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Brief aan Provinciale Staten

Nieuwe argumenten voor
behoud Fast Flying Ferry
Ingraven stalen zinkers
op Noorderstrand
Vanaf 24 mei wordt er een aantal stalen buizen ingegraven op
het Noorderstrand van Velsen. Ze
worden dit jaar gebruikt bij zandsuppletie.

Ook in 2013 worden er op verschillende Nederlandse stranden zandsuppleties uitgevoerd – weggeslagen zand wordt dan aangevuld. Dit
gebeurt met behulp van lange buizen
van 60 cm. doorsnee, zogenaamde
zinkers. Vanaf vrijdag 24 mei worden twee stalen zinkers ingegraven
op het Noorderstrand van Velsen.
Omdat het aanvoeren van de zinkers erg afhankelijk is van het weer
op zee, kan niet exact worden gezegd
wanneer. Ze liggen daar gedurende de periodes dat er geen strandsuppletie kan of mag plaatsvinden.
Het werk duurt tot en met 27 mei en
wordt uitgevoerd door de firma Roh-

de Nielsen A/S uit Denemarken, in
opdracht van Rijkswaterstaat.
Het Noorderstrand van Velsen is al
vaker tijdelijk opslagplaats geweest
voor dergelijke zinkers. Het is met
name geschikt omdat er geen strekdammen zijn en omdat het strand
heel breed is. De buis van maximaal
1600 meter wordt zo dicht mogelijk
tegen de duinvoet aan ingegraven,
op een halve tot een hele meter diepte. De zinkers worden met shovels
of bulldozers van en naar de hoogwaterlijn gebracht. Veiligheidsmensen houden het publiek op veilige
afstand. Het Waterschap Hollands
Noorderkwartier, de strandtenthouders en de bewoners van de vakantiehuisjes worden op de hoogte gebracht zodra bekend is wanneer het
werk precies gaat plaatsvinden.
(foto: Rohde Nielsen)

De gemeente Velsen heeft samen
met andere gemeenten en organisaties heldere argumenten opgesteld om de Fast Flying Ferry tussen Amsterdam en Velsen-Zuid
ook na 2014 in de vaart te houden. De brief gaat 23 mei de deur
uit.

De nieuwe argumenten zijn een
handreiking aan de Provinciale Staten van Noord-Holland om serieus
te kijken naar een nieuwe innovatieve aanbesteding vanaf 1 januari
2014. Voor deze innovatieve aanbesteding kan de aanwezige kennis en
expertise van alle betrokkenen optimaal gebruikt worden. Provinciale Staten moeten voor 1 juni 2013
nieuwe feiten en inzichten voorge-

legd krijgen.
Na een expertmeeting op 22 april
2013 zijn nieuwe argumenten, inzichten, feiten, kansen en mogelijkheden op het gebied van milieu, onderwijs, toerisme en recreatie inzichtelijk gemaakt. Deze zijn nu beschreven in een brief die diverse organisaties hebben ondertekend. Volgens hen mogen de argumenten van
de Provincie Noord-Holland, gebaseerd op een kort onderzoek van
beperkte omvang, niet leidend zijn
voor het besluit om de Fast Flying
Ferry te stoppen. Daar staan andere argumenten tegenover. De brief
gaat donderdag 23 mei de deur uit en
staat op www.velsen.nl.

Spelen in Velserbroek
Spelpanelen met draai- en schuifelementen, toestellen die kunnen bewegen, combitoestellen of
juist losse speelelementen – ideeen genoeg voor de speelplekken
in Velserbroek. Op 14 mei was de
geslaagde informatieavond.

Elf omwonenden van Pijlkruid en
Waterdrieblad in Velserbroek spraken met vertegenwoordigers van de
gemeente Velsen over de aanstaande renovatie van de twee speelplekken. De kleine groep denkt heel enthousiast mee over de nieuwe invulling. Hadden de mensen bij de ene
plek voorkeur voor houten speeltoestellen, bij de andere plek kozen ze

juist voor staal of aluminium. Toestellen waarmee je kan bewegen en
doe-dingen zijn favoriet. Ook hadden ze ideeën over de aanblik van de
plekken en het onderhoud. Ook kinderen hebben hun wensen en ideeën
naar voren gebracht via de vragenlijst op de website.
De aanwezigen krijgen het verslag
van de avond ter goedkeuring toegestuurd. Als het definitief is, komt
het op de website van Velsen. Daarna wordt er een voorlopig ontwerp
voor de speelplekken gemaakt, wat
na inspraak definitief wordt. De uitvoering van de plannen wordt eind
2013 verwacht.

