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Uit het college

• De gemeente wil meer toerisme naar Vel-
sen halen om de economie te stimuleren. 
In 2016 is daar onderzoek naar gedaan. 
Daaruit blijkt dat er meer toeristen naar 
Velsen komen. Deze meeste recreanten 
komen uit de buurt en hun voornaam-
ste reden voor een bezoek aan Velsen 
zijn strand en de natuur. Ook buitenland-
se gasten komen voornamelijk voor het 

strand of ze komen voor een citytrip. De 
bevraagde ondernemers hadden ook aan-
dachtspunten, zoals het parkeerbeleid, de 
bewegwijzering en slechtweervoorzienin-
gen.

Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-
organisatie/gemeenteraad/raadskalender/
collegeberichten

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

Velsen wil hiermee voorkomen dat er 
brandgevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan. Maar bovenal is het van belang, 
dat de hulpdiensten goed hun werk kun-
nen doen. Verder dienen de voorwaarden 
de belangen van de ondernemers die hun 
winkel willen openen. 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 aan-
bieders en kooplustigen en nieuwsgierige 
voorbijgangers. De voorwaarden staan al-
lemaal op www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant. 

Vriendelijk verzoek
Teken je plek alsjeblieft af met stoepkrijt, 
en NIET met tape. Dat is bijna niet weg te 
krijgen en dat ziet er dus nog lang lelijk 
uit. En neem wat je overhoudt aan het eind 
van de dag weer mee naar huis, of gooi het 
in een container voor restafval. Dan ziet 
het er de volgende ochtend ook weer net-
jes uit.

Veilig en gezellig voor iedereen
Vrijmarkten Koningsdag 2018

In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:

Vrijdag 27 april  Koningsdag
Dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei   verplichte vrije dag

Gewijzigde openingstijden

In verband met de feestdagen is er geen 
avondopenstelling op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag). In plaats daarvan kunt 
u terecht op dinsdag 8 mei. U kunt op deze 
avonden terecht tussen 18.00 uur en 20.00 

uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. U kunt voor genoemde avondo-
penstellingen alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer is 
140255 of 0255-567200.

Gewijzigde avondopenstelling

In het jaar waarin de Velser Zwemver-
eniging haar 90 jarig jubileum viert en 
Zwembad De Heerenduinen alweer 15 
jaar op de locatie aan de Heerenduinweg  
geopend is, vindt er weer een mooie sa-
menwerking plaats.

Van oudsher zijn de zwembaden in IJmui-
den de basis voor alle leszwem- en water-
poloactiviteiten van de Velser Zwemvereni-
ging (VZV). De leden van de zwemvereniging 
kwamen nog altijd via een afzonderlijke 
verenigingsingang’ het zwembad binnen. 

Vanaf 18 april a.s. wordt dit anders. De Vel-

ser Zwemvereniging gaat gebruik maken 
van de o   ciële toegangsbandjes, zoals het 
zwembad die ook hanteert voor haar recrea-
tiezwemmers en overige activiteiten. 

Door het zwembadpersoneel en enkele 
vrijwilligers van VZV is achter de scher-
men hard gewerkt om de toegangsbandjes, 
de systemen en de gegevens op elkaar af te 
stemmen. Het resultaat van deze samen-
werking is dat de leden en gasten van VZV 
in een prettige en open ambiance worden 
ontvangen en het zwembad de toegangsre-
gistratie verder heeft gedigitaliseerd.

Samenwerking tussen 
zwembad De Heerenduinen 
en de Velser Zwemvereniging

Samen leven in de Rivierenbuurt? Daar 
zorgen we met elkaar voor! Mensen blij-
ven steeds langer thuis wonen. Dat is fi jn, 
maar niet altijd gemakkelijk. De gemeen-
te heeft samen met buurtbewoners en 
organisaties een buurtplan gemaakt om 
te stimuleren dat bewoners langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. 

