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Uit het college

• In april 2018 heeft het college de verkoop 
van het perceel aan Kanaalstraat 257 uit-
gesteld om een bodemonderzoek uit te 
laten voeren. Dit onderzoek is inmiddels 
gedaan. Er is op n plek bodemverontrei-
niging aangetro  en, maar die is niet van 
invloed op het gebruik van het pand en de 

verkoop. Het onderzoeksrapport wordt 
toegevoegd aan de verkoopdocumentatie.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten

Dit zorgt voor 1850 tot 2100 banen in 
de toeristische sector. Dat zijn de uit-
komsten van een onderzoek over het 
jaar 2016.

In 2016 waren er maar liefst 4,8 miljoen 
dagjesmensen. Zij bezochten vooral het 
strand en musea. Ook weten veel mensen 
Velsen te vinden voor sportieve en recre-
atieve activiteiten en evenementen. Veel 
van de bezoekers komen uit de regio en 
uit oord-Holland. Buitenlandse bezoe-
kers weten Velsen nog niet zo goed te vin-
den. 

Opvallend is dat er steeds meer mensen 
langere tijd  in Velsen  verblijven. Het aan-
tal hotelovernachtingen is dan ook sterk 
gestegen in vergelijking met een eerder 
onderzoek uit 2010. Ongeveer de helft van 
de toeristen die overnachten komen  van 
buiten de provincie oord-Holland.

Velsen wordt vooral bezocht als het mooi 
weer is.  Met de realisatie van Brak  IJmui-
den  en de ontwikkeling van de Kustvisie 
en het Havenkwartier wordt onder meer  
ingespeeld op de vraag naar slecht weer 
voorzieningen .

Wist u dat...
toeristen in Velsen jaarlijks 
circa 100 miljoen euro besteden?

De ondernemers Jolanda Cheng en echt-
genoot Jireh Lim van snackbar lunch-
room De Driehoek aan de Galle Prome-
nade in Velserbroek, hebben eerder dit 
jaar voor het eerst subsidie ontvangen 
uit het Winkelfonds Velsen. Deze sub-
sidie hebben zij gebruikt voor gevelre-
novatie. Daarnaast hebben zij zelf geïn-
vesteerd in een interne verbouwing van 
hun zaak. Wethouder Arjen Verkaik van 
Economische Zaken is verheugd over het 
eindresultaat: “Een zaak met een duurza-
me, frisse en moderne uitstraling werkt 
positief voor het hele winkelcentrum”.

Met de subsidie zijn de houten gevels en 
luifels met enkel glas (zie foto onder) ver-
vangen door gevels en luifels van alumi-
nium met duurzaam dubbel glas (foto bo-
ven). Daarnaast is door de ondernemers 
zelf ge nvesteerd in een nieuw, modern en 
hip interieur. Door de gevelrenovatie en de 

interne verbouwing heeft De Driehoek een 
duurzame, frisse en moderne uitstraling 
gekregen. Wethouder Arjen Verkaik, Eco-
nomische Zaken, feliciteerde het echtpaar 
persoonlijk  We zijn blij met het mooie 
eindresultaat en jullie bereidheid om ook 
zelf te investeren in jullie zaak. Als gemeen-
te willen we graag meer ondernemers hel-
pen met subsidie uit het Winkelfonds Vel-
sen. Dit fonds bestaat uit een subsidie voor 
verhuizing naar kansrijke winkelcentra en 
een subsidie voor het opknappen van win-
kelgevels. We nodigen alle ondernemers 
met zulke plannen uit om contact met ons 
op te nemen

Meer informatie over de subsidieregeling 
Winkelfonds Velsen  www.velsen.nl.  kunt 
ook contact opnemen met de winkelloods 
van Velsen, loor Thomasse  oor staden-
co.nl of met het ondernemersloket velsen.
nl. (foto s  Reinder Weidijk)

