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Herstel stormschade

Noordpier wordt
twee weken afgesloten
De Noordpier wordt van 15 mei 
tot en met 30 mei afgesloten.

In deze periode wordt de storm-
schade uit december vorig jaar her-
steld. Vanaf 12 mei vinden herstel-
werkzaamheden plaats aan het 
metselwerk van de muur. Vanaf 15 

mei wordt ook de betonverharding 
op de pier hersteld. Hiervoor is de 
Noordpier vanaf het ‘blokkenop-
slagterrein’ tot en met 30 mei ge-
heel afgesloten. Daarna is de pier 
weer toegankelijk voor wandelaars 
en sportvissers. (foto: gemeente 
Velsen)

Lintjesregen in Velsen: elf Velsenaren geëerd
Vrijdag 25 april was de dag van 
de lintjesregen. In Velsen werden 
elf inwoners in het zonnetje gezet 
voor hun jarenlange inzet op di-
vers gebied.

Sommigen werden met een smoes-
je naar het gemeentehuis van Velsen 
gelokt. Eén persoon is benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje Nas-
sau. Tien Velsenaren zijn benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Burgemeester Franc Weerwind 
reikte afgelopen vrijdag de Konink-
lijke onderscheiding uit aan vier 
vrouwen en zeven mannen. Op de 
foto (Reinder Wiedijk) te zien voor-
aan vlnr: Johan Poppe, Martha Stra-
tes, Ria van Schie, Piet de Jong, Af-
ra Bol-Verdonk en Bert Spanjaard. 
Achteraan vlnr: Bert Kurpershoek, 
Suus Kurpershoek-de Vries, Anto-
nio Hammerstein, Riekelt de Boer, 
burgemeester Franc Weerwind en 
Peter Iskes. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Biologisch afbreekbaar middel

Milieuvriendelijke 
onkruidbestrijding
Dit jaar gaat de gemeente op 
wegen en zo nodig in plantsoe-
nen milieuvriendelijk en effi-
ciënt het onkruid te lijf. Zo zal 
Velsen gebruik maken van het 
middel Ultima, dat geen bedrei-
ging vormt voor de gezondheid 
van mens en dier. Het is name-
lijk glyfosaatvrij met als werk-
zame stof pelargonzuur, een bi-
ologisch afbreekbaar, maar niet 
reukloos zuur.

Dit zuur, vermengd met water, tast 
de groene delen van de diverse on-
kruiden aan, waarna deze afster-
ven. Enkele testen binnen onze ge-
meente in het afgelopen jaar zijn 
succesvol gebleken. In Rotterdam 
en diverse andere steden wordt al 
langere tijd gebruik gemaakt van 
het milieuvriendelijke middel. 

Het aanstaande verbod (medio 
2015) op het gebruik van glyfosaat 
bevattende middelen, waaronder 
Round-Up, was reden om al van-
af 2012 andere manieren van be-
strijding uit te testen. Bestrijding 
met heet water, stoom of bran-
ders bleek geen geschikte metho-
de. Voorlopig gaat Velsen dan ook 
Ultima gebruiken. Los daarvan zal 
HVC ( huisvuilcentrale )haar bor-
stelmachines blijven inzetten. 

Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard staat het bewoners vrij 
om zelf de borstel ter hand te ne-
men om onkruid van het trottoir te 
verwijderen. Ook is het aan te be-
velen om bij de bestrijding van on-
kruiden in uw eigen tuin de juiste 
middelen te gebruiken. Zo werken 
we samen aan een gezond milieu in 
Velsen!
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Dodenherdenking 4 mei
Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roe-
pen iedereen op om deel te nemen aan het herdenkingsprogram-
ma van 4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag half-
stok uit te hangen als een eerbetoon aan hen, die hun leven gaven 
voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost. Bur-
gemeester 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 herdenkingsmonu-
ment.  

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale in-
termezzo’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 Wes-
terveld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Wes-
terveld

19.35 uur Muzikale bijdrage door Felison Brass en Operagezelschap 
Bel Canto

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van 
het  ‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

(foto: Gemeente Velsen)
Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar 
je dingen op zet die je voor el-
kaar kunt doen, en waar je om 
dat soort dingen vraagt. Wat vin-
den Velsenaren daarvan? Hebben 
ze er ervaring mee, ideeën over? 
Een stagiair van de gemeente 
Velsen doet er onderzoek naar.

BUUV is de sociale marktplaats 
voor en door bewoners van Bever-
wijk, Heemskerk en Velsen. BUUV 
draait om dingen die buurt- of stads-
genoten voor elkaar kunnen doen. 
Dit kan van alles zijn: koken, samen 
iets ondernemen, de hond uitlaten, 
een lift naar de huisarts, een klusje 
in huis of de tuin, hulp met compu-
ters, en ga zo maar door. 

