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Gemeentehuis dicht in verband met feestdagen in mei
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het gemeentehuis is dan een 
aantal dagen dicht. Hiernaast een overzicht.

Vrijdag 6 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 16 mei   Tweede Pinksterdag

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
op weg naar keuze fusiepartner
Eind juni 2016 beslist de ge-
meenteraad van  Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude met welke 
gemeente  zij wil fuseren. Vel-
sen is naast Haarlemmermeer en 
Amsterdam kandidaat voor deze 
fusie. Om u als inwoner van Vel-
sen mee te nemen in deze  fu-
sie willen we u graag nader in-
formeren.  

De gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude is een mooie groe-
ne gemeente  tussen Haarlem,  Am-
sterdam, de Haarlemmermeer  
en Velsen in. De gemeente vormt 
voor een groot deel een natuur-
lijk groengebied in de Metropool-
regio Amsterdam. De gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
heeft drie woonkernen: Halfweg, 
Haarlemmerliede en Spaarndam. 
Het gemeentehuis staat in Half-
weg.  De gemeente heeft 5.526 in-
woners. Velsen telt er  67.443. 

Recreatiegebied
Het recreatiegebied Spaarnwoude 
ligt deels in Velsen, maar  voor een 
belangrijk deel ook in de gemeen-
te Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Het is een gebied waar 
veel mensen  graag naartoe gaan 
om te wandelen, fi etsen, skeele-
ren, golfen, varen en  genieten van 
de mooie natuur. Naast het typisch 
Hollandse veenweidegebied zijn 
er ook vele monumenten. Bijvoor-
beeld het Stoomgemaal en het mid-
deleeuwse kerkje de Stompe Toren.

Bedrijvigheid
Daarnaast  vindt er ook bedrijvig-
heid plaats. Het dorpsgezicht van 
Halfweg wordt gedomineerd door 
de silo’s van de voormalige suiker-
fabriek, waar we nu de ontwikke-
ling zien van SugarCity. Met de 
ontwikkeling van SugarCity en het 
bedrijventerrein het Polanenpark 
zal het bedrijvenaanbod in de ge-
meente uitbreiden. Door de lig-
ging in de nabijheid van Schiphol 

en de  A9 en de N200 is de gemeen-
te aantrekkelijk voor bedrijven. 
Met de komst van het station Half-
weg-Zwanenburg is ook de bereik-
baarheid via het spoor enorm ver-
beterd.

Stand van zaken Velsen
Inmiddels hebben het college van 
burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad van Velsen aangege-
ven welwillend tegenover een fu-
sie te staan. Formele besluitvor-
ming hierover moet nog plaatsvin-
den. Dit zal waarschijnlijk gebeu-
ren nog voor de komende zomer. 
De gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude heeft aangegeven 
voor behoud van de groene bu� er 
te zijn.  Voor deze gemeente is ook 
belangrijk een fusiepartner te zoe-
ken die bekend is met een meer-
kernige structuur. Velsen heeft het 
standpunt dat de groene open buf-
fer tussen de Amsterdamse haven 
in het oosten en de stedelijke be-
bouwing van Zuid-Kennemerland 
en IJmond in het westen behouden 
moeten blijven omdat deze cruci-
aal zijn voor het welzijn van de in-
woners in de regio. 

Daarnaast heeft Velsen net als 
Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de een meerkernige structuur wat 
maakt dat Velsen aandacht heeft 
voor en ruimte geeft aan de kernen. 
En beide gemeenten hebben na-
drukkelijk oog voor het behoud van 
landschap en open ruimte in dit 
dichtbevolkte deel van Nederland.

Vragen/opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen aan 
de gemeente Velsen over de mo-
gelijke fusie? Stel ze gerust. Dit 
kan via Facebook of communica-
tie@velsen.nl. Ook is er op dinsdag 
17 mei tussen 19.30 en 21.00 in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
gelegenheid om vragen te stellen 
aan raadsleden en collegeleden.