Snackbar Lunchroom De Driehoek
Subsidie voor gevelrenovatie

Afgelopen maandag 14 mei werd de 
nieuwe tulp ‘Staalmeester’ gedoopt 
door de burgemeesters van de IJmond-
gemeenten Velsen, Heemskerk en Be-
verwijk. Het gaat om een rood-oranje 
tulp, een geschenk voor Tata Steel dat 
in september zijn honderdjarig bestaan 
viert. De kleur is bewust gekozen: deze 
verbeeldt het vuur bij het maken van 
staal

ederland is een van de belangrijkste e -

portlanden van de tulp. In de IJmond wor-
den al sinds de 17e eeuw tulpen gekweekt. 
In 1918 vestigde de Hoogovens (nu Tata 
Steel) zich op bollengrond. Er worden nog 
steeds tulpen gekweekt in de IJmond. En 
met internationale allure  et als staal in 
de IJmond. 

De tulp is gekweekt door bollenkweker 
Jos Beentjes. Het heeft maar liefst 12 jaar 
geduurd om deze nieuwe tulp te kweken. 
(bron foto  gemeente Beverwijk)

Voor 100 jarig Tata Steel
Tulp ‘Staalmeester’ gedoopt

Op Tweede Pinksterdag, 21 mei, haalt 
HVC geen afval op. Ook de afvalbrengsta-
tions zijn gesloten. Wanneer uw inzamel-
dag op 21 mei valt, wordt uw afval op een 
andere dag opgehaald. Kijk op de digitale 
afvalkalender via www.hvcgroep.nl of de 
vernieuwde HVC afval-app wanneer dit 
is. (illustratie  HVC)

Afvalinzameling met Pinksteren
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Op zondag 20 mei (Eerste Pinksterdag) 
gaan vanaf 11.30 uur de schapen weer met 
de billen bloot op de kinderboerderij in 
Velserbeek. Er worden ongeveer 40 scha-
pen geschoren. Je bent van harte welkom 
op de boerderij aan de Parkweg in Velsen-
Zuid!

Behalve die van de kinderboerderij, worden 
ook schapen van hobbyboeren geschoren. 
Diverse schapenrassen zijn te zien zijn zo-
als Zwartbles, Swifters, Coburger Fuchs en 
Hampshire Down. Maar ook het Ouessant-
schaap, dat gerekend wordt tot de kleinste 
soort onder de schapen.

Schapen drijven
Evenals vorig jaar is Velserbroeker Chris van 
Reeuwijk bereid om demonstraties schapen 
drijven te geven. Niet lang geleden had hij 
zich nog gekwalifi ceerd voor het wereldkam-

pioenschap, dat in Schotland werd gehou-
den. Border Collies worden al sinds mensen-
heugenis gebruikt voor het schapendrijven. 
Vooral Britse en Ierse boeren en herders ge-
bruiken deze honden. Border Collies hebben 
door hun instinct, intelligentie, snelheid en 
uithoudingsvermogen overwicht op schapen 
en zijn een onmisbare hulp voor herders.

Kinderactiviteiten 
Stagiaires van verschillende scholen komen 
deze dag meehelpen om samen met de vrij-
willigers van de kinderboerderij kinderacti-
viteiten te organiseren. Zo is er is in de stal 
een aparte ruimte, waar de kinderen onder 
begeleiding een konijntje of cavia kunnen 
aaien of een kuikentje mogen vasthouden.

Tip: Kom op de fi ets naar het park, want er 
is beperkte parkeergelegenheid voor auto’s. 
(foto: gemeente Velsen)

Het bushokje op de hoek Hagelinger-
weg/Burgemeester Weertsplantsoen 
wordt eind mei verplaatst. Dit wordt 
gedaan naar aanleiding van het tech-
nisch onderzoek naar de verkeerssitu-
atie daar. 

De bus blijft op dezelfde plek stoppen. 
Alleen het bushokje en het informatie-
scherm worden tegen het fl atgebouw ge-
plaatst, dus ten westen van het fi etspad. 
Verder komt er een derde fi etsenstalling.  

