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Bevrijdingsvuur
Wethouder Baerveldt en burge-
meester Weerwind namen maan-
dag 5 mei het bevrijdingsvuur in 
ontvangst.

In de nacht van 4 op 5 mei hebben 
hardloopgroepen uit het hele land het 
bevrijdingsvuur opgehaald bij hotel 
De Wereld in Wageningen om het op 5 
mei in hun eigen gemeente af te leve-
ren. Zo ook in Velsen. De tien lopers, 
Chris Best, Simon Heeremans, Paul 

Stolk, Ingrid Zwart, Marga Remmers-
waal, Maaike Calis en Sharon van der 
Deijl van atletiek vereniging Suomi, 
aangevuld met Edith en Peter Koele-
wijn van Happy Running  brachten de 
vlam naar Velsen. Zij werden begeleid 
door hun trainster Noëlla Kieften-
beld. Bart Kieftenbeld volgde de ploeg 
in zijn busje, waar de lopers konden 
uitrusten.  Moe maar voldaan kwa-
men ze om 14.10 uur op het Plein 1945 
aan. (foto: gemeente Velsen)

Bestemmingsplan Spaarnwoude

Inloopavond
Op woensdag 14 mei 2014 zal 
de gemeente Velsen een inloop-
avond houden m.b.t. een nieuw 
bestemmingsplan voor het recre-
atiegebied Spaarnwoude.

Het voorontwerp beschrijft per be-
staand pand/perceel wat er wel en 
niet toegestaan is. Zowel qua ge-
bruik van het perceel als de bouw-
mogelijkheden. De gemeente is ver-
plicht elke 10 jaar het bestaande be-

stemmingsplan te herzien. Op de-
ze avond kunnen belangstellen-
den tussen 19.30 en 21.00 uur op 
het kantoor van het Recreatieschap 
Spaarnwoude (Genieweg 46, Vel-
sen-Zuid) langskomen om het zoge-
heten voorontwerp bestemmings-
plan te bekijken en vragen te stel-
len aan de betrokken ambtenaren. 
Het voorontwerpbestemmingsplan 
is ook digitaal te bekijken op www.
velsen.nl.

Beeld Stadspark vernield
Het beeld ‘Kinderen bouwen aan 
hun toekomst’ van Gerda Rubin-
stein, recent geplaatst in het Stads-
park in IJmuiden, is woensdag-
avond 30 april jl. vernield. Het col-
lege van burgemeester en wethou-

ders betreurt deze vernieling en 
heeft intussen aangifte gedaan. De 
gemeente Velsen gaat onder ande-
re in overleg met de kunstenares 
om te bezien hoe het beeld gerepa-
reerd kan worden.

Werkzaamheden aan pieren
De Noordpier in Velsen-noord 
wordt van 15 mei tot en met 30 
mei afgesloten. In deze perio-
de wordt de stormschade uit de-
cember vorig jaar hersteld. Ver-
der pleegt Rijkswaterstaat onder-
houd aan de havenlichten op de 
pieren. Deze worden energiezui-
niger en onderhoudsvriendelijker. 
De werkzaamheden duren van 
mei tot en met september. 

Werkzaamheden
Vanaf 12 mei vinden herstelwerk-
zaamheden plaats aan het metsel-
werk van de muur van de Noordpier. 
Vanaf 15 mei wordt ook de betonver-
harding op de pier hersteld. Daar-
door is de Noordpier vanaf het ‘blok-
kenopslagterrein’ tot en met 30 mei 
geheel afgesloten. 

Op 20 mei starten ook de werkzaam-
heden aan de havenlichten op zowel 
de Noord- als de Zuidpier. De werk-
plekken worden afgeschermd met 
hekken. De Zuidpier is vanaf 20 mei 
en de Noordpier vanaf 30 mei tot aan 
de hekken toegankelijk voor wande-
laars en sportvissers. 

Duurzaam 
De oude gloeilampen van de haven-
lichten van IJmuiden worden ver-

vangen door energiezuinige en on-
derhoudsvriendelijke ledlampen. 
Deze zijn in het donker en bij slecht 
weer beter zichtbaar, waardoor de 
veiligheid op de vaarweg verbetert. 
Zonnepanelen of windmolentjes 
maken de lichten straks niet langer 
afhankelijk van het energienet en 
daardoor schoner. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het 
verduurzamen van lichtopstanden 
op www.rijkswaterstaat.nl/zeker-
duurzaam of bel met de landelijke 
informatielijn van Rijkswaterstaat, 
0800-8002 (gratis).