Als BUUV hoeft u echt niet altijd 
klaar te staan. U kunt ook af en toe 
een handje helpen; gewoon wan-
neer het u uitkomt. Want wat voor 
u een kleine moeite is, kan voor een 
ander juist heel veel betekenen. Be-

ter een goede BUUV dan een verre 
vriend.

De IJmond-gemeenten zijn be-
nieuwd of BUUV IJmond aansluit 
bij de wensen van haar inwoners. 
Wilt u uw ervaring met BUUV met 
ons delen? Hebt u bijvoorbeeld een 
juiste match gehad en heeft u tips? 
Of wilt u ons vertellen wat uw over-
weging is om bewust geen BUUV’er 
te worden? Uw reactie kunt u sturen 
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw ge-
gevens worden anoniem behandeld.

Het onderzoek loopt tot eind mei; de 
resultaten worden eind van de zo-
mer verwacht.

Elektrische apparaten
Hebben uw kinderen niet alle elek-
trische apparaten verkocht op de 
vrijmarkt tijdens Koningsdag? Le-
ver ze dan nu in bij de milieustraat 
van HVC ( huisvuilcentrale) in Vel-
sen-zuid. De eerste honderd in-
leveraars krijgen gratis het span-
nende jeugdboek ‘Schaduw over 
Koningsdag’. Ook worden er 500 
kanskaarten uitgedeeld, met kans 
op een leuk uitje voor het hele 
gezin. Kapotte spaarlampen zijn 
eveneens welkom.

Besparing grondstoffen
Recycling is heel belangrijk. Want 
door hergebruik behouden we de 
grondstoffen voor generaties na ons. 

Ook komen schadelijke stoffen niet 
terecht in het milieu. Kleine elek-
trische apparaten worden via Wecy-
cle voor meer dan 75% hergebruikt. 
Spaarlampen zelfs voor meer dan 
90%. Kunststoffen, ijzer, glas, ko-
per: het worden allemaal weer nieu-
we grondstoffen. Om te kunnen re-
cyclen moeten apparaten en spaar-
lampen wel apart worden ingele-
verd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo 
per persoon in de vuilnisbak. Zon-
de, want zo gaat 35 miljoen kilo ver-
loren voor recycling. Onder het mot-
to ‘hergebruik doen we samen’ wil 
Velsen dit samen met de stichting 
Wecycle tegengaan. (foto: Gemeen-
te Velsen)
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Sportweek Velsen 2014
Van 19 t/m 26 april hebben in de 
gemeente Velsen meer dan 100 ac-
tiviteiten plaats gevonden in het 
kader van de Nationale Sportweek. 
Diverse sportinstellingen heb-
ben hun deuren open gezet voor 
de Velsenaren. De belangstelling 
voor de clinics, inlooptrainingen en 
sportdemonstraties was wisselend.

Zo was er voldoende belangstelling 

voor de activiteiten voor kinderen tot 
en met 12 jaar, maar liet de opkomst 
van volwassenen voor de diverse 
sporten te wensen over. Vermoedelijk 
is dit te wijten aan het feit, dat Pasen 
en Koningsdag dit jaar in de sport-
week vielen. Hierdoor vonden vele ac-
tiviteiten tegelijkertijd plaats. Op het 
veld van FC Velsenoord uit Velsen-
noord werd meidenvoetbal gespeeld. 
(foto: Gemeente Velsen)

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

Donderdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Vrijdag 2 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 5 mei  Bevrijdingsdag 
Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Bedrijven en instellingen sluiten 130 ‘deals’

Eerste Beursvloer Velsen groot succes!
De eerste editie van Beursvloer 
Velsen in het Tata Steel Stadion 
op 22 april was geslaagd. Bedrij-
ven en instellingen sloten maar 
liefst 130 ‘deals’ zonder dat er 
ook maar één euro aan te pas 
kwam. Overduidelijk is geble-
ken dat deze twee ‘marktpartij-
en’ veel voor elkaar kunnen be-
tekenen.

Zo’n 25 bedrijven en 40 maat-
schappelijke organisaties kwamen 
in Velsen-zuid bijeen om elkaar 
te helpen met inzet voor mens-
kracht, middelen, kennis en klus-
sen. Zo vroeg een vereniging om 
het gebruik van klapstoelen voor 
hun jaarlijkse evenement en bood 

een commercieel bedrijf juridisch 
advies aan. Ook werden er ideeën 
uitgewisseld om afdelingsuitjes te 
verbinden aan een goed doel. Zon-
der te spreken over geld troffen vra-
gers en aanbieders elkaar met veel 
enthousiasme. Beursvloer is een 
initiatief van lokale ondernemers, 
Stichting Welzijn en de gemeente. 

