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Ten onrechte stond vorige week 
in de rubriek ‘Uit het college’ dat 
de bestuursopdracht voor een re-
gionale visie op cultuur in de drie 
IJmondgemeenten Beverwijk, 

Heemstede en Velsen is vastge-
steld. 

Meer informatie op www.raad.vel-
sen.nl. 

Abuis

Word Gast van de Raad
Hoe werkt de gemeenteraad? Wie 
zitten er in? Hoe kunnen inwo-
ners invloed uitoefenen op de po-
litiek? Geef u op als Gast van de 
Raad op 11 mei en krijg antwoord 
op uw vragen.

Drie raadsleden ontvangen de gas-
ten van de raad om 18.00 uur voor 
aanvang van een raadsvergadering. 
De gasten krijgen dan onder het ge-
not van een broodje uitleg over de 
werkwijze van de gemeenteraad en 
de agenda van de raadsvergadering. 

Wilt u ook Gast van de Raad zijn? 
Meld u dan aan via  www.velsen.nl/
gastvanderaad. U ontvangt een be-
vestiging.

Lintjesregen
Woensdag 26 april jl. reikte bur-
gemeester Frank Dales in het ge-
meentehuis van Velsen negen Ko-
ninklijke Onderscheidingen uit.

Onder grote belangstelling van fami-
lie en vrienden en in aanwezigheid 
van leden van het college van burge-
meester en wethouders werden ne-
gen Velsenaren benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Op de fo-
to (Reinder Weidijk) staan van links 
af gezien naast burgemeester Dales: 
Joske Haver-van Rijn, Fija Borst-den 
Breejen en Griet Jongman-Mondria. 
Op de bovenste rij vanaf links: Paul 
Lagerberg, Nico Vessies, Heddy van 
Mourik, Hugo Brink, Chris Hoppen-
brouwer en Nico Stoker. Kijk voor 
meer informatie over de verdiensten 
van de gedecoreerden op www.vel-
sen.nl. 

Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen 
en het Comité 4 en 5 mei Vel-
sen roepen iedereen op om deel 
te nemen aan het herdenkings-
programma 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 Begraaf-
plaats Duinhof in IJmuiden-Oost. 
Burgemeester Dales legt samen 
met wethouder Verkaik en het Co-
mité 4 en 5 mei Velsen een krans 
bij het herdenkingsmonument en 
een bloemstuk bij het Indië-monu-
ment

17.45 uur: Ontvangst in de burger-
zaal van het gemeentehuis aan het 
Plein 1945.

18.00 uur: Herdenking in het ge-
meentehuis met toespraken en 
muzikale intermezzo’s.

18.40 uur: Kranslegging Monu-
ment Plein 1945. Bloemen en kran-
sen kunnen tussen 16.00 en 17.00 
uur in het gemeentehuis worden 
afgegeven.

19.00 uur: Herdenkingstocht van-
af  Plein 1945 naar Begraafplaats 
Westerveld in Driehuis.

19.30 uur: Aankomst van de her-
denkingstocht op begraafplaats 
Westerveld.

19.35 uur: Muzikale bijdrage door 
de IJmuider Harmonie en het vrou-
wenkoor Sparkle.

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: Toespraak burgemees-
ter Dales. Vervolgens kranslegging 
en aanvang defi lé langs het Her-
denkingsmonument, gelegenheid 
tot individuele bloemlegging.

20.20 uur: Einde programma.
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Digitaal en op papier

Gemeentegids Velsen 2017
Velsen geeft ook dit jaar weer een 
gemeentegids uit. Hij is digitaal 
te raadplegen en kan als papieren 
gids op verschillende plekken in 
de gemeente worden opgehaald. 
Het boekje  wordt niet meer huis-
aan-huis verspreid.

Velsen maakt al jaren een papie-
ren gids met contactgegevens over 
de ambtelijke organisatie, instellin-
gen, organisaties en verenigingen in 
de gemeente. De gids werd huis-aan-
huis verspreid; met ingang van 2016 
is dit veranderd. De gegevens in zo’n 
gids verouderen snel, veel mensen 
kijken eerder op internet als ze in-
formatie zoeken.Bovendien is de pro-
ductie een tijdrovende en kostbare 
zaak.  De digitale informatie over de 
gemeente vindt u op www.velsen.nl/
actueel/gemeentegids.htm. U kunt 
daar ook gelijk reageren als gegevens 
niet kloppen. De papieren gids ligt 
vanaf dinsdag 2 mei bij bibliotheken, 
woonzorgcentra en buurtcentra. En 
bij het gemeentehuis natuurlijk. Als 
u niet zelf een gids kunt halen, vraagt 
u het Klant Contact Centrum van de 
gemeente of ze er een kunnen opstu-
ren: tel. 140255 (zonder netnummer). 
Zij kunnen u ook helpen zoeken in de 
gids. 

