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Nieuw college en nieuwe raadsleden
Op woensdag 16 april heeft de
raad vijf wethouders benoemd
die samen met de burgemeester het college vormen. De benoemde wethouders zijn: Annette Baerveldt van D66Velsen, Arjen Verkaik van de VVD, Floor Bal
van de LGV, Ronald Vennik van
de PvdA en Robert te Beest van
het CDA.

Na de installatie op 27 maart maakten deze personen deel uit van de
nieuwe gemeenteraad. Voor de benoeming tot wethouder dienden
de beoogde wethouders eerst ontslag te nemen als lid van de raad. De
vijf vrijgekomen plaatsen in de raad
moesten daarom opnieuw worden
opgevuld door vijf raadsleden.

Velsen heeft een nieuw college.
De portefeuilleverdeling is ook
rond. Hieronder een overzicht
van de wethouders en hun werkterreinen.

Burgemeester F.M. Weerwind
Portefeuilles: Openbare orde en
veiligheid, Brandweer en rampenbestrijding, Regionale samenwerking, Wettelijke taken, Algemene
zaken, Communicatie en externe
betrekkingen, Personeel en organisatie, Burgerzaken, Publiekszaken,
Toezicht en handhaving en Internationale aangelegenheden.
Wethouder A.V. Baerveldt
eerste locoburgemeester
Portefeuilles: Coördinatie van
de drie decentralisaties, Onderwijs, Jeugdbeleid, Volksgezondheid, Sport, Recreatie en Toerisme,
Openbaar vervoer. Project: Kustvisie. Wijkwethouder voor Santpoort-Zuid en IJmuiden-Noord.

De nieuwe raadsleden zijn: Rob van
den Brink van de VVD, Karel Ockeloen van de PvdA, Teresa da Silva Marcos van D66 Velsen, Fred
Kappen van de LGV en Jacqueline
Staats-de Vries van het CDA.
Naast de vijf nieuwe raadsleden
is ook een zesde raadslid toegelaten: Iskandar Sitompul van GroenLinks. Hij volgt het raadslid en oudwethouder van GroenLinks, Wim
Westerman op, die ook zijn ontslag
als raadslid heeft ingediend.

Rob van den Brink
VVD

Karel Ockeloen
PvdA

Teresa da Silva Marcos
D66 Velsen

Fred Kappen
LGV

Jacqueline Staatsde Vries, CDA

Iskandar Sitompul
GroenLinks

De partijen die geen wethouder leveren, de oppositiepartijen,
zijn Velsen Lokaal, de SP, Forza!
IJmond, GroenLinks en de ChristenUnie.

Wethouder A. Verkaik
tweede locoburgemeester
Portefeuilles: Sociale zaken, Economische zaken, Havens, Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Belastingen en MRA. Project Grote Hout.
Wijkwethouder voor Velserbroek
en Velsen-Zuid.
Wethouder R. Vennik
derde locoburgemeester
Portefeuilles: Ruimtelijke ordening,
Verkeer en vervoer, Informatiemanagement en Automatisering, Facilitaire zaken, Vastgoed en Grondzaken. Wijkwethouder voor Santpoort-Noord en IJmuiden-West.
Wethouder R.G. te Beest
vierde locoburgemeester
Portefeuilles: Wmo, Welzijn, Kunst
en cultuur, inclusief Pieter Vermeulen Museum, Kunstcommissie, Monumentenbeleid,
Dierenwelzijn,
Kimo, Wijkgerichte dienstverlening en Mondiale bewustwording.
Wijkwethouder voor Velsen-Noord
en IJmuiden-Zuid.

Wethouder F. Bal
vijfde locoburgemeester
Portefeuilles:
Wonen,
Milieu,
Openbare werken, Groen- en Landschapsbeleid en Kerngroep RUD

Noordzeekanaalgebied. Wijkwethouder voor Driehuis en Zee- en
Duinwijk.
(foto’s: Reinder Weidijk)

Lintjesregen in Velsen rechtstreeks uitgezonden
Vrijdag 25 april is de dag van de jaarlijkse lintjesregen. Ook in Velsen
wordt een aantal inwoners in het zonnetje gezet voor hun jarenlange
inzet op allerlei terreinen. Dit jaar krijgen elf personen een koninklijke
onderscheiding. De feestelijkheden zijn op de lokale tv te zien.

De uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen wordt vrijdag 25 april
vanaf 10.15 uur rechtstreeks uitgezonden door Seaport TV. Op www.velsen.
nl kunt u vanaf zaterdag 26 april lezen waarom de gedecoreerden in aanmerkingen kwamen voor hun onderscheiding. (foto: Gemeente Velsen)
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Veiligheid en gezelligheid troef

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. Zij 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 die-

nen 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 gezellig trefpunt van aanbieders en kooplustigen en nieuwsgierige voorbijgangers.
De voorwaarden staan allemaal op
www.velsen.nl en op de mededelingenpagina verder in deze krant.