Kijk voor meer informatie over vaar-
wegen en werkzaamheden aan de 
vaarweg op www.rijkswaterstaat.nl/
water en www.vaarweginformatie.nl
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HOV en gemeenteraad
De gemeente Velsen werkt sa-
men met de provincie Noord-Hol-
land aan de totstandkoming van 
de Hoogwaardig Openbaar Ver-
voerverbinding ( HOV ), een snel-
le busverbinding tussen Haarlem 
en IJmuiden. 

Op 24 april heeft de gemeenteraad 
van Velsen een verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven voor het eer-
ste deel van de HOV-verbinding tus-
sen Haarlem en IJmuiden. Omdat 
de gemeenteraad heeft ingestemd 
met de afwijking van het bestaan-
de bestemmingsplan Vlugthoven 
kan voor de aanleg van dit deel tus-
sen de N208 en de Broekbergenlaan 
in Santpoort-Noord een omgevings-
vergunning worden afgegeven. Voor 
de te bouwen bouwwerken zoals 

een fietsbrug, wordt nog een apar-
te aanvraag ingediend (tweede fase). 
Pas als beide vergunningen zijn ver-
strekt, kunnen de werkzaamheden 
voor dit deel van het tracé van start 
gaan. 

Inspreken
Voor de deelprojecten 4, 5 en 6 (tus-
sen de Santpoortse Dreef en de 
Troelstraweg) is ook een bestem-
mingsplanwijziging nodig. Dit om-
dat nu een groot deel nog de bestem-
ming ‘spoor’ heeft. Op 15 mei en 21 
mei praat de gemeenteraad over dit 
onderwerp. Indieners van zienswij-
zen krijgen 15 mei a.s. de gelegenheid 
om in te spreken. Kijk voor meer in-
formatie op:  http://raad.velsen.nl/
Vergaderingen/Carrousel/2014/15-
mei/19:30/

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.

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

Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag 
Vrijdag 30 mei  Verplichte vrije dag
Maandag 9 juni   Tweede Pinksterdag

Woensdag 28 mei tussen 18.00 uur en 20.00 uur  is de publieksbalie van de 
gemeente extra open. U kunt dan op afspraak terecht voor paspoorten, hu-
welijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mo-
gelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
april tot en met 2 mei 2014 de vol-

gende aanvragen voor een omge-
vingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. 

De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden

Oosterduinweg 6, gebruiken bij-
behorend bouwwerk tbv aan huis 
gebonden beroep (30/04/2014) 
w14.000199;

Aanvragen
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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 we-
ken 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 Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zandhaver 38, plaatsen dakopbouw 

(achtergevel)(29/04/2014) w14.000095.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (30/04/2014) 

w13.000235.

Verleende omgevingsvergunningen 
– van rechtswege
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning van rechtswege ver-
leend voor Kerkweg 48A, legaliseren 
berging/garage, hekwerk en houtover-
kapping (30/04/2014) w14.000032.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Standplaats art.  5:18 APV
14 dagen verlenging afgegeven vergun-
ning u14.000131 ten behoeve van het 
borstkanker onderzoek, locatie Kenne-
merplein tot 15 juli 2014, u14.004374. 

Aanvragen (vervolg)
Kanaalstraat 170, wijzigen bestem-
ming wonen naar rouwcentrum 
(30/04/2014) w14.000198;
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (29/04/2014) 
w14.000191;
Zwaanstraat 77, plaatsen over de nok 
dakkapel (29/04/2014) w14.000196.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 34 C, plaatsen 
berging (29/04/2014) w14.000195;
Driehuizerkerkweg 204, vergroten 
woning met uitbouw (29/04/2014) 
w14.000197.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 43, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde 
(29/04/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten 
garage (28/04/2014) w14.000193.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134 (rijksmonument), 
onderhoud vijver Beeckestijn 
(29/04/2014) w14.000194

Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken ex-
tra toegangsdeuren (28/04/2014) 
w14.000192.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Antillenstraat 5 t/m 15, oprichten 
vrijstaande berging gelegen ach-
ter een appartementengebouw 
(07/03/2014) w14.000102.

8 mei 20145

Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl8 mei 2014

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 we-
ken 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 Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 

kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zandhaver 38, plaatsen dakopbouw 

(achtergevel)(29/04/2014) w14.000095.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (30/04/2014) 

w13.000235.