Gegevens bijhouden
De digitale gemeentegids staat op 
www.velsen.nl/actueel/gemeente-
gids.htm. De gemeente houdt de ge-
gevens bij over het gemeentebe-
stuur, adviesorganen en -commis-
sies, de ambtelijke afdelingen en de 
plattegronden van Velsen met straat-
namenlijst. Vragen of opmerkingen 
daarover kunnen naar communi-
catie@velsen.nl of bel naar 14 0255 
(zonder netnummer).

Ophaalpunten gemeentegids
Gemeentehuis Velsen Dudokplein 1  IJmuiden
Bibliotheek IJmuiden Dudokplein 16 IJmuiden
Bibliotheek Velserbroek Maan Bastion 476 Velserbroek
Buurtcentrum De Dwarsligger Planetenweg 338 IJmuiden
Buurtcentrum De Stek Heirweg 2  Velsen-Noord
Buurtcentrum De Spil Frans Halsstraat 29 IJmuiden
Buurtcentrum De Brulboei Kanaalstraat 166 IJmuiden
Dienstencentrum Watervliet Doelmanstraat 34 Velsen-Noord
Dorpshuis Het Terras Terrasweg 89  Santpoort-Noord
‘t Brederode Huys Bl’daalsestraatwg 201  Santpoort-Zuid
Wooncentrum Huis ter Hagen Lod. v. Deijssellaan 254  Driehuis
Wooncentrum Breezicht Keizer Wilhelmstraat 1 IJmuiden
Wooncentrum De Moerberg Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Woonzorgcentrum Visserhuis Houtmanstraat 1 IJmuiden
Woonzorglocatie Velserduin Scheldestraat 101 IJmuiden
Wooncentrum De Hofstede Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
Seniorencentrum Zeewijk Zeewijkplein 260 IJmuiden
Servicefl at De Luchte                       Lod.  van Deijssellaan 4 Driehuis

Velsen
Gemeentegids 2017

GEMEENTE VELSEN

Digitale gids

Digitaal platform PDOK
Iets weten over fl y-zones voor dro-
nes? Of waar specifi eke vogelsoor-
ten te vinden zijn? Het digitale plat-
form Publieke Dienstverlening Op 
de Kaart (www.pdok.nl) biedt een 
ruime keus aan digitale geo-infor-
matie van de overheid. Denk hier-
bij ook aan inzicht in de gemeente-

grenzen en fi etsknooppunten. Al-
les is eenvoudig op de kaart van Ne-
derland terug te vinden. Deze ac-
tuele informatie is gratis. De over-
heid wil hiermee innovatie en ge-
bruik van geo-informatie stimule-
ren. Kortom: www.pdok.nl is een 
kijkje waard!

Trampolinespringen of golfsurfen?

Het kan allemaal 
met de JeugdSportPas!
Het laatste seizoen van 
JeugdSportPas is weer van start 
gegaan met veel zomerse activi-
teiten. Kinderen van 5 t/m 18 jaar 
kunnen gebruik maken van de 
JeugdSportPas en zo op een laag-
drempelige manier kennis maken 
met diverse vormen van sport.

Bewegen is goed, gezond en leer-
zaam voor de jeugd. De JeugdSport-
Pas heeft in    samenwerking met de 
lokale sportverenigingen een aan-
trekkelijk kennismakingspakket ge-
maakt. Ook interessant voor kinde-
ren, die een keer een andere sport 
willen proberen. Er kan deze laatste 
periode weer honk- en softbal wor-

den gespeeld. Of golfsurfen, tram-
polinespingen en paardrijden. Het 
kan allemaal. Ook zijn er activiteiten 
voor ouder en kind. Het gaat meest-
al om vier kennismakingslessen te-
gen een kleine betaling. Op de web-
site jeugdsportpas.nl staat het com-
plete aanbod. Daar kun je je ook in-
schrijven.  