Met deze eerste versie van Beurs-
vloer Velsen is het startsein gege-
ven voor het blijven uitwisselen 
van vraag en aanbod. Dus hebt u als 
bedrijf iets te bieden of een vraag 
als organisatie? Kijk eens op www.
beursvloervelsen.nl. Wie weet kunt 
u digitaal een match maken! (foto: 
Gemeente Velsen)
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Special Stadspark 
Ontwerp Stadspark

Het ontwerp van het park is gebaseerd op het 
idee om  de verbinding met de Heerenduinen 
te versterken en deze doorlopende groenzone 
duidelijk herkenbaar te maken in IJmuiden. 
Overbodige verkeersverbindingen zijn 
opgeheven zodat het mogelijk was om een 
aaneengesloten groengebied te maken.  
Aan de zijde van Duinwijk is het glooiende 
duinlandschap doorgezet. 

Dit gedeelte is meer begroeid en biedt ruimte 
aan de nieuwe woonbebouwing die zoveel 
mogelijk is opgenomen in het landschap. 
Aan de zijde van het centrum is een veel 
opener landschap gerealiseerd met ruimte 
voor recreatieve voorzieningen. De route 
van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen is 
omgevormd tot een stadsboulevard met een 
bomenlaan en zitplekken die uitkijken over 
het park. Het park heeft een hoofdroute over 
de gehele lengte, die doorbroken wordt door 
diverse dwarspaden.  
 
De met het landschap glooiende paden  
leggen een verbinding tussen de omringende 
wegen. Voor deze paden zijn de klinkers uit 
de opgeheven wegen gebruikt. Daarnaast 
zijn er dwarspaden die vanuit woningen het 
park in lopen. Deze paden snijden door de het 
glooiende landschap heen met keerwanden.

In deze special informeren wij u over het ontstaan van het Stadspark, wat er allemaal kan en hoe nu verder.

In de loop der tijd raakte het gebied versnipperd 
door de vele verkeersverbindingen en was er 
nauwelijks sprake meer van recreatie.  Daarom 
is deze van oorsprong groene ruimte in 2000 
benoemd tot zogeheten  ontwikkelgebied in het 
kader van het project Stad en Milieu. Dit met de 
bedoeling het gebied aantrekkelijker en veiliger 
te maken. Nieuwe woningen, veiliger verkeer, 
maar ook meer groen en recreatie voor jong 
en oud.  In IJmuiden levert de nabijheid van 
industrie en bijbehorende milieuwetgeving de 
nodige beperkingen op. In samenwerking met 
Dura Vermeer was het mogelijk om  het project 
Stad en Milieu handen en voeten te geven en 
de gewenste  stedelijke vernieuwing door te 
voeren.

Voor de verbetering van het leefklimaat werd 
uitgegaan van:
• Een gevarieerd woningaanbod;
•  Een heldere verkeerstructuur en vergroten 

van de verkeersveiligheid;
•  Het verbeteren van het uiterlijk van de buurt: 

een schone en goed onderhouden omgeving;
•  Een kwaliteitsverbetering van de 

buitenruimte 
•  Meer speelgelegenheid voor kinderen en 

voorzieningen voor jongeren.

Als doel werd gesteld dat het Moerberg-
plantsoen samen met het Gijzenveltplantsoen 
moest uitgroeien tot de belangrijkste 
groenvoorziening binnen IJmuiden. 

Met deze doelstelling in het achterhoofd is 
door Dura Vermeer in samenwerking met 
de Stijlgroep een ontwerp voor het gebied 
gemaakt dat de basis vormde voor de verdere 
ontwikkeling. Dit ontwerp kreeg de naam 
Stadspark.

De groenzone van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen vormt in het wederopbouwplan van Dudok de 
scheidslijn tussen het centrum van IJmuiden en Duinwijk. De ankervorm, haaks op de ‘ruggengraat’ van 
IJmuiden, de Lange Nieuwstraat, legt dwars door IJmuiden een verbinding tussen de Heerenduinen en 
het Noordzeekanaal.

Ontstaan van het Stadspark

Stadspark geopend
Woensdag 23 april 2014 knipte wethouder 
Ronald Vennik het lint door waarmee het 
Stadspark in IJmuiden werd geopend. De 
opening was een reden voor  verschillende 
activiteiten die middag. Zo konden kinderen 
zich laten schminken en vormden een  
poffertjeskraam en een levend standbeeld het 
feestelijke decor. Ook was er een skatewedstrijd 
georganiseerd door de Stichting Skate Cultuur. 
Wethouder Annette Baerveldt reikte aan 
het eind van de middag de prijzen uit aan de 
winnaars van de skatewedstrijd.

