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Gemeentehuis dicht
tijdens feestdagen
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een 
aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Vrijdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Maandag 4 mei  Verplichte vrije dag
Dinsdag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 15 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 25 mei   Tweede Pinksterdag   

IJmond-fi etsroute 
‘Langs bunkers en forten’
De gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk hebben een ge-
zamenlijke fi etsroute uitgege-
ven. Aanleiding voor de regionale 
fi etsroute ‘Langs bunkers en for-
ten’ is dat Nederland 70 jaar ge-
leden werd bevrijd. De route is 60 
km lang en is vanaf 25 april gratis 
verkrijgbaar.

Zaterdag 25 april 2015 openen de 
wethouders Annette Baerveldt 
(Velsen), Cecilia van Weel (Bever-
wijk) en Aad Schoorl (Heemskerk) 
de fi etsroute o�  cieel om 10.00 uur 
bij het Bunkermuseum aan de Bad-
weg in IJmuiden. Vanaf deze locatie 
fi etsen de wethouders en andere be-
langstellenden een deel van de route. 

‘Langs bunkers en forten’
De route, die door Beverwijk, IJmui-
den, Wijk aan Zee en Heemskerk 
voert is in totaal circa 60 km lang; 
een mooie afstand voor de elektri-
sche fi ets. Maar het is uiteraard ook 
mogelijk een deel van de route te 
fi etsen. ‘Langs bunkers en forten’ 
maakt gebruik van het fi etsknoop-
puntensysteem. Dit systeem werkt 
heel eenvoudig. De route is te vol-
gen via de genummerde bordjes. Op 
elk knooppunt staat een informatie-
paneel met een overzichtskaart. De 
fi etsroute is vanaf zaterdag 25 april 
gratis te verkrijgen op het gemeen-
tehuis en de bibliotheek. U kunt de-
ze ook downloaden vanaf www.vel-
sen.nl

Bunkers open
Op 25 en 26 april zijn de Radarbunker 
V143 en Mannschaftsbunker M151 in 
Wijk aan Zee geopend van 11.00 tot 
17.00 uur. Tevens wordt op beide da-
gen een grote rondleiding (1,5 uur) 
gegeven, startend bij Hotel Het Hoge 
Duin om 12.30 uur. Om deel te nemen 
is het noodzakelijk vooraf aan te mel-
den via info@rondjewijkaanzee.nl. 
Zie ook: www.rondjewijkaanzee.nl. 
De rondleiding kost € 12 per persoon, 
inclusief een consumptie. Het Bun-
kermuseum aan de Badweg in IJmui-
den is eveneens geopend op 25 en 26 
april, van 11.00 tot 16.00 uur. Voor in-
formatie kunt u kijken op www.bun-
kermuseum.nl.

Onderscheiding uitgereikt
Prof. Dr. J.M. ten Cate uit Sant-
poort-Zuid heeft vrijdag 17 april 
uit handen van burgemeester 
F.M. Weerwind een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. De 
heer Ten Cate nam afscheid als 
hoogleraar Experimentele Pre-
ventieve Tandheelkunde aan het 
Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam (ACTA). Van-
wege zijn buitengewone weten-
schappelijke prestaties in binnen-
en buitenland is  hij  benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw.

De heer Ten Cate heeft zich voor-
al beziggehouden met de preventie 

van tandcariës. Hij bracht als een 
van de eersten in kaart hoe het ge-
bruik van fl uoride werkt tegen tand-
bederf. De bevindingen van de heer 
Ten Cate openden de weg om cariës 
te voorkomen met fl uoridetandpas-
ta. Een goed voorbeeld hiervan is de 
kindertandpasta die in Nederland 
gebruikt wordt. De heer Ten Ca-
te ontving onder meer een eredoc-
toraat aan de Universiteit van Os-
lo en is benoemd tot honorary pro-
fessor aan universiteiten in Chi-
na, Peru en Hong Kong. Ten Cate is 
een belangrijk ambassadeur van de 
Nederlandse tandheelkundige we-
tenschap in de gehele wereld. (foto: 
Marc Kruse)

Veiligheid en gezelligheid troef

Vrijmarkten Koningsdag
Bij Koningsdag horen vrijmark-
ten, dus ook in Velsen. Op al-
lerlei plekken bieden kinderen 
en volwassenen spontaan hun 
spulletjes aan.