Samen met bewoners en professionals
Samen met organisaties die in de Rivieren-
buurt werken is gekeken naar wie er in de 
Rivierenbuurt wonen, welke voorzienin-
gen zijn er, welke knelpunten en mogelijk-
heden zijn er en hoe betrekken wij buurtbe-
woners bij het project  Vervolgens is er een 
buurtcafé georganiseerd waarin bewoners 
vertelden wat  jn is aan wonen in de Rivie-
renbuurt. Ook hadden zij ideeën over wat 
beter kan zodat bewoners langer in de buurt 
kunnen blijven wonen. De gesprekken gin-
gen over de woningen, de openbare ruimte, 
ontmoeting  activiteiten, elkaar helpen en 
de toegang tot zorg. In een daaropvolgen-
de werksessie dachten bewoners mee over 
concrete oplossingen. Van de vele ideeën 
die werden uitgewisseld, zijn 14 activitei-
ten uitgewerkt in het buurtplan Thuis in de 
Rivierenbuurt.

Aan de slag
Sommige activiteiten zijn gelijk gestart, 
zo biedt het sociaal wijkteam iedere don-
derdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur een 
informatiepunt in woonzorgcentrum Vel-
serduin. Buurtbewoners kunnen langslo-
pen en allerlei vragen stellen. Een ander 
voorbeeld is dat de groenwerkers van de 
gemeente de komende periode samen met 
bewoners, vrijwilligers van het project On-
benutte Kansen (Stichting Welzijn Velsen), 
Woningbedrijf Velsen en afvalbedrijf HVC 
aan de slag gaan om achterpaden in de Ri-
vierenbuurt onkruidvrij en beter begaan-
baar te maken.

Bent u benieuwd naar het buurtplan Thuis 
over de Rivierenbuurt  U kunt het vin-
den op de website van gemeente Velsen via 
www.velsen.nl/buurtplan-thuis-in-de-ri-
vierenbuurt. Het buurtplan ligt ter inzage 
bij Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, 
Woonzorgcentrum Velserduin en in de pu-
bliekshal van gemeente Velsen. 

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikke-
lingen of heeft u een vraag of suggestie voor 
ons  Laat het weten via rivierenbuurt@vel-
sen.nl. (foto: Nico van Nijendaal)

Thuis in de Rivierenbuurt

Op Koningsdag haalt HVC geen afval 
op. Ook de afvalbrengstations zijn ge-
sloten.

Wanneer uw inzameldag op Koningsdag 

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

Gewijzigde afvalinzameling
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Het is lente! De temperatuur gaat om-
hoog en de zon laat zich vaker zien. De 
knoppen aan de bomen komen uit en 
voor we het weten is onze omgeving 
weer een stuk groener.

Niet alleen bomen en struiken lopen uit, 
ook onkruid steekt de kop op. Sinds vorig 
jaar hanteren we een milieuvriendelijke 
manier om dit te beheersen. De komende 
periode gaan we aan het werk om het on-
kruid in straten en wijken aan te pakken.

Hoe doen we dat?
De gemeente werkt samen met HVC om 
het onkruid in Velsen te beheersen.Het 
onkruid wordt verwijderd met behulp 
van bijna kokend water en door het bor-

stelen van de straten. Indien nodig, wordt 
het onkruid verbrand. Dit kan er wel voor 
zorgen dat er in het begin van de lente wat 
meer onkruid achterblijft op de straten. 
We zullen dus vaker terug moeten komen 
om het onkruid te beperken. Met deze me-
thode wordt voorkomen dat er gif wordt 
gebruikt om onkruid uit te roeien. Want 
helaas beperkt het gif zich niet tot het on-
kruid alleen, ook ander leven in de bodem 
wordt hierdoor aangetast.

De onkruidbeheersing wordt uitgevoerd 
door mensen die lastig aan werk kunnen 
komen. Door dit werk doen zij ervaring op 
die het makkelijker maakt om weer onder-
deel van het werkproces te worden. (foto: 
Reinder Weidijk)

Onkruidbestrijding in Velsen

Afgelopen jaar zijn er belangrijke stap-
pen gezet om te komen tot de ontwik-
keling van de Kustplaats IJmuiden aan 
Zee. In mei 2017 besloot de gemeente-
raad positief over het ambitiedocument 
en in september 2017 ondertekenden 
KondorWessels Vastgoed B.V., Kenne-
merstrand N.V., Kennemermeer B.V. , Se-
aport IJmuiden Onroerend Goed B.V. 
en de gemeente Velsen een samenwer-
kingsovereenkomst. Vanaf dat moment 
zijn de voorbereidingen gestart voor 
fase 2, het opstellen van een ontwikkel-
plan. 

