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Uit het college

• et aantal leerlingen bij e e  er aan de 
enhoornstraat in I muiden blij t toe-

nemen en daarom hee t de basisschool 
nu ruimte tekort. e e  er is een rede 

chool met een sportpro  el. emeen-
te elsen hee t besloten de school uit te 
breiden en gelijktijdig de g mnastiekzaal 
de ol  jnzaal achter porthal eewijk te 

verbouwen.  e nieuwbouw wordt in janu-
ari  in gebruik genomen. ot die tijd 
maken de leerlingen gebruik van de leeg-
staande lokalen bij de Pleiadenschool.

Meer in ormatie 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.

elsen 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. erder dienen de voorwaarden 
de belangen van de ondernemers die hun 
winkel willen openen. 

e vrijmarkt tijdens oningsdag is er-
voor iedereen, maar niet bedoeld voor 
commerci le doeleinden. Op deze manier 
blij t de elsense vrijmarkt een veilig en 
gezellig tre punt van aanbieders en koop-
lustigen en nieuwsgierige voorbijgangers. 

e voorwaarden staan allemaal op www.
velsen.nl en op de mededelingenpagina 

verder in deze krant. peciale aandacht 
voor de tape, die voor markering van de 
verkooplocaties wordt gebruikt. 

ringend verzoek om dat tape na a  oop 
van de vrijmarkt weer weg te halen, net als 
het restant van de niet verkochte spullen. 
( oto: Pi aba

Veilig en gezellig voor iedereen
Vrijmarkten Koningsdag 2018

Op Koningsdag (vrijdag 27 april) en op 
Hemelvaartsdag (donderdag 10 mei) 
haalt HVC geen afval op. Ook de afval-
brengstations zijn gesloten.

anneer uw inzameldag op deze dagen  
valt, wordt uw a val op een andere dag op-
gehaald. ijk op de digitale a valkalender 
via www.hvcgroep.nl o  de vernieuwde 

C app wanneer dit is.

Gewijzigde afvalinzameling

In de nieuwe bestuursperiode 2018 – 2022 
zal Arjen Verkaik geen deel meer uitma-
ken van het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen. Zodra het nieuwe 
college van burgemeester en wethouder 
van de gemeente Velsen is geïnstalleerd 
zal de heer Arjen Verkaik zijn functie van 
wethouder neerleggen.

In het voorjaar van  werd  rjen er-
kaik wethouder. rie volle bestuursperi-
oden hee t hij erop zitten. “ waal  mooie, 
maar ook overvolle jaren , aldus erkaik. In 
de a gelopen twaal  jaar was erkaik wet-
houder van onder meer economische zaken, 
sociale zaken en werkgelegenheid, verkeer 

en vervoer,  ruimtelijke ordening en  nan-
ci n. e -wethouder kijkt met genoe-
gen en dankbaarheid terug op de a gelopen 
drie bestuursperioden. “Ik heb een aantal 
mooie resultaten mogen bereiken, zoals de 
omvorming van de Meergroep naar I mond 

erkt . Ik heb bedrij sleven en onderwijs in 
beweging gebracht voor een gericht arbeids-
marktbeleid en bijgedragen aan een gezonde 
haveneconomie.

et politiek-bestuurlijke werk is nooit a , al-
dus wethouder erkaik. Maar hij acht de tijd 
rijp  voor verandering en vernieuwing. aar-
om hee t hij besloten te stoppen met zijn 
werk als wethouder.