Luilakzwemmen in
zwembad De Heerenduinen
Zaterdag 18 mei was er ‘luilakzwemmen’ in zwembad De Heerenduinen.
Voor slechts € 1,50 kon het publiek
terecht tussen 06.00 en 08.00 uur.

Ongeveer zestig vroege vogels hebben van dit aanbod gebruikgemaakt.
(foto: gemeente Velsen)
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Die verdient een lintje!
ten zijn altijd belangrijk.

Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen
kan deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor
vele doelen. Weet u kandidaten?
Draag ze voor! Dat kan tot 15 augustus 2013.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving
kan in aanmerking komen. Denk aan
vrijwilligers die actief zijn in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de
kerk, op sportgebied, in de gezondheidszorg of op een ander terrein.
Denk ook aan mensen die voor hun
werk lang iets bijzonders doen waar
de hele samenleving wat aan heeft.
Persoonlijke inzet, visie en kwalitei-

Weet u een kandidaat? Neem dan
eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat. De ambtenaar die daar de lintjes behandelt, kan beoordelen of de
verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u precies
uitgelegd hoe u te werk moet gaan.
De contactgegevens staan onderaan
dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend,
gaat er heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2014 moet het verzoek insturen vóór 15 augustus a.s.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken via tel.
0255-567200. Daar kunt u ook gratis
de folder ‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat alles wat u moet
weten over de aanvraag van een Koninklijke Onderscheiding. Meer informatie ook op www.velsen.nl.

Leefbaarheidsmonitor 2013
Woont u in een prettige, veilige
wijk? Wat gaat er goed en wat kan
beter? De gemeente Velsen legt
deze vragen momenteel voor aan
ruim 5.000 Velsenaren. De antwoorden komen in de Leefbaarheidsmonitor 2013.

Eind april hebben ruim 5.000 Velsenaren in hun brievenbus een uitnodiging ontvangen voor deelname aan
de Leefbaarheidsmonitor 2013. Dit
is een onderzoek naar de leefbaarheid en de veiligheid in alle wijken
van Velsen. De mensen die er nog
niet aan zijn toegekomen, krijgen
eind mei opnieuw een herinneringsbrief met het verzoek om de vragenlijst alsnog in te vullen. De lijst zat
bij de eerste herinneringsbrief, waar
ook de inlogcode instaat. Digitaal in-

vullen kan via www.startvragenlijst.
nl/velsen. Invullen kan tot en met
zondag 9 juni.
De gemeente wil heel graag weten,
hoe leefbaar en veilig de deelnemers
hun woonwijk vinden. De bewoners
hebben toch vaak zelf het beste beeld
van wat er goed en wat minder goed
gaat in hun omgeving. De enquête is
al vijf keer eerder gehouden, de laatste keer in 2011. Door de resultaten
van de verschillende jaren met elkaar te vergelijken, kan de gemeente zien wat nu beter of minder goed
gaat en welke zaken extra aandacht
moeten hebben. Iedereen wordt dan
ook van harte uitgenodigd om aan dit
onderzoek deel te nemen. De uitslag
wordt in augustus 2013 verwacht.

Speeltoestel Brakland
Op woensdag 22 en donderdag 23
mei plaatst de fa. Yalp een flink
speeltoestel op het Brakland. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Velsen. Het toestel – dat eerder in
grotere vorm dienst heeft gedaan in

Velserbroek – is een vervanging van
een kleiner speeltoestel dat vlakbij
het Brakland stond, en is een deel
van de invulling van het terrein zolang er niet gebouwd wordt.

Voorontwerp bestemmingsplan deel HOV tracé
Met ingang van vrijdag 24 mei ligt
het voorontwerp bestemmingsplan voor een gedeelte van het
HOV tracé ter inzage. Het is een
planologische vertaling van eerder gemaakte ontwerpen van de
deeltracés.

Voor de aanleg van het tracé van
Hoogwaardig Openbaar Vervoer is
het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor
het gedeelte tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de
Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden. Het gaat hier om de deelprojecten 4, 5 (noord en zuid) en 6. Het
voorontwerp bestemmingsplan ligt
met ingang van 24 mei voor een peri-