Tot ver in 2018 staat alles in het teken van 
het uitvoeren van de benodigde onderzoe-
ken,  samenwerken in de meest brede zin 
van het woord, verbinden van tijdelijke en 
permanente invulling van het gebied bin-
nen FabCityNature en het concreet ont-
werpen van het gebied.

FabCityNature is de voorloper en innova-
tiefase voor de gebiedsontwikkeling van 
de kustplaats IJmuiden aan Zee. IJmui-
den aan Zee is uniek. Alles lijkt hier op el-
kaar te botsen: de haven, de zee, de indus-
trie, het brede strand en de natuur. Binnen 
FabCityNature wordt onderzocht hoe deze 
verschillen elkaar juist kunnen helpen en 
kunnen bijdragen aan een duurzame en 
waterveilige toekomst voor IJmuiden aan 
Zee. Dat ‘onderzoeken’ kan vanaf de zomer 
van 2018 op de FabCityNature Campus. 
Vernieuwende bedrijven, ondernemers, 
kunstenaars en ontwerpers krijgen de mo-
gelijkheid om op de Campus een onder-
zoek paviljoen te openen. In het gebied van 

het parkeerterrein achter het Apollo hotel, 
kunnen zij uitvinden en testen hoe de toe-
komst er technologisch en sociaal uit kan 
zien. Het pad waarlangs deze paviljoens 
geopend worden, is voor iedereen toegan-
kelijk. Een interessante plek voor jong en 
oud om een kijkje te nemen in de toekomst 
van IJmuiden aan Zee.

 Open Oproep – doe mee!
De Open Oproep geeft iedereen met een 
goed idee de mogelijkheid zich aan te mel-
den voor de Campus. Bekijk de Open Op-
roep op www.fabcitynature.nl voor meer 
informatie en doe mee!

Gebiedsontwikkeling Kustplaats IJmuiden aan Zee

FabCityNature Campus opent 
deze zomer

De gemeente is bereikbaar via meerdere 
kanalen zoals, sociale media, telefoon en 
e-mail. Maar sinds een jaar kun je de ge-
meente ook een WhatsApp bericht stu-
ren.

Via WhatsApp kun je rechtstreeks jouw 
vraag stellen en krijg je tussen 9.00 en 16.30 
uur direct of snel antwoord op je vraag.  
Ook kun je foto’s meesturen als dat jouw 
vraag ondersteunt. Sinds de gemeente met 
WhatsApp werkt zijn er ongeveer 4000 be-
richten afgehandeld. Deze vragen kunnen 
bijvoorbeeld gaan over hoe iets werkt of bij 
wie moet je zijn voor…. Maar ook vragen over 
de openbare ruimte en soms hele persoonlij-
ke vragen.
 
De gemeente verstuurt geen privacygevoe-

lige informatie via WhatsApp. En het is be-
ter als je dat ook niet doet. Verstuur daarom 
niet je Burgerservicenummer en stuur ook 
geen kopie van je ID kaart of paspoort mee. 
De gemeente is via WhatsApp te bereiken op: 
06 40 89 78 75.

Wist u dat…….
De gemeente ook Whatsapp heeft?

In het project ‘Thuis in de Rivierenbuurt’ 
zijn gesprekken gevoerd tussen bewo-
ners en professionals. Tijdens deze ge-
sprekken kwam onder andere naar bo-
ven dat er klachten zijn over het laden en 
lossen van vrachtauto’s op de Noord en 
Zuid Arcade.

