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Wegwerkzaamheden bij 
gemeentehuis
Maandag 1 juni a.s. start de fi r-
ma Kreeft Infra bv met weg-
werkzaamheden vanaf het Plein 
1945 tot aan de Raadhuisstraat in 
IJmuiden. 

Ook wordt er in de Raadhuisstraat 
vanaf de Zoutmanstraat tot de 
Strengholtstraat/hoek Kalverstraat 
gewerkt. Na het vervangen van het 
riool krijgen deze wegen en het Du-
dokplein nieuwe verharding, waar-
bij de inrichting iets wordt gewij-
zigd.

Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden zijn 
genoemde straten afgesloten voor 
al het verkeer. Het doorgaande ver-
keer zal worden omgeleid via de De 
Noostraat, Lange Nieuwstraat rich-
ting de Velserduinweg en visa versa. 
Voetgangers kunnen op loopschot-
ten het werk passeren. De win-
kels en horeca blijven bereikbaar. 
Naar schatting is vrijdag 17 juli al-
les klaar. Volg de actuele ontwikke-
lingen op facebook.com/gemeente-
velsen.

Regionale Special Olym-
pics in Haarlemmermeer
Op zaterdag 26 september 2015 
zijn de Special Olympics Regio-
nale Spelen in Haarlemmermeer 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking. Zij kunnen mee 
doen aan hockey, atletiek, tennis, 
judo, turnen, tafeltennis en zwem-
men. Doe jij ook mee? Je kunt je 
nu inschrijven!

Wie? 
Iedere sporter met een verstande-
lijke beperking (vanaf 8 jaar) is van 
harte welkom om mee te doen. Doe 
je een individuele sport – dan kun je 
je inschrijven. Voor de teamsporten 
moet je zelf een team samenstellen. 
Er moet die dag wel een begeleider 
per sporter of team bij zijn. Verder is 
het van belang, dat je de regels van de 
sport, waarvoor je je voor inschrijft 
kent. Het niveau is niet belangrijk. 
Iedereen mag meedoen!

Waar?
De spelen worden gehouden op twee 

plekken: in het Sportcomplex Ko-
ning Willem-Alexander en op het 
Arnoldus Sportpark in Hoofddorp. 
De organisatie is in handen van 
Sportservice Haarlemmermeer sa-
men met Stichting Special Olympics 
Nederland en verschillende loka-
le sportverenigingen. De gemeente 
Velsen doet ook mee. De dag begint 
met een spectaculaire openingsce-
remonie om 9:00 uur en eindigt om 
17:00 uur met een sluitingsceremo-
nie. Daartussenin doe je mee aan een 
leuk toernooi in de sport van jouw 
keuze. 

Inschrijven
Om je in te schrijven ga je naar ht-
tp://www.aangepastsporten.info/
as_events_detail.php?id=2225. Hier 
vind je ook meer informatie over de 
verschillende sporten. Heb je vra-
gen over jouw deelname of één van 
de sporten? Stuur dan een mail naar 
specialolympics@sportservicehaar-
lemmermeer.nl.
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College van B en W op 
bezoek in Velserbroek
Dinsdag 19 mei j.l. heeft het col-
lege op de fi ets een bezoek ge-
bracht aan Velserbroek, omdat 
het gemeentebestuur graag in 
contact wil komen met de bewo-
ners en ondernemers.

Wat kan er beter en waar bent u trots 
op? Burgemeester en wethouders 
bezochten hiervoor onder meer ba-
sisschool De Hoeksteen. Duidelijk 
werd, dat de school bezorgd is over 
het grasveld voor de school, dat op 
dit moment zo drassig is dat het on-
bruikbaar is. Ook de natuurspeel-
plek bij de Grote Buitendijk en het 

winkelcentrum stonden op de agen-
da. Het is de bedoeling om dit jaar 
nog minimaal twee dorpskernen van 
Velsen te bezoeken. 

Op de foto (Reinder Weidijk) luis-
tert de gemeente aandachtig naar de 
schooldirecteur van De Hoeksteen. 
Vlnr: wethouder Floor Bal, waar-
nemend gemeentesecretaris Koen 
Radstake, wethouders Robert te 
Beest, Arjen Verkaik, burgemeester 
Franc Weerwind,  schooldirecteur 
Eric Boeijenga, wethouder Annet-
te Baerveldt en relatiemanager Rob 
Plessius van de gemeente Velsen.

