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Inspraak over plannen
Lange Nieuwstraat
Op 27 mei 2014 tussen 16.00
en 20.00 uur liggen de voorlopige plannen voor een opknapbeurt van het winkelgebied Lange Nieuwstraat ter inzage op het gemeentehuis (ingang Plein 1945). Ook kunt u
vragen stellen en uw reactie
geven. Iedereen is van harte
welkom.

Blauwe Vlag voor Velsen
De stranden Noordpier, IJmuiden aan Zee en jachthaven Marina Seaport zijn veilig en schoon.
Vandaar dat maar liefst drie Blauwe Vlaggen zijn uitgereikt. Dit
jaar waren de gemeente Velsen
en Marina Seaport IJmuiden gastheer voor de Stichting Keurmerk
Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
(KMVK). De blauwe vlag is een internationaal herkenningssymbool
voor goede stranden, veilig en
schoon zwemwater en schone en
veilige jachthavens.

Het doel van het Blauwe Vlag Programma is om overheden, ondernemers en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en

veilig water, mooie natuur en een gezond milieu. Als een heuse gastheer
en gastvrouw verwelkomden burgemeester Franc Weerwind en wethouder Annette Baerveldt van Velsen de organisatie, de genomineerden en gasten, onder wie weerman
Peter Timofeeff.
Velsen heeft in het verleden vele malen de blauwe vlag in ontvangst mogen nemen. Het gemeentebestuur is
ook nu weer blij met de internationale milieu-onderscheiding, omdat
deze goed aansluit bij haar opzet om
inwoners en bezoekers op een schone en veilige manier van ons prachtige strand te laten genieten. (foto:
Reinder Weidijk )

De inloopmiddag- en avond
maakt deel uit van de formele inspraakprocedure voor het voorlopig ontwerp van de herinrichting van de Lange Nieuwstraat
tussen Plein 1945 en de rotonde
aan het Moerbergplantsoen. Deze loopt van 16 mei tot 26 juni a.s.
Groot onderhoud van de Lange Nieuwstraat en de gewenste kwaliteitsverbetering van het
openbaar gebied hebben geleid
tot de plannen. Daarbij is de wens
om de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor gebruikers van de
weg, omwonenden en winkelend
publiek te verbeteren.
Ook moet rekening worden gehouden met optimale voorzieningen voor het openbaar vervoer, waaronder de R-netlijn die

hier vanaf 2016 gaat rijden. Door
dit alles te combineren kan een
belangrijke stap worden gezet
voor beter en veilig verkeer en
een aantrekkelijk (winkel)centrum.
Met de direct betrokkenen zoals
winkeliers en het wijkplatform
IJmuiden-Noord zijn al diverse
gesprekken gevoerd. Ook zijn de
eerste schetsontwerpen op 3 en
4 maart gepresenteerd in het TATA Steel stadion. Op basis van de
reacties is het voorlopig ontwerp
gemaakt, dat nu in de inspraak
wordt gebracht.
Na 26 juni worden de reacties
verwerkt tot een inspraakrapportage, waarna burgemeester
en wethouders een besluit nemen over de definitieve herinrichting. Als deze procedure met
goed gevolg is doorlopen, zullen
de werkzaamheden in het voorjaar van 2015 starten.
Het voorlopig ontwerp en het inspraakdocument zijn in te zien
op de website van de gemeente Velsen: http://www.velsen.nl/
Bestuur-Organisatie/Projecten/
Winkelcentrum-IJmuiden.html

Velsen verwelkomt Volvo Ocean Raceteam Brunel
De spanning bleef erin. Komt hij
nu maandag of dinsdag? Uiteindelijk was het weer gunstig en
kwam de VOR 65, de nieuwe
boot van het Nederlandse Volvo
Ocean Raceteam Brunel, dinsdagmorgen in Marina Seaport
aan. Het achtkoppige team Brunel was blij verrast met het warme onthaal in de gemeente.