De vrachtauto’s parkeren daarbij gedeelte-
lijk op het fi etspad met geopende laadklep. 
Dit veroorzaakt een gevaarlijke situatie 
voor fi etsers. De vrachtwagens belemme-
ren daarnaast het zicht voor verkeer dat 
uit de Vechtstraat komt. Het Wijkplatform 
IJmuiden-Zuid heeft deze klacht opgepakt 
en er is contact gezocht met de afdeling 
Handhaving en wijkagent Nick Koomen.

Dinsdagmiddag 24 april gaan handhaving, 

de wijkagent en het wijkplatform IJmui-
den-Noord en -Zuid de winkeliers benade-
ren om tot een betere en veiligere situatie te 
komen.

De wijkmobiel zal van 13.30 tot 15.30 uur 
aanwezig zijn aan de Lange Nieuwstraat 
ter hoogte van de Noord en Zuid Arcade. 
Hier kun je allerlei informatie vinden en 
vragen stellen aan vertegenwoordigers van 
het Woningbedrijf Velsen, VelisonWonen, 
Stichting Welzijn, het sociaal wijkteam, de 
gemeente en WonenPlus. Ook de wijkagent 
en handhaving zijn na de gesprekken met de 
winkeliers aanwezig bij de wijkmobiel.

Er is ook een maquette te vinden van de Vo-
mar en appartementen die op het KPN-ter-
rein gebouwd gaan worden.

Klachten over laden en lossen opgepakt
Wijkmobiel in Rivierenbuurt

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 7 april 2018 tot en met 13 
april 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 19, splitsen woning in bene-
den- en bovenwoning (08/04/2018) 4568-
2018;  
Torricellistraat 2, legaliseren van aan-
gebrachte veranderingen aan woning 
(29/03/2018) 4665-2018; 
Reaumurstraat 3B, wijzigen van bedrijfge-
bouw naar 3 appartementen (09/04/2018) 
4626-2018;  
Heerenduinweg 8, plaatsen blokhut (knaag-
dierencentrum) (10/04/2018) 4711-2018;
Velserduinweg 338-9000, plaatsen verkoop-
wagen vis (11/04/2018) 4784-2018;

Edisonstraat 15, plaatsen dakkapel 
(12/04/2018) 4871-2018;  
Parkeerplaats achter Kennemerboulevard, 
(K871) tijdelijk bouwen van pad, tijdelijk 
afwijken bestemmingsplan t.b.v. paviljoens 
(13/04/2018) 4931-2018. 
Trawlerkade, afwijken bestemmingsplan 
(Havenfestival 21 t/m 25 juni) (13/04/2018) 
4962-2018.
 
Santpoort-Zuid
weiland ten oosten van Bloemendaal-
sestraatweg 4 en ten zuiden van Van Da-
lenlaan 122, maken van watergangen, 
dammen en duiker (10/04/2018) 4698-
2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 12, veranderen kleur 
houtwerk (11/04/2018) 4781-2018.   

Velserbroek
Liniepad 46, vervangen schuur door tuin-

huis (09/04/2018) 4606-2018;
Vromaadweg 151/ Dammersboog 49, split-
sen van twee woningen (11/04/2018) 4726-
2018.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en de con-
structie (intern) (09/04/2018) 2307-2018;       
Pegasusstraat 40, Andromedastraat  1 A, 1 B 
en 1 C, plaatsen dakkapel voorzijde en wijzi-
gen gevel (09/04/2018) 2106-2018.

Santpoort-Noord
Terrasweg 30 en 32, samenvoegen winkel-
pand met bovenwoning (11/04/2018) 1375-
2018.

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 162 A t/m S, gebruiksver-
gunning brandveilig gebruik (09.04/2018) 
1426-2018.

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden/Driehuis
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2018 van 18.00 
tot 20.30 uur, Locatie: Stadhuis, Plein 1945, 
tocht naar Westerveld, (11/04/2018) 4734-
2018. 