ode van zes weken ter inzage.
In het huidige bestemmingsplan
heeft dit gebied nog de bestemming
‘spoor’. Voor de aanleg van het bustracé moet dit gewijzigd worden in
de bestemming ‘verkeer-openbaar
vervoer’. Het bestemmingsplan is
een planologische vertaling van de
eerdere tracékeuze van de raad uit
2008 en de ontwerpen voor de deeltracés 4,5 en 6 die reeds in de inspraak zijn geweest en door het college van B&W zijn vastgesteld. Aanpassingen op het ontwerp zijn dan
ook niet meer aan de orde.
Meer informatie leest u bij de gemeentelijke mededelingen in dit
blad, op www.velsen.nl of www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Geslaagde Dag van het Park
De weergoden waren de Dag van
het Park dit jaar gunstig gezind. Vele mensen, van jong tot oud, brachten een bezoek aan park Velserbeek. Daar genoten de bezoekers in
het voorjaarszonnetje onder meer
van de muziek van de Raddraaiers
en muziekvereniging Soli, en van

de poppenkastvoorstelling van de
Stichting Samen Spelen.
Verder trokken de demonstraties
van het schapen drijven en het schapen scheren veel belangstelling. De
opstelling van oude en nieuwe tractoren viel erg in de smaak.
(foto: gemeente Velsen)
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Reconstructie Planetenweg Oproep schoonmaakactie
De route van het inkomende ver- Binnenhaventerrein
keer vanaf de Planetenweg / LanHet werk aan de Planetenweg
gaat voort. De tweede fase is bijna afgerond en de derde is al begonnen. Hieronder de stand van
zaken.

Begin 2013 zijn de werkzaamheden
gestart voor de reconstructie van de
Planetenweg in IJmuiden. De tweede fase van dit project, vanaf de Radarstraat tot aan de Mercuriusstraat, duurt tot en met vrijdag 24
mei. De derde fase, vanaf de Mercuriusstraat tot de Zuiderkruisstraat,
is al gestart en duurt tot woensdag
12 juni. De vierde fase, vanaf de Zuiderkruisstraat tot de Planetenweg /
hoek Pleiadenplantsoen, start op 24
mei tot vrijdag 14 juni, op voorwaarde dat de tweede fase op 24 mei gereed is. Genoemde data kunnen nog
wijzigen op basis van de voortgang
en/of de weersomstandigheden.

ge Nieuwstraat richting Zeewijk
blijft hetzelfde. Het uitgaande verkeer (verkeer vanaf Zeewijk richting
het centrum) wordt gefaseerd afgesloten. Het uitgaande verkeer richting Amsterdam, Alkmaar en Haarlem wordt omgeleid via de Dokweg
en de Heerenduinweg. De omleiding
wordt met borden aangegeven.

Vanaf zondag 26 mei worden de buslijndiensten van Connexxion omgeleid. Inkomend via de bestaande route vanaf het centrum richting Zeewijk en uitgaand via de Orionweg,
Linneausstraat, Planetenweg, Lange
Nieuwstraat.
Meer informatie op http://www.velsen.nl/Bestuur-Organisatie/Projecten/Planetenweg-IJmuiden.htm

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 ge-

zorgd 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. Meer informatie staat op de Facebook-pagina
www.facebook.com/hoehetookkan.

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 11
mei 2013 tot en met 17 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
Industriestraat 55 D, veranderen bedrijfspand (16/05/2013)
w13.000178.
Velsen-Zuid
De Ven 2, plaatsen opslagcontainer
(15/05/2013) w13.000173;
Oude Pontweg 183, plaatsen woon-

wagen (16/05/2013) w13.000179.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Van Lenneplaan 8, kappen 2 bomen
(15/05/2013) w13.000177.
Velserbroek
Gerstland 18, opstarten groothandel en webshop (14/05/2013)
w13.000174.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 169, creeëren
nieuwe ruimte geldautomaat
(15/05/2013) w13.000176.

Santpoort-Zuid
Kopslaan 9, plaatsen
2 aanbouwen (voor en achter)
(17/05/2013) w13.000180;
Velserenderlaan 7 en 11,
wijzigen terreinindeling Velserend
(14/05/2013) w13.000175.
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.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
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 aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Kennemerplein 23, in gebruik nemen kantoorruimte tot ruimte voor
culturele doeleinden (22/03/2013)
w13.000107.
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Aanvragen (vervolg)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
- Eenhoornstraat 4 te IJmuiden –
brandveilig gebruik van een basisschool (w12.000461).

De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 mei
2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te
zien op de website velsen.nl via het
menu bekendmakingen/downloads
ontwerpomgevingsvergunning.

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL

IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

1ste verdieping en plaatsen dakkapel
voorgevel (17/05/2013) w13.000115;
Willem de Zwijgerlaan 54, kappen twee bomen (16/05/2013)
w13.000168.