Links: Wethouder  
Ronald Vennik opent 
het Stadspark

Boven: Uitreiking 
van de prijzen door 
Wethouder Annette 
Baerveldt

mei 2014
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Colofon Velsen, 2014 

Deze special is een uitgave van: 

Gemeente Velsen 
Dudokplein 1 1970 AL IJmuiden 
Telefoon: 0255-567200 
Fax: 0255-567760 

E-mail: gemeentevelsen@velsen.nl 
Internet: www.velsen.nl 

Ambtelijk opdrachtgever:  
De heer A.Los 
Projectleider: De heer M. Sloog 
Redactie: Mevrouw M. Kruizenga en 
Mevrouw K. Buis 
Fotografie: Gemeente Velsen 
Reinder Weidijk 

Wijkplatforms
IJmuiden-Noord en Zee- en Duinwijk. 

Voor vragen over de betrokkenheid 
van de wijkplatforms kunt u terecht  
bij Johan Zwakman (IJmuiden-Noord) 
of Ina de Vos (Zee- en Duinwijk). 

zeeduinwijk@wijkplatformsvelsen.nl 
ijmuidennoord@wijkplatformsvelsen.nl  
www.wijkplatformsvelsen.nl 

Wat kan 
er niet in het 
Stadspark?
Het Stadspark biedt ruimte voor 
iedereen. De gemeente is blij, dat 
het park nu al zo intensief gebruikt 
wordt. Daar was het uiteindelijk 
allemaal om te doen!  
Maar de nieuwe inrichting vraagt ook 
om aangepast gebruik, het is immers 
geen braakliggend gebied meer. 
Dat betekent dat het niet de bedoeling 
is dat er gefietst wordt in het groen, 
hondenpoep wordt achtergelaten op 
speelplekken en afval op de skatebaan 
wordt neergegooid.

Wat kan er allemaal in het Stadspark?

 Spelen
Aan beide zijden van het park zijn 
speelplekken voor kinderen van alle  
leeftijden. Met verschillende speel-
toestellen zoals schommels, glijbanen, 
draaimolens en zelf een kabelbaantje.

 Sporten
Er zijn verharde voetbal- en basketbal 
veldjes en diverse grasvelden die 
voor allerlei sporten kunnen worden 
ingezet. Daarnaast is er een hoek met 
fitnesstoestellen zodat een hardloop-
rondje door de Heerenduinen 
gecombineerd kan worden met wat 
oefeningen in het park. 

 Een wandeling met de hond
Ook voor een wandeling met de hond is het park zeer geschikt. Honden kunnen van het hele park gebruik 
maken maar zijn niet toegestaan op de speelplekken (deze zijn d.m.v. paaltjes gemarkeerd). Aan de 
zijde van het Moerbergplantsoen is naast de rotonde een veld waar honden los mogen lopen (eveneens 
gemarkeerd). Aan de zijde van het Gijzenveltplantsoen is het veld tussen de Rijn- en Hunzestraat en 
het gebied dat langs de Heerenduinweg loopt als losloopgebied beschikbaar. Ook het terrein dat nog 
ontwikkeld moet worden is tijdelijk als losloopgebied beschikbaar. In de rest van het park geldt, zoals in al 
het openbare gebied, een aanlijn- en opruimplicht. Aan beide zijde van het Stadspark komen opruimzakjes 
te hangen en worden extra afvalbakken geplaatst.

 Ontspannen
Natuurlijk is het ook mogelijk om niets 
te doen en gewoon even lekker van de 
zon te genieten. In het park zijn diverse 
zitplekken met goed zicht op spelende 
kinderen of juist rustige plekken 
met uitzicht op het landschap of de 
kunstwerken in het park. 

Een vrij uurtje, lekker actief bezig zijn, spelen of gewoon genieten van de groene omgeving. 
Dat kan allemaal in het Stadspark. 

Hoe verder?
Het park is nog niet helemaal af. 
Aan de zuidzijde aan de Radarstraat 
bestaan nog drie locaties waar 
gebouwd gaat worden. 

Binnenkort starten hier de eerste 
activiteiten voor woningbouw.   
Als de huizen klaar zijn zal het laatste 
deel van het park worden aangelegd. 
Uiteraard inclusief bomen en 
struikbeplanting.