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure

Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Vechtstraat 50 t/m 108, legaliseren kooiladder 
aan rechterzijgevel (09/04/2018) 31489-2017;
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen van show-
room tot 4 woningen (09/04/2018) 31772-2017;
Velserduinweg 209, plaatsen dakkapel 
(11/04/2018) 1653-2018;
Julianakade 42, uitbouwen de 2e verdieping en 
dakterras (12/04/2018) 588-2018;
Keetberglaan 9, legaliseren dakkapel en wijzi-
gen voorgevel (12/04/2018) 2682-2018;
Velserduinweg 278, plaatsen dakopbouw 
(12/04/2018) 3190-2018.   

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 20, wijzigen voorgevel 
(12/04/2018) 2553-2018 ;
Hoofdstraat t.o. 214, plaatsen kunstwerk 
(13/04/2018) 3376-2018.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 15, plaatsen groen-
drager (12/04/2018) 2534-2018.

Velsen-Noord
Hofl aan 1, plaatsen nieuwe GIS installatie 
(9/04/2018) 669-2018;
Reyndersweg 3C, plaatsen 3 doucheruimtes 
(10/04/2018) 2229-2018.  

Velserbroek
De Sluistocht 19, plaatsen dakopbouw 
(12/04/2018) 3358-2018.

Geweigerde omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 (naast 190), tijdelijke toestem-
ming voor het exploiteren terras bij lunchroom 
‘t Laantje (11/04/2018) 32174-2017.

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
IJmuiden
Koningsspelen, op 20 april 2018 van 9.00 
tot 13.00 uur, locatie: strand IJmuiden 
(11/04/2018) 3061-2018;

Kermis IJmuiden, van 21 tot 26 april van 
13.30 tot 23.00 uur en op 27 april van 11.00 

tot 23.00 uur, locatie: Kennemerplein, 
(12/04/2018)1811-2018;

Koningsdag 2018 op 27 april 2018 van 12.00 
tot 19.00 uur, locatie: Kennemerlaan voor ho-
recazaken Cheers, Parrilla Grande en Mojo’s, 
(11/04/2018) 3500-2018.

Velsen-Zuid
Koningsdag, op 27 april 2018 van 9.00 tot 
21.00 uur, Locatie: plantsoen Van Tuyllweg, 
(10/04/2018) 2163-2018.

Velserbroek
Lentekriebels, op 14 april 2018 van 12.00 tot 
16.00 uur, locatie: winkelcentrum (10/04/2018) 
3532-2018.

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:18 

Velsen-Noord
Verkoop oliebollen, seizoen gebak, op 22, 24, 
29, 30, 31 december 2018, locatie Wijkerstraat-
weg 177 tegenover de bakkerij, (11/04/2018) 
2997-2018.

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering 
donderdag 26 april 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering 
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen 
op de publieke tribune van de raadzaal. De 
raadsvergadering is zowel live als achteraf 
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. 
Open de raadskalender en klik op de datum 
van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de verga-
dering tot 12.00 uur bij de gri¥  e via tele-
foonnummer 0255 - 567502 of via de mail 

gri¥  e@velsen.nl met vermelding van het 
onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. De gri¥  e neemt dan contact 
met u op.

De Agenda

Zienswijze op stukken aandeelhouders 
vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap 
IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeel-
houder in afvalverwerker HVC. Op 14 de-
cember 2017 was er een Algemene Verga-
dering van Aandeelhouders (AVA) bij HVC. 
Daar is o.a. een besluit genomen over de 
Raad van Commissarissen, uitbreiding van 
kerntaken en de uitbreiding van warmtele-

vering door HVC. Het college heeft eerder 
in de AIJZ vergadering onder voorbehoud 
gestemd. Ook AIJZ heeft in de AVA onder 
voorbehoud van de zienswijze van hun ge-
meenteraden gestemd. Door de korte voor-
bereidingstijd was er geen gelegenheid de 
raad vooraf te vragen een zienswijze te ge-
ven over deze drie onderwerpen. Nu wordt 
de raad alsnog in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven.

Besluit MER-plicht bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Velsen-Noord 
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voor-
dat er een ontwerpbestemmingsplan wordt 
opgesteld moet de gemeenteraad een besluit 

nemen of er wel of geen milieue  ̈ ectrap-
portage (MER) moet worden opgesteld. De 
raad wordt voorgesteld om het opstellen van 
een MER voor ‘Bedrijventerreinen Velsen-
Noord’ niet te verplichten.