De gemeente stelt wel een aan-
tal voorwaarden aan dit jaarlijk-
se, koninklijke gebeuren. Zij wil 
hiermee voorkomen dat er brand-
gevaarlijke en onveilige situaties 
ontstaan. Maar bovenal is het van 
belang, dat de hulpdiensten goed 
hun werk kunnen doen. Verder 

dienen de voorwaarden de belan-
gen van de ondernemers, die hun 
winkel willen openen. De vrij-
markt tijdens Koningsdag is er-
voor iedereen, maar niet bedoeld 
voor commerciële doeleinden. 
Op deze manier blijft de Velsen-
se vrijmarkt een gezellig trefpunt 
van aanbieders en kooplustigen 
en nieuwsgierige voorbijgangers. 
De voorwaarden staan allemaal 
op www.velsen.nl en op de me-
dedelingenpagina verder in deze 
krant.
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Doe mee aan de enquête 
fi etspaden Velserbroek!
De gemeente Velsen onderzoekt de 
verkeersveiligheid op de vrij gele-
gen fi etspaden in Velserbroek. Aan-
leiding zijn de ongevallen die heb-
ben plaatsgevonden en de reacties 
die uit het Burgerpanelonderzoek 
Verkeer in 2014 naar voren zijn ge-
komen.

In opdracht van de gemeente voert on-
derzoeks- en adviesbureau DTV Con-
sultants daarom momenteel een ver-
keersveiligheidsstudie uit. Deze wil-
len wij aanvullen met de meningen 
en ervaringen van inwoners en weg-
gebruikers in Velserbroek. Wij vragen 
u daarom uw mening te geven via een 
online enquête: www.verkeersenque-
te.nl/velserbroek. Het invullen kost 
ongeveer 5 tot 10 minuten van uw tijd 
en gebeurt anoniem. 

Deelname klankbordgroep 
Het opstellen van mogelijke maat-
regelen wordt uitgevoerd in nauw 
overleg met een klankbordgroep van 
experts en bewoners. Bent u ook ge-
interesseerd om zitting te nemen in 
de klankbordgroep? Geef dit dan op 
aan het einde van de enquête.

Volg ons en reageer!
De gemeente is ook bereikbaar 
via Facebook en Twitter. 

Hier vindt u niet alleen informatie 
over werkzaamheden aan de we-
gen of openbare ruimte, maar ook 
over evenementen en bijzondere 
gebeurtenissen zoals de lintjesre-
gen. Wilt u iets weten, melden of 
reageren? twitter.com/gemvelsen 
of facebook.com/gemeentevelsen. 

Check de app!

Wanneer wordt
de afvalbak opgehaald?
Afvalbak vol? Wordt er vandaag 
opgehaald? En welke bak is aan 
de beurt? Deze vragen hoeft u 
zich niet meer te stellen. Vanaf nu 
kunt u online de afvalkalender na-
kijken. Op www.hvcgroep.nl logt 
u in met uw postcode en huisnum-
mer en krijgt u een persoonlijk 
overzicht van de dagen waarop 
bij u in de straat de bakken wor-
den geleegd.

HVC-app
Maar u kunt ook de HVC-app down-
loaden. Hierop vindt u de dagen 
waarop het afval wordt ingeza-
meld, maar ook de adressen van het 
dichtstbijzijnde afvalbrengstati-
on. Via de app kunt u tevens meldin-

gen ontvangen met een herinnering 
welke afvalsoort die dag wordt op-
gehaald. De app is beschikbaar voor 
iOS en Android. U vindt de app in 
iTunes (iOS) en in Google Play (An-
droid).

Inzameling rond feestdagen
Rond de feestdagen kan het voorko-
men dat uw bak op een andere dag 
wordt geleegd dan gebruikelijk. Op 
de afvalkalender kunt u via de site 
van HVC (www.hvcgroep.nl) of de 
app nakijken op welke dag uw con-
tainer wordt geleegd. Ook kunt u via 
de nieuwsbrief op de hoogte blijven 
van de afvalinzameling.  Op genoem-
de site kunt u zich daarvoor aanmel-
den. Abonneren is gratis.