Het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg. (foto: 
Reinder Weidijk) 

Cultureel erfgoed van Haarlemmerliede en Spaarnwoude: Museum Stoomge-
maal Halfweg. (foto: Reinder Weidijk)



Infopagina

6 mei 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Tijdens het Pinksterweekend

Werkzaamheden bij het 
spoor Driehuis-Santpoort
Tijdens het Pinksterweekend van 
vrijdag 13 tot en met maandag 16 
mei ligt het treinverkeer tussen 
Beverwijk en Haarlem stil. Dit als 
gevolg van werkzaamheden ten 
zuiden van Driehuis, waar een tun-
nel ten behoeve van de HOV wordt 
gemaakt. Hier wordt het spoor tij-
delijk weggehaald.

Vlakbij de onderdoorgang ligt een 
van beton gegoten spoordek  klaar. 
Deze wordt met een rijdende con-
structie millimeter voor millime-
ter op zijn defi nitieve positie gere-
den. Hierna wordt het spoor terugge-
plaatst.

Wat betekent dit voor u?
De werkzaamheden tijdens het Pink-
sterweekend zijn intensief. BAM In-
fra werkt dat weekend de klok rond, 
met meer dan 100 mensen, in drie 
ploegen per dag. Er zal naast de over-
last van de bouw, zoals het intrillen 
van de damwanden en het aanbren-
gen van palen, ook meer bouwver-
keer zijn dan normaal. Want naast de 
aan- en afvoer van materialen, moet 
ook al het personeel van en naar de 
bouwplaats. Ook is de bouwplaats tij-
dens de avonduren en nacht verlicht.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het Pinksterweekend trek-
ken veel mensen eropuit. In overleg 
met de gemeente Velsen en Land-
goed Duin- en Kruidberg, waar ook 
dit jaar weer een Pinksterjaarmarkt 
georganiseerd wordt, worden extra 
maatregelen genomen om het ver-
keer in goede banen te leiden. De 
Duin- en Kruidbergerweg wordt af-
gesloten voor auto- en fi etsverkeer 
(behalve voor bewoners, bouwver-
keer en nood- en hulpdiensten). Be-
graafplaats Westerveld blijft gewoon 
bereikbaar. Verkeerregelaars wor-
den ingezet en de omleidingsroutes 
worden ter plaatse met borden aan-
gegeven.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamhe-
den tijdens het Pinksterweekend 
kunt u contact opnemen met Hetty 
Messchaert, omgevingsmanager van 
BAM Infra. Telefoon 088 - 400 80 89 
of email hetty.messchaert@bam.nl.  
Voor meer informatie verwijzen wij 
u ook graag naar onze website: www.
hovvelsen.nl. Via Twitter, @HOV-
Velsen, houden wij u op de hoogte 
van de meeste actuele ontwikkelin-
gen.

Idee voor uw wijk? 
Velsen betaalt mee!
Bloembakken aan de Wijk aan 
Zeeërweg, buurtfeest in de Maro-
wijnestraat of rommelmarkt in de 
Ladderbeekstraat. Allemaal be-
wonersinitiatieven, waaraan de 
gemeente Velsen fi nancieel heeft 
bijgedragen. Met als doel om de 
buurt op te knappen, veiliger of 
gezelliger te maken. Heeft u ook 
een goed idee voor uw buurt of 
wijk? En heeft u geen geld? De 
gemeente Velsen kan u helpen!

Bellen of mailen
Heeft u vragen en/of benieuwd of uw 
idee haalbaar is? Bel dan Rob Ples-
sius, hij is de relatiemanager van 
de gemeente Velsen en contactper-
soon als het gaat om bewonersini-
tiatieven. Tel: 0255-567369 of mail 
naar rplessius@velsen.nl. Sinds 
2010 heeft Velsen al meer dan hon-
derd initiatieven beloond, waarmee 
de lee� aarheid van de wijken is ver-
groot. 

