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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 divers gebied.

Sommigen werden met een smoesje naar het gemeentehuis van Velsen
gelokt. Eén persoon is benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tien Velsenaren zijn benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Franc Weerwind
reikte afgelopen vrijdag de Koninklijke onderscheiding uit aan vier
vrouwen en zeven mannen. Op de
foto (Reinder Wiedijk) te zien vooraan vlnr: Johan Poppe, Martha Strates, Ria van Schie, Piet de Jong, Afra Bol-Verdonk en Bert Spanjaard.
Achteraan vlnr: Bert Kurpershoek,
Suus Kurpershoek-de Vries, Antonio 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

Herstel stormschade

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

In deze periode wordt de stormschade uit december vorig jaar hersteld. Vanaf 12 mei vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het
metselwerk van de muur. Vanaf 15

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

Dit jaar gaat de gemeente op
wegen en zo nodig in plantsoenen milieuvriendelijk en efficiënt het onkruid te lijf. Zo zal
Velsen gebruik maken van het
middel Ultima, dat geen bedreiging vormt voor de gezondheid
van mens en dier. Het is namelijk glyfosaatvrij met als werkzame stof pelargonzuur, een biologisch afbreekbaar, maar niet
reukloos zuur.

Het aanstaande verbod (medio
2015) op het gebruik van glyfosaat
bevattende middelen, waaronder
Round-Up, was reden om al vanaf 2012 andere manieren van bestrijding uit te testen. Bestrijding
met heet water, stoom of branders bleek geen geschikte methode. Voorlopig gaat Velsen dan ook
Ultima gebruiken. Los daarvan zal
HVC ( huisvuilcentrale )haar borstelmachines blijven inzetten.

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

Wat kunt u zelf doen?
Uiteraard staat het bewoners vrij
om zelf de borstel ter hand te nemen om onkruid van het trottoir te
verwijderen. Ook is het aan te bevelen om bij de bestrijding van onkruiden 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 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 Weerwind legt samen met Wethouder Annette
Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij
het Indië-monument en een krans bij het herdenkingsmonument.

17.45 uur

Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken en muzikale intermezzo’s
18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het
stadhuis worden afgegeven.
19.00 uur

Herdenkingstocht vanaf Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in Driehuis

19.30 uur

Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

19.35 uur

Muzikale bijdrage door 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 Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele bloemlegging.
20.15 uur

Einde programma

(foto: Gemeente Velsen)

Elektrische apparaten
Hebben uw kinderen niet alle elektrische apparaten verkocht op de
vrijmarkt tijdens Koningsdag? Lever ze dan nu in bij de milieustraat
van HVC ( huisvuilcentrale) in Velsen-zuid. De eerste honderd inleveraars krijgen gratis het spannende 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 elektrische apparaten worden via Wecycle voor meer dan 75% hergebruikt.
Spaarlampen zelfs voor meer dan
90%. Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden allemaal weer nieuwe grondstoffen. Om te kunnen recyclen moeten apparaten en spaarlampen wel apart worden ingeleverd. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo
per persoon in de vuilnisbak. Zonde, want zo gaat 35 miljoen kilo verloren voor recycling. Onder het motto ‘hergebruik doen we samen’ wil
Velsen dit samen met de stichting
Wecycle tegengaan. (foto: Gemeente Velsen)

Onderzoek naar BUUV
Een sociale marktplaats waar
je dingen op zet die je voor elkaar kunt doen, en waar je om
dat soort dingen vraagt. Wat vinden 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 Beverwijk, Heemskerk en Velsen. BUUV
draait om dingen die buurt- of stadsgenoten 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 computers, 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 wanneer 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 benieuwd 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 overweging is om bewust geen BUUV’er
te worden? Uw reactie kunt u sturen
naar info@ijmond.buuv.nu. Uw gegevens worden anoniem behandeld.
Het onderzoek loopt tot eind mei; de
resultaten worden eind van de zomer verwacht.
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Feestdagen gesloten
In mei en juni zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan
een aantal dagen dicht. Hieronder een overzicht.