Woont u met plezier in uw wijk? 
Voelt u zich er veilig? Dat wil de 
gemeente Velsen graag weten 
in de enquête naar leefbaarheid. 
Tot en met zondag 7 juni kunt u 
nog reageren. Doe mee en laat 
uw stem horen!

Om de paar jaar laat de gemeente 
Velsen deze lee� aarheidsenquê-
te doen. De vragen gaan over aller-
lei onderwerpen, zoals veiligheid 
in de buurt, vrijetijdsbesteding, 
vrijwilligerswerk en uw gezond-
heid. De gemeente Velsen hoort 
graag wat bewoners vinden van 
hun buurt; dat kan aanleiding zijn 
om actie te ondernemen. Dus hoe 
meer mensen meedoen, hoe beter.

Het vorige onderzoek was in 2013. 
Door de uitkomsten van de onder-
zoeken in de verschillende jaren 
met elkaar te vergelijken, kan de 
gemeente ook zien of zaken beter 
of minder goed gaan en waar extra 
aandacht voor nodig is. 

Invullen gaat digitaal en is ano-
niem. Het duurt ongeveer 20 mi-
nuten en insturen kan tot en met 
zondag 7 juni. De deelnemers zijn 
willekeurig uitgekozen. De uit-
komsten worden in augustus ver-
wacht; daar volgt dan nader be-
richt over. 

Doe mee!

Lee� aarheidsonderzoek
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Informatieavond op 27 mei

Bouw je eigen droomhuis!
De gemeente is gestart met een 
vernieuwend project, dat het mo-
gelijk maakt om zelf uw eigen 
droomhuis te bouwen in kluspan-
den en op kavels. In 2016 wil de 
gemeente 8 kluswoningen aan-
bieden in het Jan Ligthart ge-
bouw in IJmuiden en kavels aan 
de Van den Vondellaan in Driehuis 
en het Snippenbos in IJmuiden.

Inloopavond
De gemeente wil u graag informe-
ren tijdens een inloopavond voor 
geïnteresseerden met presentatie 
op woensdag 27 mei a.s. U bent om 
18.30 uur van harte welkom in de 
burgerzaal van het gemeentehuis 
aan het Plein 1945 in IJmuiden. 

Project ‘Pionieren in IJmuiden’
De drie genoemde locaties worden 
nu onderzocht en uitgewerkt. In ie-
der geval is duidelijk dat de vrij-
heid van bouwen gaat vallen binnen 
de regels van het zogenoemde ‘ka-
velpaspoort’. Hierin staan de bouw-
hoogtes, maar bijvoorbeeld ook de 
wijze van parkeren. Op deze manier 
wordt voorkomen dat er bij het bou-
wen extremen ontstaan, maar dat er 
toch variatie in het straatbeeld is. 

Meer informatie over de pilot vindt 
u op www.pioniereninijmuiden.
nl. Op de situatietekening zijn acht 
kluswoningen in het Jan Ligthartge-
bouw aan de Eksterlaan in IJmuiden 
ingetekend.

Verbod voor kite- en windsurfers
op eerste gedeelte IJmuider strand

In de maanden juli, augustus en september zijn ki-
te- en windsurfers in zone 1 (het eerste stuk vanaf 
de Zuidpier) zowel in zee als op het IJmuider strand 
niet toegestaan. Het is te gevaarlijk als de sportbe-
oefenaars hier in aanraking komen met de zwem-
mers. Bovendien is dit strandgedeelte tijdens het 

zomerseizoen druk bevolkt door zonaanbidders en 
is er geen plaats voor surfers, die hun plank naar de 
zee brengen. 

Voor het activiteitenstrand in zone 3 geldt deze beper-
king niet. Hier is het doorgaans minder druk. Op de bre-
de stranden van Velsen zou er voldoende ruimte voor 
zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren 
van sport en spel zijn. Toch zijn er afzonderlijke zones 
op het strand aangewezen waarbinnen recreatieve en 
sportieve activiteiten plaatsvinden. Steeds vaker sig-
naleren toezichthouders en politie op het strand dat ki-
te- en windsurfers te dicht langs de kust door de recre-
atiezone varen, wat in de zomermaanden gevaar ople-
vert voor zwemmers. Het college heeft daarom besloten 
in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op 
het IJmuider strand niet langer toe te staan. Het spreekt 
voor zich, dat de recreatiestranden in zone 2 en 4 verbo-
den zijn voor surfers.