Dijk van een wijk
Onder het motto ‘Dijk van een wijk’ 
wil Velsen blijven meewerken aan 
plannen om uw wijk leuker, mooier, 
veiliger of socialer te maken. Voor-
waarde is wel, dat het idee door 
buurtbewoners wordt uitgevoerd. 
En er meerdere mensen aan mee 
doen. Bovendien is het eenmalig.

Info
Er is een zogeheten zigzag folder 
gemaakt met alle informatie. Het 
dient ook als invulformulier. De fol-
der zal de komende weken in de di-
verse buurthuizen ( De Dwarslig-
ger, De Stek, ‘t Brederode Huys , De 
Brulboei, Het Terras, De Spil ), bibli-
otheek in Velserbroek en IJmuiden, 
het Polderhuis en in het gemeen-
tehuis worden neergelegd. Ook bij 
de sociale en harde wijkteams zijn 
de folders verkrijgbaar. Alle regels 
staan op www.velsen.nl onder ‘be-
wonersinitiatief ’.

Geen afvalinzameling
op Tweede Pinksterdag
Op maandag 16 mei, Tweede Pink-
sterdag, zamelt HVC geen afval in. 
Het kan voorkomen dat uw bak 
op een andere dag wordt geleegd 
dan gebruikelijk. Kijk in de afval-
kalender of op de  app om te zien 
wanneer er wel wordt opgehaald.

Online en als gratis app
Op http://inzamelkalender.hvc-
groep.nl vindt u onze online afv-

alkalender. Met uw postcode en 
huisnummer krijgt u een persoon-
lijk overzicht van de inzameldagen. 
Ook kunt u de gratis HVC afval-app 
downloaden. Op uw smartphone 
kunt u dan een melding ontvangen 
over welke afvalsoort die dag wordt  
opgehaald. Dit is handig rond feest-
dagen. De HVC Afval-app is te vin-
den in de App Store (iOS) en in Goo-
gle Play (Android).

Ko  eochtend Velserbroek
Welzijn Velserbroek vindt het 
belangrijk om bewoners (jong 
en oud) met elkaar in contact 
te brengen om zo vriendschap-
pen te laten ontstaan, informa-
tie uit te wisselen of gezamen-
lijk problemen aan te pakken. Ie-
dere donderdag van 10.30 uur tot 
12.00 uur bent u van harte wel-
kom op de ko�  eochtend in de bi-
bliotheek aan het Maan Bastion in 
Velserbroek.

Informatief half uurtje
Op de tweede donderdag van de 
maand verzorgt het Sociaal Wijk-

team er een informatief half uurtje. 
Zo vertelt donderdag 12 mei Yolanda 
Schilling alles over WonenPlus, een 
initiatief waarbij praktische dien-
sten tegen een kleine vergoeding 
voor ouderen en mensen met een be-
perking georganiseerd kunnen wor-
den. Na het informatieve half uur-
tje zijn het Sociaal Wijkteam en Yo-
landa Schilling van WonenPlus be-
schikbaar voor verdere informatie. 
Deelname aan de ochtend is gratis. 
Voor ko¦  e/thee wordt een bijdrage 
van 80 eurocent gevraagd. Meer in-
formatie Sociaal Wijkteam:  velsen-
noord-velserbroek@swtvelsen.nl.
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Geen statushouders in het Missiehuis
De gemeente Velsen heeft geen 
overeenstemming bereikt met het 
Rijksvastgoedbedrijf voor het hu-
ren van het Missiehuis in Driehuis.

Het doel was om in dit pand voor 
een periode van 10 jaar maximaal 80 
vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning (statushouders)  tijdelijk te 
huisvesten. Dit in afwachting  van 
huisvesting in Velsen. De kosten zijn 
voor Velsen echter veel te hoog door-
dat het Rijksvastgoedbedrijf naast 
huur ook veel kosten doorberekent 
die eigenlijk voor de eigenaar/ver-
huurder zijn. Hierdoor wordt het fi -
nancieel niet aanvaardbaar. De mo-
gelijkheid om het Missiehuis te ge-
bruiken voor de opvang van status-
houders wordt nog heroverwogen als 
er vanuit het Rijk voldoende extra fi -
nanciële middelen beschikbaar ko-
men. Daarnaast blijft Velsen binnen 
de gemeente actief op zoek naar huis-
vesting voor statushouders.