Afl eggen eed/belofte door steunfractie-
leden
De raadsfracties hebben de mogelijkheid 
zich te laten bijstaan door maximaal twee 
steunfractieleden.  Een steunfractielid mag 
deelnemen aan een sessie namens de betref-
fende fractie. Zij mogen niet deelnemen aan 
de raadsvergadering. Aan eind van de raads-
vergadering leggen een aantal  steunfractie-
leden de eed of de belofte af.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Bonekampstraat 1, 1971 DL  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn 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 alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk 
dat in de Gemeente Velsen vrijmarkten 
worden gehouden. Gelet op de brandvei-
ligheid en de belangen van ondernemers 
die hun winkels willen openen, heeft het 
college van Burgemeester en Wethou-
ders voor de vrijmarkten in IJmuiden en 
Velserbroek een aantal voorwaarden op-
gesteld. In andere dorpskernen zijn vrij-
markten ook toegestaan mits dezelfde 
voorwaarden in acht genomen worden. 
Op deze manier hoopt de gemeente Vel-
sen dat alle inwoners en ondernemers 
veel plezier beleven aan de vrijmarkten.

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. 
•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeel-

te vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek 
Marktplein). Let op: een gedeelte van de 
K. Zegelstraat wordt middels hekken en 
een geslotenverklaring C1 afgesloten voor 
verkeer op 27 april vanaf 06.30 uur tot 
19.00 uur.

• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het winkel-
centrum Velserbroek 

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 be-
drijven die een duidelijk zichtbare pos-
ter hebben opgehangen met de tekst: “Op 
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen kun-
nen 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 toege-
staan. Plaatsen mogen ingenomen wor-
den 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 doorla-
ten 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 wor-
den neergezet.

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

7. Commerciële verkoop door detailhan-
delaren 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 gebra-

den door middel van open vuur.
10. Er mogen geen tenten, partytenten, kra-

men, bouwwerken, afdakjes e.d. worden 
geplaatst.

11.Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fak-
kels worden gebruikt.

12. Er mogen geen kansspelen worden ge-
speeld.

13. Iedere deelnemer dient na afl oop de 
overgebleven spullen mee te nemen of 

in de daarvoor bestemde containers (in 
IJmuiden) weg te werpen en de ingeno-
men 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 op-
gelegde voorwaarden.
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Ontwerpbestemmingsplan Velserbroek
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen 
een nieuw bestemmingsplan vast te stel-
len voor Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Velserbroek voorziet 
in de actualisering van het bestemmings-
plan. 

Ligging plangebied
Het gebied Velserbroek is gelegen tussen 
de Grote Buitendijk, de Dammersweg, de 
Westlaan en de Lange Sloot en de Kamp.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Velserbroek  
(idn: NL.IMRO.0453.BP1000VELSER-
BROEK1-O001) ligt met ingang van 20 april 
2018 gedurende zes weken voor een ieder 

ter inzage: 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter in-
zage ligt, kunt u een zienswijze indienen op 
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u 
door een brief te richten aan:

Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
onder vermelding van zaaknummer: 4345-
2018
Of via ro@velsen.nl onder vermelding van 
Zienswijze bestemmingsplan Velserbroek. 
Zet er a.u.b. duidelijk uw echte postadres bij 

(geen postbus).

Voor het indienen van mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer D. Bethle-
hem, telefoonnummer +14-567200.

Vooraankondiging artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken, 
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruim-
telijke ordening, bekend dat zij voorne-
mens zijn de volgende bestemmings-
plannen in voorbereiding te nemen:

-  Skaeve Huse. Het plangebied is gelegen 
aan de Broekeroog te Velserbroek. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
maximaal zes woningen mogelijk voor 
mensen die onaangepast woongedrag 
vertonen;