Wethouder Verkaik stopt ermee

De gemeente Velsen heeft vorige week 
o�  cieel het havenbeheer van de Grote
Houtkade in Velsen-Noord overgedragen
aan Zeehaven IJmuiden N.V. De gesloten
overeenkomst voor het havenbeheer van
de Grote Houtkaden is een opmaat naar
intensief en duurzaam gebruik van de ha-
vens in Velsen en de IJmond.

orig jaar hee t elsen het terrein achter 
de rote outkade uitgegeven aan M  

rote out . . Nu het havenbeheer wordt 
verzorgd door eehaven I muiden N. . is de 
verwachting dat de aanwezige economische 
kansen worden verzilverd. 

e zeehaven in I muiden laat de a gelopen 
jaren een sterke groei zien. ooral de maak-
industrie en de o  shore activiteiten. r is 
veel vraag naar kaderuimte in de regio. 

eehaven I muiden N. . hee t veel kennis 
en ervaring op het gebied van havenbeheer. 

e hebben een duidelijk plan om de rote 
outkade zo intensie  mogelijk te gebrui-

ken en gunstig uit te baten. Ook is er sprake 
van een goede samenwerking  met M O, ge-
bruiker van het terrein achter de kade. Op de 
oto( einder eidijk  wethouder erkaik 

en Peter van de Meerakker van eehaven 
I muiden N. . ( oto: einder eidijk

Beheer Grote Houtkade 
naar Zeehaven IJmuiden N.V.

Tot en met zondag 27 mei 2018 worden 
in de spooronderdoorgang bij Santpoort  
herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan 
de slijtlaag van de HOV busbaan. De bus-
baan bleek niet egaal.  De verwachting is, 
dat de busrit na de werkzaamheden een 
stuk comfortabeler wordt.

Werkzaamheden
e werkzaamheden vinden plaats op maan-

dag t m zaterdag van .  tot 1 .  uur. 
an- en a voer van materialen vindt plaats 

vana  de antpoortse ree .

Tijdelijke omleiding bus 385
oor de werkzaamheden rijdt lijn 5 tijde-

lijk via een omleidingsroute. at betekent 
dat de bus tijdens deze periode bij een drie-
tal haltes niet stopt. it zijn de haltes es-
terveld, tadschouwburg en riniostraat. 

ervangende haltes zijn de ondellaan in 
riehuis en de eeweg in I muiden.

Meer informatie
oor meer in ormatie over de dienstrege-

ling en het plannen van uw reis kunt u te-
recht op de www.conne ion.nl.

Herstelwerkzaamheden aan 
spooronderdoorgang HOV Velsen

Afgelopen zaterdag 21 april jl. heeft 
burgemeester Dales een Koninklij-
ke onderscheiding uitgereikt aan de 
heer Krijn de Best in het Apollohotel in 
IJmuiden.

e heer e est werd benoemd tot id-
der in de Orde van Oranje Nassau. e heer 

e est is medeoprichter van de tichting 
Nepal. eze stichting zet zich in voor de 
ontwikkelingssamenwerking in Nepal en 
in het bijzonder op het terrein van onder-
wijs. ( oto: gemeente elsen

Koninklijke onderscheiding 
voor de heer Krijn de Best
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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

Openingstijden 30 april t/m 13 mei (meivakantie)

    Recreatiebad   Wedstrijdbad
Maandag 30 april  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Dinsdag 1 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Woensdag 2 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Donderdag 3 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Vrijdag 4 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Zaterdag  5 mei  10.30-16.00 uur   12.00 15.00 uur
Zondag 6 mei   09.00-12.00 uur( gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
    12.00-16.00 uur   12.00-16.00 uur 
Maandag 7 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Dinsdag 8 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Woensdag 9 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Donderdag 10 mei 09.00-16.00 uur   09.00-15.00 uur
Vrijdag 11 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Zaterdag 12 mei  10.30-16.00 uur   12.00 15.00 uur
Zondag 13 mei  09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
    12.00-16.00 uur   12.00-16.00 uur

(Vakantie)nieuws uit 
zwembad de Heerenduinen

Het banen zwemmen op maandag van 13.00 tot 15.00 uur vervalt. Alle aquasporten en het 
baby-peuterzwemmen komen te vervallen. Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openings-
tijden voor het wedstrijd- en recreatiebad. De particuliere zwemlessen gaan door tijdens 
de vakantie. Van 30 april t/m 13 mei ligt in het wedstrijdbad de Clownvis-hindernisbaan! 
(foto: aangeleverd)

Op zondag 6 mei organiseert het nieuwe 
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmui-
den zijn eerste activiteit voor publiek. 
Van 10.00-17.00 uur is jong en oud van 
harte welkom in IJmuiden aan Zee bij het 
paviljoen Nova Zembla naast de klimto-
ren aan het Kennemermeer. Op deze dag 
geven de partners van BRAK! een voor-
proefje van de programma’s die dit nieu-
we centrum in 2018 en 2019 gaat orga-
niseren.