Daarmee wordt tegemoet gekomen aan 
de wens van omwonenden, die zich erge-
ren aan rondslingerende fi etsen.
 
De werkzaamheden beginnen op 22 mei, 
en zullen naar verwachting ongeveer 
twee weken duren. Tijdens de werkzaam-
heden zal er enige overlast zijn voor het 
verkeer. Dit is helaas niet te voorkomen. 
De halte blijft tijdens de werkzaamheden 
wel gewoon in gebruik. (foto: gemeente 
Velsen)

Verplaatsing bushokje halte 
Hagelingerweg in Santpoort

Vrijdag 25 mei wordt het discoseizoen 
van zwembad De Heerenduinen tradi-
tiegetrouw afgesloten met de Beach-
party.

Tijdens de Beachparty is het recreatie-
bad en het buitenbad tussen 18.00-21.00 
uur open en verzorgt de DJ zowel binnen 
als buiten de muziek. Evenals  vorig jaar 
wordt er weer groots uitgepakt. Wat we 
gaan organiseren is nog een verrassing, 
houd daarom www.zwembadvelsen.nl  in 
de gaten. De Beachparty is voor jeugd t/m 
14 jaar. De entree is 6,10 euro.  (foto: ge-
meente velsen)

Beachparty in De Heerenduinen

gRoF aFvAl?
gEbRuiK Een gRatIS bOeDelBAk!

Voor alle inwoners van gemeente Beverwijk, Heemskerk & Velsen 

Iedereen houdt van een schone buurt. Het wegbrengen van grof 
afval wordt nu nog makkelijker met onze gratis aanhangerservice. 

Op een dag en tijdstip dat het u schikt en het afvalbrengstation  
is geopend. Meer informatie: www.hvcgroep.nl/aanhanger

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Kom op de fi ets!
Schapen scheren op 
kinderboerderij Velserbeek

Sportloket Velsen is momenteel druk bezig om alle vaste verhuur van de gemeentelijke 
sporthallen en gymzalen in te roosteren voor komend seizoen. Heeft u interesse in het hu-
ren van een sportaccommodatie voor een geheel seizoen? Neem dan contact op met Sportlo-
ket Velsen 0255 567666 of kijk op www.sportloketvelsen.nl. (foto: Badminton Club IJmond)

Verhuur sportaccommodaties
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare ruim-
te, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 28 april 2018 tot en met 
11 mei 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Rondweg 18, legaliseren interne verbou-
wing (29/04/2018) 5553-2018;       
Pruimenboomplein 60, plaatsen balkonbe-
glazing (02/05/2018) 5792-2018;  
Pruimenboomplein 85, plaatsen balkonbe-
glazing (02/05/2018) 5793-2018;  
Gjertsenstraat 7, plaatsen betongaas op 
schutting (03/05/2018) 5860-2018;  
nabij Kennemermeer, tijdelijk bouwen pad 
en tijdelijk afwijken bestemmingsplan t.b.v. 
paviljoens (03/05/2018) 5859-2018;
nabij Kennemermeer, aanleggen van pad 
(7/05/2018) 6032-2018;
Reamurstraat 3, wijzigen bedrijfsruim-
te naar appartement (03/05/2018) 5857-
2018;  
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk 
wind- en watersport paviljoen (04/05/2018) 
5879-2018;
Kennemerlaan 123, vervangen dakkapel 
(06/05/2018) 5962-2018;  
Zwarte Mierenvlak 1, wijzigen gevel 
(07/05/2018) 5997-2018; 
Torricellistraat 2, legaliseren verbouwing 
(08/05/2018) 6088-2018.  

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, (Beeckestijn), kappen 5 bo-
men (03/05/2018) 5850-2018.  

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, plaatsen 4 palen voor 2 vol-
leybalvelden (04/05/2018) 5909-2018;
Pontweg 1 D, plaatsen oplaadstation 
(07/05/2018) 5998-2018;  
Lijndenweg 34, wijzigen gevel (9/05/2018) 
6152-2018. 

