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19 mei: Dag van het Park

Meer toeristen naar regio

De jaarlijkse Dag van het Park in
de gemeente Velsen is op zondag
19 mei in park Velserbeek. Er is
van alles te beleven voor jong en
oud.

Wat is er te doen op 19 mei? Tussen
11.00 en 16.00 uur zijn er verschillende activiteiten zoals IVN-natuurexcursies voor volwassenen en kinderen. Er zijn ritjes met de huifkar, er
worden schapen geschoren en bordercollies laten zien hoe zij schapen
kunnen drijven. Het IVN, Pieter Vermeulen Museum en Stichting Samen
Spelen zijn aanwezig op de informatiemarkt. Kinderen kunnen zich laten schminken, knutselen en genieten van een poppenkastvoorstelling.
Zeemanskoor De Raddraaiers en
muziekvereniging Soli zorgen voor

een muzikale omlijsting.
Het evenement is gratis. Het volledige programma is te downloaden via
de website www.velsen.nl. Het advies
is om op de fiets te komen; er is maar
heel weinig parkeergelegenheid.
De Dag van het Park wordt in Velsen dit jaar een week eerder gehouden dan de landelijke dag. Dit komt
omdat de Highland Games op 25 mei
ook in Velserbeek worden gehouden.

Dag van
het Park
Zondag 19 mei 2013

Park Velserbeek 11.00 - 16.00 uur
Velsen Zuid

Onderhoud openbaar groen
Door bezuinigingen gaat de gemeente minder onderhoud plegen aan grasvelden en riet. Zwerfvuil wordt wel opgeruimd.

Nog meer dan vorig jaar hebben de
bezuinigingsmaatregelen van de gemeente effect op het onderhoud van
groen in de openbare ruimte. Zo
worden grasvelden minder vaak gemaaid en zal riet langs waterkanten
in het najaar niet meer gemaaid worden. Ook wordt de grond rondom bomen (boomspiegels) niet meer onderhouden door de gemeente. Wel

wordt zwerfvuil nog handmatig opgeruimd door medewerkers van
IJmond Groen.
Het effect van deze maatregelen is
dat de openbare ruimte op een aantal plekken in de gemeente er minder verzorgd uit zal zien dan dat men
gewend is. Uiteraard mag dit niet leiden tot onacceptabele situaties, zoals grote hoeveelheden zwerfvuil op
bepaalde plekken. Dit kunt u melden bij www.verbeterdebuurt.nl of
via het digitaal loket van de gemeente Velsen www.velsen.nl.

Werk aan de IJsselstraat
Vervanging van de riolering en
herinrichting van de IJsselstraat
in IJmuiden. Op woensdag 1 mei
2013 is de eerste fase gestart; het
werk duurt tot half augustus.

De werkzaamheden worden in vijf
fasen uitgevoerd. Fase 1: vanaf de
Waalstraat tot net voor de kruising
Hunzestraat. Fase 2: vanaf het Gijzenveltplantsoen tot en met de kruising Hunzestraat. Fase 3: vanaf de
kruising Hunzestraat tot net voor
de kruising Rijnstraat. Fase 4: vanaf het Gijzenveltplantsoen tot en met
de kruising Rijnstraat. Fase 5: vanaf
de kruising Rijnstraat tot de Lange
Nieuwstraat.
Per fase worden de omwonenden ge-

informeerd door De Bie Wegenbouw.
Tijdens de werkzaamheden moeten de auto’s buiten het werkterrein
worden geparkeerd en moet huisvuil
buiten het werkterrein worden gezet. Bewoners die dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp inroepen van
het personeel van de aannemer.
Voor technische informatie tijdens
de werkzaamheden kunt u contact
opnemen met de projectbegeleider
heer H. Kok, tel.nr: 0255-567465 of
de projectleider mevrouw N. Zeeuw,
telefoonnummer 0255-567367. De
gemeente streeft ernaar de overlast
van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie bij de gemeente Velsen via 0255567200.

Op 6 mei heeft Annette Baervelt,
wethouder Toerisme en recreatie van Velsen, het eerste bord
in ontvangst genomen dat meer
toeristen naar de regio moet leiden.

‘Welkom in IJmuiden aan Zee’ –
dit bord wil toeristen die naar Amsterdam komen, stimuleren om
ook de regio te bezoeken. Op maandag 6 mei overhandigde Jan Willem
Groot, portefeuillehouder Stadsregio Amsterdam, het bord aan wethouder Baerveldt. Dergelijke borden komen ook bij de stranden
IJmuiderslag en strand Noordpier
te staan.
Het is het eerste toeristische bewegwijzeringsbord van het project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland
Zien’. Dit project loopt al enige jaren en moet het bezoek aan de regio
stimuleren, waardoor het toerisme
toeneemt en beter wordt gespreid,
en de economie wordt versterkt.
Het bord werd overhandigd tijdens
een bijeenkomst van de Metropoolregio Amsterdam.