Groei evenementen Spaarnwoude

Drukke informatiemarkt
De informatiemarkt over de mo-
gelijke groei van het aantal eve-
nementen in Spaarnwoude is druk 
bezocht. Naar schatting zijn 150 
mensen op 12 mei jl. naar Villa 
Westend  gekomen om van de ge-
meente Velsen en het recreatie-
schap Spaarnwoude meer aan de 
weet te komen. Ook lieten zij een 
reactie op de plannen achter.

Luisterend oor
Wethouders Annette Baerveldt 
(D66, recreatie), Ronald Vennik 
(PvdA, ruimtelijke ordening), di-
recteur Jan Hylkema van Recrea-
tie Noord-Holland en een aantal me-
dewerkers en legden uit waarom zij 
meer evenementen in Spaarnwoude 
willen. Uitbreiding is nodig om het 
gebied duurzaam te beheren. Hier-
voor is een nieuw bestemmingsplan 
in de maak. Maar de bestuurders 
luisterden vooral naar wat er leeft 
onder de bewoners. 
 
Verontrust
Wethouder Vennik nam een petitie 
in ontvangst van 532 verontruste be-
woners, die menen dat Spaarnwou-
de vooral geen evenemententerrein 
moet worden. De petitie was een ac-
tie van Erik Koning, de voorzitter van 
de bewonersvereniging en initiatief-
nemer van ‘Echt Duurzaam Spaarn-
woude’. De bewoners van Spaarn-
woude zijn bang dat hun woonge-
bied door een veel groter aantal eve-
nementen een groot deel van het jaar 

op slot gaat. Ook vrezen zij extra ge-
luidsoverlast. Er ontstond een leven-
dige discussie, waarbij over en weer 
informatie werd uitgewisseld en be-
langen werden onderstreept. 
 
Reacties
Wethouder Vennik zegde toe bereid 
te zijn om met een delegatie van de 
actievoerders verder te praten. De 
aanwezige bewoners en onderne-
mers dienden verschillende reacties 
in. Gemeente en recreatieschap kij-
ken nu naar de reacties. Samen be-
antwoorden ze de vragen en maken 
zij op basis van deze reacties een ver-
slag van de informatiemarkt. (foto: 
gemeente Velsen. Wethouders luis-
teren aandachtig naar woordvoerder 
Erik Koning) 
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IJmond schoon en beter bereikbaar

Nationale Fiets naar je Werk Dag
IJmond Bereikbaar roept ieder-
een op om donderdag 28 mei met 
de fi ets naar je werk te gaan. Op 
de fi ets is gezonder, beter voor 
het milieu, goed voor je porte-
monnee en bovendien goed voor 
de bereikbaarheid en de lucht-
kwaliteit van de IJmond! 

Donderdag 28 mei is het de nationa-
le Fiets naar je Werk Dag. Een mooie 
gelegenheid om uit te vinden hoe 
het is om op de fi ets naar het werk 
te gaan. Met in het achterhoofd de 
sluiting van de Velsertunnel in april 
2016, waardoor de IJmond tijdelijk 
minder bereikbaar is.
 
Campagne ‘Goed op weg’ 
De landelijke campagne sluit ove-
rigens perfect aan bij de campagne 
‘Goed op weg’ van IJmond Bereik-
baar, een samenwerkingsverband 
tussen het georganiseerde bedrijfs-
leven en de wegbeheerders van de 
IJmondgemeenten. Met deze cam-
pagne wil IJmond Bereikbaar het 
woon-werkverkeer met de auto ver-

minderen. Werknemers van de be-
drijven die hieraan deelnemen krij-
gen allerlei voordelen. Fietsers ont-
vangen een vergoeding voor elke ge-
fi etste kilometer. OV-gebruikers rei-
zen gratis binnen de IJmond voor 
woon-werkverkeer en kunnen ge-
bruik maken van de IJmond Shut-
tle. Deelnemers krijgen bovendien 
een pas waarmee zij recht hebben 
op leuke kortingen en voordeeltjes. 

