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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.

Feest in Rijkenspark
Zondag 25 mei is het ‘De Dag van
het Park’. Dé gelegenheid om
een park eens extra in het zonnetje te zetten. Dit jaar is iedereen
van harte welkom in het Burgemeester Rijkenspark in SantpoortNoord. Van 11.00 uur tot 16.00 uur
is er van alles te doen.

Tijdens deze dag maak je kennis met
verschillende organisaties en kun je
deelnemen aan leuke activiteiten. Zo
zijn er natuurexcursies voor volwassenen en kinderen, is er een roofvogeldemonstratie, kun je uilenballen uitpluizen en je laten schminken, krijg je informatie over Schotse Hooglanders, leer je zelf een insectenhotel maken, krijg je tips voor
het maken van (macro-)foto’s en kun

je meespelen met de welpen van de
scouting.
Maak een foto en win!
Maak tijdens de Dag van het Park
een foto en plaats hem op: www.facebook.com/gemeentevelsen.Er zijn
drie thema’s: het mooie bos; mensen
in de natuur; macrofoto van plant of
dier. De leukste inzendingen ontvangen een prijs!
Bereikbaarheid
Het park is het beste met de fiets te
bereiken. De ingang van het park
is te vinden nabij korenmolen De
Zandhaas. Het evenement is gratis
toegankelijk. Voor meer informatie
kijk op www.facebook.com/gemeentevelsen. (foto: Gemeente Velsen)

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/WinkelcentrumIJmuiden.html

Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal
Het
Wereld
kampioenschap
voetbal 2014 in Brazilië staat
voor de deur. Om te voorkomen dat er op straat of bij u thuis
een onveilige situatie ontstaat,
brengt de gemeente Velsen enkele preventieve maatregelen
onder de aandacht.

Zo zijn beeldschermen op de openbare weg voor het vertonen van een
WK-wedstrijd niet toegestaan. In
een enkel geval en onder voorwaarden is dit voor een buurtfeest wel

mogelijk. Daarnaast zal alcoholverstrekking met een buitentap of horecapunt op de openbare weg tijdens en na een WK wedstrijd niet
toegestaan worden en gelden voor
het ophangen van feestversiering
bepaalde regels.
Meer informatie over maatregelen
rondom WK-wedstrijden vindt u
op de website www.velsen.nl.

Sail 2015 in voorbereiding
Burgemeester Franc Weerwind en wethouder Arjen Verkaik ontvingen donderdag 15 mei 2014 de leden van de Sail Sociëteit uit Amsterdam. Deze societeit maakt Sail 2015 mede mogelijk. Ook het IJmuidense bedrijfsleven was
bij deze ontvangst vertegenwoordigd. In informele sfeer is gesproken over de
organisatie van Sail 2015. (foto: Reinder Weidijk)
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BUUV-prikborden!
BUUV IJmond biedt in de wijk
prikborden waar buurtbewoners
hun vraag en aanbod op kunnen
prikken. Dus ook zonder internet
is het mogelijk BUUV’er te worden.

BUUV IJmond is hard op weg in zo
veel mogelijk wijken BUUV-prikborden aan te bieden. Een prikbord
wordt beheerd door uw buurtgenoot.
Hij of zij houdt de hulpvragen bij die
via het prikbord worden gesteld en
plaatst ze indien nodig ook op internet. Op die manier wordt de kans dat
uw hulpvraag beantwoord wordt,
natuurlijk een stuk groter. Ook vragen over BUUV kunt u stellen aan
deze BUUV-ambassadeurs.

genoemd.
Als u meer wilt weten over de prikborden of u wilt zich aanmelden
als BUUV-ambassadeur, dan kunt
u contact opnemen met BUUV
IJmond via info@ijmond.buub.nu
of tel. 0255-548547. BUUV is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur. Bij geen gehoor kunt u een bericht achterlaten,
dan belt BUUV u terug. (foto: Gemeente Velsen)

Van alles te beleven op
Kinderboerderij Velserbeek

In Velsen staat op vijf locaties een
prikbord, namelijk in: de Bibliotheek
IJmuiden, buurtcentrum De Spil,
buurtcentrum De Brulboei en buurtcentrum De Mel/Watervliet en onlangs is in Bibliotheek Velserbroek
een mooi nieuw prikbord geopend!
Binnenkort komen er nog eens twee
nieuwe borden bij! Benieuwd waar?!
Op www.BUUV.nu staan ze allemaal

Schapen scheren, leren spinnen
op een spinnewiel, kijken naar
een demonstratie schapendrijven met een Border Collie – er
zijn allerlei dingen te doen en te
zien, donderdag 29 mei op de
kinderboerderij in Park Velserbeek.

Gemeentehuis extra open
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.

