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Velsen is financieel gezond
en investeert in toekomst
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft de
Perspectiefnota 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. Velsen
is financieel gezond. Het saldo van
de gemeente is positief voor de jaren 2018 tot en met 2021. Er zijn
genoeg financiële reserves om tegenvallers op te vangen. Er is zelfs
ruimte om eenmalige investeringen te doen die de Visie op Velsen
2025 dichterbij moeten brengen.

De gemeente Velsen is ﬁnancieel gezond. Het begrotingssaldo is positief
voor de jaren 2018 tot en met 2021.
Het weerstandsvermogen – om tegenvallers op te vangen – is uitstekend. De ﬁnanciën van Velsen zijn zo
solide, dat het college van burgemeesters en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen gaat doen om 7,5
miljoen euro te investeren om de Visie op Velsen 2025 dichterbij te brengen. Zelfs dan blijft het weerstandsvermogen ruim boven de norm die de
gemeenteraad daarvoor heeft gesteld.
De Visie op Velsen 2025 dichterbij
De Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk
werken in Velsen’ is een beeld van hoe
Velsen er over een kleine 10 jaar uit
moet zien, en wat er voor nodig is om
daar te komen. De voorgestelde initiatieven moeten dat helpen waarma-

ken. De raad wordt gevraagd om geld
voor verdere verbeteringen van de relatie tussen de gemeente als overheid
en de inwoners en samenwerkingspartners. Voor het opknappen van
sportparken, zodat (meer) mensen er
met plezier gebruik van maken, en vitaal blijven. En voor verbetering van
de woningvoorraad in IJmuiden en
een aantrekkelijker leefomgeving, net
als in Zeewijk en Oud-IJmuiden.
Kwetsbare bewoners, bedrijven
en groene energie
Ook voor maatschappelijke vraagstukken worden initiatieven voorgesteld. Bijvoorbeeld om kwetsbare bewoners beter te helpen, slim, op tijd
en dichtbij, en door samen te werken met sport, kunst, cultuur en gezondheidsbeleid. Een innovatiefonds
kan het midden- en kleinbedrijf helpen innoveren en duurzamer maken.
Duurzamer wil Velsen graag zijn, dus
ook wordt deelname aan een participatiefonds voorgesteld om te investeren in onder andere biomassa, zonneen windenergie. We sluiten hiermee
aan op een initiatief van de provincie
Noord-Holland.
De raad vergadert in juni en juli over
de Perspectiefnota 2017. Het is het
kader voor de Begroting 2018-2022
die later dit jaar wordt gemaakt.

Evenementen in Velsen

Kruising De Noostraat/
Plein 1945 weer open
De kruising op de De Noostraat/
Plein 1945 en de Zoutmanstraat
in IJmuiden is vanaf woensdagavond 24 mei weer geopend. Het
werk aan de Raadhuisstraat duurt
nog twee weken.

Dit betekent dat het doorgaand verkeer vanaf de De Noostraat van en
naar de Zeeweg en Lange Nieuwstraat weer mogelijk is. Dit geldt

ook voor het verkeer van en naar
de parkeerplaats bij Albert Heijn
aan het Dudokplein. De rioleringswerkzaamheden zijn klaar en de
weg heeft een ander aanzicht gekregen. De Raadhuisstraat blijft nog wel
twee weken langer afgesloten voor
het verkeer. Hier zijn de werkzaamheden nog niet afgerond. Doorgaand
verkeer is hier nog niet mogelijk. (foto: gemeente Velsen)

Uit het college

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon vermakelijk. We hebben een
paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

29 mei tot en met 1 juni
- Avondvierdaagse
Woensdag 31 mei
- Haarlem Night Skate, vertrek Polderhuis in Velserbroek
Zaterdag 3 juni
- NK Flyboarden bij Villa Westend
- Rommelmarkt op het Kennemerplein in IJmuiden
Zondag 4 juni
- Goochelen op de Kennemerboulevard in IJmuiden aan Zee
Maandag 5 juni
- Pinksterjaarmarkt op landgoed Duin en Kruidberg in SantpoortNoord