Deelname
Deelname aan de activiteiten is gratis. In 
verband met de beperkte ruimte is aan-
melden voor de lezing en de rondleidingen 
noodzakelijk. Meer informatie: www.brak.
ijmuiden.nl 

Programma
Een greep uit het programma van zondag 6 
mei: 
• Om 11 uur komt tv-boswachter rjen 

Postma  vertellen over klimaatverande-
ring en de invloed hiervan op de natuur. 
Aansluitend kun je met hem mee op 
strandexpeditie.

• e hele dag organiseert het Pieter er-
meulen Museum een klimaatontdek-
kingstocht voor kinderen vanaf 4 jaar en 
hun ouders. 

• s Middags vana  1 .  uur zijn er bui-
tenavonturen te beleven met Oerrr. el  

de natuur ontdekken, met je blote voeten 
in het zand en door de modder. Dat voelt 
lekker!

• s Middags zijn er meerdere  natuurwan-
delingen met een gids.  Deze duren een 
uur. Wel even van te voren opgeven. 

• ana  14.  uur kun je met uttersgeluk 
bekijken hoe plastic  in de zee terecht 
komt en plastic soep vormt. Hoe houden 
we de stranden schoon   a zel  jutten   
en maak daarna de  mooiste dingen van 
het gevonden plastic.

• ij het paviljoen Nova embla en bij di-
verse foodtrucks zijn hapjes en drankjes 
te koop.

• n last but not least: de klimtoren van 
P N is die dag opengesteld. Onder be-
geleiding van ervaren instructeurs kun 
je deze beklimmen. Minimumleeftijd:  7 
jaar.

 I muiden is een initiatie  van ge-
meente Velsen in samenwerking met Pie-
ter ermeulen Museum, Natuurmonu-
menten, P N, IMO Nederland, rbode 
Maritiem, ennemerstrand N , ondor 
Wessels Vastgoed en Universiteit Leiden. 

 I muiden onderzoekt de mogelijk-
heden voor samenwerking met overige ge-
interesseerde partijen zoals Wageningen 
Marine esearch, NMI en  en  media 
(uitgever van uest en National eograp-
hic). 

Ga mee op klimaatavontuur 
met BRAK! IJmuiden

Als er in de gemeente een zeer ernstig 
incident plaatsvindt met grote gevolgen 
(grote brand, ongeluk of ramp) wil je na-
tuurlijk snel op de hoogte zijn van de laat-
ste informatie.

Veel van die  informatie komt dan van de 
hulpdiensten (brandweer, ambulance of po-
litie).  Deze zijn georganiseerd bij de Veilig-

heidsregio Kennemerland (VRK). Als er dus 
iets gebeurt, is de website van de VRK een  
belangrijke informatiebron(www.vrk.nl). 
Maar omdat veel mensen eerder kijken op de 
gemeentelijke website, wordt op www.vel-
sen.nl direct een informatiebalk geplaatst 
met een korte tekst en een doorverwijzing 
naar de website van de VRK. Zo bent u direct 
op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Wist u dat….
Bij crisissituaties er direct in-
formatie op de website staat?

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.  uur ranslegging egraa plaats uinho  in I muiden-Oost. urgemeester 
Dales legt samen met wethouder Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei 
Velsen een krans bij het herdenkingsmonument en een bloemstuk bij 
het Indië-monument

1 .45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur Herdenking in het gemeentehuis met toespraken en muzikale inter-
mezzo s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945.  Bloemen en kransen kunnen tus-
sen 16.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis 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 muziekvereniging Soli en het zangkoor 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  
ilhelmus

20.05 uur Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging en aanvang 
defi lé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele 
bloemlegging.