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen 
dakkapel (06/05/2018) 5965-2018;
J.T. Cremerlaan 59, plaatsen 3 dakkapel-
len op het voor-, achter- en zijgeveldak 
(07/05/2018) 5980-2018; 
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw op 
begane grond en 1e verdieping en vervangen 
erker(11/05/2018) 6205-2018.

Driehuis
Hofdijklaan 23, oprichten berging 
(28/04/2018) 5542-2018;
Driehuizerkerkweg 119, verbouwen kap-
berg tot woning (30/04/2018) 5649-
2018; 
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren hek-
werk (30/04/2018) 5650-2018;   
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw 
(05/05/2018) 5952-2018.  

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen reclamedoek 

aan gevel (02/05/2018) 5723-2018;   
Liniepad 53, vervangen schuur (08/05/2018) 
6095-2018.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong. (KPN locatie), re-
aliseren 57 appartementen en supermarkt 
met parkeerdek (08/05/2018) 33090-2017.

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken regels bestemmings-
plan voor 3 sportevenementen (Strong Vi-
king) (03/05/2018) 3142-2018.  

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, verplaatsen 
erfafscheiding en bouwen fi etsenberging 
(08/05/2018) 3609-2018. 

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van bestemmings-
plan voor evenement op 2 en 3 juni 2018 
(Back 2 Hippie Market) en parkeren in wei-
land (08/05/2018) 2603-2018;
Westlaan 41, afwijken van bestemmings-

plan voor evenement op 6 juli 2018 (voet-
bal award show) en parkeren in weiland 
(09/05/2018) 2604-2018. 

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Circus in de zorg (besloten voorstellingen) 
op 26 juni 2018 van 11.00 tot 16.30 uur, Lo-
catie: parkeerterrein Heerenduinweg 6 
(02/07/2018) 5829-2018;
Summer Event, op 30 juni 2018 van 12.00 tot 
16.00 uur, locatie: Plein 1945, Lange Nieuw-
straat, Marktplein (4/07/2018) 6047-2018.

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Der Lage Landen, op 30 juni 
en 1 juli 2018 van 11.00 tot 17.00 uur, locatie: 
weiland grenzend aan Ruïne van Brederode, 
(9/07-2018) 6169-2018 

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse basisschool Parnassia, op 
26 t/m 29 juni 2018 van19.30 tot 20.00 uur, 
locatie: rondom school,   (30/04/2018) 
5614-2018;
Dorpsfeest Santpoort 2018, op 28 juli t/m 
4 augustus 2018 van 9.00 tot 1.00 uur, loca-
tie: Santpoort en omstreken (07/05/2018) 
5993-2018;  
Dorpsfeest Santpoort, op  28 juli t/m 4 au-
gustus 2018 van 9.00 tot 1.00 uur, locatie: 
Hoofdstraat, (9/05/2018) 6114-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, 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 wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Kanaalstraat 48, renoveren gemeentelijk 
monument (02/05/2018) 2079-2018;  
Kennemerstrand ong., tijdelijk (10 jaar) 
uitbreiden periode voor overnachten in 
strandhuisjes van april t/m september 
(03/05/2018) 2166-2018;
Alexander Bellstraat 25, plaatsen dakop-
bouw (04/05/2018) 4072-2018;
Peperkers 35, plaatsen balkonbeglazing 
(04/04/2018) 4406-2018;
Velserduinweg 338-9000, tijdelijk (1 
jaar) plaatsen verkoopwagen voor vis 
(08/05/2018) 4784-2018;
Loggerstraat 100, uitbreiden bedrijfspand 
en  wijzigen gevels (08/05/2018) 3467-2018;
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, legaliseren toegangspoort 
(30/04/2018) 2839-2018 (Rijksmonument);
Kerkweg 29, vervangen dakpannen, pan-
nenlatten en dakramen (30/04/2018) 3053-
2018 (Gemeentelijk monument);
Duin- en Kruidbergerweg 89, tijdelij-
ke gebruik van weiland als parkeerplaats 
(04/05/2018) 2819-2018;
Wüstelaan 100, plaatsen 3 dakkapellen 
(voor-, zij- en achtergevel) (04/05/2018) 
1392-2018;
Rijksweg 332, plaatsen dakopbouw 
(04/05/2018) 4121-2018.   

