is er gelegenheid om het fietsen op E-bikes uit te testen en 
kun je je fietsdeskundigheid meten op het fietsparcours.

Overzicht workshops en demonstraties:
13:00 uur Officiële start Fietsfeest
  Eenwieler demonstratie
  Start inzegening fietsen 
 door  Pastoor Fons Captijn
13:15 uur BMX demonstratie
13:30 uur Eenwieler demonstratie
14:00 uur Officieel welkom door 
 wethouder Ronald Vennik
 Start fietstocht
14:15 uur Eenwieler demonstratie
  Demonstratie biketeam politie
14:30 uur BMX demonstratie 
 Start workshop Eenwieleren
15:00 uur Demonstratie biketeam politie
15:15 uur BMX demonstratie
15.30 uur Eenwieler demonstratie
16:00 uur Einde fietsfeest

Meer info: www.velsen.nl  (foto: Marcel Reimer)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, 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 bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier 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 Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 5 
april tot en met 11 april 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Plein 1945 55-69, oprichten bergin-

gen (09/04/2014) w14.000159;
Trompstraat 68, plaatsen schut-
ting op plat dak (07/04/2014) 
w14.000152.

Driehuis 
Van Lenneplaan 16, plaatsen 
dakkapel en erker (voorgevel)
(09/04/2014) w14.000157;
Da Costalaan 58, plaatsen dakkapel 
(11/04/2014) w14.000162.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, ver-
zoek ontheffing gebruik wei-
de als parkeerplaats (11/04/2014) 
w14.000161;
Santpoortse Dreef ong., tijdelijk ge-
plaatst relaishuis permanent laten 
staan (07/04/2014) w14.000153.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 22, kappen 
boom (08/04/2014) w14.000167.

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen boom 
(07/04/2014) w14.000155.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, vergro-
ten wijkgezondheidscentrum 
(09/04/2014) w14.000158;
Aletta Jacobsstraat 14, kappen boom 
(07/04/2014) w14.000156.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Aanvragen

Nationale Sportweek
Van 19 t/m 26 april staat Velsen in 
het teken van de Nationale Sport-
week. Boogschieten bij VZOS, 
voetballen bij SVIJ, biljarten bij BV 
Velsen tot en met een avond korf-
ballen, jeu de boules of kombifit-
ten bij DKV in IJmuiden. Er is voor 
alle leeftijden van alles te doen op 
sportief gebied. Deelname is gra-
tis.

De gemeente Velsen vindt het be-
langrijk, dat zoveel mogelijk inwo-
ners sporten. Bewegen is immers ge-
zond en verbroedert. Vandaar dat al-
le Velsense sportverenigingen zijn 
benaderd om in deze week voor le-
den, maar ook voor niet-leden gratis 
een open dag, inloop uur, training, de-
monstratie of clinic te organiseren. 
Zij reageerden positief op de oproep. 
In verband met Pasen zijn er voor-
al op dinsdag 22, woensdag 23, don-
derdag 24 en vrijdag 25 april diver-
se activiteiten in alle dorpen van de 
gemeente georganiseerd. Een kleine 
opsomming: biljarten, (kick)boksen, 
jeu de boules, voetbal, boogschieten, 
bridge, aangepast badminton, dam-

men, gymnastiek, tennis, korfbal, 
handbike en wedstrijdzwemmen. 
 
Behalve evenementen op eigen 
sportlocaties zijn er diverse activi-
teiten in de wijken. Zo wordt er op 
het Gijzenveltplantsoen in IJmui-
den van dinsdag 22 t/m vrijdag 25 
april iedere middag sportevenemen-
ten aangeboden. Variërend van een 
wandeling vanuit Stichting Welzijn 
Velsen tot een open middag van de 
Telstar Streetleague. Verder geeft 
Stormvogels in samenwerking met 
buurtsport IJmuiden een clinic op 
het Cruyff Court aan het Pleiaden-
plantsoen in IJmuiden op woensdag 
24 april.

Op www.sportloketvelsen.nl en el-
ders in deze krant staat het volledige 
aanbod in Velsen.
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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
Geen mededelingen

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) en maken 2 in-
terne doorbraken (14/04/2014) 
w14.000064.

Santpoort-Noord
Burg. Enschedelaan 38, kappen 
boom (14/04/2014) w14.000115;
Hoofdstraat 105, plaatsen dakop-
bouw (14/04/2014) w14.000067.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, legalise-
ren reclamebord (11/04/2014) 
w14.000052.

Velsen-Noord
Wijkermeerweg ong., kappen 44 bo-
men (15/04/2014) w14.000086;
Heirweg ong., kappen 72 bomen 
(15/04/2014) w14.000085.

Velserbroek
W. Kentstraat 5, plaatsen dakop-
bouw (achtergevel)(14/04/2014) 
w14.000051.