Start in april 2016

Renovatie Velsertunnel
De grootscheepse renovatie van 
de Velsertunnel begint half april 
2016. Vanaf dat moment gaat de 
tunnel negen maanden helemaal 
dicht. Rijkswaterstaat vergroot 
onder meer de doorrijhoogte met 
12 centimeter en moderniseert de 
vluchtwegen. Ook wordt de Vel-
sertunnel van binnen vrijwel hele-
maal vernieuwd.

Werk deze zomer
Deze zomer staan meer voorberei-
dingen op het programma. In ju-
ni begint de inrichting van tijdelijke 
extra rijstroken in de Wijkertunnel 
(beide richtingen). Die zijn tijdens 

de renovatie nodig omdat de Wijker-
tunnel dan meer verkeer te verwer-
ken krijgt. Ook start Rijkswaterstaat 
de ontwikkeling van een online por-
taal. Daar kunnen weggebruikers in 
de regio actuele reisinformatie vin-
den.

Meer informatie
Meer weten over de renovatie 
van de Velsertunnel of de bereik-
baarheidsaanpak? Kijk op www.
rijkswaterstaat.nl /velsertunnel.
Facebook:www.facebook.com/vel-
sertunnel. Twitter: @Velsertunnel-
rws

Lee  aarheidsonderzoek
Woont u fi jn in uw wijk? Voelt 
u zich er veilig? De gemeen-
te Velsen wil dat graag we-
ten en houdt een enquête over 
leefbaarheid. Als u die nog niet 
heeft ingevuld, krijgt u deze 
week een nieuwe kans – dit keer 
op papier.

Om de paar jaar laat de gemeente 
Velsen deze lee� aarheidsenquête 
doen. De vragen gaan over allerlei 
onderwerpen, zoals veiligheid in 
de buurt, vrijetijdsbesteding, vrij-
willigerswerk en uw gezondheid. 

De gemeente Velsen hoort graag 
wat u vindt van uw buurt; dat kan 
aanleiding zijn om actie te on-
dernemen. Dus hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter.

Begin april heeft u een uitnodiging 
gekregen om de enquête digitaal in 
te vullen. Dit keer zit er een papie-
ren formulier bij. 

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren 
met elkaar te vergelijken, kan de 
gemeente ook zien of zaken beter 
of minder goed gaan en waar extra 
aandacht voor nodig is.

Invullen is anoniem
Invullen is anoniem en duurt on-
geveer 20 minuten. De deelnemers 
zijn willekeurig uitgekozen. Het 
bureau I&O Research voert het on-
derzoek uit. De uitkomsten wor-
den in augustus verwacht; daar 
volgt dan nader bericht over.
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Bouw je eigen droomhuis!

Pionieren in IJmuiden
De gemeente is gestart met een 
vernieuwende pilot, dat het mo-
gelijk maakt om zelf uw eigen 
droomhuis te bouwen in kluspan-
den en op kavels. In 2016 wil de 
gemeente kluswoningen aanbie-
den in het Jan Lighthart gebouw in 
IJmuiden en kavels in de Van den 
Vondellaan in Driehuis en het Snip-
penbos in IJmuiden.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informe-
ren tijdens een inloopavond voor ge-
interesseerden met presentatie op 
woensdag 27 mei a.s. U bent om 18.30 
uur van harte welkom in de burger-

zaal van het gemeentehuis aan het 
Plein 1945 in IJmuiden. 

Over het project
De drie genoemde locaties worden nu 
onderzocht en uitgewerkt. In ieder 
geval is duidelijk dat de vrijheid van 
bouwen gaat vallen binnen de regels 
van het zogenoemde ‘kavelpaspoort’. 
Hierin staan de bouwhoogtes, maar 
bijvoorbeeld ook de wijze van parke-
ren. Op deze manier wordt voorko-
men dat er bij het bouwen extremen 
ontstaan, maar dat er toch variatie in 
het straatbeeld is. Meer informatie 
over dit experiment vindt u op www.
pioniereninijmuiden.nl.