De boot is binnengehaald door
de KNRM en door slepers van Iskes met de waterspuiten aan. Ook
voeren diverse jachten uit om het
team Brunel te begroeten op het
water. Eenmaal afgemeerd in de
in de jachthaven Marina Seaport
overhandigde
burgemeester
Weerwind een wapenschildje van
de gemeente Velsen. Dit omdat

het schip zijn maiden call (eerste
opwachting ) maakte in de haven
van IJmuiden. De binnenkomst
werd ook bijgewoond de door bovenbouw-leerlingen van onder
meer bassischool De Toermalijn.
Zij gaan klassikaal de bemanning
in de zwaarste zeilrace ter wereld
volgen.
Het zeilschip blijft nog twee weken in IJmuiden liggen voor onderhoud. Daarna wordt koers gezet richting Amsterdam om te
worden gedoopt. Dan zal de VOR
65 ook een naam krijgen. Tot zijn
grote genoegen werd burgemeester Franc Weerwind uitgenodigd
door schipper Bouwe Bekking om
even achter het roer plaats te nemen. (foto: Ko van Leeuwen)
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Hulpwijzer Velsen gestart Velsen geen Fietsstad 2014
Denkt u erover om vrijwilligerswerk te gaan doen? Bent u slecht
ter been en heeft u hulp nodig
bij het boodschappen doen? Of
zoekt u informatie over een aangepaste woning omdat uw kind
een beperking heeft? Dan kan de
Hulpwijzer Velsen u verder helpen. Deze website helpt inwoners
van Velsen die vragen hebben
over zorg & ondersteuning, welzijn en wonen.

Op donderdag 24 april lanceerde wethouder Robert te Beest, wethouder Welzijn, de nieuwe website
www.hulpwijzervelsen.nl. Daar vinden bezoekers antwoord op vragen
op de digitale
als: waar Wilt
kanu alsikorganisatie
als oudere
sporten,
sociale kaart?
waar kan mijn dove kind naar school,
of wie kan mij helpen bij de verzorging van mijn demente vader? De site moet die vragen kunnen beantwoorden, zodat de bezoekers daarna
weer verder kunnen. Er is veel praktische informatie op te vinden, ervaringen van anderen en de contactgegevens van organisaties die kunnen
helpen.

daarbij. Daarom heeft de gemeente Velsen de Hulpwijzer ontwikkeld.
Op www.hulpwijzervelsen.nl kunt u
als inwoner van Velsen vanaf nu terecht voor vragen en informatie over
zorg & ondersteuning, welzijn en
wonen.
Inwoners die geen of moeilijk toegang hebben tot het internet kunnen
natuurlijk terecht bij het Klant Contact Centrum van de gemeente – elke
werkdag van 09.00 – 16.00 uur open
en bereikbaar via 0255-567200 en
140255.

De Hulpwijzer
Velsen

Bent u een organisatie die een aanbod heeft op het
gebied van zorg & ondersteuning, welzijn of wonen in de
gemeente Velsen? En staat u nog niet op de Hulpwijzer?
Ga dan naar www.hulpwijzervelsen.nl en stuur via
de contactpagina een verzoek om als organisatie
opgenomen te worden in de Hulpwijzer Velsen.

Alle informatie overzichtelijk voor u in kaart gebracht

Alle leerlingen kregen het kookboek
aan het eind van de dag met recepten
en tips van Olympische sporters mee
naar huis. Ook gaf Joris nog drie be-

Wethouder Ronald Vennik kan leven met de keuze voor Zwolle: ,,Het
is natuurlijk jammer dat we het niet
zijn geworden, maar uit de nominatie blijkt dat we op de goede weg
zijn. We hebben veel vooruitgang geboekt en voelen ons door de nominatie gestimuleerd om hiermee door te
gaan.’’