Het gemeentehuis is gesloten op:
Donderdag 29 mei
Vrijdag 30 mei
Maandag 9 juni

Hemelvaartsdag
Brugdag
Tweede Pinksterdag

Donderdag 29 mei vanaf 12.00 uur
worden er op de kinderboerderij
in Park Velserbeek weer ongeveer
35 schapen geschoren. Deze komen niet alleen van de kinderboerderij, maar ook van enkele hobbyschaaphouders uit de omgeving.
Er zijn verschillende schapenrassen te zien zijn zoals o.a. Zwartbles,
Swifters, Coburger Fuchs, Wildshire Horn en Ouessant, het kleinste schapenras dat bestaat. Leerlingen van verschillende scholen die
stage lopen of hebben gelopen op
de kinderboerderij komen deze dag
meehelpen de schapen te scheren,

de hoefjes te bekappen en kinderactiviteiten te organiseren.
Er worden ook demonstraties schapendrijven en frisbeeën met Border
Collies gehouden in de weide vlakbij de kinderboerderij. Voor de kinderen zijn er verschillende activiteiten deze dag zoals het leren spinnen op een spinnewiel of van het
vilten van wol armbandjes maken.
In de stal is een aparte ruimte, waar
de kinderen onder begeleiding een
konijntje of cavia kunnen aaien of
een kuikentje mogen vasthouden.
Natuurlijk zijn ook minivarkentjes
Lola en Bella en de ezels Dora en Diego op de kinderboerderij.
Kortom, is weer veel te zien en te
beleven bij de kinderboerderij in
Park Velserbeek aan de Parkweg in
Velsen-Zuid. (foto: Gemeente Velsen)

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
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 10
mei tot en met 16 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
Koningin
Wilhelminakade
9,
plaatsen
dakkapel
(voorgevel)
(10/05/2014) w14.000208;
Peperkers 55, plaatsen balkonbeglazing (14/05/2014) w14.000220;
Kennemerstrand ong., organiseren dance festival IJmuiderstrand
(14/05/2014) w14.000212;
Frans Naereboutstraat 20, plaatsen
dakopbouw
(14/05/2014)
w14.000217.
Driehuis
Busken Huetlaan ong., kappen boom
(16/05/2014) w14.000237;
Bosboom
Toussaintlaan
ong.,
kappen
boom
(16/05/2014)
w14.000236;
Driehuizerkerkweg ong., kappen
boom (16/05/2014) w14.000235;
Van Lenneplaan ong., kappen boom
(16/05/2014) w14.000234;
Spieghellaan ong., kappen boom
(16/05/2014) w14.000233;
Schaepmanlaan ong., kappen boom
(16/05/2014) w14.000232;
Minister van Houtenlaan ong.,
kappen 2 bomen (15/05/2014)

w14.000227.
Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan ong., kappen 2 bomen (15/05/2014) w14.000225;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3
bomen (15/05/2014) w14.000224;
park Kennemergaarde, kappen
boom (15/05/2014) w14.000223;
Duin- en Kruidbergerweg ong.,
kappen
boom
(15/05/2014)
w14.000222;
Santpoortse Dreef ong., kappen 3
bomen (14/05/2014) w14.000219.
Hagelingerweg ong., kappen 9 bomen (14/05/2014) w14.000213;
Santpoortse Dreef ong., kappen
boom (15/05/2014) w14.000226;
Kruidbergerweg ong., kappen boom
(14/05/2014) w14.000221.
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 108, kappen 2 bomen (13/05/2014) w14.000211;
Bloemendaalsestraatweg 15 b, veranderen woning (13/05/2014)
w14.000210;
Jagtlustlaan ong., kappen boom
(14/05/2014) w14.000218;
Van Dalenlaan ong., kappen boom
(14/05/2014) w14.000216;
Brederoodseweg ong., kappen 2 bomen (14/05/2014) w14.000215;
Bloemendaalsestraatweg ong., kappen boom (14/05/2014) w14.000214;
Brederoodseweg
43,
plaatsen
16
lichtmasten
(15/05/2014)
w14.000229;
Brederoodseweg
43,
plaatsen
16
lichtmasten
(15/05/2014)

w14.000228;
Willem de Zwijgerlaan 26, vergroten
woning (16/05/2014) w14.000238.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 11, renoveren en
uitbreiden rioolwaterzuiveringsinstallatie (10/05/2014) w14.000209;
Parkweg ong., kappen boom
(16/05/2014) w14.000231;
Minister van Houtenlaan ong.,
kappen
boom
(16/05/2014)
w14.000230.
Velserbroek
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Ontwerpbesluiten aanvraag omgevingsvergunning – uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor:
IJmuiden - Seinpostweg 36, plaatsen kantoorunits voor een periode van maximaal zes maanden
w14.00023;
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23
mei 2014 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Tevens zijn deze stukken digitaal in
te zien op de website www.velsen.

nl via het menu: direct naar/ meer
nieuws /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.
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.
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
Rijksweg 236, plaatsen 2 bouwwerken tbv hooiopslag (26/02/2014)
w14.000090.

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 voorzie-

ning 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.

Reigersbossenlaan 16, plaatsen uitbouw, erfafscheiding, toegangsportaal en dakkapel (15/05/2014)
w14.000129;
Bik- en Arnoldkade 25 en 27, plaatsen
dakopbouw
(15/05/2014)
w14.000124.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 167, vergroten 1e verdieping (14/05/2014) w14.000120;
Rijksweg 398, kappen boom
(20/05/2014) w14.000185;
Hagelingerweg 110, plaatsen dakkapel (19/05/2014) w14.000101.