Het Rijksvastgoedbedrijf vraagt een 
relatief lage huur voor het pand maar 
wil daarnaast ook alle lasten die ho-

ren bij de verhuurder op de schou-
ders van de huurder/ gemeente leg-
gen. Dit zijn bijvoorbeeld alle zakelij-
ke lasten en belastingen voor de eige-
naar, het groot onderhoud inclusief 
een deel van het achterstallig onder-
houd en de totale kosten voor het ver-
warmen van het gebouw. 
Langdurig en intensief overleg met 
de RVB heeft niet geleid tot een voor 
de gemeente Velsen acceptabel re-
sultaat. Omdat er daarnaast ook nog 
diverse andere kosten zijn, worden 
de totale kosten zo hoog dat het fi -
nancieel  niet meer  in verhouding 
staat tot het doel.

Velsen betreurt dat het niet is gelukt. 
Vooral omdat het draagvlak voor op-
vang onder de inwoners van Driehuis 
hoog is. In overleg met inwoners van 
Driehuis (Velsen) en maatschappe-
lijk betrokken organisaties kwamen 
er positieve initiatieven naar voren. 
Ook hadden veel mensen zich aange-
meld als vrijwilliger. Er wordt nog ge-
sproken over hoe dit een vervolg kan 
krijgen voor andere statushouders in 
Velsen. (foto: Gemeente Velsen)

Onderzoek werking Wmo
Binnenkort krijgt een aantal Velse-
naren, die ondersteuning krijgen 
vanuit de Wmo een uitnodiging 
om mee te werken aan een onder-
zoek over de Wet maatschappelij-
ke ondersteuning (Wmo).

De gemeente Velsen wil graag we-

ten wat de ervaringen met de Wmo 
zijn. Uw mening is van belang om de 
dienstverlening voor inwoners met 
Wmo-voorzieningen verder te ver-
beteren. Velsen roept de genodigden 
op mee te werken aan het onderzoek, 
dat wordt uitgevoerd door I&O Re-
search.

De website www.velsen.nl is hét startpunt voor al 
uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, 
buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 23 
april 2016 tot en met 29 april 2016 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Groeneweg ong., kappen 2 bomen 

(29/04/2016) 7779-2016;
Edisonstraat 14 RD, legaliseren dak-
terras (28/04/2016) 7646-2016;
Esdoornstraat 14, verwijderen be-
staande dakopbouw en plaatsen 
nieuwe dakopbouw (26/04/2016) 
7588-2016.

Driehuis 
Busken Huetlaan 27, plaatsen kozijn 
zijgevel (29/04/2016) 7798-2016;
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen in-
stallatie t.b.v. mobiele telecommu-

nicatie in toren kerk (26/04/2016) 
7556-2016.

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 35, plaatsen erker en 
vergroten dakkapel (28/04/2016) 
7674-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, herstellen Centraal 
Plateau, opnieuw aanleggen histori-
sche Reposoirs en aanbrengen nieu-
we halfverharding op bijbehorende 

lanen (28/04/2916) 7714-2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Kraandrijverstraat ong., oprichten 
bedrijfsgebouw (29/04/2016) 7787-
2016.
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Aanvragen (vervolg)
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 

3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velserbroek
Floraronde 46, wijzigen voorgevel 
(26/04/2016) 4059-2016.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgende 
besluiten genomen. Op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het 
(de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-

ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
M.K. Hofstedestraat 43, plaatsen 
dakkapel (28/04/2016) 1792-2016;
Marconistraat 16, vervangen erker 
(28/04/2016) 5134-2016;
De Noostraat 3 t/m 157 en Van 
Broekhuijsenstraat 24 t/m 28, re-
noveren 81 woningen (03/05/2016) 
17342-2015;
Zeeweg 251, plaatsen dakopbouw en 
privacy scherm (03/05/2016) 6212-
2016;
Westerduinweg 4, plaatsen 3 opslag-
silo’s (03/05/2016) 5835-2016.