 Skaten
Er is een nieuwe skatebaan aangelegd 
van gietbeton met een parcours van 
diverse skateobjecten. Het hoofdpad 
van het park is van asfalt zodat ook daar 
geskatet kan worden.
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
april tot en met 25 april 2014 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kastanjestraat 21, plaatsen dakop-
bouw (25/04/2014) w14.000187;
Zandvoortstraat ong., plaatsen an-
tenne-installatie (23/04/2014) 
w14.000177;
Kennemerstrand ong., afgra-
ven duintoppen (24/04/2014) 

w14.000183;
Georgebos 8, verhogen erfafschei-
ding (24/04/2014) w14.000182;
Kanaaldijk ong., oprichten loods 
(24/04/2014) w14.000181;
Alexander Bellstraat 61, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(23/04/2014) 
w14.000179.

Driehuis 
P.C. Hooftlaan 20, plaatsen berging 
(25/04/2014) w14.000186.

Santpoort-Noord
Rijksweg 398, kappen boom 
(24/04/2014) w14.000185;
Roos en Beeklaan 65, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(18/04/2014) 
w14.000176;

Duin en Kruidbergerweg 52-60 
(rijksmonument), aanleggen par-
keervoorziening (18/04/2014) 
w14.000175.

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 120, legaliseren 
hooiopslag, slopen overkapping, 
legaliseren overkapping en ver-
plaatsen overdekte fietsenstalling 
(25/04/2014) w14.000189;
Jagtlustlaan 18, kappen 3 bomen 
(24/04/2014) w14.000184;
Wustelaan 59 A, kappen 5 bomen 
(23/04/2014) w14.000178.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 29, aanpassen 
huidige lichtreclame en plaatsen 
nieuwe lichtreclame (23/04/2014) 
w14.000180; Watervlietstraat 37 
Watervlietstraat 37, plaatsen dakka-
pel (17/04/2014) w14.000188.

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.

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 
weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 

voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuurs-
recht, 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Willebrordstraat 9, plaatsen dakop-
bouw (28/04/2014) w14.000105;

Rijnstraat 117, kappen boom 
(23/04/2014) w14.000154;
IJmuiderstraatweg 22, uitvoeren 
kapperswerkzaamheden aan huis 
(23/04/2014) w14.000093.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Anemonenstraat 20, kappen boom 
(28/04/2014) w14.000135; ;
Paramaribostraat 68, kappen boom 
(29/04/2014) w14.000146;
Middenduinerweg 1, kappen 5 bomen 
(29/04/2014) w14.000128.

Santpoort-Zuid
H. van der Graaflaan 39, kappen boom 
(23/04/2014) w14.000149.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 19, kappen 2 
bomen (28/04/2014) w14.000127; 
Minister van Houtenaan 31, plaat-
sen dakkapel voorzijde (25/04/2014) 
w14.000113;
Oude Pontweg 128, plaatsen woonwa-
gen (24/04/2014) w14.000050.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, plaatsen hek 
en behuizing voor afvalcontainers 
(25/04/2014) w14.000106;
Aletta Jacobsstraat 14, kappen boom 
(28/04/2014) w14.000156;
Galle Promenade 137, plaatsen twee 
ramen in buitengevel (25/04/2014) 
w14.000110;

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

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

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 Con-
tact Centrum: 14 0255.

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

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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

Bekendmakingen

Aanvragen
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel::

Schoutenstraat 13B, 1972 MA  

IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Berkenstraat 25, 1971 KE  IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden

Besluiten (vervolg)
Galle Promenade 37 t/m 45 en Vesting-
plein 21 t/m 25, samenvoegen van win-
kels (24/04/2014) w13.000547.

Verleende omgevingsvergunningen 
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben voor onderstaande pro-
jecten een omgevingsvergunning ver-
leend.  De omgevingsvergunningen en 
de bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 6 mei 2014 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Publieks-
zaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens zijn de besluiten 
in te zien op www.velsen.nl via het me-
nu: direct naar/ meer nieuws/ beslui-

ten en vergunningen en via www.ruim-
telijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0017VLIETWEG1-R001 en onder  
NL.IMRO.0453.OM0018HOVDEEL-
TRA11-R001. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend tegen de 
ontwerp omgevingsvergunningen en 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest, kunnen tegen deze 
besluiten binnen een termijn van 6 we-
ken met ingang van de dag na die waar-
op deze besluiten ter inzage zijn gelegd 
een gemotiveerd beroepschrift indie-
nen bij de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 

kunnen zij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Haarlem verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Het be-
treft: 

Santpoort-Noord
Vlietweg 16, moderniseren van de drive-
lane (w13.000319)
HOV Deeltracé 1,  o.a. wijziging weg en 
aanleg busbaan (w13.000280)  