Gemeentearchief Velsen

Bestrijding mollen
www.hulpwijzervelsen.nl2

Ik Lekker Fit!

Yasin kreeg het eerste exemplaar in
Velsen, omdat hij als covermodel op de
voorkant staat, samen met paralympische gouden medaillewinnares Bibian
Mentel. In het kookboek staan gezonde recepten, sportdromen en beweegen voedingstips van Olympische sporters uit Noord-Holland en Flevoland.
De topsporters hebben meegewerkt
aan het kookboek om op een leuke manier een gezonde leefstijl te promoten.

Velsen heeft overigens wel warme
gevoelens bij de jury opgeroepen. In
het juryrapport staat: ,,In een omgeving waar de fiets niet vanzelfsprekend is heeft een kleine groep amb-

tenaren het fietsen in de gemeente
een ﬂinke impuls gegeven. Met veel
lef wordt er een betere plaats voor de
fiets gecreëerd”. Als voorbeeld wordt
de Pontweg genoemd. Dit zou volgens het rapport wel eens het breedste fietspad van Nederland kunnen
zijn.

De inventarisatie van een aantal belangrijke archieven van de gemeente Velsen
over de twintigste eeuw is klaar. Deze zijn overgebracht naar het Noord-Hollands Archief en vanaf 19 mei voor iedereen te raadplegen in de Studiezaal aan
de Kleine Houtweg in Haarlem. Het archief van het gemeentebestuur van Velsen over de periode 1925-1975 ligt op de andere locatie van het Noord-Hollands
Archief aan de Jansstraat 40 te Haarlem. Meer informatie op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen wil graag dat
haar inwoners zo veel mogelijk zichzelf redden. Wie steun, hulp of zorg
nodig heeft moet die zo dicht mogelijk bij huis kunnen organiseren
of vinden. Goede informatie helpt

Dinsdag 6 mei was de aftrap van de
Ik Lekker Fit-weken op basisschool
De Zandloper in IJmuiden. Alle
klassen zijn sindsdien aan de slag
met de thema’s bewegen, voeding
en het maken van gezonde keuzes. Joris Bodin, Nederlands kampioen tennis en Velsens sporttalent
van het jaar 2013, overhandigde het
kookboek ‘IK kook Lekker Fit!?’ aan
Yasin uit groep 7 van De Zandloper.

Helaas, Velsen is geen Fietsstad
2014 geworden. Velsen was samen met Almere, Eindhoven, Enschede en Zwolle in de race voor
de titel Fietsstad 2014. Op 8 mei
kwam Zwolle als winnaar uit de
bus. De jury van de landelijke
Fietsersbond koos voor Zwolle,
omdat deze gemeente het ﬁetsen al sinds 1971 als belangrijk
vervoersmiddel ziet en hier alles
voor doet.

langrijke tips: “Als je fit wilt blijven en
goed wilt presteren begin de dag dan
altijd met een ontbijt. Drink tijdens en
na het sporten liever geen sportdrank,
dat is eigenlijk net frisdrank. Water
drinken is het allerbeste. En tot slot: 1
x per week iets lekkers eten, zoals patat of een frikandel mag best, zeker als
je veel beweegt!” Op de foto ( gemeente Velsen) overhandigt Joris het kookboek aan Yasin.

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen van overlast
van mollen. Vooral in het voorjaar
zijn molshopen goed in de grasvelden te zien. De mol verlaat zijn
gangenstelsel om bovengronds
voedsel te nuttigen. Regenwormen staan dan op het hoofdmenu.

De Flora- en Faunawet schrijft voor,

dat de mol niet zinloos gedood of gevangen mag worden. Daarom neemt
de gemeente alleen maatregelen tegen mollen als sprake is van schade
en/of overlast in het openbaar groen.
Zo bestrijdt de gemeente onder andere mollen op speel- en sportvelden, uit het oogpunt van veiligheid
van sporters en recreanten. Ook bij
verkeersonveilige situaties neemt
de gemeente maatregelen.