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan ong., plaatsen 
mast t.b.v. mobiele telecommunica-
tie (28/04/2016) 1968-2016.

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 12, plaatsen 2 
dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(28/04/2016) 5571-2016;
Duin- en Kruidbergerweg ong., han-
delen in strijd met bestemmings-
plan/gebruik stuk weiland als par-
keerterrein (26/04/2016) 1738-
2016;
Marowijnestraat 1, vergroten wo-
ning en berging (26/04/2016) 3344-
2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 4 bomen 
(02/05/2016) 6544-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Rijksweg 323a, plaatsen groen-
drager en wijzigen bestemming 
(03/05/2016) 4434-2016;
Hofgeesterweg 10, vergroten woning 
met uitbouw (26/04/2016) 5470-
2016.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Re-enactment op 4 juni 2016 van 
10.00 tot 20.00 uur en 5 juni 2016 
van 10.00 tot 18.00 uur. Locatie: bij 
het Bunkermuseum, Badweg 38 te 
IJmuiden (02/05/2016) 5986-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden
HOV onderdoorgang Santpoort-
Noord/Driehuis, van 13 mei 2016 
t/m 17 mei 2016 (28/04/2016) 6310-
2016.

Op 10 mei houdt de gemeente 
Velsen een inloopavond naar aan-
leiding van het voorontwerp van 
het bestemmingsplan ‘Duinge-
bied’, dat momenteel ter inzage 
ligt. Belangstellenden zijn tijdens 
de inloopavond welkom tussen 
19.00 en 20.30 in Dorphuis Het 

Terras, Dinkgrevelaan 17 in Sant-
poort-Noord.

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

den ingediend, dit kan schriftelijk 
gedurende de inspraaktermijn. 

Het bestemmingsplan regelt per 
pand of perceel wat de bouw- en ge-
bruiksmogelijkheden zijn. Bestem-
mingsplannen worden elke 10 jaar 
herzien. Het betreft een actualise-

rend bestemmingsplan. In het be-
stemmingsplan worden enkele (toe-
komstige) ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Het voorontwerpbestem-
mingsplan ligt sinds 1 april ter visie 
en kan digitaal bekeken worden via 
de gemeentelijke website.

Inloopavond bestemmingsplan ‘Duingebied’

 Vergadering IJmondcommissie 10 mei 2016
Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur

Voorzitter: Mw. H. Kat

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

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

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri¡  er Arjen Overbeek: gri¡  e@regioijmond.nl.
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Raadsvergadering 12 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 10 maart en 7 

april 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

IJmond
8. Besluit tot oplegging geheimhouding met betrekking tot de Meerjaren 

prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 2015
9. Bijdrage Sluis en Haven Informatiepunt 
10.Structuurvisie Velsen 
11. Opdrachtformulering evaluatie samenwerking IJmond 
12.Sluiting 

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 11 mei 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 0255-567502 
of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Kapmelding
Na inspectie is gebleken, dat 2 Italiaanse populieren aan het Franciscuspad in IJmuiden in slechte conditie verkeren. Deze bomen worden gerooid.

Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 april 2016 
op grond van artikel 44 van het 
Besluit bodemkwaliteit de ont-
werp Nota bodembeheer regio 
IJmond met bodemkwaliteits-
kaarten voor het Velsense grond-
gebied vastgesteld.