Verleende omgevingsvergunningen 
– van rechtswege
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning van rechtswege ver-
leend voor Kerkweg 48A, legaliseren 
berging/garage, hekwerk en houtover-
kapping (30/04/2014) w14.000032.

Vergunningen Algemene Plaatselij-
ke Verordening

Standplaats art.  5:18 APV
14 dagen verlenging afgegeven vergun-
ning u14.000131 ten behoeve van het 
borstkanker onderzoek, locatie Kenne-
merplein tot 15 juli 2014, u14.004374. 

Aanvragen (vervolg)
Kanaalstraat 170, wijzigen bestem-
ming wonen naar rouwcentrum 
(30/04/2014) w14.000198;
Grahamstraat 325-443, plaat-
sen reclamedoek (29/04/2014) 
w14.000191;
Zwaanstraat 77, plaatsen over de nok 
dakkapel (29/04/2014) w14.000196.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 34 C, plaatsen 
berging (29/04/2014) w14.000195;
Driehuizerkerkweg 204, vergroten 
woning met uitbouw (29/04/2014) 
w14.000197.

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 43, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde 
(29/04/2014) w14.000190.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten 
garage (28/04/2014) w14.000193.

Velsen-Zuid
Rijksweg 134 (rijksmonument), 
onderhoud vijver Beeckestijn 
(29/04/2014) w14.000194

Velserbroek
Kleine Boterbloem 1, maken ex-
tra toegangsdeuren (28/04/2014) 
w14.000192.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

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 aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Antillenstraat 5 t/m 15, oprichten 
vrijstaande berging gelegen ach-
ter een appartementengebouw 
(07/03/2014) w14.000102.

8 mei 2014 5

Motorrijder onderuit
IJmuiden - Afgelopen zaterdag-
middag is een motorrijder licht 
gewond geraakt bij een aanrij-
ding op de hoek van de Kanaal-
dijk en de Kerkstraat. Hij reed op 
de Kanaaldijk, in de richting van 
de sluizen, toen hij werd aange-
reden door een automobilist die 

vanaf de Kerkstraat het kruispunt 
overstak. De laatste had voorrang 
moeten verlenen. De motorijder 
heeft licht beenletsel opgelopen 
en hoefde niet naar het zieken-
huis. Voor zijn motor is een ber-
gingsbedrijf besteld om deze af 
te voeren. (foto: Ko van Leeuwen)

IVN Zuid Kennemerland
Ontdek de geheimen 
van het Kennemermeer
IJmuiden aan Zee - Omringd 
door bunkers, Hoogovens, de 
zuidpier, een jachthaven, strand-
paviljoens en het strand ligt het 
Kennemermeer. 
Deze unieke duinvallei heeft 
de status van een bijzonder en 
waardevol natuurgebied. Een 
groep actieve vrijwilligers die het 
gebied onderhoudt, is er verant-
woordelijk voor dat de natuur-
waarde behouden blijft. Op zon-
dag 11 mei om 09.00 uur orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland 
een natuurexcursie op deze bij-
zondere plek. 
Onder leiding van natuurgidsen 
van IVN wandelt u langs bun-

kers en duindoornstruweel via 
de vochtige duinvallei van het 
Kennemermeer richting zee. On-
derweg vertellen zij over het ont-
staan van het meer, de flora en 
fauna en de bijzondere vegeta-
ties van het omliggende duinge-
bied. Draag waterdicht schoei-
sel, want het kan drassig zijn. 
De start is parkeerplaats aan de 
Westonstraat in IJmuiden. Deel-
name gratis.
Aanmelden: www.np-zuidken-
nemerland.nl of 023-5411123  
(dinsdag tot en met zondag)
Meer informatie over het IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Muzikanten 
en zangers 

gezocht
IJmuiden - Het Velser 
Amusemensorkest(je) is ter uit-
breiding op zoek naar nieu-
we leden, zowel instrumenta-
listen als zangers. Momenteel 
zijn er nog maar weinig leden 
over, maar VAO wil graag weer 
een echt orkest worden. Alle in-
strumenten zijn welkom. Maar 
vooral een nieuwe drummer en 
basgitarist zijn erg belangrijk. 
De repetities zijn op dinsdag-
avond om 19.45 uur in IJmuiden 
in zorgcentrum Velserduin aan 
Scheldestraat 101. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden 
via e-mail: secr.vao@gmail.com. 
Informatie: 06-20642519 of 06-
29411201. Zie ook www.velsera-
musementsorkest.nl. 