20.20 uur Einde programma

Dodenherdenking 4 mei 2018
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U heeft ze vast wel op straat gezien. Kin-
deren van alle groepen 7 in Velsen op 
de fi ets, die meededen aan het jaarlijk-
se verkeersexamen. De resultaten liepen 
uiteen.

Elk jaar komt het verschil in fi etservaring 
weer naar voren uit de resultaten van de 
fi etsexamens. Kinderen, die door hun ou-
ders naar school worden gebracht, missen 
voldoende ervaring, zijn onzeker en maken 
fouten. Echter kinderen die dagelijks op de 
fi ets zitten, scoren beter dan deze zogehe-
ten ‘achterbankkinderen’. Een conclusie 
die ook landelijk door Veilig Verkeer Ne-
derland (VVN) is getrokken.

Laat kinderen veel fi etsuren maken!
“Het is belangrijk voor de fi etsvaardigheid 
van kinderen dat ze veel fi etsuren maken”, 
aldus José de Jong namens Veilig Verkeer 
Nederland. Ook de VVN streeft ernaar om 
alle kinderen veilig te laten fi etsen. Hoe-
wel concrete cijfers nog ontbreken, merkt 
VVN dat ouders steeds vaker de fi ets la-

ten staan als ze hun kinderen naar school 
brengen. Ouders vinden het handiger om 
de kinderen snel met de auto te brengen, 
zodat ze zelf verder naar hun werk kunnen 
rijden. Geen goede zaak volgens VVN. “Op 
de fi ets leren schoolkinderen hoe het ver-
keer loopt, hoe snel voertuigen gaan. Voor 
de ontwikkeling van het verkeersinzicht is 
het belangrijk om jong te beginnen. Als ze 
er pas mee beginnen op hun twaalfde, dan 
missen ze dat.”

Leerlingen in Velsen
De kinderen van groep 7 van de Velsense 
basisscholen zijn eerst met het schriftelij-
ke VVN-examen getoetst of ze de verkeers-
kennis beheersen, inzicht hebben in ver-
keerssituaties en of ze zich bewust zijn van 
het belang van veilig verkeersgedrag. In de 
afgelopen weken hebben deze kinderen ook 
op de fi ets in de diverse dorpskernen het 
praktische Verkeersexamen gedaan. Dat 
wordt lokaal door vrijwilligsters met steun 
van de gemeente georganiseerd.(foto: ge-
meente Velsen)

‘Achterbankkinderen fi etsen 
doorgaans onveiliger’

De gemeente Velsen geeft gezinnen met 
een laag inkomen gratis toegang tot één 
van de drie speeltuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van 
het minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan 
kunt u een aanvraag indienen voor een sei-
zoenkaart voor één van de drie speeltuinen 
in Velsen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin 
Zeewijk of Speeltuin De Veilige Haven. Met 
de seizoenkaart heeft het hele gezin toe-
gang tot de speeltuin.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen: www.vel-
sen.nl. Zoek vervolgens op ‘speeltuin’. U 
kunt daar het aanvraagformulier downloa-
den. 
Ontvangt u een uitkering van de gemeente 
Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier 
thuisgestuurd. 

Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u 
voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u 

snel daarna een brief met informatie. Met 
deze brief krijgt u gratis toegang tot één van 
de drie speeltuinen. (foto: Pixabay)

Gratis naar de speeltuin 
voor gezin met laag inkomen

Ondergrondse containers voor restafval 
bij hoogbouw Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid en Driehuis worden straks 
afgesloten.

Vanaf 15 mei 2018 zijn deze alleen nog 
maar open te krijgen met een afvalpas van 
huishoudens in deze dorpen, die niet be-
schikken over een rolcontainer. Deze af-
valpas is dezelfde als die wordt gebruikt 
voor het afvalbrengstation.

Meer informatie over het afsluiten van 
de containers, het gebruik van de afval-
pas of het aanvragen van een nieuwe af-
valpas, vindt u terug op www.velsen.nl/
meer-waarde-uit-afval. Als u vragen heeft, 
stuurt u dan een  mail aan afval@velsen.nl.