• Op 11 mei jl. heeft de GGD de onderzoeksresultaten van de Gezondheidsmonitor volwassenen
en ouderen 2016 gepubliceerd in
de Gezondheidsatlas: www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

Er staan cijfers in over de inwoners van alle gemeenten in de regio Kennemerland.
Meer collegeberichten/besluiten op
www.raad.velsen.nl.
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Ook op strand IJmuiden

Pas op: bastaardsatijnrups
Op de stranden van Kennemerland, ook op het strand van IJmuiden, is de bastaardsatijnrups aangetroffen. De brandharen van de
rups kunnen leiden tot huidirritaties. Vermijd contact met rupsen,
spinsels en nesten!

De bastaardsatijnrups herkent u
aan zijn donkere kleur met twee rode stippen op de rug. Hij is bedekt
met bosjes lange geelbruine haren
en korte zwarte, brandharen. Hij
leeft vooral in duindoorns, maar kan
ook voorkomen in meidoorns, sleedoorns, eiken en fruitbomen. De
rups wordt uiteindelijk een nachtvlinder.
Vermijd contact
De rups heeft brandharen die bij
contact gezondheidsklachten kunnen geven, zoals jeuk, huiduitslag,
irritatie van de ogen en de luchtwegen. Ook losse haren, die bijvoorbeeld worden meegevoerd door de
wind, kunnen irritaties geven. Vermijd contact met rupsen, spinsels en
nesten. Draag bedekkende kleding.
Toch aangeraakt? Spoel uw huid en
(zonodig) ogen goed met water. Bij
ernstige klachten kan het nodig zijn

contact op te nemen met de huisarts.
Andere rupsen
Deze rups is NIET de eikenprocessierups; die hebben we hier nog niet
gezien. En het is ook de spinselmot
niet. De rups van de spinselmot kan
hele bomen met spinsels bedekken,
maar geeft geen gezondheidsklachten. Neem bij ernstige klachten contact op met uw huisarts en meld uw
klachten ook bij GGD Kennemerland via het emailadres mmk@ggdkennemerland.nl. Meer informatie kunt u vinden op www.ggdkennemerland.nl.

Paar dagen mooi weer?

Water in pierenbadjes
De pierenbadjes in Velserbeek en in het Burgemeester Rijkenspark worden deze week schoongemaakt en gevuld met water als de buitentemperatuur voor een langere periode boven de 20 graden blijft. Tot de zomervakantie zijn ze (bij mooi weer) op woensdag en in het weekend gevuld met schoon
water. Tijdens de zomervakantie blijven de pierenbadjes gevuld zolang het
mooi weer blijft. De badjes krijgen dan drie keer per week schoon water met
chloor en het water wordt regelmatig gecontroleerd. (foto: gemeente Velsen)

Je school inrichten met MineCraft

Geoweek 2017!
Hoe verdeel je Nederland in MineCraft? Hoe laat je eigenaren van
grond wisselen? Leerlingen van
groep 8 van basisschool De Hoeksteen en de Duin- en Kruidbergmavo hoef je dat niet meer te vertellen na de Geoweek 2017 in Velsen.

Laat eigenaren van grond verwisselen met het computerspel Move-alot van het Kadaster. Dat lijkt eenvoudig, maar al snel krijgen de leerlingen te maken met tegenstrijdige
belangen, eigenlijk net als in de echte wereld. Dieren dichtbij de boerderij, windmolens juist wat verder weg,
wegen tussen de grote steden en bij
dat alles rekening houden met aangesloten natuurgebieden. Nieuwsgierig? www.kadaster.nl/move-a-lot
GeoCraft, Nederland in blokjes
Ruimtelijke ordening wordt ineens
heel leuk! In GeoCraft is Nederland
in 3D weergegeven met 1000 miljard
MineCraft blokjes. Er werd gezocht
naar verstopte codes in het landschap om cijfersloten te kunnen openen van een gesloten box. De leerlingen van de Duin en Kruidberg mavo
hebben hun eigen school digitaal gemaakt. Buitengevels, ramen, binnenmuren, meubilair en ook het school-