Schoonmaakactie strand
Hoe begin je het seizoen beter
dan met een schoon strand?

Op zondag 18 mei tussen 15.00 uur
en 17.00 uur organiseert surfvereniging Hui Nalu met medewerking van
de gemeente een opruimactie op het
strand Noordpier. Iedereen is van
harte welkom om te komen helpen.

Verzamelen bij het clubhuis van Hui
Nalu aan de zijkant van paviljoen
Timboektoe Beach. Er zijn ook prijzen te verdienen voor de fanatiekste
opruimers.
Kijk
voor
meer
informatie
op
https://facebook.com/
events/1480677818811840

Onderhoud Kooksfabriek
Vanaf vrijdag 9 mei vindt onderhoud plaats bij Tata Steel aan de
Kooks- en Gasfabriek 1.

Het project is naar verwachting op
23 mei gereed. In verband met de

werkzaamheden kunnen voor de
naaste omgeving rookpluimen te
zien zijn op de schoorstenen van
Kooks- en Gasfabriek 1. De werkzaamheden zijn gemeld bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
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Europese verkiezingen 22 mei 2014

Stemmen: wat u moet weten
Achttien jaar of ouder, ingeschreven staan bij Velsen, een stempas
en een geldige legitimatie, óók
als u bij volmacht stemt. In het
kort zijn dat de regels voor wie
gaat stemmen op 22 mei op de leden van het Europees Parlement.
Ze staan ook achterop uw stempas, achterop de kandidatenlijst
die u in de bus krijgt en op www.
velsen.nl.

Wanneer mag u stemmen?
U moet achttien jaar of ouder zijn,
moet ingeschreven staan bij de gemeente Velsen, u mag niet uitgesloten zijn van het kiesrecht en dient u
te beschikken over de Nederlandse
nationaliteit of de nationaliteit van
een andere lidstaat van de Europese Unie.
Geldige identificatie moet!
Bij het stemmen moet u zichzelf
kunnen legitimeren; u heeft identificatieplicht en moet kunnen bewijzen wie u bent. Dat kan alleen met
een geldig document (het document

mag alleen voor het stemmen 5 jaar
verlopen zijn), zoals o.a. een Nederlands paspoort of identiteitskaart,
een geldig Nederlands rijbewijs.
Stemmen voor een ander: volmacht
Kunt u op 22 mei niet stemmen?
Geen nood, u kunt een ander voor u
laten stemmen (volmacht geven). U
vult de achterkant van uw stempas
in (machtiging) en geeft die met een
kopie van uw geldige identiteitsbewijs aan een ander. Die moet wel in
Velsen wonen. Wilt u iemand in een
andere gemeente machtigen dan is
dit ook mogelijk. U kunt hiervoor tot
en met 19 mei 2014 contact opnemen met de werkeenheid Burgerzaken (02555-567200).
Stemmen buiten Velsen: kiezerspas
Als u op de dag van de stemming in
een andere gemeente van Nederland
wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. U kunt dan schriftelijk tot en met 19 mei 2014 of monde-

ling tot en met 21 mei 2014 tot 12.00
uur een kiezerspas aanvragen bij de
werkeenheid Burgerzaken. U dient
dan wel uw stempas mee te nemen.
Deze zal dan worden omgezet in een
kiezerspas zodat u in elke gemeente
in Nederland uw stem kan uitbrengen
Overal stemmen in de gemeente
U kunt met uw stempas en identi-

teitsbewijs overal binnen Velsen
stemmen. Dus in een stembureau
naar eigen keuze. De reguliere stembureaus zijn open van ’s morgens
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn zo ingericht, dat
mindervalide kiezers daar zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen. Op
www.velsen.nl staat een overzicht
van stembureaus in de gemeente
Velsen.