Donderdag 1 mei
Vrijdag 2 mei
Maandag 5 mei
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Dag van de Arbeid
Verplichte vrije dag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
Tweede Pinksterdag

Sportweek Velsen 2014
Van 19 t/m 26 april hebben in de
gemeente Velsen meer dan 100 activiteiten plaats gevonden in het
kader van de Nationale Sportweek.
Diverse sportinstellingen hebben hun deuren open gezet voor
de Velsenaren. De belangstelling
voor de clinics, inlooptrainingen en
sportdemonstraties was wisselend.

Zo was er voldoende belangstelling

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. Bedrijven en instellingen sloten maar
liefst 130 ‘deals’ zonder dat er
ook maar één euro aan te pas
kwam. Overduidelijk is gebleken dat deze twee ‘marktpartijen’ veel voor elkaar kunnen betekenen.

Zo’n 25 bedrijven en 40 maatschappelijke organisaties kwamen
in Velsen-zuid bijeen om elkaar
te helpen met inzet voor menskracht, middelen, kennis en klussen. 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. Zonder te spreken over geld troffen vragers en aanbieders elkaar met veel
enthousiasme. Beursvloer is een
initiatief van lokale ondernemers,
Stichting Welzijn en de gemeente.
Met deze eerste versie van Beursvloer Velsen is het startsein gegeven 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)

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 sportweek vielen. Hierdoor vonden vele activiteiten tegelijkertijd plaats. Op het
veld van FC Velsenoord uit Velsennoord werd meidenvoetbal gespeeld.
(foto: Gemeente Velsen)

Infopagina
Infopagina
1 mei 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

1 mei 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Special
Stadspark
Special Stadspark

In deze special informeren wij u over het ontstaan van het Stadspark, wat er allemaal kan en hoe nu verder.
In deze special informeren wij u over het ontstaan van het Stadspark, wat er allemaal kan en hoe nu verder.
mei 2014

Ontstaan van het Stadspark
Ontstaan van het Stadspark

De groenzone van het Moerberg- en Gijzenveltplantsoen vormt in het wederopbouwplan van Dudok de
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Dat kan allemaal 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.

Spelen

Aan beide zijden van het park zijn
speelplekken voor kinderen van alle
leeftijden. Met verschillende speeltoestellen 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 hardlooprondje door de Heerenduinen
gecombineerd kan worden met wat
oefeningen in het park.

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.

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 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.

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.

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
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Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten
via 14 0255.

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.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
april tot en met 25 april 2014 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
Kastanjestraat 21, plaatsen dakopbouw (25/04/2014) w14.000187;
Zandvoortstraat ong., plaatsen antenne-installatie
(23/04/2014)
w14.000177;
Kennemerstrand
ong.,
afgraven
duintoppen
(24/04/2014)

w14.000183;
Georgebos 8, verhogen erfafscheiding (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 dakkapel
(voorgevel)(18/04/2014)
w14.000176;

Duin en Kruidbergerweg 52-60
(rijksmonument), aanleggen parkeervoorziening
(18/04/2014)
w14.000175.
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 120, legaliseren
hooiopslag, slopen overkapping,
legaliseren overkapping en verplaatsen 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 dakkapel (17/04/2014) w14.000188.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit 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 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 het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen
- reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Willebrordstraat 9, plaatsen dakopbouw (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
(28/04/2014) w14.000135;
Paramaribostraat 68, kappen
(29/04/2014) w14.000146;
Middenduinerweg 1, kappen 5
(29/04/2014) w14.000128.

boom
;
boom
bomen

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, plaatsen dakkapel voorzijde (25/04/2014)
w14.000113;
Oude Pontweg 128, plaatsen woonwagen (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;
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Besluiten (vervolg)
Galle Promenade 37 t/m 45 en Vestingplein 21 t/m 25, samenvoegen van winkels (24/04/2014) w13.000547.
Verleende omgevingsvergunningen
– uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben voor onderstaande projecten een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunningen en
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1
te IJmuiden. Tevens zijn de besluiten
in te zien op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ beslui-

ten en vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0017VLIETWEG1-R001 en onder
NL.IMRO.0453.OM0018HOVDEELTRA11-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 weken met ingang van de dag na die waarop deze besluiten ter inzage zijn gelegd
een gemotiveerd beroepschrift indienen 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 betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:

houders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend/geweigerd
voor:

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

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

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

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

Evenementen art. 2:17 APV
24 april 2014, Strong Viking Obstacle Run Hills Edition, omgeving Oosterbroekerterrein te Spaarnwoude
(29/04/2014) u14.003067.