Verder is er een gratis SportPas App. 
Deze app stuurt berichten over het 
sportaanbod in de buurt en hiermee 
wordt het inschrijven nog makkelij-
ker gemaakt. De SportPas App is be-
schikbaar in Google Play en de App 
Store. (foto: SportSupportKenne-
merlandSTK)

Gewijzigde openings-
tijden stadhuis Velsen
In april en mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeente-
huis is dan een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 27 april  Koningsdag
Vrijdag 28 april  Verplichte vrije dag
Maandag 1 mei  Dag van de Arbeid  
Vrijdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 26 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 juni    Tweede Pinksterdag   

Gewijzigde avondopenstelling
In verband met de feestdagen is er geen avondopenstelling op donderdag 
25 mei ( Hemelvaartsdag). Dat geldt ook voor de donderdagavond op 4 mei 
(Dodenherdenking). In plaats daarvan kunt u terecht op de dinsdagen: 2 
mei en 23 mei.
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Actualiteit op lokale TV
De ontwikkelingen bij IJmuiden 
aan Zee, de IJmond-samenwer-
king, het nieuwe Sluis-en Haven 
Informatie Punt (SHIP) en het be-
trekken van de burger bij het ge-
meentelijk beleid. Dat en nog meer 
zaken waren onderwerp in de uit-
zending van zondag 23 april via 
Ziggo-kanaal 40 van RTV Seaport 
. Plein 45 geeft duiding aan de po-
litieke actualiteit en belangrij-
ke ontwikkelingen in de gemeen-
te Velsen en de regio.  Herhalingen 
zijn er op vrijdag 28 april om 20.00 

uur, zaterdag 29 april om 16.00 uur, 
zondag  30 april om 20.00 uur en 
maandag 1 mei om 10.00 uur. Daar-
naast is het programma op elk ge-
wenst moment te zien via Uitzen-
ding Gemist op www.rtvseaport.
nl.

Bussen tijdelijk omgeleid
In verband met de jaarlijkse Do-
denherdenking op Plein 1945 op 4 
mei a.s. rijden lijn 75 en 82 via een 
omleidingsroute. Dit zal van 18.30 
tot 19:45 uur het geval zijn.

Lijn 75 in de richting IJmuiden: 
Hagelingerweg, Waterloolaan, Zee-
weg, Heerenduinweg, Spaarnestraat,  
Maasstraat, Merwedestraat , Lange 
Nieuwstraat. 

Lijn 75 in de richting Velsen-
Zuid: Lange Nieuwstraat,  Merwe-
destraat,  Heerenduinweg, Water-
loolaan, Zeeweg en Hagelingerweg.

Lijn 82 in de richting IJmuiden: 
Stationsweg / Pontplein, Minister 
van Houtenlaan, Waterloolaan, Hee-
renduinweg, Spaarnestraat, Maas-
straat, Merwedestraat  en Lange 
Nieuwstraat.

Lijn 82 in de richting Velsen-
Zuid: Lange Nieuwstraat, Merwe-
destraat, Heerenduinweg,  Water-
loolaan, Minister van Houtenlaan en 
Stationsweg.

De haltes Briniostraat, Stadsschouw-
burg en Plein 1945, Zeeweg en Hee-
renduinweg komen te vervallen. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt 
u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbe-
middeling, bureau discrimina-
tiezaken, ondernemersloket, 
openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u 
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft 
hiervoor geen netnummer te draai-
en. 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 inhoudelij-
ke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken heb-
ben, kunt u een afspraak maken 
met één van de vakspecialisten via 
14 0255. 

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert 
meldingen of klachten over dis-
criminatie. Bij het Klant Contact 
Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waar-
op u uw melding of klacht kunt no-
teren. Graag deze vervolgens ver-
sturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haar-
lem. Meer informatie op www.bd-
kennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 
alle vergunningen, beleid en veror-
deningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast 
wordt er ook gepubliceerd op de 
Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen De Jutter en 
De Hofgeest. Het elektronisch ge-
meenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de ver-
gaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
april  2017  tot en met  21 april  
2017 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 69, kappen boom 
(15/04/2017) 10014-2017
Hoofdstraat 240, vergroten woning 
(monument)  (19/04/2017) 10309-
2017

 
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 20, kappen 
twee bomen (19/04/2017) 10353-
2017

Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, wijzigen ge-
bruik naar sportschool  (21/04/2017) 
10621-2017

Driehuis
Valeriuslaan 68, wijzigen voor- en 
achtergevel (21/04/2017) 10625-
2017