De aanpak blijkt te werken. Het percentage internationale bezoekers
dat naast Amsterdam ook de regio
bezoekt is van 18% in 2008 gestegen naar 23% in 2011. Aan het project doen drieëntwintig gemeenten
mee, de Stadsregio Amsterdam, de
provincies Noord-Holland en Flevoland, Gewest Gooi- en Vechtstreek en de Kamer van Koophandel
Amsterdam. (foto: Jur Engelchor)

Schoonmaak Binnenhaven
In mei 2013 is de Binnenhaven in
IJmuiden aan de beurt voor een
schoonmaakactie. Simone Bontenbal roept Velsenaren op om
haar te helpen.

Op zaterdag 25 mei tussen 13.00 en
15.00 uur wordt het terrein van de
Binnenhaven schoongemaakt, het
voormalige Zeewegziekenhuisterrein. De organisatie is wederom in
handen van Simone Bontenbal (van
de succesvolle schoonmaakactie op
het strand). Ditmaal helpen Johan
Zwakman en Fred Tromp van het
wijkplatform IJmuiden-Zuid mee.
Nadat de bouwwerkzaamheden op
het terrein eind 2012 klaar waren,

heeft dit wijkplatform ervoor gezorgd dat het achtergebleven bouwmateriaal werd weggehaald. Toch
ligt er nog veel zwerfvuil en puin.
Vooral tussen de struiken en bomen
van het kleine parkje in de hoek achter de viskraam van Kaatje ziet het er
smerig uit.
Voor de actie van 25 mei worden
materialen geregeld, zoals prikkers, handschoenen en vuilniszakken. De gemeente helpt mee door
het vuil direct na de schoonmaak af
te voeren. Alle hulp is van harte welkom. Opgeven graag via een email
naar hoehetookkan@live.nl. Op
www.facebook.com/hoehetookkan
staat meer informatie.

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwachte drukte voor onder andere het
aanvragen van paspoorten of
identiteitskaarten is de werkeenheid Burgerzaken extra geopend
op dinsdagavond 21 mei.

U kunt op deze avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
U kunt voor genoemde avondopenstelling alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer
is 140255 of 0255-567200.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee 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.

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken
met één van vakspecialisten via 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 www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 4
mei 2013 tot en met 10 mei 2013
de volgende aanvragen hebben
ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Van der Doesstraat ong. en Willebrordplantsoen, kappen 18 bomen

(08/05/2013) w13.000170; Breesaapstraat 54, vergroten cafe/appartementen (10/05/2013) w13.000171.
Velsen-Zuid
Genieweg 42, renoveren gemeentelijk monument (08/05/2013)
w13.000172.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 6, op-

richten romnyloods (06/05/2013)
w13.000167.
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen

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.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 54, kappen twee bomen (07/05/2013)
w13.000168.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

brootstraat 58, wijzigen gevel schoolgebouw (08/05/2013) w13.000104;
Trompstraat 200 J, K en L, verbouwen 3 woningen tot bijeenkomstruimte (13/05/2013) w13.000111.

Velserbroek
Sluisweid 9, wijzigen gevel schoolgebouw (08/05/2013) w13.000105;
Bagijnenkamp 3, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(13/05/2013) w13.000108.

Santpoort-Noord
Terrasweg 34, wijzigen brandcompartimentering
(13/05/2013)
w13.000057; Crijnssenstraat 6, plaatsen dakkapel (voorgevel)(08/05/2013)
w13.000109; Molenveltlaan 15 en
28, kappen 2 bomen (14/05/2013)
w13.000142; Dinkgrevelaan ong., kappen boom (14/05/2013) w13.000143;
Roos en Beeklaan 39, kappen 2 bomen
(14/05/2013) w13.000145.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Besluiten
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
(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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. Burgemeester
en wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen
(de datum van vergunningverlening
is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Kievitlaan 28, plaatsen erfafscheiding (07/05/2013) w13.000092; Watertorenpark, plaatsen kunstwerk
(07/05/2013) w13.000093; Kromme
Mijdrechtstraat 18, oprichten garage (08/05/2013) w13.000102; Casem-

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Geen mededelingen
Evenementen art. 2:17 APV
9 juni 2013, Run for Kika, Spaarnwoude te Velsen- Zuid (08/05/2013)
u13.003505.
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Leidraad invordering gemeentelijke belasting Velsen
In de B&W vergadering van 2304-2013 is de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen
gemeente Velsen en incassoreglement gemeente Velsen vastgesteld.

De Leidraad Invordering gemeentelijke belasting Velsen en het incassoreglement gemeente Velsen ligt kosteloos ter inzage bij de receptie 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 bovengenoemde besluiten. De Leidraad Invordering gemeentelijke belasting en het incassoreglement gemeente Velsen kunt u

ook raadplegen op de website van de
gemeente Velsen (www.velsen.nl).
Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen
met afdeling Belastingen en Invordering, telefoonnummer 0255-567322.

Bestemmingsplannen ‘Duingebied’ en ‘Spaarnwoude’
Burgemeester en wethouders zijn voornemens twee nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de volgende gebieden: Het duingebied van Velsen en het recreatiegebied Spaarnwoude.

