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Veilig en gezellig

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en
volwassenen spontaan hun spulletjes aan. De gemeente stelt wel
een aantal voorwaarden aan dit
jaarlijkse, koninklijke gebeuren.

College op werkbezoek
Op dinsdag 18 april jl. ﬁetsten burgemeester en wethouders door Santpoort. Tijdens de ﬁetstocht ging speciale aandacht uit naar jongeren,
verkeer en ondernemen in Santpoort. Ook bezocht het college de
openbare fruittuinen van de Vrienden van Kennemergaarde in het ge-

lijknamige park. Het college eindigde in dorpshuis Het Terras, waar bewoners uit Santpoort hartelijke welkom waren. Op de foto (gemeente Velsen) het college onder meer in
gesprek met Caroline van den Bemt
van de Vrienden van het park Kennemergaarde.

Fietsexamen voor
basisschoolleerlingen
In vier ochtenden deden ruim 700
kinderen van alle basisscholen
mee aan de fietsexamens in Velsen. Want veilig meedoen in het
verkeer: dat leer je buiten!

Kinderen moeten leren omgaan met
verkeerssituaties, die zij dagelijks
tegenkomen op weg naar hun school
of sportclub. Vandaar de jaarlijkse ﬁetsexamens op de Velsense basisscholen. Velsen heeft twee routes gemaakt van ongeveer 6,5 km.
Op 10 en 11 april vonden de ﬁetsexamens plaats op de route door IJmui-

Velsen wil hiermee voorkomen dat
er brandgevaarlijke en onveilige situaties 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 winkel
willen openen.

en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal op
www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze krant.
Speciale aandacht voor de tape, die
voor markering van de verkooplocaties wordt gebruikt. Dringend
verzoek om dat tape na aﬂoop van
de vrijmarkt weer weg te halen, net
als het restant van de niet verkochte spullen.

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is
ervoor iedereen, maar niet bedoeld
voor commerciële doeleinden. Op
deze manier blijft de Velsense vrijmarkt een veilig en gezellig trefpunt
van aanbieders en kooplustigen

Uit het college

den, Driehuis en Velsen-Zuid. Op
dinsdag 18 en woensdag 19 april liep
de route door Santpoort en Velserbroek.
Tientallen hulpkrachten, waaronder
veel ouders, hielpen mee. Zij stonden op de controleposten en hielden
goed in de gaten of de kinderen de
regels snapten en deze juist toepasten. Ter voorbereiding konden alle
kinderen ook meedoen aan het dode hoekproject ‘Veilig op Weg’ en het
ﬁetsvaardigheidsproject ‘Fiets Seef ’.
(foto: Gemeente Velsen)

• Velsen verhuurt veel ‘snippergroen’ aan Velsenaren. Vaak zijn
het voortuintjes of stukjes grond
die grenzen aan een woning. Dat
groen wil Velsen verkopen. Huidige huurders krijgen een brief en
er komt een informatieavond. Alle
inwoners van Velsen mogen reageren.
• Wanneer krijgt iemand uit een bepaalde groep een urgentie voor een
sociale huurwoning, en wanneer
raakt hij/zij die weer kwijt? Daar
heeft Velsen regels voor gemaakt.
Het zijn de zogenaamde Beleidsre-

gels van de Huisvestingsverordening. In Beverwijk en Heemskerk
gelden dezelfde regels.
• We werken regionaal samen aan
cultuur: er komt een regionale visie op cultuur van de drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. De bestuursopdracht daarvoor is in de drie colleges vastgesteld, dus de gemeenten
kunnen aan de slag met de invulling.
Meer informatie op www.raad.velsen.nl.
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Gewijzigde openingstijden stadhuis Velsen
Rond Koningsdag heeft het gemeentehuis gewijzigde openingstijden.