Op dit moment doen 9 bedrijven 
mee aan de fi etscampagne. Hun 
werknemers hebben in 5 maanden 
tijd samen al meer dan 98.000 kilo-
meter gefi etst. Dat is bijna 2,5 keer 
de wereld rond! Al die kilometers 
op de fi ets en in het OV komen ten 

goede aan de bereikbaarheid en de 
luchtkwaliteit van de IJmond. 

Meld je aan!
Aan de Fiets naar Je Werk Dag kan 
iedereen die op donderdag 28 mei 
naar zijn werk gaat meedoen, door 
zich aan te melden op www.fi et-
snaarjewerkdag.nl en simpelweg op 
de fi ets te stappen. Verder kunnen 
bedrijven nog steeds gratis deel ne-
men aan het programma Goed op 
weg via www.ijmondbereikbaar.nl 
(zie slim reizen/aanmeldformulier) 
voor een duurzaam vervolg van de 
landelijke fi etsdag.

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
mei 2015 tot en met 15 mei 2015 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ahornstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (12/05/2015) 7567-2015;
Spaarnestraat 46, transformeren 
voormalige Adelbertuskerk tot wo-
ningen (08/05/2015) 7803-2015;
Kennemerstrand 178, plaatsen vis-
kiosk (11/05/2015) 7415-2015;
Leeuweriklaan 41, plaatsen dakka-

pel (12/05/2015) 7532-2015;
Radarstraat 157, plaatsen dakop-
bouw (11/05/2015) 7385-2015.

Driehuis 
Middeloolaan 16, vergroten1ste ver-
dieping (15/05/2015) 7713-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan ong., kappen boom 
(12/05/2015) 7446-2015.
 
Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104-174, vervan-
gen 24 balkons (13/05/2015)  7860-
2015;
Coymansstraat 12, gedeeltelijk slo-
pen dak en bouwen wand, 2 licht-
koepels en 1 lichttube (11/05/2015)  
7611-2015.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 69, vervangen bestaan-
de erker (18/05/2015) 5134-2015;
Broekbergenlaan 49, verplaatsen 
ijssalon naar begane grond en wijzi-
gen kantoorruimte verdieping naar 
woonruimte
(13/05/2015)  4512-2015.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 797, verande-
ren gevelpaneel (12/05/2015) 4426-
2015.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 

Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis
Kriemhildestraat 2, kappen  boom 
(13/05/2015) 4003-2015.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 17, bouwen in af-
wijking verleende vergunning 
(12/05/2015) 3970-2015;
Broekbergenlaan ong,, kappen 39 
bomen (13/05/2015)  4378-2015;
Duin- en Kruidbergerweg 89, ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
(13/05/2015) 4231-2015;
Duin- en Kruidbergerweg ong., ge-
bruik weiland als parkeerterrein 
(13/05/2015) 4124-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

Kamperen met 3 legertenten, 29 
t/m 31 mei, Sportcomplex Roos-
wijk te Velsen-Noord (12/05/2015) 
u15.002456;
Kermis Velserbroek, 7 t/m 11 ok-
tober, Vestingplein te Velserbroek 
(19/05/2015) u15.003066;
Avondvierdaagse, 26 t/m 29 mei, 
start- en fi nishlocatie Bredero-
de Daltonschool (19/05/2015) 
u15.003323;
Strong Viking Hills Edition, 23 
mei, Spaarnwoude te Velsen-Zuid 
(19/05/2015) u15.003371 

Vergaderingen gemeenteraad 28 mei 2015 
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur  Westtribune Telstar
    
2. Schoonenbergzaal A� andeling door college van motie 44 uit 2014:
  BLVC-plan 
19.30 – 21.00 uur  renovatie Lange Nieuwstraat IJmuiden en 
 toepassing BLVC-plan bij de renovatie Lange 
 Nieuwstraat en andere werken in Velsen  
3. Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur  Huisvestingsverordening Velsen 2015

PAUZE

4. Raadzaal  Raadsakkoord / raadsplanning  
21.30-23.00 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeen-
teraad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later 
tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van 
de sessies vanuit de overige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over de agendapunten 1, 3 en 4 kan worden ingesproken. Om in te spreken 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 mei 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij 
de raadsgri¢  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri¢  e@velsen.nl. Over de 
onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie wor-
den gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar grif-
fi e@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.




