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Lintjesregen in Velsen
Dinsdag 26 april jl. reikte burgemeester Frank
Dales in het gemeentehuis van Velsen 13 Koninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van familie en vrienden en in aanwezigheid van leden van het college

van burgemeester en wethouders werden 12 Velsenaren benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau en werd Jack Zwart benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau. Op de foto (Reinder Weidijk) staan op de bovenste rij, vanaf links:
Jaap Stegemeijer, Jack Zwart, Ton Klooster, Ge-

rard van der Duin, Cees Heere, Charles van Ikelen,
Bram Verhagen en burgemeester Dales. Onderste
rij: Harm Swen, Mariëlla Klooster-de Looper, Nel
Stegemeijer-Zandwijk, Marjan Castien-van Eijk,
Joke Elenbaas-Veenstra en Gré van Waard-Lute.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl.

Zeesluis op Facebook
Benieuwd naar de voortgang van de
activiteiten met betrekking tot de
nieuwe Zeesluis in IJmuiden? Rijkswaterstaat heeft voor deze ontwik-

keling nu ook een eigen Facebook pagina opgesteld: www.facebook.com/
RijkswaterstaatZeesluisIJmuiden

Tijdens feestdagen in mei

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

Donderdag 5 mei
Vrijdag 6 mei
Maandag 16 mei

Hemelvaartsdag / Bevrijdingsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Avondopenstelling gewijzigd
Het gemeentehuis is dinsdag 3 mei ’s avonds open. Deze avondopenstelling komt in de plaats van donderdag 5 mei, waarop het gemeentehuis is
gesloten. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. Graag afspraak maken via telefoonnummer: 0255-567200
of 140255.

(foto: Reinder Weidijk)

Woord van dank
Dinsdag 19 april ben ik tijdens een
raadsvergadering geïnstalleerd als
burgemeester van Velsen. Daarna
vond de receptie plaats. Van velen
van u heb ik felicitaties mogen
ontvangen. Dat voelt als een warm
welkom.
Inmiddels ben ik met mijn
werkzaamheden begonnen. Ik
heb er zin in me voor Velsen in
te zetten. Ik hoop in de komende
periode veel Velsenaren te

kunnen ontmoeten: inwoners,
vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties
en bedrijfsleven. Ik dank u
allen voor de bloemen, cadeaus,
kaarten, brieven en dergelijke
die ik ter gelegenheid van mijn
installatie mocht ontvangen. Ik
kijk met dankbaarheid terug op de
installatie.
Frank Dales
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Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij IJmuiden, maar
zorgen ook voor overlast. De beste preventie is minder zwerfafval op
straat.

Verkeersmarkt
Afgelopen vrijdag 22 april is een
deel van Plein ‘45 gebruikt voor
een onderdeel van de Verkeersmarkt: een verkeersproject dat
werd uitgevoerd door Post Verkeerseducatie in opdracht van
de gemeente Velsen. Het project
is gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland en bedoeld om
bij te dragen aan de veiligheid van
jongeren in het verkeer.

Alcohol
De Verkeersmarkt bestond uit acht
onderdelen, waarvan de meeste in de
klaslokalen van het Technisch College Velsen plaatsvonden. Twee ervan

vonden buiten plaats. Op Plein’ 45
werd vrijdag een praktijkles over alcohol in het verkeer gegeven. Leerlingen kregen een speciale bril op en
kregen de opdracht om - onder begeleiding van een rijinstructeur - een
pionnenparkoers af te leggen in een
buggy. De bril bootst het blikveld bij
alcoholgebruik na. Dit onderdeel is
bedoeld jongeren bewust te maken
wat de gevolgen zijn van alcoholgebruik tijdens het rijden.
Verder leerden de deelnemers inzien
wat de gevaren zijn van de dode hoek
van de vrachtwagen. (foto: gemeente Velsen)

Vooral in het voorjaar en in de zomermaanden kunnen meeuwen veel overlast veroorzaken. Ze krijsen, bevuilen
de straat en pikken een broodje uit je
hand als je niet uitkijkt. Een gemeente kan daar niet zoveel aan doen. Meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Het is verboden de eieren te rapen, uit het nest te halen, te
beschadigen of te vernielen. Er mogen
ook geen nesten verwijderd worden en
meeuwen mogen niet met opzet worden verontrust. Daardoor is het lastig
voor de gemeente om de overlast goed
tegen te gaan. Meeuwen horen wel bij
een plaats als IJmuiden met haven en
zee, maar het zou fijn zijn als er minder
overlast was. Een beproefde methode:
laat minder (zwerf)afval op straat achter. (foto: gemeente Velsen)
Wat kunt u doen?
• Meeuwen niet voeren
• Afval in de afvalbak gooien