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen 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

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 het Soli Harmonie orkest en
 Zanggroep Voices 

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 defi lé langs het Herdenkings-
 monument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak 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 Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier 
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 
11 april  2015 tot en met 17 april 
2015 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dudokplein 1, plaatsen groendrager 
(16/04/2015) 5837-2015;
Dudokplein 1, realiseren extra uit-
gang (15/04/2015) 5750-2015;
Biallosterskilaan 13, interne verbou-
wing (13/04/2015)  5754-2015;
Sluisplein 33-65, Interne verbou-
wing (13/04/2015) 5500-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
HOV Velsen nabij Vlielantweg, 
plaatsen damwanden (16/04/2015) 
5839-2015;
Rijksweg 424, isoleren kap buiten-
zijde (13/04/2015) 5696-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 12, verplaatsen 
afmeersteiger (16/04/2015) 5842-
2015;
Min van Houtenlaan 90, plaatsen 
aanbouw (15/04/2015) 5776-2015;
Amsterdamseweg 14, kappen 2 bo-
men (13/04/2015) 5493-2015.

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 32, vergro-
ten uitbouw (16/04/2015) 5813-
2015.

Velserbroek
Wilhelmina Druckerstraat 37, plaat-

sen dakopbouw (17/04/2015) 5892-
2015;
J. Bijhouwersstraat 40, plaatsen er-
ker (14/04/2015) 5707-2015;
Floraronde 87, plaatsen balkonhek 
(11/04/2015) 5184-2015;
De Zeiler 128, oprichten berging 
(12/04/2015) 5418-2015.

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading 
dock en herinrichten parkeerplaats-
voorzieningen (17/04/2015) 5913-
2015;
Lijndenweg 16, verbouwen distri-
butiecentrum (16/04/2015) 5835-
2015;
Watervlietstraat 37, plaatsen dakka-
pel (13/04/2015) 5520-2015.

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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Dudokplein 1, herinrichten Dudok-
plein (25/02/2015) 3087-2015;
Rondweg 20, oprichten loods 
(19/02/2015) 2519-2015;
Gerard Doustraat 29, plaatsen dak-
opbouw (01/03/2015) 3041-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Willemsplein 2-14, President Steyn-
straat 2-10, S.P. Kuyperplantsoen 
72-78, oprichten 14 gezinswoningen 
en 6 starterswoningen (17/04/2015) 
w14.000623;
Willemsbeekweg 88, handelen in 
strijd regels bestemmingsplan (dag-
besteding)(17/04/2015)  5122-2015;
Merellaan 8, plaatsen dakkapel 
(20/04/2015) 2486-2015;
Pruimenboomplein 75, plaatsen bal-
konbeglazing (16/04/2015) 5765-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-
pen 2 bomen (20/04/2015) 3626-
2015;
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen reclameborden (16/04/2015) 
2874-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 18, ver-
groten woning met uitbouw en kel-
der (20/04/2015) 311-2015;
Amsterdamseweg 14, oprichten 
wijkpost (20/04/2015) 3907-2015;
Kerkesingel 11-13, restauratie van 
de gevel (20/04/2015) w14.000629.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Botter 28, plaatsen dakkapel voor- 
en achtergevel (16/04/2015) 2807-
2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, plaat-
sen tijdelijke buitenvoorzieningen 
(21/04/201) 3313-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Henk Van Delden straatvoet-
bal toernooi, 30 mei 2015, Plein 
1945, IJmuiden (20/04/ 2015) 
u15.002477;
Beyond, 16 mei 2015, deelgebied 
Oosterbroek van het recreatiege-
bied Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(22/04/2015) u15.002762.
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Ontwerpbestemmingsplan 
Havengebied Eerste Partiële Herziening

Op 20 juni 2013 is het bestem-
mingsplan Havengebied vastge-
steld door de gemeenteraad. In de 
uitspraak op het beroep is dit be-
stemmingsplan op 2 percelen ver-
nietigd. Het gaat hierbij om Traw-
lerkade 38 en 64 te IJmuiden.