Donderdag 27 april
Vrijdag 28 april

Koningsdag
Verplichte vrije dag

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 27
april (Koningsdag) en 25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de donderdagavond op 4 mei (Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht
op de dinsdagen 25 april, 2 mei en 23 mei.
Extra openstelling Burgerzaken en Klantcontact Centrum
In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten zijn de werkeenheden Burgerzaken en Klantcontact Centrum
extra open op dinsdagavond 18 april en woensdagavond 26 april. U kunt op
deze avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. U kunt voor genoemde avondopenstellingen alleen
telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255567200.

Afvalinzameling 27 april
Op Koningsdag (donderdag 27
april) zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. Ook de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer
uw inzameldag op Koningsdag valt,

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

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen
en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel
te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
de vlag halfstok uit te hangen als
een eerbetoon aan hen, die hun
leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur: Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost.
Burgemeester Dales legt samen
met wethouder Verkaik en het Comité 4 en 5 mei Velsen een krans bij
het herdenkingsmonument en een
bloemstuk bij het Indië-monument

uur in het gemeentehuis worden
afgegeven.
19.00 uur: Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats
Westerveld in Driehuis.
19.30 uur: Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats
Westerveld.
19.35 uur: Muzikale bijdrage door
de IJmuider Harmonie en het vrouwenkoor Sparkle.
20.00 uur: Twee minuten stilte,
aangekondigd door de Taptoe.

17.45 uur: Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het
Plein 1945.

20.02 uur: Zang; alle aanwezigen
zingen het eerste en zesde couplet
van het ‘Wilhelmus’.

18.00 uur: Herdenking in het gemeentehuis met toespraken en muzikale intermezzo’s.

20.05 uur: Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging
en aanvang deﬁlé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid
tot individuele bloemlegging.

18.40 uur: Kranslegging Monument Plein 1945. Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00

20.20 uur: Einde programma.

Expeditie Juttersgeluk

Samen voor schoon strand
Wel 35 kilo afval – dat was de
oogst van de Expeditie Juttersgeluk op het strand bij IJmuiden aan
Zee! De expeditie was op woensdag 12 april bij Paviljoen Noordzee. Wethouder Robert te Beest
heette de deelnemers hartelijk
welkom.

Mensen die (tijdelijk) minder goed
mee kunnen komen in de maatschappij door een licht verstandelijke of
psychische beperking helpen mee
om de stranden schoon te maken, van
Sluis tot en met Delfzijl. Dat doet de
Stichting Juttersgeluk. “Deze zinvolle duurzame dagbesteding geeft juiste deze mensen zelfvertrouwen en
meer eigenwaarde”, aldus Suzanne
Klaassen van Juttersgeluk.
Op 1 april ging de derde Expeditie
Juttersgeluk van start in Sluis op het
strand van Breskens. De hele maand

april zullen mensen voor wie een ‘gewone’ baan (nog) niet zo heel gewoon
is, de Noordzeestranden schoon maken. Stichting Juttersgeluk biedt
hiermee in samenwerking met KIMO Nederland/België en VNG International een laagdrempelige manier om maatschappelijk actief te
zijn.
Derde Expeditie groter dan ooit
Expeditie Juttersgeluk is in 3 jaar tijd
een jaarlijks terugkerend evenement
geworden; in 2015 startte Juttersgeluk met 6 gemeenten, in 2016 deden
al 17 gemeenten mee. In 2017 doen
27 van de totaal 32 kustgemeenten
mee en er helpen meer dan 700 deelnemers uit het hele kustgebied mee
om het strand afvalvrij te maken. Op
de foto (Reinder Weidijk) wethouder Robert te Beest, tevens voorzitter KIIMO Nederland/België, samen
aan het werk voor een schoon strand.

Kijkje in de keuken van HVC
HVC organiseert zaterdag
april een kijkje in de keuken.