plein werd aan Nederland toegevoegd. Nieuwsgierig? www.geocraft.
nl
Aardrijkskunde is ook leuk
De leerlingen uit groep 8 van De
Hoeksteen in Velserbroek en de
aardrijkskundeleerlingen van juf
Cindy van de Duin- en Kruidbergmavo uit Driehuis werden welkom
geheten door burgemeester Frank
Dales. Weinig vingers gingen omhoog op de vraag wie aardrijkskunde
het leukste vak vond. Even doorvragen leverde echter een mooi nieuw
inzicht op. Aardrijkskunde is niet alleen topograﬁe en plaatsnamen onthouden, maar gaat ook over het inrichten van de gemeente, je eigen
achtertuin of zelfs je schoolplein. Alle Junior Geoprofs gingen naar huis
met een certiﬁcaat.
De Geoweek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG). Het
doel is bedrijven, wetenschappers
en overheden stimuleren om leerlingen in de leeftijd van 10-15 jaar kennis te laten maken met de beroepspraktijk. En om ze bewust te maken
van de goede toekomstmogelijkheden van de geosector. (foto: gemeente Velsen)
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Geen Blauwe Vlag
Het Kennemerstrand in IJmuiden
en Strand Noordpier in VelsenNoord hebben dit jaar geen blauwe vlag gekregen – tot teleurstelling van de gemeente Velsen. De
reden: de kwaliteit van het zeewater was ‘goed’ en niet ‘uitstekend’.

omdat Velsen veel maatregelen
heeft genomen op en rond de stranden. Er is bijvoorbeeld een nieuwe
riolering aangelegd bij Zeehaven
IJmuiden en er is minder geloosd in
de havens. Hoe het komt dat de kwaliteit van het zeewater minder is dan
in de afgelopen jaren is onduidelijk.

De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding voor stranden en jachthavens die schoon en
veilig zijn. Ze moeten aan allerlei
criteria voldoen op het gebied van
o.a. milieu, informatie, veiligheid en
waterkwaliteit. Ook dit jaar voldeden het Kennemerstrand en Strand
Noordpier aan alle normen, behalve bij de kwaliteit van het zeewater.
Voor alle duidelijkheid: het zeewater is goed genoeg om in te zwemmen en te recreëren.

Patrick Poelmann, voorzitter van de
nationale jury Blauwe Vlag Nederland, deelde het bericht mee ‘met
pijn in het hart. Temeer daar de gemeente op álle andere criteria van
de Blauwe Vlag uitstekend scoort.’
Annette Baerveldt, wethouder gemeente Velsen, vindt het ontzettend
jammer dat het niet gelukt is om de
Blauwe Vlag te ontvangen. ‘Vooral omdat ik weet met hoeveel energie de gemeente en de strandondernemers zich inzetten voor een fantastisch mooi natuurlijk strand hier
aan beide kanten van het Noordzeekanaal.’

De gemeente Velsen is verbaasd en
teleurgesteld over de uitslag. Ook

Die verdient een lintje!

Makkelijker afval scheiden
Gemeente Velsen kiest voor een
duurzame toekomst. Afval scheiden is daarvoor belangrijk. Onder
de naam ‘Meer Waarde Uit Afval’
bevordert Velsen de afvalscheiding samen met HVC. We starten
daarom in Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis, Velsen-Zuid
en één klein deel van IJmuiden
met een nieuwe en makkelijkere
manier van afval scheiden. Deze
huishoudens krijgen er een bak bij
voor plastic, blik en pak afval.

De bewoners uit Santpoort-Noord,
Santpoort-Zuid, Driehuis, VelsenZuid en een deel van IJmuiden (de
Vogelbuurt) die nu al afvalbakken
hebben, krijgen er een extra bak voor
plastic bij. Aan huis kan dan gft en
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 en met 15 augustus 2017.