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 8, plaatsen dakkapel 
(04/05/2018) 5025-2018.

Velsen-Noord
Platformweg 3, aanpassen van fundering en 
plaatsen van silo (30/04/2018) 3548-2018;
Wijkerstraatweg 195 RD,  afwijken van het 
bestemmingsplan voor logiesfunctie boven-
woning (04/05/2018) 2519-2018;
nabij Reyndersweg ong., legaliseren kunst-
object (04/05/2018) 4379-2018;
Reyndersweg 1, legaliseren overkapping en 
veranda (08/05/2018) 556-2018.  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 12, veranderen kleur 
van het houtwerk (30/04/2018) 4781-2018 
(Gemeentelijk monument); 
Driehuizerkerkweg 46, afwijken bestem-
mingsplan voor lichte horeca in bakkers-
winkel (03/05/2018) 2505-2018.

Velserbroek
De Zeiler 116, bouwen schuur (30/04/2018) 
3465-2018;
De Zeiler 160, plaatsen stenen schuur 
(02/05/2018) 3425-2018;
De Zeiler 156, plaatsen stenen berging 
(03/05/2018) 3372-2018;
De Zeiler 118, plaatsen stenen berging 

(04/05/2018) 3830-2018.  

Geweigerde omgevingsvergunning 

IJmuiden
Julianakade 18, wijzigen begane grond 
in 2 onzelfstandige wooneenheden 
(03/05/2018) 1289-2018.

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17
 
Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt, op 21 mei 2018 van 11.00 
tot 17.00 uur, locatie: Duin- en Kruidberger-
weg 60 (03/05/2018) 735-2018.
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Herinrichting omgeving KPN locatie
Het riool in de Spaarnestraat en de Mer-
wedestraat moet vervangen worden. Om-
dat de straten worden opengebroken is 
dit een goed moment om de straten op-
nieuw in te richten. Het college heeft het 
voorlopig ontwerp ‘’Herinrichting omge-
ving KPN locatie’’ vrijgegeven voor in-
spraak.

Informatiebijeenkomst
Wij nodigen belangstellenden uit voor de 
inloopbijeenkomst op woensdag 30 mei a.s. 
tussen 17.00 en 19.00 uur in het gemeente-
huis, ingang burgerzaal aan Plein 1945 te 
IJmuiden. Hier wordt u in de gelegenheid 
gesteld het ontwerp in te zien, vragen te 
stellen en opmerkingen te geven. 

Inspraak
Het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor 
inspraak. U kunt het ontwerp inzien aan de 
balie in het gemeentehuis of op de website: 
www.velsen.nl/omgevingkpn. Schriftelijke 
reacties kunnen tot en met 2 juli 2018 wor-
den gestuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 465, 1970 

AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.
nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting omgeving 
KPN locatie’.

Kapmelding
Twee sierappels aan het Hazevlak 86 in IJmuiden vanwege slechte vitaliteit.

Onthe�  ng Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond 
van artikel 5:42, derde lid van de Algeme-
ne plaatselijke verordening onthe�  ng te 
verlenen aan:

•  De heer B. Meester, kenteken, PR-GZ-37, 
Landcruiser, voor het rijden op strand 
Noordpier zone 3 van 24 april 2018 t/m 
31 oktober 2018;

•  Strandvereniging S.V.IJ.S.; en een door 
het bestuur aangewezen bestuurder, voor 
het rijden op het kleine strand van IJmui-
den van 1 april t/m 1 oktober 2018 met 
een tractor; 