22

Etensresten?
In dE
In Middenmeer staat de vergisgft-bak.
tingsinstallatie. Hier worden al uw

gft en etensresten omgezet naar
groen gas en compost. U kunt met
eigen ogen zien wat er gebeurt als
je etensresten, schillen, tuinafval,
maar ook bijvoorbeeld oude Dit
macawordt
roni of brood bij elkaar doet.compost!
Toegang is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijft u zich
snel in op www.hvcgroep.nl/gftkijkdagen. Minimumleeftijd is 12
jaar en de rondleidingen zijn alleen
geschikt voor mensen die goed ter

been zijn. Voor zaterdag 22 april
zijn nog 9 plaatsen beschikbaar
voor een rondleiding. Er vinden ook
nog rondleidingen plaats op zaterdag 20 mei en zaterdag 24 juni.
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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.

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 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.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk 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.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
8 april 2017 tot en met 14 april
2017 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
Tasmanstraat 6, plaatsen dakopbouw
(12/04/2017) 9778-2017;
Snippenbos ong. Kavel 07, oprichten
woning (13/04/2017) 9868-2017.
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 3, plaatsen dakopbouw
(12/04/2017)9809-2017
Wulverderlaan 3, renoveren entree

school en gebruiksvergunning brandveilig gebruik (14/04/2017) 99752017.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen drie
vlaggenmasten. (12/04/2017) 97612017.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 21, vergroten wo-

ning (10/04/2017) 9506-2017.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

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.

APV artikel 2:17 Evenementen

IJmuiden
Zeeweg 331, plaatsen rieten dak
(18/04/2017) 5736-2017.

IJmuiden
Braderie Fashion en Fresh op de
Lange Nieuwstraat en Plein 1945,

Santpoort-Noord
Boerenmarkt Spekkenwegje 8, op
20-05-2017 van 10.00 tot 17.00 uur
en op 21-05-2017 van 11.00 tot 16.00
uur, (12/04/2017) 6011-2017.
Velsen-Zuid
Heggerijdersfestival Park Velserbeek ter hoogte van muziekkoepel, op 14-05-2017 van 10.00 uur tot
7.00,uur. (12/04/2017) 801-2017.

op 29 april 2017 van 10.00-17.00uur.
(13/04/2017) 2097-2017.
APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Filmopname ‘Aeon’ : op 29 april
2017, locatie: Steigerweg, 6:0015:00 uur: Kanaalstraat / De Wetstraat, 12:30-19:00 uur: Willem Barendszstraat / Jacob van Heemskerkstraat, 12:30-19:00 uur, op 30
april 2017, locatie: Middenhavenstraat / 4e Havenstraat , 07:00-14:00
uur. (12/04/2017) 8197-2017,.
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Vrijmarkt Koningsdag 2017
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Deelname aan een vrijmarkt is
toegestaan onder de volgende
voorwaarden
1. U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u rekening met omwonenden en winkeliers.
2. Verkoop is niet toegestaan voor de
ingang van winkels, horecazaken
en andere bedrijven die een duidelijk zichtbare poster hebben opgehangen met de tekst: “Op Koningsdag 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 ingenomen worden vanaf 5 meter vanaf de openbare weg.
4. Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient altijd voldoende
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te
blijven voor het doorlaten van politie, brandweer en ambulance. Bij
van luifels e.d. geldt de vrije breedte 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

rduin

IJmuiden (aangegeven op kaartje)
• Plein 1945. Let op: parkeren op
Plein 1945 is niet toegestaan. De
inrit van de Noostraat naar Plein
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 26 april vanaf 21.00 uur tot
27 april 19.00 uur.
• Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek Plein 1945 tot
aan hoek Marktplein). Let op: een
gedeelte van de K. Zegelstraat en
Velserduinweg wordt afgesloten voor verkeer op 27 april vanaf
06.30 uur tot 19.00 uur.
• Marktplein
Velserbroek



Velse

In IJmuiden en Velserbroek is de
vrijmarkt toegestaan op de volgende locaties:

• In het voetgangersgebied van het
winkelcentrum Velserbroek

tplein
Mark

Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de Gemeente Velsen
vrijmarkten worden gehouden.
Gelet op de brandveiligheid en
de belangen van ondernemers die
hun winkels willen openen, heeft
het college van Burgemeester en
Wethouders voor de vrijmarkten
in IJmuiden en Velserbroek een
aantal voorwaarden opgesteld. In
andere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in acht genomen
worden. Op deze manier hoopt de
gemeente Velsen dat alle inwoners en ondernemers veel plezier
beleven aan de vrijmarkten.