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 kwaliteiten zijn altijd belangrijk.
Weet u een kandidaat? Neem dan
eerst contact op met het gemeente-

huis 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 2018 moet het verzoek insturen vóór 15 augustus 2017.
Meer informatie bij de afdeling Communicatie / Kabinetszaken: 140255
(geen netnummer nodig) of 0255567200. 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 of www.lintjes.nl

etensresten, papier, plastic, blik en
pak en restafval gescheiden worden.
Deze bewoners zijn uitgenodigd voor
een inloopbijeenkomst waar we iedereen de gelegenheid geven om vragen te stellen en antwoorden te krijgen.
De bewoners van Velserbroek, Velsen-Noord en de rest van IJmuiden
krijgen rond september een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst.
Deze huishoudens krijgen er geen
extra container bij, maar wisselen
de restafvalbak om voor een plasticbak. Restafval kunnen bewoners uit
in IJmuiden, Velserbroek en VelsenNoord straks naar een ondergrondse
container brengen. Meer informatie
op www.velsen.nl.

Bussen normaal én anders
Vanaf zondag 28 mei rijden alle
buslijnen in Velsen weer volgens
de normale route, als het werk
aan de Lange Nieuwstraat en
Plein 1945 klaar is. Toch komen er
ook weer veranderingen aan. Vanaf zondag 3 september gaat Connexxion een aantal wijzigingen
doorvoeren in het aantal én type
bussen op diverse lijnen in de regio Haarlem-IJmond.

74 en 82 over De Noostraat en
Plein 1945
Na een lange periode van werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat en
Plein 1945 kunnen de buslijnen 74
en 82 eindelijk weer gebruik maken
van De Noostraat en Plein 1945. De
andere buslijnen die over de Lange
Nieuwstraat rijden (75 en 3), nemen
al vanaf 2 april de normale route.

Nieuwe vervoerperiode van
10 jaar voor Connexxion
Vanaf zondag 3 september start de
nieuwe vervoer- of concessieperiode van Connexxion. Dit betekent
dat deze vervoerder ook de komende 10 jaar het busvervoer in de regio Haarlem-IJmond verzorgt in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het huidige lijnennet blijft in
stand, maar er gaan meer bussen rijden. Ook gaan vanaf die dag de buslijnen 75 en 82 door het leven als Rnetlijn 385 en 382. De R-netlijnen
hebben rode bussen. Daarnaast gaat
Connexxion langzamerhand over op
elektrische bussen.
Meer informatie over de nieuwe
concessie is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland:
www.noord-holland.nl.

Infopagina
26 mei 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Genomen besluiten in raadsvergadering 11 mei 2017
Verklaring van geen bedenkingen oprichten 3 appartementen
Lange Nieuwstraat, blok D ongenummerd te IJmuiden.
Voor het toevoegen van drie appartementen in het appartementengebouw blok D op het perceel Lange
Nieuwstraat te IJmuiden is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De raad stemt in met de aanvraag en de daarop volgende afwijking in het bestemmingsplan Lange
Nieuwstraat NW.
Nota Dierenwelzijn.
De Nota Dierenwelzijn Velsen is
voor de periode 2017 – 2020 vastgesteld nadat de raad eerst raadsbreed
de beleidsperiode 2017-2020 heeft
toegevoegd met een amendement.
De raad verzoekt daarnaast het col-

lege, via een motie, actief een landelijke lobby uit te voeren voor verbetering van de uitwisselingsinformatie van geregistreerde dierenmishandeling.
Strategische Agenda.
De strategische Agenda 2020 is vastgesteld als leidraad voor het gemeentelijk beleid. Een ingediend amendement, wijzigingsvoorstel, over ambtelijke capaciteit is verworpen.
Proces en Ambitie Kustvisie.
Kondor Wessels Vastgoed stelt een
ontwikkelingsplan op voor het gebied rondom de jachthaven in IJmuiden in nauwe samenwerking met de
marktpartijen Marina Seaport, Kennemerstrand NV en de gemeente
Velsen.