Geweigerde aanvragen omge-
vingsvergunningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 1, plaatsen hek/
poort (09/04/2014) w14.000002.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV
19 april 2014, fietsevenement, Plein 
1945 te IJmuiden (09/04/2014) 
u14.003158;
19 april 2014, braderie en oldti-
mershow, 20 april 2014, braderie, 
Kennemerboulevard te IJmuiden 
(14/04/2014) u14.003677;
19 april 2014, Dutch Beach Mas-
ters (obstacle run), omgeving 
strand en haven IJmuiden aan Zee 
(14/04/2014);
25 mei 2014, Run2Day Pim Mulier-
loop, door gemeente Velsen, start- en 
finishlocatie sportpark Groeneveen 
(14/04/2014) u14.003027.
1 juni 2014, Run for Kika, recreatie-
gebied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(14/04/2014);

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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Velsen-Noord
Reyndersweg 7, het vergroten van 
een strandpaviljoen  (17/02/2014) 

w14.000066.

IJmuiden
Dudokplein 10, het plaatsen van 
een winkelwagenopstelplaats 
(20/02/2014) w14.000073.

Aanvragen (vervolg)

Raadsplein 24 april 2014 
Op 24 april 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van 
het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1, 19.30-21.00
 Cliëntondersteuning: de digitale sociale kaart en de pilot sociale wijk-

teams

2: Ruimte 2, 19.30-21.00
 Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over beide sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich 
tot uiterlijk woensdag 23 april 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 

567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

De nieuwsbrief ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de 
bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velser-
broek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website raad.velsen.nl

Een reportage  van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.
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Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeen-
te Velsen maakt bekend dat met 
ingang van woensdag 30 april tot 
en met woensdag 14 mei 2014 het 
verzoek van Tennet TSO B.V. aan 
de minister van Infrastructuur en 
Milieu gedurende veertien dagen 
ter inzage ligt op het gemeente-
huis van de gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 in IJmuiden.

Dit betreft een verzoek om met toe-
passing van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht de rechthebbenden de 
gedoogplicht op te leggen voor de 
aanleg en instandhouding van de 
380 kV-hoogspanningsverbinding 
tussen Beverwijk en Vijfhuizen.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van 
de Belemmeringenwet Privaatrecht 

wordt er tevens een hoorzitting ge-
houden. De hoorzitting wordt geleid 
door een door de minister van Infra-
structuur en Milieu aan te wijzen 
persoon. Tijdens deze zitting kun-
nen bezwaren worden ingediend en 
kan overleg worden gepleegd met de 
verzoeker Tennet TSO B.V.

De hoorzitting zal worden gehouden 

op het stadhuis van de gemeente Be-
verwijk, Stationsplein 48 in Bever-
wijk op donderdag 15 mei 2014 om 
9.30 uur.

De rechthebbenden van de kadas-
trale percelen worden schriftelijk in 
kennis gesteld.

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Lange Nieuwstraat 350, 1972 GX  
IJmuiden

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

Vrijmarkten Koningsdag
In IJmuiden en Velserbroek is 
de vrijmarkt toegestaan op de 
volgende 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 25 april vanaf 21.00 uur 
tot 26 april 19.00 uur.

•	 Op	 de	 Lange	 Nieuwstraat,	 (het	
gedeelte vanaf hoek Plein 1945 
tot en met het gedeelte C&A). 
Let op: een gedeelte van de K. 
Zegelstraat en Velserduinweg 
wordt afgesloten voor verkeer op 
26 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 ver-
mijden. Houdt u rekening met 
omwonenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan 
voor de ingang van winkels, ho-
recazaken en andere bedrij-
ven die een duidelijk zichtba-

re poster hebben opgehangen 
met de tekst: “Op Koningsdag 
hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!” Winkeliers en betrok-
kenen kunnen deze poster ver-
krijgen in het stadhuis bij de re-
ceptiebalie van het Klant Con-
tact Centrum, Dudokplein 1 in 
IJmuiden.

3. Verkoop vanaf de rijbaan is niet 
toegestaan. Plaatsen mogen in-
genomen worden vanaf 5 meter 
vanaf de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de inge-
nomen plaats dient altijd vol-
doende ruimte (minimaal 3,5 
meter) vrij te blijven voor het 
doorlaten van politie, brand-
weer en ambulance. Bij van lui-
fels e.d. geldt de vrije breedte 
tussen de uitgeklapte luifels.

5. In verband met de brandveilig-
heid mogen geen goederen, do-
zen e.d. tegen gevels, voor deu-
ren en/of op brandkranen wor-
den neergezet.

6. Eventuele materialen die over 
de weg worden opgehangen, 
dienen op een hoogte van mi-
nimaal 4,2 meter te worden ge-
spannen.

7. Commerciële verkoop door de-
tailhandelaren is verboden. Al-
leen verkoop van gebruikte ar-
tikelen door particulieren is 
toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhouden-
de dranken ter verkoop worden 
aangeboden.

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

10. Er mogen geen tenten, party-
tenten, kramen, bouwwerken, 
afdakjes e.d. worden geplaatst.

11. Er mogen geen vuurkorven, 
BBQ’s of fakkels worden ge-
bruikt.

12. Er mogen geen kansspelen 
worden gespeeld.

13. Iedere deelnemer dient na af-

loop de overgebleven spullen 
mee te nemen of in de daar-
voor bestemde 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 aan-
wijzingen moeten direct wor-
den opgevolgd.

Controle
Op de vrijmarkt zullen controles 
gehouden worden met betrekking 
tot de opgelegde voorwaarden.