De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 mei 2013 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens zijn
de besluiten in te zien www.velsen.
nl via het menu bekendmakingen/
downloads omgevingsvergunning
Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens
kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. U kunt ook digitaal het beroepen verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk
op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

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 alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Burgemeester en wethouders
hebben op 14 mei 2013 besloten
om de naam Terneuzenstraat vast
te stellen en de naam Vlissingenstraat toe te kennen aan de openbare ruimten typen weg omgeving IJmondhaven, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende kaart.

Het besluit treedt in werking op 24
mei 2013.

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 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.
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Van der Doesstraat ong. en Willebrordplantsoen, kappen 18 bomen
(16/05/2013) w13.000170.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 58, kappen boom
(16/05/2013) w13.000155.
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, vergroten woning

Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 19, legaliseren erfafscheiding (voorerf )
(15/05/2013) w13.000123.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Geen mededelingen
Evenementen art. 2:17 APV
14 tot en met 16 juni 2013, Dorpsfeest Velsen-Noord, Stratingplantsoen te Velsen-Noord (16/05/2013)
u13.003815
8 tot en met 15 juni 2013, NBC tentcampagne met samenkomsten en
kindermiddagen, grasveld Heerenduinweg te IJmuiden (16/05/2013)
u13.004033;
3 t/m 6 juni 2013, Avondvierdaagse IJmuiden, omgeving IJmuiden
(17/05/2013) u13.002272.
Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op 17 mei 2013 een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Cruiseboulevard 10 te IJmuiden het plaatsen van een bagagetent voor
een periode van maximaal vijf jaren
w11.000427

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 567200.
Gedragscode burgemeester en
wethouders

Op vrijdag 16 mei heeft de raad van
de gemeente Velsen besloten om :
1. De gedragscode 2013 voor de burgemeester vast te stellen;
2. De gedragscode 2013 voor de wethouders vast te stellen;
3. De huidige gedragscode voor het
college van burgemeester en wethouders in te trekken.

spraak mogelijk.
00

00 januari 2013

Donderdag
23 mei

Optreden violiste Inger van Vliet
en pianiste Mario Prokofieva in
De Kapel, Potgieterweg 4 Bloemendaal. Aanvang 20.00 uur.
Stadsschouwburg Velsen: Extra voorstelling van Boudewijn
de Groot. Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang
20.30 uur.
Patronaat,
www.patronaat.
nl: Grote zaal: Jars of Clay en
Rachèl Louise. 20.30 uur. Toegang 20,-. Café: Plafonddienst:
Mister Lies. 22.00 uur. Toegang
gratis. Kleine zaal: LOS! 24.00
uur. Toegang 5,-, studenten gratis. Vanaf 18 jaar.

Vrijdag
24 mei

Beeldententoonstelling
op
Landgoed Duin & Kruidberg in
Santpoort-Noord.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tentonstelling: ‘Van Pantserfort tot Forteiland, 125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00
tot 17.00 uur. Zie www.pietervermeulen-museum.nl
Trio Fioritura in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Stadsshouwburg Velsen: Arie
Koomen presenteert het beste comedytalent uit Vlaanderen.
Aanvang 20.15 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Alle 13 dood. Een
avond live-muziek met 30 muzikanten. Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Focus. 20.30 uur.
Toegang 18,- vvk/22,- add.

Zaterdag
25 mei

Highland Games in Park Vel-

serbeek. Vanaf 10.00 uur beginnen de spelen. Toegang is gratis.
LBR voetbaltoernooi bij VVH
Velserbroek, van der Aartweg 12
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tentonstelling: ‘Van Pantserfort tot Forteiland, 125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Wijkplatform IJmuiden-Zuid
organiseert een opruimactie Binnenhaven. Van 13.00 tot
16.00 uur. Zie ook www.wijkplatformsvelsen.nl/ijmuiden-zuid
Ren je gek voor een motorkledingcheque om 15.00 uur
bij Visser Tweewielers in Santpoort-Noord.
‘The Doors in concert’ in het
Thalia Theater, Breesaapstraat
52 IJmuiden. Aanvang 20.30 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Wak met ‘Kringloop’.
Aanvang 20.30 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Kleine zaal: Lee ‘Scratch’ Perry (jam). 19.30 uur. Toegang 25,. Grote zaal: Superstijl. 23.0004.00 uur. Toegang 11,- vanaf 18 jaar. Café: Stiv Cantarelli & The Silent Strangers. Kennedy for president. 22.00 uur. Toegang gratis. Van 24.00 tot 04.00
uur afterparty Lee ‘Scratch’ Perry. Toegang gratis.

Zondag
26 mei

Kofferbakmarkt op het Velserduinplein in IJmuiden. Van 08.00
tot 16.00 uur.