Aanwijzen accountant.
Accountantskantoor Deloitte Accountants B.V. is aangewezen als accountant van de gemeente Velsen
voor 2 jaar met de optie tot verlenging door de gemeente Velsen van
drie maal 1 jaar.
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten Heemskerk, Beverwijk en
Velsen.
De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen is
vastgesteld.

Toekomst IJmond Samenwerking. Voor de versterking en intensivering van de samenwerking
van de drie gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen zijn maatregelen vastgesteld, waaronder een onderzoek naar fusie en budget voor
de werkzaamheden voor de IJmond.
De gemeenteraad van Heemskerk
neemt op een later tijdstip een besluit over het raadsvoorstel, vanwege het staken der stemmen.
Motie salaris HVC directeur.
De motie over de maximale hoogte van het salaris van de HVC directeur is raadsbreed aangenomen. De
raad verzoekt het college de motie
onder de aandacht te brengen bij de
aandeelhouders van het Afvalschap
IJmond Zaanstreek.

Bekendmakingen algemeen
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, u hoeft
hiervoor geen netnummer 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, omgevingsvergunningen 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 natuur-

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 13, plaatsen dakkapel voor- en achterzijde
woning (17/05/2017) 12984-2017.

Rectificaie
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 29, uitbreiden
woning (29/04/2017) 11230-2017.

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 38, plaatsen dakkapel (15/05/2017) 12765-2017;
Biallosterskilaan 24, plaatsen dakkapel (16/05/2017) 12907-2017;
Biallosterskilaan 8F, plaatsen vlaggenmast (17/05/2017) 13076-2017.

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

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
13 mei 2017 tot en met 19 mei
2017 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
Kennemerlaan 162, verkleinen uitbouw en het verhogen dak uitbouw
(16/05/2017) 12852-2017;
Frans Naereboutstraat 10, betegelen en plaatsen hek dakterras

(17/05/2017) 13985-2017;
Velserduinweg 203, plaatsen dakopbouw (17/05/2017) 13007-2017;
Voltastraat 10, plaatsen dakopbouw
(18/05/2017) 13026-2017;
Linnaeusstraat 10, plaatsen dakkapel (18/05/2017) 13126-2017;
Snippenbos kavel 11, bouwen kelder
(18/05/2017) 13060-2017;
Snippenbos kavel 9, bouwen kelder
(18/05/2017) 13054-2017;
De Olmen 25J, plaatsen balkonbeglazing (18/05/2017) 13036-2017;
Linnaeusstraat 26, plaatsen dakopbouw (18/05/2017) 14185-2017.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 14, kappen
boom (15/05/2017) 12750-2017.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
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Aanvragen (vervolg)
3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvragen

dienen te beslissen, verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Willebrordstraat 82 en 84, intern
verbouwen en wijzigen gebruik naar

woningen (17/05/2017) 7774-2017

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

APV artikel 2:17 Evenementen
Santpoort-Noord
Avond4daagse, 13 t/m 16 juni 2017
tussen 18.00 en 20.30 in en rondom
Velsen-Noord (15/05/2017) 58952017

indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treﬀen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld. Het beroep- en verzoekschrift
kan ook digitaal worden ingediend
bij genoemde rechtbank via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Trompstraat 208, verlengen bestaande liftschacht d.m.v. een dakuitbouw
(17/05/2017) 9267-2017 ;
Snippenbos ong. Kavel 1, oprichten
woning (22/05/2017) 9038-2017.
Santpoort-Noord
Bonairestraat 37, plaatsen dakopbouw
(17/05/2017) 13917-2017.
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, afwijken bestemmingsplan voor drie evenementen (Strong
Viking Hills) (19/05/2017) 4298-2017;
Kruising Minister van Houtenlaan/
Waterloolaan, kappen 8 bomen (2205-2017) 8482-2017.
Driehuis
Van den Vondellaan 1A, oprichten woning (17/07/2017) 2931-2017.
Velserbroek
Mandenmakerstraat 31, veranderen
bedrijfsgebouw (22/05/2017) 91792017.

Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
De onderstaande omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met
ingang van 31 mei 2017 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu Actueel /Inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0031LANGENIEUWS1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daar redelijkerwijs niet toe in
staat zijn geweest, kunnen tegen dit
besluit binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift

IJmuiden
Lange Nieuwstraat, blok D, ongen.
(tussen het Marktplein en de Vechtstraat) - oprichten drie appartementen (nummer 690-2017)

Wet geluidhinder omgevingsvergunning
Burgemeester en Wethouders
van Velsen hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning
Lange Nieuwstraat blok D, ongen. te IJmuiden, oprichten 3 appartementen, een verzoek om
vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft

betrekking op industrielawaai en
wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling
van hogere waarden is gedelegeerd
aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een besluit tot
vaststelling van de hogere waarde
voor de geluidbelasting is genomen.

Het besluit tot vaststelling van de
hogere waarde ligt met ingang van
31 mei 2017 gedurende zes weken,
samen met het besluit omgevingsvergunning project “Lange Nieuwstraat blok D, ongen. te IJmuiden,
oprichten 3 appartementen”, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971
EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b
te Beverwijk op werkdagen van 9.00

uur tot 17.00 uur.

stige opdrukschade aan het asfalt
van de Grote Buitendijk. Daarvoor
moeten wortels verwijderd worden.

Dit ondermijnt de stabiliteit van de
boom, waardoor kap nodig is om de
veiligheid van de openbare ruimte te

waarborgen.

Binnen de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden
beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA, Den
Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder omgevingsvergunning project “Lange Nieuwstraat blok D te
IJmuiden”.

Kapmelding
Locatie: Grote Buitendijk te Velserbroek (naast zijkant woonhuis Aletta Jacobsstraat 2). Deze es geeft ern-

Glasstraat, Pieter Verswijverenstraat, Duinrelpad en Zanderijpad. Ook de naam Braampad in

binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

spraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 14 0255.

Strawberries met ruime
cijfers langs Athena

‘Kaartverkoop
kent vliegende
start’

Nieuwe exposities in
Raadhuis voor de Kunst
Velsen-Zuid - Iedereen is
zondag 28 mei om 15.00 uur
van harte welkom op de opening van de expositie van Jaap
Hoeksma en Louis ’t Hart in
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 te Velsen Zuid.
Als kind tekende Jaap al volop. Aanvankelijk kwam hij in
het reguliere schildersvak terecht, maar het kunstschildershart voor verf en kleur
bleef kloppen. Door een vijfjarige avondopleiding aan de
Wackers Academie in Amsterdam, kwam hij steeds meer in
de richting die hij wilde. Jaap
werkt voornamelijk op doek,
met olieverf, in een impressionistische stijl: stevige lagen
met veel kleur en kleurcontrasten. Het ervaren van verbazing over kleuren die op
het doek een bijzonder relatie aangaan geeft hem steeds
nieuwe inzichten en heeft hem

er toe gebracht om nu ook met
glasfusing objecten te creëren.
Louis ‘t Hart is op jonge leeftijd als autodidact begonnen
met tekenen en schilderen,
geïnspireerd door zijn vader
die beeldend kunstenaar was,
en beschikte over een galerie
in Oud-IJmuiden. Louis is in
1982 begonnen met de lerarenopleiding Tekenen, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen (TEHATEX) in Amsterdam. Louis was docent Beeldende Vorming in het basisonderwijs in de regio Amsterdam. Naast de beeldende kunst vindt Louis zijn interesses in onder andere in muziek. Tegenwoordig schildert
Louis voornamelijk gebouwen
uit de regio Kennemerland, die
verloren zijn gegaan. Deze historische gebouwen vereeuwigt
hij zowel op het doek als in de
vorm van sculpturen.