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

Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Hemelvaartsdag
Verplichte vrije dag
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, huwelijken, rijbewijzen etc. Voor deze avond is het slechts telefonisch mogelijk een afspraak te maken. Telefoonnummer: 140255 of 0255-567200.

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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

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 formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
april tot en met 9 mei 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
De Olmen 23 F, plaatsen glazen panelen op balkon (07/05/2014)
w14.000203;
Vleetstraat 40, plaatsen luifel
(30/04/2014) w14.000200.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord

Hyacinthenstraat 24, wijzigen vergunning door vergroten zolderverdieping (08/05/2014) w14.000205;
Dinkgrevelaan 3, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel)
(08/05/2014) w14.000206;
Biallosterskilaan 14, candelaberen
boom (06/05/2014) w14.000202.
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 14,

plaatsen

ko-

zijn in kelderwand (08/05/2014)
w14.000204.
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, vergroten
woning
(04/05/2014)
w14.000201.
Velserbroek
Waterviolier 6, plaatsen woonwagen
(09/05/2014) w14.000207.
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Aanvragen (vervolg)
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning be-

trekking hebben op een bouwactiviteit 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 waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 66,
sloop en nieuwbouw Bosbeekschool
(13/03/2014) w14.000116.

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
Dudokplein 1, plaatsen doosletters
(09/05/2014) w14.000148;
Volendamkade 1, tijdelijk plaatsen
kantoorunits en 16 zeecontainers
(08/05/2014) w14.000171;
Edisonstraat 48, oprichten berging
met luifel (12/05/2014) w14.000165;
Heidestraat 2 en 4, slopen Heidestraat 2 en nieuwe kopgevel en tuinmuur Heidestraat 4 (12/05/2014)
w14.000117.

Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 65, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(12/05/2014)
w14.000176;
Roos en Beeklaan 22, plaatsen dakkapel (voorgevel) (12/05/2014)
w14.000137.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaatsen
groendrager
(12/05/2014)
w14.000123.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 43, plaatsen
dakkapel (07/05/2014) w14.000122;
Mandenmakerstraat
1,
maken

grondkerende damwand bij nieuw
te graven vijver (13/05/2014)
w14.000068.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
14 en 15 juni 2014, Beach Volleybaltoernooi, strand van IJmuiden aan
Zee (08/05/2014) u14.003839;
18 mei, 22 juni, 29 juni, 13 juli, 20 juli, 30 juli, 2 augustus, 9 augustus, 16
augustus, 29 augustus, 16 september,
28 september, Braderie op de Kennemerboulevard
te
IJmuiden
(15/05/2014) u14.004711;
18 mei, jubilieumfeest, DKV aan
de Tolsduinerlaan 3 te Driehuis
(15/05/2014) u14.004674;
2 tot en met 5 juni 2014, avondvierdaagse IJmuiden, door gemeente
Velsen (13/05/2014) u14.002744.

Herinrichting Lange Nieuwstraat en Plein 1945
Op 13 mei heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten het voorlopig ontwerp met
bijbehorend
inspraakdocument
“Herinrichting Lange Nieuwstraat
en Plein 1945” vrij te geven voor
inspraak.

De Lange Nieuwstraat is al geruime
tijd toe aan groot onderhoud. Daarbij bestaat de wens om de verkeersveiligheid en leefbaarheid voor gebruikers van de weg, omwonenden
en winkelend publiek te verbeteren. Ook moet rekening worden gehouden met optimale voorzieningen
voor het openbaar vervoer, waaronder de R-netlijn die hier vanaf 2016
gaat rijden. Naast de openbare ruimte in het verkeersgebied is ook het

winkelgebied toe aan een kwaliteitsimpuls.
In maart is het schetsontwerp voor
de totale herinrichting tijdens twee
informatiebijeenkomsten voorgelegd aan omwonenden, winkeliers
en andere belangstellenden. De opmerkingen en suggesties die tijdens
en na deze bijeenkomsten naar voren kwamen zijn waar mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp dat
nu geschikt is voor inspraak.
Het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument zal met ingang van 16 mei 2014 gedurende 6
weken voor inspraak ter inzage liggen. Na deze zes weken zullen alle inspraakreacties op het voorlopig