Deze partiële herziening repareert 
het bestemmingsplan Havengebied 
voor deze twee percelen. Het colle-
ge heeft besloten Gebruik te maken 
van de ‘verkorte procedure’ zoals ge-
noemd in de door de raad vastgestel-
de notitie ‘Het ruimtelijke functio-
neel kader en de nieuwe Wro’ en ge-
bruik te maken van artikel 2, lid 3, 
sub a van de Inspraak- en Samen-

spraakverordening en geen inspraak 
te verlenen in de vorm van een voor-
ontwerpbestemmingsplan. Derhal-
ve wordt het ontwerpbestemmings-
plan direct ter inzage gelegd. Voor de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
vast stelt ontvangt zij graag uw ziens-
wijzen met betrekking tot dit plan.

Waar ligt het plangebied
Het plangebied bestaat uit de perce-
len Trawlerkade 38 en 63 te IJmui-
den 

Inzage in het plan
Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-

stuursrecht, ligt het ontwerpbestem-
mingsplan Havengebied Eerste Parti-
ele Herziening (idn: NL.IMRO.0453.
BP0501HAVENGEBIPH1.-O001) 
van vrijdag 24 april tot en met don-
derdag 4 juni 2015 ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. Het digitale be-
stemmingsplan is ook te raadplegen 
via de gemeentesite www.velsen.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De openingstijden van het stadhuis 
zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur en donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over het bestemmingsplan 
kunt u bellen of een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar (zie 

onderstaande gegevens).
 
Indienen van zienswijzen
Tot en met donderdag 4 juni 2015 
kunt u een zienswijze indienen op 
het plan. Dit doet u door een brief te 
richten aan gemeenteraad van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, 
onder vermelding van “zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Haven-
gebied Eerste Partiële Herziening” 
of via ro@velsen.nl, vergeet daarbij 
niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar dhr. Pijpers, telefoon-
nummer 0255-567200.

Tijdens Koningsdag is het gebrui-
kelijk 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 vrijmark-
ten ook toegestaan mits dezelf-
de voorwaarden in acht genomen 
worden. Op deze manier hoopt de 
gemeente Velsen dat alle inwo-
ners en ondernemers veel plezier 
beleven aan de vrijmarkten.

In IJmuiden en Velserbroek is de 
vrijmarkt toegestaan op de volgen-
de 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 26 april vanaf 21.00 uur tot 
27 april 19.00 uur.

• Op de Lange Nieuwstraat, (het ge-
deelte vanaf hoek Plein 1945 tot 
en met het gedeelte C&A). Let op: 
een gedeelte van de K. Zegelstraat 
en Velserduinweg wordt afgeslo-
ten voor verkeer op 27 april vanaf 
06.30 uur tot 19.00 uur.

• Marktplein 

Velserbroek
• In het voetgangersgebied van het 

winkelcentrum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toe-
gestaan onder de volgende voor-
waarden
1. U dient geluidsoverlast te vermij-

den. Houdt u rekening met omwo-
nenden en winkeliers. 

2. Verkoop is niet toegestaan voor de 
ingang van winkels, horecazaken 
en andere bedrijven die een duide-
lijk zichtbare poster hebben opge-
hangen met de tekst: “Op Konings-
dag 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 inge-
nomen worden vanaf 5 meter van-
af de openbare weg.

4. Aan de voorzijde van de ingeno-
men plaats dient altijd voldoende 
ruimte (minimaal 3,5 meter) vrij te 
blijven voor het doorlaten van po-
litie, brandweer en ambulance. Bij 
van luifels e.d. geldt de vrije breed-
te 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 

meter te worden gespannen.
7. Commerciële verkoop door de-

tailhandelaren is verboden. Alleen 
verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

8. Er mogen geen alcoholhoudende 
dranken ter verkoop worden aan-
geboden.

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

10. Er mogen geen tenten, partyten-
ten, kramen, bouwwerken, afdak-
jes 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 afl oop 
de overgebleven spullen mee te 
nemen of in de daarvoor bestem-
de 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 aanwijzin-
gen moeten direct worden opge-
volgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen 
controles gehouden worden met be-
trekking tot de opgelegde voorwaar-
den.

Vrijmarkt Koningsdag 2015