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

Schoutenstraat

13B,

1972

MA

IJmuiden
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

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

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

Berkenstraat 25, 1971 KE IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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

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

Mathilde Wibautstraat 12, 1991 RV

Velserbroek
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Voorontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude
Op woensdag 14 mei 2014 zal
de gemeente Velsen een inloopavond houden voor het nieuwe
bestemmingsplan voor het recreatiegebied Spaarnwoude.:

Dit voorontwerpbestemmingsplan

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

stemmingsplan op te stellen).
Op deze avond kunnen belangstellendentussen 19.30 en 21.00 op het
kantoor van het Recreatieschap
Spaarnwoude (Genieweg 46, Velsen-Zuid) langskomen, om het voor-

ontwerp bestemmingsplan te bekijken en vragen te stellen aan de betrokken ambtenaren. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te bekijken via de gemeentelijke website.

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

De eerste wijziging Legesverordening 2014

Bovengenoemde verordening is opgenomen in het register “gepubliceerde
belastingverordeningen
2014”. De verordeningen treedt in
werking op 9 maart 2014.
De belastingverordening ligt kosteloos 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 leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemd besluit. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen op de website van de gemeen-

te Velsen (www.velsen.nl / Regelingenbank Velsen).
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen
met de werkeenheid Belastingen en
Invordering, telefoonnummer 0255567322.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Inzage
De stukken liggen vanaf 1 mei 2014
gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis van Uitgeest op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325,
1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax:
(0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl
Uitgeest, 30 april 2014.

Schipholfonds reikt donaties uit

Bijna 10.000 euro voor
zeeverkenners en DKV
Velsen - Vorige week zijn de
donaties van het Schipholfonds uitgereikt aan sportverenigingen en stichtingen
met projecten op het gebied
van bewegen in de omgeving van Schiphol.

Zeeverkennergroep
Nannie
van der Wiele uit IJmuiden
ontving een cheque van bijna 3500 euro en korfbalvereniging 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 Amsterdam Airport Schiphol het

den uit. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

in de Bibliotheek Velsen met de
leerlingen van het Vellesan College. Als afronding van de gesprekken zijn er foto’s gemaakt
van alle deelnemers die de leerlingen vervolgens hebben bewerkt met teksten en tekeningen. De foto’s worden speciaal
voor 4 en 5 mei tentoongesteld
in de bibliotheek.

‘Schipholfonds’ opgericht, met
als doel de maatschappelijke
betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting
te brengen. Daartoe ontvangt
het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het
Schipholfonds steunt projecten die als thema ‘fysiek bewegen’ hebben. Het bestuur van
het fonds en de directie van
Schiphol Group hebben voor
dit thema gekozen omdat activiteiten die sporten en bewegen stimuleren, bij uitstek
mensen verbinden. Zie ook
www.schipholfonds.nl.

Taal Actief
Velsen

Velsen - Vorige week zijn de
donaties van het Schipholfonds uitgereikt aan sportverenigingen en stichtingen
met projecten op het gebied
van bewegen in de omgeving van Schiphol.

In gesprek met…

sis van vigerende wet- en regelgeving en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, nalevingstrategie-

Velsen - Bibliotheek Velsen organiseerde donderdag 24 april
in samenwerking met het Comité
4 en 5 mei Velsen het onderwijsproject: ‘In gesprek met...’
Binnen dit project praten leerlingen met een groep ouderen die
de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt.
De gesprekken vonden plaats

en van 13.30 tot 16.00 uur en bij Milieudienst IJmond op werkdagen
tussen 09.00 en 16.00 uur.