ontwerp worden beoordeeld en een
opgenomen in een inspraakrapportage. Om u de gelegenheid te geven
kennis te nemen van het voorlopig
ontwerp, vragen te stellen en eventuele op- en aanmerkingen te maken, organiseren wij een inloopbijeenkomst.
Deze inloopbijeenkomst vindt plaats
op dinsdag 27 mei 2014 in het Gemeentehuis van Velsen, ingang Plein
1945, te IJmuiden tussen 16.00 en
20.00 uur. U kunt binnen lopen wanneer het u uitkomt. Na de inspraak
periode wordt het definitief ontwerp
en de inspraakrapportage opgesteld.
Op basis van het definitieve ontwerp
zal de technische uitwerking ten behoeve van de bestekfase plaatsvin-

den. Het voorlopig ontwerp en inspraakdocument zijn in te zien op de
website van de gemeente Velsen: http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/WinkelcentrumIJmuiden.html
Tijdens de inspraakperiode kunnen schriftelijke reacties worden gestuurd naar:
Het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via het contactformulier op de
website onder vermelding van ‘inspraak herinrichting Lange Nieuwstraat’.
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan de Steenbokstraat te IJmuiden, ter hoogte van
het Canopusplein, in te trekken
door middel van het verwijderen
van de borden E6, zoals bedoeld
in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens

1990;
- twee nieuw te realiseren langsparkeervakken aan de noordzijde van
de Betelgeuzenstraat te IJmuiden,
ter hoogte van het Canopusplein,
aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats door middel van het plaatsen van de borden
E6, zoals bedoeld in bijlage I van
het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.

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 in-

dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
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.

Raadsplein 15 mei 2014
Op 15 mei 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de raadzaal van
het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur. De agenda voor de
Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00

Inspreken over bestemmingsplan HOV-tracé

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessie kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 14 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502
of via email: griffier@velsen.nl. Over het onderwerp op de agenda, 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.
Om 21.30 uur begint de raadsvergadering. De agenda voor de raadsvergadering is als volgt:

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 26 en 27 maart en

16 april 2014
4 Afhandelen: Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Verklaring van geen bedenkingen voor de aanvraag omgevingsvergunning
voor project Biallosterskilaan 22 te Santpoort-Noord
6 Uitvoeringsregeling subsidie duurzame energie maatregelen bestaande
bouw 2012
7 Aanbrengen zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
De nieuwsbrief ligt 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. De raadsvergadering is live te volgen
via RTV Seaport en raad.velsen.nl
*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
21.30 – 22.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat
of die relevant zijn voor de raad. Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of
via de mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk woensdag 14 mei 16.00 uur.

Raadsplein 21 mei 2014
Op woensdag 21 mei 2014 vergadert de gemeenteraad Velsen in de
raadzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945 om 19.30 uur. De
agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Raadzaal
19.30-21.00

Bestemmingsplan HOV-tracé

2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00
Hoge grondwaterstand Velsen-Noord
3: Rooswijkzaal
19.30-21.00
Plan van aanpak uit-werking aanbevelingen
Rekenkamercommissie Wmo Velsen
PAUZE (van 21.00-21.30 uur)
4: Raadzaal – raadsbrede sessie
21.30-23.00
Gezamenlijk verder bouwen aan Velsen – Coalitieakkoord
2014-2018 van D66Velsen, LGV, PvdA, VVD en CDA

Inspreken tijdens de carrousel:
Er kan alleen worden ingesproken over sessie 2. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk dinsdag 20 mei 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255
567502 of via email: griffier@velsen.nl
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.
De nieuwsbrief ligt 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
Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering
op RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl.