IJmuiden
Wijk aan Zeeerweg 79, plaatsen dakopbouw (19/05/2014) w14.000136;

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Olga van Gotschlaan 21, kappen
boom (13/05/2014) w14.000144.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 29, aanpassen
huidige lichtreclame en plaatsen
nieuwe lichtreclame (19/05/2014)
w14.000180.
Velserbroek
De Zeiler 158, oprichten fietsenberging (19/05/2014) w14.000139;
De Zeiler 136, oprichten berging
(19/05/2014) w14.000140;
De Zeiler 150, oprichten fietsenberging (19/05/2014) w14.000138;
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Kaasmakerstraat ong., bouwen Ziggo station (14/05/2014) w13.000545.
Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 mei 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tevens zijn de besluiten in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten
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en vergunningen. Belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerp omgevingsvergunningen en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen deze besluiten
binnen een termijn van 6 weken met
ingang van de dag na die waarop deze
besluiten ter inzage zijn 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 Haarlem
verzoeken een voorlopige voorzie-

ning te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:
IJmuiden
Dokweg ong. en Badweg ong., plaatsen toeristische bebording voor
een periode van maximaal vijf jaar
(19/05/2014) w13.000447.
Velsen-Noord
Heirweg 5, plaatsen unit voor een
periode van maximaal vijf jaar
(19/05/2014) w14.000089.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
5 juli 2014 tot en met 10 juli 2014,
Huttenbouwweek, terrein hoek Snippenbos/ Keetbergenlaan te IJmuiden (14/05/2014) u14.004015;
13 juli 2014, Open dag op het Volkstuincomplex Wijkeroog aan de Wijkermeerweg 5 te Velsen-Noord
(19/05/2014) u14.004418;
2 juni 2014 tot en met 5 juni 2014,
Avondvierdaagse
Velsen-Noord,
start- en finishlocatie wijkcentrum
de Mel (19/05/2014) u14.003869.

Verboden tijdens Wereldkampioenschap voetbal
In het kader van zijn zorg voor de
handhaving van de openbare orde
en het toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden
en voor het publiek openstaande
gebouwen tijdens het WK-voetbal in de periode van 12 juni tot en
met 13 juli 2014 op grond van de
artikelen 172 resp. 174 Gemeentewet heeft de burgemeester de
volgende maatregelen uitgevaardigd die van kracht zijn tijdens en
direct na wedstrijden waarin het
Nederlandse team moet spelen:

Plaatsing van beeldschermen
“Het is zonder ontheffing van de burgemeester verboden op openbare samenkomsten en vermakelijkheden
alsmede in voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven voor het zich op de
openbare weg bevindende publiek
op een publieksaantrekkende wijze beeldschermen te plaatsen, op te

hangen of anderszins toegankelijk te
maken.”
Dit betekent dat het zonder ontheffing niet is toegestaan tijdens de
wedstrijd:
• schermen te plaatsen op de openbare weg;
• schermen te plaatsen in een horeca-inrichting op dusdanige wijze
dat de wedstrijd vanaf het terras
of de openbare weg te volgen is.
Overigens komt alleen de plaatsing
van een beeldscherm bij een kleinschalig buurtfeest voor een ontheffing in aanmerking.
Verbod buitentappunten
De burgemeester zal in deze periode geen ontheffingen ex artikel 35
Drank- en Horecawet verstrekken
van het verbod van artikel 3 Dranken Horecawet die gerelateerd zijn
aan het WK-voetbal.

• Dit betekent dat in genoemde periode tijdens en direct na een wedstrijd waarin het Nederlandse
team moet spelen geen buitentap/
horecapunt op de openbare weg
wordt toegestaan waar alcoholische dranken worden verstrekt.
Verbod nuttigen alcohol op de
openbare weg
Het “Aanwijzingsbesluit gebieden
verbod openlijk drankgebruik” van
het college van burgemeester en
wethouders van 14 september 2010
geldt in deze periode onverkort.
• Dit verbod houdt in dat het in de
aangewezen gebieden in de gemeente verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij
zich te hebben.

Ophangen van feestversiering
Het is op grond van artikel 2:5 van de
Algemene Plaatselijke Verordening
toegestaan materialen over de straat
te spannen, mits dit geen gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de
weg of voor het doelmatig en veilig
gebruik daarvan en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.
De materialen moeten:
• op een hoogte van tenminste 4,2
meter worden opgehangen (zodat
hulpverleningsdiensten hier te
allen tijde onderdoor kunnen rijden);
• stevig zijn bevestigd.
Boven doorgaande wegen is het ophangen van materialen niet toegestaan.

Ontwerp Natuurbeheerplan Noord-Holland 2015
Provincie Noord-Holland heeft tot
en met 9 juni 2014 het “Ontwerp
Natuurbeheerplan Noord-Holland

2015” ter inzage liggen.

Een exemplaar is in te zien bij de ba-

lie van ons gemeentehuis. Het plan
is ook digitaal in te zien op www.
noord-holland.nl/web/digitaal-lo-

ket/inspraak/terinzagelegging.htm