LBR voetbaltoernooi bij VVH
Velserbroek, van der Aartweg 12
in Haarlem. Vanaf 10.00 uur.
Rondrit met de stoomtrein over
het staalbedrijf. Vertrek 10.45
uur vanaf station Velseerbosch.
Zie ook www.csy.nl.
Oud Hollandse spellenmiddag bij speeltuin Zeewijk, Orionweg IJmuiden.
Paranormale beurs in Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein IJmuiden. Van 11.00 tot
17.00 uur.
Open dag miniatuur spoortbaan Het Y, Genieweg 38a Velsen-Zuid. Aanvang 11.00 uur.
Open dag bij Kunstencentrum Velsen, P.J. Troelstraweg
20 IJmuiden. Van 12.00 tot 16.00
uur.
Concert van het Velser Gemeenschap in het Soli Muziekcentrum in Santpoort-Noord.
Aanvang 12.00 uur.
Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tentonstelling: ‘Van Pantserfort tot Forteiland, 125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00
tot 17.00 uur. Zie www.pietervermeulen-museum.nl
Marquette Trio in ‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29 SantpoortNoord. Aanvang 15.00 uur. Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wenselijk.
Witte Theater, Kanaalstraat
257 IJmuiden: Jaap en de Rest
tijdens foyerconcert. Aanvang

17.30 uur.
Vespers in de Engelmunduskerk
in Driehuis. Aanvang 19.15 uur.
Patronaat, www.patronaat.nl:
Grote zaal: Patronaat Popquiz.
14.30 uur. 10,- per team. Café:
Benefiet Batang Pinangga: Rive
en Baptist. 15.00 uur. Toegang 7,. Café: Astronautalis. 22.00 uur.
Toegang gratis.

Dinsdag
28 mei

Stadsschouwburg
Velsen:
Nationale Toneel speelt ‘Strange Interlude’. Aanvang 19.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Film ‘Lore’. Aanvang
20.30 uur.

Woensdag
29 mei

Zee- en Havenmuseum is geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Twee speurtochten. Tot 1 november een speciale tentonstelling: ‘Van Pantserfort tot Forteiland, 125 jaar Forteiland IJmuiden’.
Pieter Vermeulen Museum:
Tentoonstelling ‘Kletsnat’. Voor
kinderen vanaf 3 jaar. Van 13.00
tot 17.00 uur. Zie www.pietervermeulen-museum.nl
Informatieavond Energiek Velsen bij Muziekvereniging Soli in Santpoort-Noord. Aanvang
20.00 uur.
Witte Theater, Kanaalstraat 257
IJmuiden: Erik van Muiswinkel
(try-out) ‘schettino’ (voorprogramma Martijn Koning). Aanvang 20.30 uur.
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00 januari 2013

Burgemeester en Wethouders
maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat zij voornemens zijn
een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor het HOV-tracé tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden. Op grond
van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt
hier gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen
naar voren te brengen en er wordt
geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld advies uit
te brengen over dit voornemen.
Op het voorontwerp bestemmingsplan is uiteraard wel inspraak mogelijk.

De gemeente werkt samen met
de provincie aan de realisatie van
de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding van Haarlem naar IJmuiden. Voor de verbinding tussen de Santpoortse Dreef in
Santpoort-Noord en de Troelstraweg/Plein 1945 in IJmuiden is een
bestemmingsplan opgesteld, aangezien de aanleg van een HOV-tracé op dit gedeelte niet overal rechtstreeks is toegestaan. Een groot gedeelte van het bedoelde tracé heeft
nu een spoorbestemming. Het bestemmingsplan is een planologische
vertaling van de ontwerpen voor de
deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak
door het college zijn vastgesteld.

Aanleiding

Wilt u het plan inzien? Het bestemmingsplan HOV-tracé (idn:
NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-V001) ligt met ingang van 24
mei 2013 gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met vrijdag geopend van
09.00 uur tot 17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00
uur. Eveneens is een exemplaar van
het voorontwerp-bestemmingsplan
in te zien bij de centrale bibliotheek
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te
raadplegen de www.velsen.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de ter visie termijn zal tevens een inloopavond worden gehouden waar belangstellenden informatie kunnen krijgen over het
bestemmingsplan. Hierover zal nog
een aparte publicatie volgen in de
Jutter/Hofgeest.
Informatieavond

Inspraakreacties kunnen door een
ieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmingsplan HOV-tracé”.
Wilt u inspreken?

Inspraak voorontwerp bestemmingsplan HOV tracé
en kennisgeving artikel 1.3.1 Bro
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