Blauwe Vlag 2016
voor IJmuiderstrand
De stranden Noordpier, IJmuiden aan Zee en jachthaven Marina Seaport zijn veilig en schoon.
Donderdag 21 april jl. heeft de Internationale Jury voor de Blauwe
Vlag dit keurmerk toegekend aan
de gemeente Velsen.

De blauwe vlag is een internationaal herkenningssymbool voor goede stranden, veilig en schoon zwemwater en schone en veilige jachthavens. Het doel van het Blauwe Vlag
Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend
te betrekken bij de zorg voor schoon

Groendak aangelegd
Mevrouw Linda Staas, Bornstraat 13 in Velsen-Noord is beloond voor het
aandragen van een milieuvriendelijk idee op de Dag van de Duurzaamheid op
9 oktober 2015. De milieuprijs betrof een groendak, dat ter beschikking werd
gesteld door AH Daktuinadvies. Een groendak heeft de uitstraling van een
tuin op een dak. Mevrouw Staas heeft de prijs doorgespeeld aan een kennis
van haar, omdat ze zelf niet voldoende ruimte had. Op de foto (Reinder Weidijk) Klaas den Toom van AH Daktuinadvies. Het bedrijf dat afgelopen jaar
ook sedumbeplanting heeft aangebracht naast de rijbaan op de Julianabrug.
(foto: Reinder Weidijk)

• Afvalbakken goed afsluiten en vuilniszakken niet op straat zetten
• Afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg zetten
• Broedplaatsen voorkomen door een
net op uw dak te leggen of draden te
spannen. Dit mag alleen als er nog
geen nest aanwezig is op uw dak.
• Een bedrijf inschakelen dat gespecialiseerd is in het aanbrengen van
nestwerende materialen (website:
Nederlandse Vereniging van Plaag
dierenmanagement Bedrijven)

en veilig water, mooie natuur en een
gezond milieu. Velsen heeft in het
verleden vele malen de blauwe vlag
in ontvangst mogen nemen.
Jaarlijkse controle
Genomineerden moeten voldoen
aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een
hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks
wordt opnieuw aan de hand van
controles bekeken of de stranden
en jachthavens nog aan de vereisten
voldoen.
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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 Dales 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

Informatie tunnelsluiting
Vanwege renovatie is de Velsertunnel negen maanden dicht. De
verkeershinder kan stevig zijn,
vooral in de spits. Vandaar nog
extra informatie.

Ontvang sms-alert
Wilt u gratis waarschuwingen per
sms ontvangen bij grote
incidenten in de Wijkertunnel of op
de A9? Sms ‘A9 aan’ naar 3669.

Hoe kan ik rijden?
De A9/Wijkertunnel is de belangrijkste omleidingsroute. Speciale
verbindingswegen zorgen ervoor dat
u vanaf de N208 direct naar
de A9 kunt en andersom. U hoeft dus
niet om te rijden via Heemskerk
of Rottepolderplein. Ervaren hoe de
omleidings route er onderweg
uitziet? Bekijk 3D-simulaties op: bit.
ly/omleidingsroutesvelsertunnel.

Here.com
De navigatie in uw auto toont de tijdelijke verbindingswegen niet.
Zet daarom uw navigatie uit en gebruik vooraf here.com om uw
route te bepalen (let op: niet via de
app).

Vermijd de drukte
Kijk voor routes en reistijden in de
regio op IJmondverkeer.nl en
vermijd de ergste drukte. Bijvoorbeeld door eerder of later te
vertrekken, een andere route te kiezen, thuis te werken of de fi ets
en/of het openbaar vervoer te pakken.

Pont
Op werkdagen in de spits varen er in
Velsen twee ponten over het
Noordzeekanaal. De wachttijd is
maximaal 10 minuten. De pont is
gratis voor niet-gemotoriseerd verkeer.