De bestaande containers voor restafval 
in Velsen-Noord en Velserbroek worden 
naar verwachting tweede helft juni afge-
sloten. IJmuiden volgt in oktober.

In Santpoort en Driehuis
Ondergrondse containers 
voor restafval alleen 
toegankelijk met afvalpas

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 14 april 2018 tot en met 
20 april 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Margadantstraat 48, interne verbouwing 
(unit 08/09) IJmuider Delta (17/04/2018) 
5068-2018
Schoutenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(18/04/2018) 5093-2018 

Jacob van Heemskerkstraat 42, plaatsen 
dakopbouw (16/04/2018) 5003-2018

Santpoort-Zuid
Passtoorsstraat 5, legaliseren erfafschei-
ding (16/04/2018) 4996-2018
Zinneveltlaan 8, plaatsen dakkapel 
(16/04/2018) 5025-2018
Weiland ten zuiden van Van Dalenlaan 122 
en ten oosten van Bloemendaalsestraatweg 
4, verplaatsen bedrijf (20/04/2018) 5260-
2018

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 19, plaatsen 
dakopbouw (15/04/2018) 4947-2018

Cotélaan 21, kappen boom (17/04/2018) 
5088-2018
Cotélaan 23, wijzigen gevel (20/04/2018) 
5248-2018
Hoofdstraat ong., plaatsen evenementen 
display (18/04/2018) 5131-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, wijzigen gevel 
(20/04/2018) 5226-2018

Velserbroek
Hogemaad 33, plaatsen 2 dakkapellen 
(17/04/2018) 5077-2018

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123b, plaatsen be-
tonnen waterreservoir (17/04/2018) 5095-
2018
Minister van Houtenlaan 35, kappen boom 
(18/04/2018) 5097-2018
Parkweg ong., vervangen evenementen dis-
play (18/04/2018) 5126-2018 

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen tijdelijke units 
voor opslag van wind- en watersportonder-
delen (19/04/2018) 5179-2018
Stratingplantsoen 15, interne verbouwing 
(19/04/2018) 5175-2018.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Beukenstraat 28, plaatsen dakopbouw 
(19/04/2018) 3697-2018
Cepheusstraat 29, plaatsen afvoerkanaal 
(16/04/2018) 2537-2018
Radarstraat ong., oprichten 63 apparte-
menten met stallingsgarage (17/04/2018) 
32242-2017
Pegasusstraat 40, Andromedastraat 1a, 1b 
en 1c, plaatsen twee dakkapellen en wijzi-
gen voorgevel (17/04/2018)
Kennemerlaan 52a t/m d, herindelen eerste 
verdieping ten behoeve van 4 bestaande ap-
partementen (17/04/2018)
Makreelkade 9, plaatsen weegbrug 
(23/04/2018) 2810-2018

Driehuis
Valeriuslaan 10, plaatsen dakopbouw 
(19/04/2018) 3468-2018

Santpoort-Noord
Spaarnberglaan 12, kappen 3 bomen 
(16/04/2018) 4051-2018
Kweekerslaan 8, bouwen 4 woningen met 
bijgebouwen (16/04/2018) 12594-2017

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren uitbrei-
ding fi etsenstalling (16/04/2018) 2752-
2018

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 94, plaatsen dakop-
bouw op bestaande zolderverdieping 
(16/04/2018) 580-2018
Reyndersweg 1, vervangen vetvangput 
(18/04/2018) 4360-2018

Velserbroek
Zwanebloembocht 159, plaatsen dakkapel 
(19/04/2018) 3599-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 

IJmuiden
Kingsdayparty, op 27 april 2018 van 12.00 
tot 21.00 uur, locatie: straat en middenberm  
voor café de Gri�  oen, nabij Trompstraat 
79a, (19/04/2018) 3258-2018        