Velsen-Noord

Melklaan 57, oprichten schuur 
(20/04/2017) 10548-2017

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-

nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, tijdelijk plaatsen van 
een bedrijfswoning (19/04/2017) 
25919-2016

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/ Laaglandersluis-
weg ongenummerd, verlengen ver-
gunning tijdelijke 150kV hoogspan-
ningsverbinding (24/04/2017) 5333-
2017.
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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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, 
wijziging gebruik Felison Termi-
nal voor openbare niet-reguliere pu-
blieksevenementen (20/04/2017) 
6837-2016
Eksterlaan 24, gedeeltelijk vervan-
gen kozijn vorgevel en plaatsen muur 
(21/04/2017) 2454-2017
Velserduinweg 161rd, plaatsen dak-
opbouw (21/04/2017) 3394-2017
Kennemerboulevard 250, plaat-
sen lichtreclame Apollo Hotel 
op voormalig Holiday Inn Hotel 
(24/04/2017) 7080-2017

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan/Mid-
denduinerweg ong. (Landje van 
Scholz), strijdig gebruik gron-
den t.b.v. viering Koningsdag 2017 
(19/04/2017) 5577-2017     

Driehuis
Van den Vondellaan 4, plaatsen dak-
kapel (24/04/2017) 5888-2017

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 45, plaatsen 
veranda (24/04/2017) 5512-2017

Van Rechtswege verleende omge-
vingsvergunning

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 52, plaatsen dakkapel 
(19/04/2017) 2991-2017

APV artikel 2:17 Evenementen

Santpoort-Noord
77ste Weleda Pim Mulierloop, loca-
tie Sportpark Groeneveen AV Suomi 
op 23 april 2017 van 09.30-13.00 uur 
(20/04/2017) 6002-2017

Pinksterjaarmarkt, locatie Landgoed 
Duin & Kruidberg op 5 juni 2017 van 
11.00 tot 17.00 uur (21/04/2017) 809-
2017

Velsen-Noord
Koningsdag, locatie Christina’s Bras-
serie, Wijkerstraatweg 195 op 27 
april 2017 van 14.00 uur tot 21.00 uur 
(21/04/2017) 8914-2017

Velserbroek
Villa’s Culinair Wijntheater, Vil-
la Westend van 25 mei tot en met 
28 mei 2017 van 14.00 tot 24.00 uur 
(24/04/2017) 6780-2017

Besluiten

Beleidsregel Woonurgentie
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft  in 
haar vergadering van 18 april 2017 
besloten:

- de Beleidsregel Woonurgentie vast 
te stellen

- de beleidsregel in werking te laten 
treden op 21 april 2017

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 21 april 2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl  

Inloopavond bestemmingsplan ‘IJmuiden Oost’
Op woensdag 10 mei 2017 houdt 
de gemeente Velsen een inloop-
avond naar aanleiding van het 
voorontwerp van het bestem-
mingsplan ‘IJmuiden Oost’, dat 
momenteel ter inzage ligt. Be-
langstellenden zijn tijdens de in-
loopavond welkom tussen 17.00 
en 19.30 uur in de Centrale Bibli-
otheek aan het Dudokplein 16 in 
IJmuiden.

Op de inloopavond is er gelegenheid 
tot het inzien van het voorontwerp-
bestemmingsplan en tot het stellen 
van vragen. Tijdens de bijeenkomst 
kunnen geen inspraakreacties wor-
den ingediend, dit kan schriftelijk 
gedurende de inspraaktermijn. 

Het bestemmingsplan regelt per 
pand of perceel wat de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden zijn. Bestem-

mingsplannen worden elke 10 jaar 
herzien. Het betreft een actualise-
rend bestemmingsplan. In het be-
stemmingsplan worden enkele (toe-
komstige) ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Het voorontwerpbestem-
mingsplan ligt sinds 31 maart jl. ter 
visie. Het bestemmingsplan kan di-
gitaal  worden geraadpleegd via de 
gemeentelijke website en op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het bestem-

mingsplan kan analoog worden in-
gezien bij de informatiebalie op het 
gemeentehuis aan het Dudokplein 
1 en in de Centrale Bibliotheek aan 
het Dudokplein 16 in IJmuiden. Om 
u ook na de inloopavond gelegenheid 
te bieden om een reactie in te die-
nen wordt de reactietermijn met een 
week verlengd.