Driehuis - Strawberries
Heren 1 heeft de thuiswedstrijd tegen Athena met ruime cijfers gewonnen. De
Amsterdammers, spelend
in de middenmoot van de
tweede klasse, werden in
Driehuis met 6-0 verslagen.
Pas in de tweede helft liep
Strawberries uit naar een
grote voorsprong. In het begin van de wedstrijd leek
het er totaal niet op dat de
aardbeien veel doelpunten zouden gaan scoren. De
ploeg van coach Axel Wessels speelde slordig, was
onzuiver in de passing en
mocht van geluk spreken
dat keeper Wouter Rempt
wél scherp was. Strawberries ging overigens met een
2-0 voorsprong de rust in.
Floris Welman scoorde het
eerste doelpunt en een minuut voor het rustsignaal
verdubbelde Pieter Rebel de
voorsprong van zijn ploeg.
In de tweede helft speelde Strawberries een stuk
beter. Athena werd met de
rug tegen de muur gedrukt
en kwam er totaal niet meer
aan te pas. Het derde doelpunt van de wedstrijd kwam
op naam van Finn van Leeuwen. Het was zijn eerste
doelpunt in vijf jaar tijd. De
verdediger tikte de bal over
de doelman heen na een
goede actie van Jelle Groeneveld.

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,
het plan Het Nieuwe Vroeger in
IJmuiden is vastgesteld.

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.

Velsen - Sinds vorige week
vrijdag is de kaartverkoop
voor het nieuwe seizoen van
de Stadsschouwburg Velsen
gestart. Liefhebbers weten het theater in grote getale te vinden. Na een paar
uur zijn al ruim 16.500 kaarten verkocht voor vele topshows. De Stadsschouwburg Velsen is onder de indruk van de enorm enthousiaste reacties van het publiek. Het hele seizoen verwacht het IJmuidense theater ruim 80.000 bezoekers te
verblijden met een avondje uit. Vele grote namen uit
het theateramusement zetten na de zomer koers naar
IJmuiden: Bert Visscher,
Pierre Bokma, Jandino Asporaat, Harrie Jekkers, Ton
Kas, Guido Weijers, AnneWil Blankers, Herman van
Veen, Marc-Marie Huijbregts, Trijntje Oosterhuis,
Rundfunk en Woezel & Pip.
De verkoop top 5 bestaat uit
Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, OG3NE, NUHR en
Van der Laan & Woe. Kaarten voor het nieuwe seizoen
zijn niet alleen te bestellen
via www.stadsschouwburgvelsen.nl, maar op dinsdag
tot en met vrijdag van 13.00
tot 16.00 uur ook telefonisch (0255-515789) en aan
de theaterbalie (Groeneweg
71 in IJmuiden).

Na het derde doelpunt
speelde Athena een tijd
lang zonder keeper en probeerde het met een extra
veldspeler iets te forceren.
Dit werkte averechts, want
Daan van Poorten (foto)
wist in die fase drie keer te
scoren en maakte dus een
zuivere hattrick.
Strawberries staat dankzij
de ruime winst op Athena
en puntverlies van de concurrentie nu op de tweede plaats van de competitie.
Amstelveen staat derde op
één punt van Strawberries.
Met nog drie wedstrijden
te spelen heeft Strawberries rechtstreekse promotie
dus in eigen hand. Komende zondag staat de uitwedstrijd tegen Purmerend op
het programma. (Finn van
Leeuwen)

Burgemeester en wethouders
hebben op 16 mei 2017 besloten om een aantal namen vast te
stellen in het plan Blekersduin in
Santpoort-Zuid. Het gaat om Blekersveld, Pieter Weijstraat, Albert
Glasstraat, Pieter Verswijverenstraat, Duinrelpad en Zanderijpad. Ook de naam Braampad in

Nadere informatie
De besluiten met bijbehorende kaarten kunt u inzien bij de afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 14 0255.

Bekendmaking nieuwe namen
- de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaDe raad van Velsen heeft in haar
vergadering van 11 mei 2017 besloten:

ving omgevingsrecht Velsen vast te
stellen;
- de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Velsen in
werking te laten treden op 1 juni

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking
op 1 juni 2017
2017

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen en gepubliceerd op de website www.overheid.nl.
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