g
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IJmuiden



meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door detailhandelaren is verboden. Alleen
verkoop van gebruikte artikelen
door particulieren is toegestaan.
8. Er mogen geen alcoholhoudende
dranken ter verkoop worden aangeboden.
9. Er mag niet worden gebakken en
gebraden door middel van open
vuur.
10.Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, bouwwerken, afdakjes 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 aﬂoop
de overgebleven spullen mee te
nemen of in de daarvoor 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 aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.
Controle: Op de vrijmarkt zullen controles gehouden worden met betrekking tot de opgelegde voorwaarden.

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond gemeente Velsen 2017 vastgesteld
De raad van Velsen heeft in haar
vergadering van 6 april 2017 besloten:

- de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond gemeente
Velsen 2017 vast te stellen;

- de Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond gemeente
Velsen 2017 in werking te laten treden op 15 april 2017;
- per gelijke datum Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/
IJmond gemeente Velsen 2015 in

te trekken;
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 15 april 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering 11 mei 2017
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd
19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel
live als achteraf te volgen via www.raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
Inspreken tijdens de raadsvergadering?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe via
telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
• Verkeersstructuur centrum IJmuiden. Dit raadsvoorstel is van de agenda
en schuift door naar de volgende raadsvergadering, zodat dit onderwerp
eerst nog verder besproken kan worden in de Carrouselsessie van 18 mei.
De verkeersstructuur in en rond het centrum van IJmuiden gaat onder andere om de snelheden op Van Poptaplantsoen, Kennemerlaan, Oosterduinplein, Oosterduinweg, Merwedestraat en Spaarnestraat.
Agenda
Hamerstukken (hierover vindt geen debat plaats)

len van een ontwikkelplan voor dit gebied. Het ontwikkelplan is de basis
voor een nieuw bestemmingsplan. De raad beslist of KondorWessels Vastgoed het ontwikkelplan samen met Marina Seaport IJmuiden, Kennemerstrand NV en de gemeente Velsen gaat opstellen.
•Aanwijzing accountant. De gemeenteraad wijst een nieuwe accountant aan
voor de controle van de jaarstukken.
Bespreekstukken (hierover vindt debat plaats)
• Strategische Agenda. In 2011 is de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken’ vastgesteld. Het is nu tijd voor een Strategische Agenda 2020 die inspeelt op actuele maatschappelijke vraagstukken. Inwoners en partners
hebben meegedacht en zijn met ideeën gekomen voor de Strategische
Agenda 2020.
• Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen. De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving is in 2016 in werking getreden.
Deze wet legt de basis voor de omgevingsdiensten en heeft tot doel om het
Toezicht en de Handhaving van het omgevingsrecht beter te organiseren.
• Toekomst IJmond samenwerking. Voor de versterking en intensivering
van de samenwerking van de drie gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen wordt een aantal maatregelen voorgesteld. Dit alles om de maatschappelijke eﬀecten voor de inwoners en bedrijven in de IJmond te verbeteren.

• Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen Lange
Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden. Voor het toevoegen van
drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel
Lange Nieuwstraat ongen. te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Dit bouwplan is in strijd met de toegestane bouwhoogte van respectievelijk 2 en 5 meter in het bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW.

De lokale omroep RTV Seaport zendt de raadsvergadering ook rechtstreeks
uit via RTVseaport.nl en op het TV-kanaal van Ziggo.

• Nota Dierenwelzijn Velsen. De nota Dierenwelzijn Velsen is aangepast. In
de afgelopen periode is er een grote stap gezet in de goede samenwerking
van verschillende instanties voor het welzijn van dieren. De aangepaste nota beschrijft nieuwe onderwerpen (bijen, botulisme, voeren van eenden/
vogels en vismigratie) en de noodzaak van educatie, voorlichting en de samenhang tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.