Duingebied
Het gebied is gelegen tussen het stedelijk gebied van Velsen, de gemeente
Bloemendaal en het strand. Het bestemmingsplan omvat het binnen de gemeente Velsen gelegen deel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. In
het noorden wordt het gebied globaal begrensd door de Heerenduinweg. De
oostgrens wordt grotendeels gevormd door de voormalige spoorbaan IJmuiden-Haarlem en de bebou-wing van de kern Santpoort-Zuid. In het zuiden
wordt het plangebied begrensd door de gemeentegrens van Velsen en Bloemendaal. In het westen door het strand en de IJmuiderslag. Het plangebied
kenmerkt zich door het duingebied en de binnenduinrand met voornamelijk
weilanden.
Spaarnwoude
Het gebied omvat grotendeels het binnen de gemeente Velsen gelegen deel
van het recreatiegebied Spaarnwoude. In het noorden wordt het plangebied
begrensd door het Noordzeekanaal. In het oosten door de het zijkanaal C. De
zuidgrens wordt bepaald door de gemeentegrens met Haarlem en Spaarndam. In het westen door de Dammersweg en de A9. Het plangebied kenmerkt
zich door de recreatieve voorzieningen van het recreatiegebied Spaarnwoude en de woonbootlocatie in zijkanaal B. Voor de ontwikkeling van het vakantiepark bij het Fort benoor-den Spaarndam, wordt een aparte planologische procedure gevoerd. Deze ontwikkeling maakt dus geen deel uit van dit
bestemmingsplan.
De directe aanleiding om voor deze twee gebieden nieuwe bestemmingsplannen op te stellen is gele-gen in het feit:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebieden thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
• de wens bestaat om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek
komt voor het hele plangebied.
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor er wettelijk
gezien aanleiding is om ze te actualiseren.
De begrenzing van hierboven genoemde gebieden kunt u bekijken via de website van de gemeente Velsen (www.Velsen.nl). Een kaart van deze gebieden is
tevens in te zien bij de receptie van het stad-huis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van de hierboven genoemde bestemmingsplannen rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar
het kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik (bijv. van werken naar
wonen).
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente.
Verzoeken die na de genoemde termijn worden ingediend, moeten in principe wachten tot het betref-fende bestemmingsplan weer wordt herzien. Rekening moet worden gehouden met een termijn van 10 jaar.
Wilt u een initiatief indienen?
U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen bij
het college van Burgemees-ter en Wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie op welk bestemmingsplan uw initiatief betrekking heeft (‘bestemmingsplan Duingebied’ of ‘bestemmingsplan
Spaarnwoude’).
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Raadsplein 23 mei 2013
Op 23 mei 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

Ruimte 3
21.30-23.00
Evaluatie kunst- en cultuurbeleid 2009-2012 / Bepaling thema’s 2013-2016

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 22 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 of
via email: griffier@velsen.nl

Ruimte 1
19.30-21.01

Bestemmingsplan Zeezicht

Ruimte 2
19.30-21.00

Stand van zaken decentralisaties in het sociale domein

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Ruimte 3
19.30-21.00
Dekkingsplan brandweer Kennemerland
Ruimte 1
21.30-23.00 Woonvisie 2025

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en
onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl.

Ruimte 2
21.30-23.00 Uitgifte kadeterrein Grote Hout

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone (maximaal
1 uur) in te stellen op de ventweg
van de Wijkerstraatweg (ter hoogte
huisnummer 119 t/m 191) te VelsenNoord, geldende op maandag t/m zaterdag van 9:00 uur t/m 18:00 uur.
Aan deze maatregel wordt uitvoe-

ring gegeven door:
- het plaatsen van het verkeersbord
E10 en E11 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, met een onderbord waarop de volgende tekst is
aangegeven: “ma t/m za van 9:00 t/m
18:00 uur”;
- het aanbrengen van blauwe belijning langs de parkeervakken die binnen de parkeerschijfzone vallen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.

1. het uitbreiden van een aantal parkeerplaatsen;

als ‘pilot’ voor een jaar (zie verkeersbesluit).

2. het invoeren van een parkeerschijfzone op het ventweggedeelte

Voor meer informatie kijk op www.
velsen.nl.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1
januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als extra service.
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders
hebben op 7 mei 2013 besloten
om de naam Rooswijkerlaan op
de oude locatie in te trekken en
toe te kennen aan de nieuwe locatie zoals aangegeven op de bij het
besluit behorende kaart.

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 al-

leen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart

kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken
bij de receptiebalie, of via telefoonnummer 0255 567352.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

door middel van het plaatsen van bord
E01 (2x), zoals bedoeld in het RVV
1990.

- een parkeerverbod in te stellen aan
de noordzijde van de Meervlietstraat
(op het gedeelte tussen de ‘s Gravenlust en ’t Roode Hart) te Velsen-Zuid

Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het
bovenstaande besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht binnen

een termijn van 6 weken na de dag
waarop het besluit is bekend gemaakt,
schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht
aan Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant. Deze advertentie is bedoeld als extra service.