Santpoort-Noord
Weleda Pim Mulierloop, op 22 april 2018 
van 9.30 tot 13.00 uur, locatie: start/ fi nish 
Sportpark Groeneveen, (17/04/2018) 2407-
2018
Koningsdag op 27 april 2018 van 10.00 tot 
20.00 uur, locatie:  Landje van Scholz tussen 
Middenduinerweg en Burg. Enschedélaan 
(18/04/2018) 2069-2018

Driehuis
Koningsdagviering op 27 april 2018 van 
10.00 tot 21.30 uur, locatie: veld Aagtenvon-
klaan, (18/04/2018) 2265-2018

Velserbroek
Haarlem Night Skate, op 20 juni, 18 juli en 
15 augustus 2018 van 20.00 tot 22.00 uur, lo-
catie: start/fi nish Vestingplein / Polderhuis 
(18/04/2018) 3017-2018.

Aanvragen (vervolg)
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
Kennemerlaan 91, splitsen woning in 2 ap-
partementen (16/04/2018) 1009-2018
Celsiusstraat ong., oprichten 16 garage-
boxen (20/04/2018) 2757-2018

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 195rd, afwijken bestem-

mingsplan voor logiesfunctie voor boven-
woning (18/04/2018) 2519-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan 
voor een evenement van 10 t/m 13 mei 2018 
(villa’s culinair wijntheater) (20/04/2018) 
2037-2018

Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een omgevingsvergunning te verlenen 
voor de onderstaande aanvraag. De aan-
vraag, de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 15 september 2017 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Publieksza-

ken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het menu 
Actueel / Inzage (ontwerp)besluiten. Tij-
dens deze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen tegen de ont-
werpomgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Kruitenstraat 13 – brandveilig gebruik ge-

bouw (24/04/2018) 3357-2018

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

Sanpoort-Zuid
Avondvierdaagse Brederode Dalton-
school, op 5 juni rondom de Brederode 
Daltonschool, Willem de Zwijgerlaan 110 
(16/04/2018) 5014-2018

Velserbroek
Avondvierdaagse,op 12 t/m 15 juni van 17.30 
tot 21.00 uur, locatie: in en om Velserbroek 
(18/04/2018) 11243-2018
2Generations Beach Edition, op 7 juli van 
16.00 tot 00.00 uur, locatie: strand Villa 
Westend (18/04/2018) 5128-2018

Vrijmarkt Koningsdag 2018
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat 
in de Gemeente Velsen vrijmarkten wor-
den gehouden. Gelet op de brandveilig-
heid en de belangen van ondernemers die 
hun winkels willen openen, heeft het colle-
ge van Burgemeester en Wethouders voor 
de vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek 
een aantal voorwaarden opgesteld. In an-
dere dorpskernen zijn vrijmarkten ook toe-
gestaan mits dezelfde voorwaarden in acht 
genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen 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 gedeelte 

vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Markt-
plein). Let op: een gedeelte van de K. Ze-
gelstraat wordt middels hekken en een 
geslotenverklaring C1 afgesloten voor ver-
keer 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 on-
der 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 worden 
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 mo-
gen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, 
voor deuren en/of op brandkranen worden 
neergezet.

6.  Eventuele materialen die over de weg wor-
den opgehangen, dienen op een hoogte van 
minimaal 4,2 meter te worden gespannen.

7.  Commerciële verkoop door detailhande-
laren is verboden. Alleen verkoop van ge-
bruikte artikelen door particulieren is toe-
gestaan. 

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, 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 over-

gebleven spullen mee te nemen of in de 
daarvoor bestemde containers (in IJmui-
den) weg te werpen en de ingenomen 
plaats weer schoon achter te laten.

14. Alle door de gemeente, politie en/of brand-
weer gegeven aanwijzingen moeten direct 
worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles ge-
houden worden met betrekking tot de opge-
legde voorwaarden.
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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 het 
KCC (klantencontactcentrum) in het ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Kapmelding
Twee bomen (Prunus) aan De Lethstraat  12 Velsen-Noord  om meer ruimte te geven voor het doorrijden van grotere voertuigen. 
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