• Beleidsnota Archeologie Velsen en Beleidskaart Archeologie Velsen. De
nota en kaart zijn vastgesteld en inmiddels in werking getreden.

• Proces en ambitie Kustvisie. De Kustvisie richt zich op het gebied rond
de jachthaven Seaport Marina. Bij vaststelling van het ambitiedocument
heeft de raad verzocht om inwoners en partners te betrekken bij het opstel-

Genomen besluiten in de raadsvergadering 6 april 2017
• Herhaald adviesverzoek van het Commissariaat voor de Media inzake aanwijzing lokale publieke media-instelling. De Velser Omroep Stichting (RTV
Seaport) is aangewezen als lokale publieke media-instelling

• Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland /IJmond, gemeente Velsen
2017. De nota is vastgesteld en treedt in werking op 15 april 2017.
• Bestemmingsplan Binnenhaven. De nota ‘Behandeling Zienswijzen ingediend bij het ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven’ en het bestemmingsplan Binnenhaven zijn vastgesteld.

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
De werkgevercommissie voor de
griffie van de gemeente Velsen
maakt hierbij bekend dat per 1 januari 2017 de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Velsen (CAR/VAR) is gewijzigd voor de griffier en de griffiemedewerkers.

De wijzigingen zijn conform de door
het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
voorgestelde wijzigingen zoals aan-

gekondigd in de circulaires van 29
juni 2016 (ECWGO/U201600995),
10 november 2016 (ECWGO/
U201601310) en 24 november 2016
(ECWGO/U201601499). Het betreft
de invoering van het Individueel keuzebudget wat per 1 januari 2017 voor
alle gemeenteambtenaren geldt. De
integrale CAR/VAR en de toelichting
zijn hierop aangepast. Deze wijziging
heeft ook consequenties voor de lokale regelingen: de Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR – Vel-

sen 2016 is gewijzigd onder gelijktijdige intrekking van de Regeling Vakbondscontributie Gemeente Velsen
van 1 januari 2006, de Regeling uitruil eindejaarsuitkering gemeente
Velsen ten behoeve van een vergoeding woon-werkverkeer 2011 en de
Fietsregeling gemeente Velsen 2015.
Verder hebben gemeenten een nieuwe collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ, IZA en Menzis. Hiervoor zijn ook een aantal artikelen in
de CAR/VAR aangepast.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de verordeningen en de nieuwe regeling
is in het elektronisch gemeenteblad
gepubliceerd. Een uitdraai van het
elektronisch gemeenteblad is ook in
te zien bij de balie van het stadhuis.
De wijzigingen in de verordening
worden ook gepubliceerd op www.
overheid.nl. Het besluit tot wijziging
treedt in werking op de dag na bekendmaking.
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Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Binnenhaven

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het
park aan de Zeeweg, de Velserduinweg, de Appelboomstraat en het Appelboompad in IJmuiden.

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag
nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen kan door
belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

Hiervoor is een griﬃerecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na aﬂoop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast
het beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

De liedjes, sfeervol en harmonieus gezongen door de
koorleden en een aantal solisten, werden afgewisseld
met gesproken teksten. Samen vertelden zij het verdrietige verhaal van Goede Vrijdag, de kruisiging
van Jezus. Twee dagen later
volgt dan het feest van Pasen, waarop de christenen
vieren dat Jezus verrezen is.
(Gertjan Huijbens)

Santpoortse Passion
pelboomstraat te vervangen door 50
7 20 april 2017
grondgebonden woningen. Om dit