In gesprek met…

Zeeverkennergroep
Nannie
van der Wiele uit IJmuiden
ontving een cheque van bijna 3500 euro en korfbalvereniging 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 Amsterdam Airport Schiphol het

‘Schipholfonds’ opgericht, met
als doel de maatschappelijke
betrokkenheid van de luchthaven met de omgeving tot uiting
te brengen. Daartoe ontvangt
het fonds jaarlijks een schenking van de luchthaven. Het
Schipholfonds steunt projecten die als thema ‘fysiek bewegen’ hebben. Het bestuur van
het fonds en de directie van
Schiphol Group hebben voor
dit thema gekozen omdat activiteiten die sporten en bewegen stimuleren, bij uitstek
mensen verbinden. Zie ook
www.schipholfonds.nl.

Velsen - Taal Actief Velsen heeft
diverse taalactiviteiten voor de anderstalige inwoners van Velsen:
Taalles aan Huis, Het Praathuis,
Groepslessen in bc De Dwarsligger, inloopactiviteiten Beweeg
Mee, Vrouwen van Velsen en fietslessen. 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 vrouwelijke taalcoaches voor VelsenNoord en één voor Velserbroek.
Voor IJmuiden nog eens vier vrijwilligers. Lesmateriaal en begeleiding krijgt u van Taal Actief Velsen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Buurtcentrum de Spil, Nurcan Arslan, 0255
510 186, nucanarslan@welzijnvelsen.nl Zie ook www.welzijnvelsen
> taal-actief-velsen.

Het college heeft besloten tot vaststelling van het handhavingsbeleid.

in de Bibliotheek Velsen met de
leerlingen van het Vellesan College. Als afronding van de gesprekken zijn er foto’s gemaakt
van alle deelnemers die de leerlingen vervolgens hebben bewerkt met teksten en tekeningen. De foto’s worden speciaal
voor 4 en 5 mei tentoongesteld
in de bibliotheek.

Taal Actief
Velsen

Het bestaande handhavingsbeleid is
op basis van praktijkervaring en ten
aanzien van bepaalde deelbevoegdheden volledig geactualiseerd op basis van vigerende wet- en regelgeving en bevat de doelstellingen, prioriteitstellingen, nalevingstrategie-

en, toezichtstrategieën, afspraken
over zowel afstemming als samenwerking en protocollen voor de uitvoering van handhaving.

Velsen - Bibliotheek Velsen organiseerde donderdag 24 april
in samenwerking met het Comité
4 en 5 mei Velsen het onderwijsproject: ‘In gesprek met...’
Binnen dit project praten leerlingen met een groep ouderen die
de Tweede Wereldoorlog persoonlijk hebben meegemaakt.
De gesprekken vonden plaats

Handhavingsbeleid
Milieudienst IJmond
Milieudienst IJmond voert voor de
gemeente Uitgeest diverse Wabo gerelateerde handhavende bevoegdheden uit. Op grond van artikel 5.3, eerste lid, van de Wabo in samenhang
met artikel 7.2, eerste lid van het Be-

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

Velsen - Taal Actief Velsen heeft
diverse taalactiviteiten voor de anderstalige inwoners van Velsen:
Taalles aan Huis, Het Praathuis,
Groepslessen in bc De Dwarsligger, inloopactiviteiten Beweeg
Mee, Vrouwen van Velsen en fietslessen. 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 vrouwelijke taalcoaches voor VelsenNoord en één voor Velserbroek.
Voor IJmuiden nog eens vier vrijwilligers. Lesmateriaal en begeleiding krijgt u van Taal Actief Velsen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Buurtcentrum de Spil, Nurcan Arslan, 0255
510 186, nucanarslan@welzijnvelsen.nl Zie ook www.welzijnvelsen
> taal-actief-velsen.

De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namens het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest het volgende
bekend:

Bijna 10.000 euro voor
zeeverkenners en DKV

Schipholfonds reikt donaties uit

ken ter inzage bij de Centrale Balie van het raadhuis van Uitgeest op
werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur

Uitgeest, 30 april 2014.
lieudienst-ijmond.nl