Gedeeltelijk verleende/geweigerde 
omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en wet-

houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend/geweigerd 
voor: 

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen 18 bomen 
(28/04/2014) w14.000164;

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV

24 april 2014, Strong Viking Obsta-
cle Run Hills Edition, omgeving Oos-
terbroekerterrein te Spaarnwoude 
(29/04/2014) u14.003067.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Mathilde Wibautstraat 12, 1991 RV  

Velserbroek

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn 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 al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Belastingverordening
De gemeenteraad heeft in haar 
vergadering van 16 april 2014 de 
volgende belastingverordening 
2014 vastgesteld:

De eerste wijziging Legesverorde-
ning 2014

Bovengenoemde verordening is op-
genomen in het register “gepubli-
ceerde belastingverordeningen 
2014”. De verordeningen treedt in 
werking op 9 maart 2014.

De belastingverordening ligt kos-
teloos ter inzage bij het Klant Con-

tact Centrum van het stadhuis van 
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan le-
ges een afschrift verkrijgen van bo-
vengenoemd besluit. De belasting-
verordeningen kunt u ook raadple-
gen op de website van de gemeen-

te Velsen (www.velsen.nl / Regelin-
genbank Velsen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen 
met de werkeenheid Belastingen en 
Invordering, telefoonnummer 0255-
567322.

Voorontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
Op woensdag 14 mei 2014 zal 
de gemeente Velsen een inloop-
avond houden voor het nieuwe 
bestemmingsplan voor het recre-
atiegebied Spaarnwoude.:

Dit voorontwerpbestemmingsplan 

beschrijft per bestaand pand/per-
ceel wat er wel en niet toegestaan 
is. Zowel qua gebruik van het per-
ceel als bouwmogelijkheden. Dit be-
stemmingsplan is een actualiserend 
bestemmingsplan (de gemeente is 
verplicht elke 10 jaar een nieuw be-

stemmingsplan op te stellen). 

Op deze avond kunnen belangstel-
lendentussen 19.30 en 21.00 op het 
kantoor van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Genieweg 46, Vel-
sen-Zuid) langskomen, om het voor-

ontwerp bestemmingsplan te bekij-
ken en vragen te stellen aan de be-
trokken ambtenaren. Het vooront-
werpbestemmingsplan is ook digi-
taal te bekijken via de gemeentelij-
ke website.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namens het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Uitgeest het volgende 
bekend:

Handhavingsbeleid Milieu-
dienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de 
gemeente Uitgeest diverse Wabo ge-
relateerde handhavende bevoegdhe-
den uit. Op grond van artikel 5.3, eer-
ste lid, van de Wabo in samenhang 
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

sluit omgevingsrecht moeten, in het 
belang van een doelmatige handha-
ving, regels worden gesteld en moe-
ten deze regels zonodig, maar in elk 
geval wanneer de evaluatie daartoe 
aanleiding geeft, worden aangepast. 

Het bestaande handhavingsbeleid is 
op basis van praktijkervaring en ten 
aanzien van bepaalde deelbevoegd-
heden volledig geactualiseerd op ba-
sis van vigerende wet- en regelge-
ving en bevat de doelstellingen, pri-
oriteitstellingen, nalevingstrategie-

en, toezichtstrategieën, afspraken 
over zowel afstemming als samen-
werking en protocollen voor de uit-
voering van handhaving. 

Het college heeft besloten tot vast-
stelling van het handhavingsbeleid.

Inzage
De stukken liggen vanaf 1 mei 2014 
gedurende een termijn van zes we-
ken ter inzage bij de Centrale Ba-
lie van het raadhuis van Uitgeest op 
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.00 uur en bij Mi-
lieudienst IJmond op werkdagen 
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Algemene informatie Milieu-
dienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Be-
verwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: 
(0251) 26 38 88. E-mail: info@mi-
lieudienst-ijmond.nl

Uitgeest,  30 april 2014.

1 mei 2014 3

Schipholfonds reikt donaties uit
Bijna 10.000 euro voor 
zeeverkenners en DKV
Velsen - Vorige week zijn de 
donaties van het Schiphol-
fonds uitgereikt aan sport-
verenigingen en stichtingen 
met projecten op het gebied 
van bewegen in de omge-
ving van Schiphol. 