•  IJmuiden Vis Online, Mercedes Vito VP-
742-Z,  voor het rijden op het Cornelis 
Vreeswijkpad, IJmuiden aan  Zee van 25 
april 2018 t/m 31 december 2018 ;

•  Adrichem Containers B.V, Afvalinzamel-
trucks, 91-BJT-5 en BV-RS-41, voor het 
rijden achter de strandpaviljoens op het 
strand van IJmuiden aan Zee van 18 april 
2018 t/m 31 december 2018 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 

besluit elektronisch is bekend gemaakt, 
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-
den) dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregelen
x Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen hebben besloten:

I. Realisatie tweerichting fi etspaden 
Zeeweg/ parallel aan de HOV-busbaan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

G13 van bijlage 1 van het RVV 1990 ten 
oosten van de HOV-busbaan een onver-
plicht fi etspad in te stellen tussen de Zee-
weg en de Duin en Kruidbergerweg;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
onderborden OB502 en OB505 (waaruit 
blijkt dat fi etsers in tweerichtingen rij-
den) – een tweerichtingen verplicht fi ets-
pad aan te wijzen aan de zuidzijde van 
Zeeweg tussen de aansluiting Leeuwerik-
laan en de rotonde Minister van Houten-
laan.

c. Door middel van het plaatsen van borden 
D4 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Zeeweg ter hoogte van aansluiting Leeu-
weriklaan een gebod in te stellen tot het 
volgen van de rijrichting die het bord aan-
geeft (rechtdoor);

II. Aanpassingen fi etsoversteek Zee-
weg t.h.v Leeuweriklaan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

D4 van bijlage 1 van RVV 1990 op de Zee-
weg ter hoogte van de fi etsoversteek Leeu-
weriklaan een gebod tot het volgen van de 
rijrichting die het bord aangeeft (recht-
door) in te stellen;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het 
aanbrengen van haaientanden als bedoeld 
in artikel 80 van het RVV 1990 de voor-
rang middels verkeerstekens te regelen 
zodat bestuurders op de Leeuweriklaan 
voorrang dienen te verlenen aan bestuur-
ders die op de Zeeweg rijden;

c. Door middel van het plaatsen van borden 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
onderborden OB505 (waaruit blijkt dat 
fi etsers in tweerichtingen rijden) – een 
tweerichtingen verplicht fi etspad aan te 
wijzen op Leeuweriklaan tussen de uitweg 
van Zeeweg 345 en de aansluiting van de 
Leeuweriklaan – Zeeweg;

d. Door middel van het verwijderen van bord 
C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en de onderborden OB54 (waaruit blijkt 
dat (brom)fi etsers uitgezonderd zijn) – de 

bestaande eenrichtingsweg op de Leeu-
weriklaan op te he� en;

e. Door middel van het verwijderen van bord 
C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en de onderborden OB54 (waaruit blijkt 
dat (brom)fi etsers uitgezonderd zijn) – de 
bestaande eenrichtingsweg op de Zeeweg, 
tussen huisnummer 282 en 292, op te hef-
fen;

f. Door middel van het plaatsen van borden 
C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Zeeweg, noordzijde direct ten oosten van 
de fi etsoversteek ter hoogte van de Leeu-
weriklaan en op de Zeeweg, zuidzijde di-
rect ten westen van de fi etsoversteek ter 
hoogte van de Leeuweriklaan een een-
richtingsweg, in deze richting gesloten 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van 
rij- of trekdieren of vee in te stellen, aan 
de noordzijde in oostelijke richting en aan 
de zuidzijde in westelijke richting.