Gezellige belangstelling
voor fietsfeest Velsen
Gezellige belangstelling voor het fietsfeest, zaterdag 19 april op Plein 1945
in IJmuiden. Het feest was ter gelegenheid van de nominatie van Velsen als
Fietsstad 2014. (foto: Reinder Weidijk)

Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar
je dingen op zet die je voor elkaar kunt doen, en waar je om
dat soort dingen vraagt. Wat vinden Velsenaren daarvan? Hebben
ze er ervaring mee, ideeën over?
Een stagiair van de gemeente
Velsen doet er onderzoek naar.

Nieuwe afvalcontainer
Eén ondergrondse container voor
plastic afval in plaats van vier bovengrondse – sinds 16 april 2014
staat die op het Aurora Bastion in
Velserbroek. In de nieuwe container wordt het plastic samengeperst, waardoor er veel meer afval
in kan. Wethouder Ronald Vennik
was erbij.

Het winkelcentrum Velserbroek is de
laatste in de serie. In het afgelopen
kwartaal zijn bij alle winkelcentra in
Velsen de bovengrondse plastic-containers vervangen door ondergrondse exemplaren. De nieuwe containers
hebben ook het oranje plastic-hero logo, het landelijk symbool voor plastic
inzameling.

Op woensdag 16 april hebben Wethouder Ronald Vennik en HVC-directeur Dion van Steensel bij Winkelcentrum Velserbroek een ondergrondse perscontainer in gebruik genomen voor de inzameling van plastic
afval. Daardoor konden de vier grote
bovengrondse plastic-containers weg.
De nieuwe container perst het afval
in elkaar, waardoor HVC hem minder
vaak hoeft te legen. Dat betekent minder vrachtverkeer in de wijk en minder uitlaatgassen. Bovendien ziet het
er bij het winkelcentrum een stuk netter uit.

Elders in Velsen staan er nog wel diverse bovengrondse containers. Er komen er zelfs nog een aantal bij, zodat
inwoners dichtbij huis plastic kunnen
wegbrengen. Verder denkt de gemeente na hoe de plastic inzameling verder
nog verbeterd kan worden, door het
bijvoorbeeld aan huis op te halen.
Op de foto nemen Wethouder Ronald
Vennik (links) van Velsen en Dion
van Steensel, directeur Grondstoffen
HVC, de ondergrondse perscontainer
aan het Aurora Bastion in gebruik. (foto: Reinder Weidijk)

BUUV is de sociale marktplaats
voor en door bewoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen. BUUV
draait om dingen die buurt- of stadsgenoten voor elkaar kunnen doen.
Dit kan van alles zijn: koken, samen
iets ondernemen, de hond uitlaten,
een lift naar de huisarts, een klusje
in huis of de tuin, hulp met computers, en ga zo maar door.
Als BUUV hoeft u echt niet altijd
klaar te staan. U kunt ook af en toe

een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Want wat voor
u een kleine moeite is, kan voor een
ander juist heel veel betekenen. Beter een goede BUUV dan een verre
vriend.
De IJmond-gemeenten zijn benieuwd of BUUV IJmond aansluit
bij de wensen van haar inwoners.
Wilt u uw ervaring met BUUV met
ons delen? Heeft u bijvoorbeeld een
juiste match gehad en heeft u tips?
Of wilt u ons vertellen wat uw overweging is om bewust geen BUUV’er
te worden? Uw reactie kunt u sturen
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw gegevens worden anoniem behandeld.
Het onderzoek loopt tot eind mei; de
resultaten worden eind van de zomer verwacht.
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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 Weerwind legt samen met Wethouder Annette Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.

17.45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale intermezzo’s

Hoog bezoek uit Sri Lanka
Op dinsdag 22 april kreeg Velsen
bezoek van de Minister voor Visserijzaken van Sri Lanka, de heer
Rajitha Senaratne. Velsen onderhoudt een zusterstadrelatie met
de Srilankaanse stad Galle. Namens het college van burgemeester en wethouders heette burgemeester Franc M. Weerwind de
minister welkom, die naast hem
staat op de foto.