Zienswijzen
In de periode dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen zijn 5 zienswijzen ingediend. De
reacties gaan met name over de ontsluiting van het binnenterrein en de
realisatie van voldoende parkeergelegenheid. De reacties hebben niet tot
wijzigingen van het bestemmingplan
geleid. Het college stelt de raad voor
het bestemmingsplan vast te stellen.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) voor
een ieder met ingang van 21 april
2017 gedurende zes weken ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden, de Centrale bibliotheek,
Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

van uiteenlopende artiesten
als Nick en Simon (Pak maar
m’n hand en Kijk omhoog),
Ramses Shaffy (Zing, vecht,
huil, bid), Claudia de Breij
(Mag ik dan bij jou), Van Dik
Hout (Stil in mij) en André
Hazes (Geef mij je angst).
Daarnaast zong het gecombineerde koor ook een paar
liederen van ‘kerkcomponist’ Huub Oosterhuis, de
vader van Trijntje en Tjeerd.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor
was de ontwikkeling van het project
‘De Binnenhaven’ mogelijk. In 2012 is
het laatste deel van de eerste fase opgeleverd en sindsdien ligt de ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen van
het oorspronkelijk programma sterk
veranderd. De eigenaar van de grond
heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar is
en stelt voor om de beoogde hoogbouw met appartementen aan de Appelboomstraat te vervangen door 50
grondgebonden woningen. Om dit

aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Santpoort-Noord - ,,Vrienden en vriendinnen, normaal
is het hier alleen zo druk met
kerstmis!’’ Op voor hem kenmerkende wijze verzorgde
voorganger Fons Captijn de
inleiding van de Santpoortse versie van The Passion,
de eigentijdse muzikale vertelling van het lijdensverhaal
van Jezus Christus aan de
hand van bekende Nederlandstalige popnummers.
Het publiek was op Goede Vrijdag massaal afgekomen op het bijzondere evenement in de Rooms-Katholieke Naaldkerk in Santpoort-Noord. Initiatiefnemer
was dirigent Titia Mijnen, die
voor deze gelegenheid het
Naaldkoor liet samenwerken
met haar andere koor Sound
of Live uit Uitgeest. Net als
bij de nationale Passion had
de dirigente gekozen voor
een aantal bekende Nederlandse popliedjes met toepasselijke teksten. Dit leverde een interessante en geslaagde mix met nummers

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan “Binnenhaven” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-R001) heeft vastgesteld.
Het
ontwerpbestemmingsplan
“Binnenhaven” heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 28 oktober
2016, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zienswijzen
ingediend.

Velsen - Onlangs werd door
de Commissie Maatschappelijke Activiteiten van de
IJmond- en Duinroosloge
een symbolische cheque ter
waarde van 1334.22 euro
overhandigd aan de bekende
Velsense stichting OIG-IHD.
Deze stichting heeft als doelstelling het bieden van ontspanning en vervoer voor
mensen met een beperking in de gemeente Velsen
en omgeving. Afgevaardigden van beide loges en van
voornoemde stichting waren
voor deze feestelijke overhandiging bijeengekomen in
het gebouw van Odd Fellows
aan Stationsweg 95 te Velsen-Zuid.
Niet eerder mocht deze
stichting, volgens eigen zeggen, een donatie van een
vereniging als de Odd Fellows ontvangen. Zij waren
hiermee dan ook erg in hun
nopjes en zegden toe dat deze gift vanzelfsprekend goed
besteed zou worden.

Beide vermelde loges hadden dit bedrag bijeen gebracht door de verkoop van
kerstbroden. De extra opslag
op de verkoopprijs is daarbij bestemd voor het goede
doel. De leden van beide loges worden elk jaar aangemoedigd om niet alleen hun
familie, vrienden en kennissen, maar ook hun werkgevers en bedrijven te benaderen.
Bedrijven kunnen zodoende een kerstbrood toevoegen aan het te verstrekken
kerstpakket. Er was zelfs een
bedrijf dat een zeer gulle gift
deed, waarvoor grote erkentelijkheid viel te horen.
Gezien hun doelstelling en
sociale opdracht voelen Odd
Fellows zich altijd zeer betrokken bij de hulpbehoevende medemens.
Deze Odd Fellows zijn momenteel al weer bezig aan
een nieuw sociaal project.
Zie ook www.oddfellows-velsen.nl.

Cheque van Odd
Fellows voor OIG-IHD
eens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn.