Inzage en zienswijzen
De Nota bodembeheer is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeen-

teblad van de gemeente Velsen en 
ligt van 29 april tot 10 juni 2016 ter 
inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden en 
bij de Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk. De 
Nota bodembeheer is ook te vinden 
op de website van gemeente Velsen: 
www.velsen.nl. Tijdens deze termijn 
kunnen schriftelijke of mondelin-
ge zienswijzen worden ingebracht 
bij het college van burgemeester en 

wethouders van Velsen Postbus 465 
1970AL IJmuiden. 

Algemene informatie
Voor inzage in stukken kunt u op 
werkdagen telefonisch een afspraak 
maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur 
bij Omgevingsdienst 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@odijmond.nl 
Stukken liggen tevens ter inza-
ge bij de receptie van het gemeen-
tehuis op werkdagen tussen 09.00 
en 16.00 uur en op donderdagavond 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Bezoek-
adres: Dudokplein 1, IJmuiden. Te-
lefoon: (0255) 567200 of 140255. 
Fax: (0255)567760. E-mail: info@
velsen.nl.
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Dit jaar weer Wopsie 
Topsie Kamp Velsen - Dit jaar wordt er weer 

een Wopsie Topsie Kamp ge-
organiseerd. Dit kamp bestaat 
al bijna 60 jaar en is bekend bij 
jong en oud. Tijdens het Pin-
sterweekend (zaterdag 14 tot 
en met 16 mei) zijn de deel-
nemers te gast bij Camping de 
Kolibrie in Warmenhuizen. Het 
kamp is geschikt voor kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar. 

Tijdens het kamp worden er 
de hele dag leuke en sportie-
ve activiteiten gehouden en  ’s 
nachts slapen de kinderen in 
een tentje. Het kamp heeft dit 
jaar een spannend avonturen-
thema: ‘Het Mysterie van de 
Verloren Schat’. De leiding van 
het Wopsie Topsie Kamp pro-
beert met behulp van dona-
ties en giften de kamp-prijs zo 

laag mogelijk te houden, zodat 
het voor iedereen toegankelijk 
is. Ook zijn er diverse winke-
liers uit de omgeving die be-
reid zijn geweest om een gift 
te doen. 
Aanmelden kan bij Ingrid Vel-
zel-Maas (06-54632514) of via 
www.wopsietopsie.nl. Neem 
ook eens een kijkje op www.
facebook.com/wopsietopsie.
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Raadsvergadering 12 mei 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvang 
19.30 uur.

1. Opening en mededelingen
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 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 10 maart en 7 

april 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

IJmond
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prognose grondexploitaties (Mpg) als bijlage bij de Jaarstukken 2015
9. Bijdrage Sluis en Haven Informatiepunt 
10.Structuurvisie Velsen 
11. Opdrachtformulering evaluatie samenwerking IJmond 
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Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
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teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
woensdag 11 mei 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 0255-567502 
of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl/vergaderingen Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Kapmelding
Na inspectie is gebleken, dat 2 Italiaanse populieren aan het Franciscuspad in IJmuiden in slechte conditie verkeren. Deze bomen worden gerooid.

Bekendmaking Besluit Bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 12 april 2016 
op grond van artikel 44 van het 
Besluit bodemkwaliteit de ont-
werp Nota bodembeheer regio 
IJmond met bodemkwaliteits-
kaarten voor het Velsense grond-
gebied vastgesteld.

Inzage en zienswijzen
De Nota bodembeheer is gepubli-
ceerd in het elektronisch gemeen-

teblad van de gemeente Velsen en 
ligt van 29 april tot 10 juni 2016 ter 
inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden en 
bij de Omgevingsdienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk. De 
Nota bodembeheer is ook te vinden 
op de website van gemeente Velsen: 
www.velsen.nl. Tijdens deze termijn 
kunnen schriftelijke of mondelin-
ge zienswijzen worden ingebracht 
bij het college van burgemeester en 

wethouders van Velsen Postbus 465 
1970AL IJmuiden. 
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Voor inzage in stukken kunt u op 
werkdagen telefonisch een afspraak 
maken tussen 09.00 uur en 17.00 uur 
bij Omgevingsdienst IJmond. 
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