De minister was zeer geïnteresseerd
in Velsen en richtte met name zijn
blik op de visserij. De burgemeester
benadrukte het belang van IJmuiden
als vissershaven van Nederland; het
is dé draaischijf voor verse en diepgevroren vis in West-Europa. De minister werd onder andere vergezeld
door de Srilankaanse ambassadeur,
de heer Buddhi Athauda, links op de
foto. (foto: Reinder Weidijk)

Geels scoort in goed doel
Zestig keer een tientje en dan heb
je al een voetbaldoeltje van 5 x
2 meter – een zogenaamd tientjesdoel. Sponsors, initiatiefnemer Bram Bosch en de gemeente
Velsen zorgen voor het allereerste exemplaar. Oud-Telstartopper
Ruud Geels gaat het eerste doelpunt scoren op vrijdag 25 april.

Het initiatief is van Bram Bosch, eigenaar van de sportwinkel in Santpoort-Noord. In zijn woonplaats
Velsen-Noord zag hij een vader met
zijn kind voetballen met twee jassen als doel. ‘Dat moet anders’, dacht
Bram. Zo ontstond zijn project Een
Tientje voor een Doel.
Zijn idee is simpel: als zestig buurtbewoners ieder een tientje betalen kan er een voetbaldoeltje van 5
bij 2 meter met een echt net worden
neergezet. Bram geeft zelf het goede voorbeeld. Met hulp van enkele sponsors, de gemeente en buurtsportmedewerker Jurre Brussel zal
hij deze week in Velsen-Noord het
allereerste tientjesdoel plaatsen. De
locatie is het veld bij de Grote Hout
of Koningsweg en de Pontweg.
Telstar Thuis in de Wijk draagt ook
bij met een donatie en zorgt voor de
feestelijke ingebruikname. Rond

half 5 gaat Oud-Telstar-topper en
ex-international Ruud Geels het eerste officiële doelpunt in het doeltje bij de hangplek maken. Daarna
zijn de buurtkinderen aan de beurt.
Wie scoort tegen keepster Eline Sol
(Heereveen, Willem II en Telstar en
is nu trainster van meiden-voetbalacademie), krijgt een toegangskaartje voor de wedstrijd die Telstar die
avond tegen Jong-Twente speelt.
De actie in de wijk past in de Nationale sportweek, die deze week plaats
heeft. (foto: Ron Pichel)

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis 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 Felison Brass en Operagezelschap Bel
Canto

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe
20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het
‘Wilhelmus’
20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur

Einde programma

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

Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
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, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.
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Aanbesteding zeesluis
De aanbesteding van de nieuwe
grote zeesluis die in het Noordzeekanaal komt te liggen, is begonnen. De aanleg moet in 2016
beginnen en in 2019 zijn afgerond.

Rijkswaterstaat is gestart met de
aanbesteding van de nieuwe grote
zeesluis in IJmuiden. De hele aan-

besteding zal ruim een jaar in beslag
nemen. De aannemer die de sluis
gaat bouwen, wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, de financiering en 26 jaar onderhoud van
de sluis. De sluis zal 500 meter lang
worden, minimaal 65 meter breed en
18 meter diep. De aanleg moet begin
2016 starten.
De huidige Noordersluis (uit 1929)

is na bijna honderd jaar aan vervanging toe. Om ruimte te bieden aan de
schaalvergroting van bulk-, vrachten cruiseschepen wordt de nieuwe
sluis groter en eerder aangelegd. Hij
moet zorgen voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens
en bedrijven aan het Noordzeekanaal. De sluis is belangrijk voor de
scheepvaart, maar ook als primaire

waterkering voor een groot deel van
Noordwest-Nederland. Naar verwachting is de nieuwe sluis in 2019
gereed. Aan de bouw werken veel
partijen samen: het ministerie van
Infrastructuur en Milieu, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen, met
steun van de EU.

Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling,
bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

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.

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 Contact Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 12
april tot en met 18 april 2014 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
Edisonstraat 48, oprichten berging
met luifel (12/04/2014) w14.000165;
Kennemerboulevard ong. (steiger B
en C), strijdig planologisch gebruik
Marina Seaport voor 4 short stay boten voor een termijn van 14 maanden
(16/04/2014) w14.000172;

Volendamkade 1, plaatsen tijdelijke huisvesting en 16 zeecontainers
(16/04/2014) w14.000171;
Bik en Arnoldkade 29, vergroten
bestaande garage (17/04/2014)
w14.000173;
Dennenstraat 21, plaatsen dakopbouw (13/04/2014) w14.000166.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 18 bomen (12/04/2014) w14.000164.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.

Velserbroek
Zeilpad 8, plaatsen rookkanaal
(15/04/2014) w14.000170.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 49, plaatsen dakopbouw (15/04/2014) w14.000169;
Velserkade ong., oprichten opslaghal
(14/04/2014) w14.000168.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

IJmuiden
Kennemerlaan 63, veranderen
voor- en zijgevel (24/02/2014)
w14.000078;
De Zandhaver 38, plaatsen dakopbouw
(achtergevel)(01/03/2014)
w14.000095.