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 Felison Brass
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

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel
facebook.com/velsertunnel @VelsertunnelRWS
www.ijmondbereikbaar.nl

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 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

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 08.30 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. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

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 noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16
april 2016 tot en met 22 april 2016
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
Kanaalstraat 7, plaatsen 2 kozijnen
oostgevel (22/04/2016) 7348-2016;
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfshal (19/04/2016) 7125-2016;
IJsselstraat 3, vergroten 2e verdieping (19/04/2016) 7132-2016;
Sluiseiland ong., kappen 3 bomen
(19/04/2016) 7107-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 28, verhogen garage dak (22/04/2016) 7312-2016;
Burgemeester Enschedelaan 13,
plaatsen dakopbouw (18/04/2016)
7123-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kappen 7 bomen (21/04/2016) 72442016;
Fresiastraat 2, plaatsen 6 opslagcontainers (17/04/2016) 6948-2016.

Velserbroek
Westlaan 41, gebruik maken weiland als parkeerplaats (21/04/2016)
7275-2016.

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 aanvragen
dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7,
plaatsen toegangshek en hekwerk
(21/04/2016) 7258-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon

het besluit is tussen haakjes vermeld.

(20/04/2016) 3756-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn
en dak op/in afvalplein (21/04/2016)
7277-2016;
Reyndersweg ong., aanleggen wandelpaden (19/04/2016) 7114-2016.

IJmuiden
Forteiland 10, afsluiten bunker met
kozijn en glas (22/04/2016) 31102016.
Velsen-Noord
Concordiastraat
75-81,
plaatsen zonwering en zonnepanelen
(25/04/2016) 3754-2016.

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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Geen mededelingen.
Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen van 6
monumentale bomen (20/04/2016)
6537-2016.
Santpoort-Noord
Kerkweg 21, vergroten 2e verdieping
(20/04/2016) 2969-2016
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan ong., uitvoeren herstelwerkzaamheden bouwkavel 43
(25/04/2016) 1042-2016.
Velsen-Zuid
Stelling 27,

oprichten

schuur

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
geweigerd
voor:
Santpoort-Zuid
Velserenderlaan
ong.,
afgraven grond en plaatsen steiger
(22/04/2016) 1132-2016.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Jaarmarkt op 24 september 2016,
herfstmarkt op 29 oktober 2016 van
10.00 tot 17.00 uur. Locatie: Plein
1945 te IJmuiden (19/04/2016)
4323-2016;

Moonlight Shopping op 20 mei
2016 tussen 12.00 en 21.00 uur . Locatie Plein 1945 - Lange Nieuwstraat tot aan de Hema te IJmuiden
(19/04/2016) 4324-2016;
Boerenmarkt op 21 en 22 mei 2016,
24 en 25 september 2016 van 11.00
tot 17.00 uur. Locatie: Spekkenwegje
8 te Santpoort-Noord (19/04/2016)
4761-2016;
Avondvierdaagse op 24 t/m 27 mei
2016 van 17.00 tot 21.00 uur. Starten finishlocatie: Vestingplein te Velserbroek (20/04/2016) 4482-2016;
Hardloopevenement Zorgspecialist
Loop start/finish IJmond Stadion op
22 mei van 7.00-15.00 uur. Locatie:
Minister van Houtenlaan 123 te Velsen-Zuid (21/04/2016) 4379-2016;
W.K. 2016 Imbra (model boat) 1 t/m
11 augustus 2016. Locatie: modelbootvijver de Ven in Spaarnwoude
(21/04/2016) 19595-2015;
A-dam Underwear World Championship Horse-boarding op 18 juni
2016 van 14.00 tot 23.00 uur. Locatie:
Kennemerstrand 800/Activiteitenstrand IJmuiderslag (21/04/2016)
1567-2016.

1 Opening en mededelingen
2 Regionale Detailhandelsvisie IJmond
(behandeling tweede instantie)

maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.