-  Bedrijventerrein Velsen-Noord. Het 
plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het 
plangebied, een deel van het Noord-

zeekanaal is opgenomen in dit bestem-
mingsplan. Het terrein van Tata Steel 
vormt globaal de begrenzing aan de 
westkant van het plangebied. De woon-
kern Velsen-Noord vormt tevens de 
begrenzing van het plangebied. De ge-
meentegrens vormt in het noordoosten 
en het oosten van het gebied de begren-
zing;

-  Driehuis en Velsen-Zuid. Het plange-
bied bevat de kernen Driehuis en Vel-
sen-Zuid. Het wordt in het noorden be-
grensd door het Noordzeekanaal. Aan 
de oostzijde wordt het gebied begrensd 
door het woonwagenkamp en de spoor-
lijn Haarlem-Beverwijk. Aan de westzij-

de vormt de Minister van Houtenlaan en 
het HOV-tracé de grens;

-  Paraplubestemmingsplan Spaarnwou-
de-Evenementen. Het bestemmings-
plan biedt een aanvullende regeling 
voor evenementen in recreatiegebied 
Spaarnwoude.

Als bovengenoemde bestemmingsplannen 
gereed zijn om in procedure gebracht te 
worden, neemt het college van burgemees-
ter en wethouders een besluit over het ter 
inzage leggen van het bestemmingsplan. De 
terinzagelegging wordt voorgegaan door 
een publicatie waarin de naam van het be-
stemmingsplan wordt aangegeven dat ter 

inzage gelegd wordt. Ook wordt in de pu-
blicatie vermeld welke verdere voor het 
bestemmingsplan relevant zijnde stukken 
ter inzage gelegd worden. Gedurende de te-
rinzagelegging wordt iedereen in de gele-
genheid gesteld om een inspraakreactie of 
zienswijze naar voren te brengen. 

Deze bekendmaking wordt gedaan op grond 
van artikel 1.3.1 van het Besluit op de ruim-
telijke ordening en is uitsluitend informa-
tief. Naar aanleiding van deze vooraankon-
diging is het nog niet mogelijk te reageren. 
Er liggen op dit moment ook nog geen stuk-
ken ter inzage. Ook wordt geen onafh anke-
lijke instantie in de gelegenheid gesteld ad-
vies uit te brengen over dit voornemen.
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Kapmeldingen
Velsen-Noord
Locatie: Van der Poelstraat:  8 x Prunus ( sierkers )
Locatie: Stratingsplantsoen tussen de nummers 2  t/m 80: 12 x Es
Locatie: Stratingsplantsoen plein ( in het gras ): 2 x Prunus ( sierkers )

Vanwege de herinrichting van het Stratingsplantsoen en van der Poelstraat  maken de be-

staande  bomen plaats voor nieuwe.

Santpoort-Noord

Locatie: Achterkant Kerkweg 93:  6 x  meidoorn 
Vanwege slechte conditie

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

Fietsstroken, zoals bedoeld in artikel 1 
van het RVV 1990,  aan te brengen op de 
Rijksweg tussen Meubelmakerstraat en 
Schenkeldijk en op de Schenkeldijk tussen 
Rijksweg en Slaperdijk nr. 16A. Aan deze 
maatregel wordt uitvoering gegeven door:

- het markeren van gedeelten van de rij-
baan door het aanbrengen van onderbro-
ken strepen; 

- op de gemarkeerde gedeelten van de rij-
baan a� eeldingen van een fi ets aan te
brengen,

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-

mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digi-
tale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal 1 uur) in 
te stellen op een gedeelte (11 parkeervak-
ken) van het parkeerterrein aan het Dudok-
plein te IJmuiden, geldend van maandag 
t/m vrijdag van 9:00 uur t/m 17:00 uur. Aan 
deze maatregel wordt uitvoering gegeven 
door:
- het plaatsen van de verkeersborden E10

(maximaal 1h) zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en ver-
keerstekens 1990; 

- plaatsing van onderborden waarop de
volgende tekst is aangegeven: “ma t/m vr
9-17 h”;

- plaatsing van onderborden (code OB501l
en OB501r) met pijlmarkering om de om-
vang van de zone aan te duiden;

- het aanbrengen van blauwe belijning
langs de parkeervakken die binnen de

parkeerschijfzone vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.
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