Zeeverkennergroep Nannie 
van der Wiele uit IJmuiden 
ontving een cheque van bij-
na 3500 euro en korfbalver-
eniging DKV krijgt binnenkort 
6000 euro bijgeschreven op de 
rekening. 
In totaal is deze maand ruim 
120.000 euro uitgereikt. In 
1994 is op initiatief van Am-
sterdam Airport Schiphol het 

‘Schipholfonds’ opgericht, met 
als doel de maatschappelijke 
betrokkenheid van de luchtha-
ven met de omgeving tot uiting 
te brengen. Daartoe ontvangt 
het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. Het 
Schipholfonds steunt  projec-
ten die als thema ‘fysiek bewe-
gen’ hebben. Het bestuur van 
het fonds en de directie van 
Schiphol Group hebben voor 
dit thema gekozen omdat ac-
tiviteiten die sporten en be-
wegen stimuleren, bij uitstek 
mensen verbinden. Zie ook 
www.schipholfonds.nl.

Velsen - Bibliotheek Velsen or-
ganiseerde donderdag 24 april  
in samenwerking met het Comité 
4 en 5 mei Velsen het onderwijs-
project: ‘In gesprek met...’ 
Binnen dit project praten leerlin-
gen met een groep ouderen die 
de Tweede Wereldoorlog per-
soonlijk hebben meegemaakt. 
De gesprekken vonden plaats 

in de Bibliotheek Velsen met de 
leerlingen van het Vellesan Col-
lege. Als afronding van de ge-
sprekken zijn er foto’s gemaakt 
van alle deelnemers die de leer-
lingen vervolgens hebben be-
werkt met teksten en tekenin-
gen. De foto’s worden speciaal 
voor 4 en 5 mei tentoongesteld 
in de bibliotheek.

In gesprek met…

Velsen - Taal Actief Velsen heeft 
diverse taalactiviteiten voor de an-
derstalige inwoners van Velsen: 
Taalles aan Huis, Het Praathuis, 
Groepslessen in bc De Dwars-
ligger, inloopactiviteiten Beweeg 
Mee, Vrouwen van Velsen en fiets-
lessen. Wilt u een ander helpen bij 
het leren van de Nederlandse taal 
en cultuur en kunt u twee uurtjes 
per week tijd  hiervoor vrij maken? 
Zij zijn op zoek naar twee vrou-
welijke  taalcoaches voor Velsen-
Noord en één voor Velserbroek. 
Voor IJmuiden nog eens vier vrij-
willigers. Lesmateriaal en begelei-
ding krijgt u van Taal Actief Vel-
sen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Buurtcen-
trum de Spil, Nurcan Arslan, 0255 
510 186, nucanarslan@welzijnvel-
sen.nl Zie ook www.welzijnvelsen 
> taal-actief-velsen.

Taal Actief 
Velsen
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Belastingverordening
De gemeenteraad heeft in haar 
vergadering van 16 april 2014 de 
volgende belastingverordening 
2014 vastgesteld:

De eerste wijziging Legesverorde-
ning 2014

Bovengenoemde verordening is op-
genomen in het register “gepubli-
ceerde belastingverordeningen 
2014”. De verordeningen treedt in 
werking op 9 maart 2014.

De belastingverordening ligt kos-
teloos ter inzage bij het Klant Con-

tact Centrum van het stadhuis van 
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan le-
ges een afschrift verkrijgen van bo-
vengenoemd besluit. De belasting-
verordeningen kunt u ook raadple-
gen op de website van de gemeen-

te Velsen (www.velsen.nl / Regelin-
genbank Velsen).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen 
met de werkeenheid Belastingen en 
Invordering, telefoonnummer 0255-
567322.

Voorontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
Op woensdag 14 mei 2014 zal 
de gemeente Velsen een inloop-
avond houden voor het nieuwe 
bestemmingsplan voor het recre-
atiegebied Spaarnwoude.:

Dit voorontwerpbestemmingsplan 

beschrijft per bestaand pand/per-
ceel wat er wel en niet toegestaan 
is. Zowel qua gebruik van het per-
ceel als bouwmogelijkheden. Dit be-
stemmingsplan is een actualiserend 
bestemmingsplan (de gemeente is 
verplicht elke 10 jaar een nieuw be-

stemmingsplan op te stellen). 

Op deze avond kunnen belangstel-
lendentussen 19.30 en 21.00 op het 
kantoor van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Genieweg 46, Vel-
sen-Zuid) langskomen, om het voor-

ontwerp bestemmingsplan te bekij-
ken en vragen te stellen aan de be-
trokken ambtenaren. Het vooront-
werpbestemmingsplan is ook digi-
taal te bekijken via de gemeentelij-
ke website.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namens het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders van Uitgeest het volgende 
bekend:

Handhavingsbeleid Milieu-
dienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de 
gemeente Uitgeest diverse Wabo ge-
relateerde handhavende bevoegdhe-
den uit. Op grond van artikel 5.3, eer-
ste lid, van de Wabo in samenhang 
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

sluit omgevingsrecht moeten, in het 
belang van een doelmatige handha-
ving, regels worden gesteld en moe-
ten deze regels zonodig, maar in elk 
geval wanneer de evaluatie daartoe 
aanleiding geeft, worden aangepast. 