Eervolle vermelding voor
profielwerkstuk VWO

Culinair Doneren levert
ruim 10.000 euro op
Santpoort-Noord - Vorige
week zondag heeft op Landgoed Duin & Kruidberg het benefietdiner voor KiKa plaatsgevonden. ‘Culinair Doneren Santpoort’ werd georganiseerd door Team Kennemerland en leverde 10.307,19 euro op.
Tijdens de avond kwam Rien
Schimmel, fondsenwerver van
KiKa, vertellen over het doel
van KiKa en waarom geld voor
onderzoek nog steeds hard
nodig is. De 24-jarige paralympisch atleet Robin van
Damme nam de gasten mee in
zijn overlevingstocht van botkanker. Robin is inmiddels genezen, zijn onderbeen is geamputeerd en hij traint nu om
mee te doen op het onderdeel

speerwerpen voor de paralympische spelen in Tokyo 2020.
Na de presentaties volgde de
veiling. Marcel Stevens van
Cabaret & Zo had de leiding
over de avond en trad op als
verdienstelijk veilingmeester.
Door de vrolijke noot heeft de
veiling een mooi bedrag opgebracht. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door het Hans
Keune trio en als verrassing
kwamen Kelly en Syl optreden.
De avond is op de gevoelige
plaat vastgelegd door Anja Vogel en Nico Vermeer. Voor de
innerlijke mens werd gezorgd
door Duin & Kruidberg, een
culinair hoogstandje voorzien
van een prachtig wijnarrangement verzorgd door wijnkoperij Okhysen.

Haarlem - Vorige week
donderdag reikte de Koninklijke
Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) voor
de vijftiende keer prijzen
van 500 euro uit voor de
beste profielwerkstukken
voor HAVO en VWO. Twee
VWO-leerlingen van het
Ichthus Lyceum uit Driehuis, Sterre Triezenberg
en Eva Speijer, kregen een
eervolle vermelding voor
hun werkstuk ‘A one sided
World’.
Sterre en Eva raakten geïnspireerd door het DWDDcollege van neuropsycholoog Erik Scherder en deden onderzoek naar het
neglect. Door deze hersenafwijking nemen patiënten maar een deel van de
omgeving waar. Voor hun
werkstuk interviewden de
leerlingen Erik Scherder.
Daarnaast deden Sterre en Eva een test bij enkele patiënten. Zij lieten
hen een bloem natekenen
waarbij hun hersenactiviteit op verschillende manieren werd gestimuleerd.
Zo ontdekten de leerlingen dat klassieke muziek
leidde tot de meest volledige weergave. Beide leer-

lingen ontvingen tot hun
eigen verbazing een certificaat en een geschenkbon. ‘Het was al een grote eer om genomineerd te
zijn en naar de prijsuitreiking in zo’n prachtig oud
gebouw te mogen. Toen
we ook nog een eervolle
vermelding kregen, waren
we helemaal super blij’, aldus Eva Speijer.
In een afsluitende presentatie neemt Professor Piet

de Rooij de zaal mee naar
de geschiedenis van de
evolutietheorie en laat met
illustraties zien hoe deze
theorie via een omweg de
maatschappij bereikte. De
KHMW looft volgend jaar
weer prijzen voor de beste profielwerkstukken uit.
Daarnaast reikt de KHMW
jaarlijks nog allerlei wetenschappelijke prijzen uit
in het Hodshon Huis aan
het Spaarne.
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De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering melden bij de regiogriffier Arjen Overbeek: griffie@regioijmond.nl.

Voorzitter: Mw. H. Kat

3 Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten
4 Verordening cliëntparticipatie Participatiewet 2016
5 Sluiting

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Vergadering IJmondcommissie op 10 mei 2016
Op 10 mei houdt de gemeente
Velsen een inloopavond naar aanleiding van het voorontwerp van
het bestemmingsplan ‘Duingebied’, dat momenteel ter inzage
ligt. Belangstellenden zijn tijdens
de inloopavond welkom tussen
19.00 en 20.30 in Dorphuis Het

Terras, Dinkgrevelaan 17 in Santpoort-Noord.

den ingediend, dit kan schriftelijk
gedurende de inspraaktermijn.

Op de inloopavond is er gelegenheid
tot het inzien van het voorontwerpbestemmingsplan en tot het stellen
van vragen. Tijdens de bijeenkomst
kunnen geen inspraakreacties wor-

Het bestemmingsplan regelt per
pand of perceel wat de bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn. Bestemmingsplannen worden elke 10 jaar
herzien. Het betreft een actualise-

rend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan worden enkele (toekomstige) ontwikkelingen mogelijk
gemaakt. Het voorontwerpbestemmingsplan ligt sinds 1 april ter visie
en kan digitaal bekeken worden via
de gemeentelijke website.

Inloopavond bestemmingsplan Duingebied
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