III. Realisatie rotonde Minister 
van Houtenlaan - Zeeweg / Waterlool-
aan
a. Door middel van het plaatsen van borden 

D1 van bijlage 1 van RVV 1990 op Minis-
ter van Houtenlaan – Zeeweg/ Waterlool-
aan een Rotonde, verplichte rijrichting in 
te stellen;

b. Door middel van het plaatsen/ verwijde-
ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van het 
RVV 1990 – de voorrangssituatie voor fi et-
sers aan te passen aan het ontwerp van de 
rotonde;

c. Door middel van het aanbrengen van ze-
bramarkering een voetgangersoversteek-
plaats zoals bedoeld in artikel 49, lid 2 van 
het RVV 1990 in te stellen direct ten oos-
ten van de rotonde welke kruist over de 
Waterloolaan;

d. Door middel van het aanbrengen en ver-
wijderen van zebramarkering een voet-
gangersoversteekplaats zoals bedoeld in 
artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 te ver-
schuiven over een afstand van 10 meter in 
noordelijke richting op Minister van Hou-
tenlaan direct ten noorden van de roton-
de;

e. Door middel van het verwijderen van bord 
G11 van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
het verwijderen van onderborden OB505 

(waaruit blijkt dat fi etsers in tweerichtin-
gen toegestaan zijn) – een verplicht fi ets-
pad in te stellen voor fi etsers in zuidelijke 
richting aan de westzijde van de Minister 
van Houtenlaan.

IV. Realisatie middenberm op de Water-
loolaan t.h.v. Kriemhildestraat
a. Door middel van het plaatsen/ verwijde-

ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van 
het RVV 1990 – de voorrangssituatie voor 
fi etsers op de fi etsoversteek over de Wa-
terloolaan ter hoogte van de Kriemhil-
destraat aan te passen aan het ontwerp 
met de doorgetrokken middenberm;

b. Door middel van het plaatsen van borden 
D5(r) van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
de onderborden OB54 (waaruit blijkt dat 
(brom)fi etsers zijn uitgezonderd) – op de 
Waterloolaan ter hoogte van de aanslui-
ting Kriemhildestraat – en overzijde – een 
gebod in te stellen tot het volgen van de 
rijrichting die het bord aangeeft (rechts-
af );

c. Door middel van het verwijderen van bor-
den D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op 
de Waterloolaan ter hoogte van Kriemhil-
destraat het gebod tot het volgen van de 
zijde die het bord aangeeft (rechts) te ver-
wijderen.

 
V. Aanpassingen Waterloolaan tussen 
Kriemhildestraat en rotonde Driehui-
zerkerkweg
a. Door middel van het verwijderen van bor-

den L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 de 
bushaltes ter hoogte van de Waterloolaan 
18 op te he� en;

b. Door middel van het verwijderen van 
bord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990 
het parkeerverbod op de parallelweg van 
de Waterloolaan tussen de aansluiting 
Kriemhildestraat en Waterloolaan 36 op 
te he� en.

VI. Aanpassing rotonde Driehui-
zerkerkweg – Van den Vondellaan/ Wa-
terloolaan
a. Door middel van het plaatsen/ verwijde-

ren van borden B6 van bijlage 1 van het 
RVV 1990 – en het aanbrengen van haai-
entanden als bedoeld in artikel 80 van het 

RVV 1990 – de voorrangssituatie voor fi et-
sers aan te passen aan het ontwerp van de 
rotonde;

b. Door middel van het verwijderen van 
borden B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 
– en het verwijderen van haaientanden als 
bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 – 
de voorrangssituatie op de Driehuizer-
kerkweg ter hoogte van de rotonde Water-
loolaan/ Van den Vondellaan aan te passen 
aan het ontwerp met inritconstructies zo-
dat de regels als beschreven in artikel 54 
van het RVV 1990 van kracht wordt;

c. Door middel van het plaatsen van borden 
L3b van bijlage 1 van het RVV 1990 – en 
het aanbrengen van blokmarkering zoals 
bedoeld onder artikel 23, lid 1 onder e – 
een bushalte aan te wijzen op de:

• Waterloolaan – direct ten noordwesten 
van de rotonde Driehuizerkerkweg;

• Van den Vondellaan – direct ten zuidoos-
ten van de rotonde Driehuizerkerkweg.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbe-
sluiten plaats in de digitale Staatscourant.