Het bestaande handhavingsbeleid is 
op basis van praktijkervaring en ten 
aanzien van bepaalde deelbevoegd-
heden volledig geactualiseerd op ba-
sis van vigerende wet- en regelge-
ving en bevat de doelstellingen, pri-
oriteitstellingen, nalevingstrategie-

en, toezichtstrategieën, afspraken 
over zowel afstemming als samen-
werking en protocollen voor de uit-
voering van handhaving. 

Het college heeft besloten tot vast-
stelling van het handhavingsbeleid.

Inzage
De stukken liggen vanaf 1 mei 2014 
gedurende een termijn van zes we-
ken ter inzage bij de Centrale Ba-
lie van het raadhuis van Uitgeest op 
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur 

en van 13.30 tot 16.00 uur en bij Mi-
lieudienst IJmond op werkdagen 
tussen 09.00 en 16.00 uur.

Algemene informatie Milieu-
dienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Be-
verwijk. Postadres: Postbus 325, 
1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: 
(0251) 26 38 88. E-mail: info@mi-
lieudienst-ijmond.nl

Uitgeest,  30 april 2014.
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Schipholfonds reikt donaties uit
Bijna 10.000 euro voor 
zeeverkenners en DKV
Velsen - Vorige week zijn de 
donaties van het Schiphol-
fonds uitgereikt aan sport-
verenigingen en stichtingen 
met projecten op het gebied 
van bewegen in de omge-
ving van Schiphol. 

Zeeverkennergroep Nannie 
van der Wiele uit IJmuiden 
ontving een cheque van bij-
na 3500 euro en korfbalver-
eniging DKV krijgt binnenkort 
6000 euro bijgeschreven op de 
rekening. 
In totaal is deze maand ruim 
120.000 euro uitgereikt. In 
1994 is op initiatief van Am-
sterdam Airport Schiphol het 

‘Schipholfonds’ opgericht, met 
als doel de maatschappelijke 
betrokkenheid van de luchtha-
ven met de omgeving tot uiting 
te brengen. Daartoe ontvangt 
het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. Het 
Schipholfonds steunt  projec-
ten die als thema ‘fysiek bewe-
gen’ hebben. Het bestuur van 
het fonds en de directie van 
Schiphol Group hebben voor 
dit thema gekozen omdat ac-
tiviteiten die sporten en be-
wegen stimuleren, bij uitstek 
mensen verbinden. Zie ook 
www.schipholfonds.nl.

Velsen - Bibliotheek Velsen or-
ganiseerde donderdag 24 april  
in samenwerking met het Comité 
4 en 5 mei Velsen het onderwijs-
project: ‘In gesprek met...’ 
Binnen dit project praten leerlin-
gen met een groep ouderen die 
de Tweede Wereldoorlog per-
soonlijk hebben meegemaakt. 
De gesprekken vonden plaats 

in de Bibliotheek Velsen met de 
leerlingen van het Vellesan Col-
lege. Als afronding van de ge-
sprekken zijn er foto’s gemaakt 
van alle deelnemers die de leer-
lingen vervolgens hebben be-
werkt met teksten en tekenin-
gen. De foto’s worden speciaal 
voor 4 en 5 mei tentoongesteld 
in de bibliotheek.

In gesprek met…

Velsen - Taal Actief Velsen heeft 
diverse taalactiviteiten voor de an-
derstalige inwoners van Velsen: 
Taalles aan Huis, Het Praathuis, 
Groepslessen in bc De Dwars-
ligger, inloopactiviteiten Beweeg 
Mee, Vrouwen van Velsen en fiets-
lessen. Wilt u een ander helpen bij 
het leren van de Nederlandse taal 
en cultuur en kunt u twee uurtjes 
per week tijd  hiervoor vrij maken? 
Zij zijn op zoek naar twee vrou-
welijke  taalcoaches voor Velsen-
Noord en één voor Velserbroek. 
Voor IJmuiden nog eens vier vrij-
willigers. Lesmateriaal en begelei-
ding krijgt u van Taal Actief Vel-
sen. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Buurtcen-
trum de Spil, Nurcan Arslan, 0255 
510 186, nucanarslan@welzijnvel-
sen.nl Zie ook www.welzijnvelsen 
> taal-actief-velsen.

Taal Actief 
Velsen