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

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
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Besluiten (vervolg)
ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Jacob
van
Heemskerkstraat
34, vergroten eerste verdieping
(22/04/2014) w14.000098.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, wind en waterdicht maken boerderij en kapberg
(22/04/2014) w14.000112.
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 32, vergroten school
(17/04/2014) w14.000071;
J.T. Cremerlaan 8, verwijderen
draagmuur en veranderen uitbouw
(22/04/2014) w14.000133;
Broekbergenlaan 49,
wijzigen kantoorpand (22/04/2014)
w14.000083.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, kappen
(22/04/2014) w14.000155.

boom

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

Evenementen art. APV 2:17
U14.00124113 mei tot en met 16 mei
2014, Avondvierdaagse Brederode Daltonschool te Santpoort-Zuid,
door de gemeente Velsen, verzonden
22 april 2014.

Velserbroek
Geen mededelingen

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

sen van de borden C1, zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

- het deel van de Prins Hendrikstraat
tussen de Visseringstraat en de Ir.
Justus Dirksstraat te IJmuiden gesloten te verklaren voor verkeer
voor de duur van de ontwikkeling
van blok 3 door middel van het plaat-

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digita-

le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
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.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als
extra service.

Herinrichting Wijkermeerweg e.o.
Het voorlopig ontwerp voor de
herinrichting van de Wijkermeerweg e.o. is gereed. De herinrichting heeft als doel de leefkwaliteit
in het omliggende gebied te vergroten alsmede de kwaliteit van
het openbaar gebied en de verkeersveiligheid te vergroten. De
herinrichting vindt plaats in samenhang met de nieuw te realiseren brede school in Velsen-Noord.

Het voorlopig ontwerp van de herinrichting en bijbehorend inspraakdocument is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.
De inspraakperiode is van 25 april
tot en met 6 juni 2014.
Inloopbijeenkomst
Er wordt een inloopbijeenkomst gehouden, waarbij het voorlopig ontwerp en inspraakdocument kunnen
worden ingezien en vragen kunnen

worden gesteld. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 13 mei
2014 van 18.00 tot 20.00 uur in dienstencentrum De Watervliet aan de
Doelmanstraat 34.
Het voorlopig ontwerp en inspraakdocument liggen ter inzage en zijn
hieronder te downloaden.

Inspraakprocedure
Tijdens de inspraakperiode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar:
Het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden, of via het contactformulier op de website onder vermelding
van ‘inspraak herinrichting Wijkermeerweg’.

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 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!” Win-
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Vrijmarkten Koningsdag (vervolg)

3.

4.

5.

6.

keliers en betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in
het stadhuis bij de receptiebalie
van het Klant Contact Centrum,
Dudokplein 1 in IJmuiden.
Verkoop vanaf de rijbaan is niet
toegestaan. Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 5 meter
vanaf de openbare weg.
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.
In verband met de brandveiligheid mogen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren en/of op brandkranen worden neergezet.
Eventuele materialen die over
de weg worden opgehangen,
dienen op een hoogte van minimaal 4,2 meter te worden ge-

spannen.
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 worden 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 ach-

ter 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.

‘Recreatiegebied Spaarnwoude’
Burgemeester en Wethouders
maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat zij voornemens zijn
een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor Recreatiegebied
Spaarnwoude. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld dat geen gelegenheid wordt
geboden om zienswijzen omtrent
dit voornemen naar voren te brengen en er wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
gesteld advies uit te brengen over
dit voornemen. Op het vooront-

werp bestemmingsplan is wel inspraak mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerpbestemmingsplan
Recreatiegebied Spaarnwoude is
een nieuw bestemmingsplan die het
recreatiegebied van een actuele planologische regeling voorziet. Het gebied bestaat uit het Recreatiegebied
Spaarnwoude voor zover dit binnen
de gemeente Velsen valt.
Wilt u het plan inzien?
Het
bestemmingsplan

Recre-

atiegebied
Spaarnwoude
(idn:
NL.IMRO.0453.BP1100SPAARNWOUDE1.V001) ligt van 25 april
2014 tot en met 5 juni 2014 voor een
ieder ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot
en met vrijdag geopend van 09.00
uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het
voorontwerpbestemmingsplan in
te zien bij de centrale bibliotheek te
IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Het bestemmingsplan is tevens te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een
ieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen via ro@velsen.
nl of, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmingsplan Recreatiegebied Spaarnwoude”.

