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Wie verdient een lintje?
Kent u iemand in Velsen die een
lintje verdient? Bijna iedereen kan
deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal zetten mensen zich in voor een ander. Weet
u kandidaten? Draag ze voor! Dat
kan tot 16 augustus 2015.

Wie komen voor een lintje in aanmerking? Mensen die zich jarenlang op bijzondere wijze inzetten
voor de samenleving. 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 2016 moet het verzoek
insturen vóór 16 augustus 2015.
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 of www.lintjes.nl

Perspectiefnota 2015
gemeente Velsen
Op 19 mei 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen de
Perspectiefnota 2015 aangeboden
aan de gemeenteraad. Net als vorig jaar is het sleutelwoord samenwerking, zowel op ruimtelijk-economisch als op sociaal-maatschappelijk terrein. Het meerjarenperspectief is sluitend; er is sprake van
een solide financiële huishouding.
De gemeenteraad buigt zich in juni
over de Perspectiefnota 2015.

Het doel van de perspectiefnota is
richting geven en keuzes maken voor
2016, op basis van de Visie op Velsen
2025 en de daarbij behorende Strategische Agenda, en het Collegeprogramma van 2014-2018. Nieuw is de
lancering van vijf zogenaamde impulsprojecten, die de ontwikkelingen
naar de Visie op Velsen 2025 een extra zetje moeten geven.
De volledige tekst van het persbericht
en de Perspectiefnota 2015 zijn te vinden op www.velsen.nl.

Oproep bewonersonderzoek
gasstoring Velsen-Noord
Bent u bewoner van Velsen-noord
en bent u getroffen door de gasstoring van afgelopen januari ? Doe
dan mee aan het bewonersonderzoek van de Inspectie Veiligheid en
Justitie.

Voor het onderzoek , dat mede op verzoek van burgemeester Franc Weerwind wordt gehouden, is het belangrijk om de ervaringen van de bewoners

mee te nemen. Zij krijgen per post een
uitnodiging om deel te nemen aan een
enquête. Onder de eerste honderd reacties worden VVV-bonnen verloot.
Deelnemen aan de enquête kan tot en
met 7 juni. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting deze
zomer te vinden op de website van de
gemeente Velsen (www.velsen.nl) en
die van de Inspectie Veiligheid en Justitie (www.ivenj.nl).

Feest in IJmuiden vanwege park, weg en wandelpad
Op vrijdag 22 mei 2015 waren er
een paar feestjes tegelijk in IJmuiden: het vernieuwde Willebrordpark werd geopend, de herinrichting van de IJmuiderstraatweg is
afgerond en Annette Baerveldt
onthulde een van de panelen
‘Wandelpad IJmuider Spoorlijn’.

Er waren meer dan 70 gasten aanwezig, waaronder een groot aantal
bewoners van de IJmuiderstraatweg en Julianakade. Alle aanwezigen waren heel tevreden over het
werk dat is verricht. Zozeer zelfs, dat
Johan Zwakman van het wijkplatform IJmuiden-Noord en Egbert
Wilmink als ondernemer in een ingelast onderdeel van het programma
hun dank uitspraken voor de fantastische samenwerking tussen aannemer KWS, de gemeente en de bewoners. Namens de gemeente Velsen
zette wethouder Floor Bal (groen
en landschapsbeleid) de spade in de
grond. Frank Groot van aannemer

KWS was er ook bij.
Wethouder
Annette
Baerveldt
(Sport, Recreatie en Toerisme) onthulde één van de zes panelen langs
het traject van de voormalige IJmuider spoorlijn, die daar meer bekendheid aan moeten geven. De panelen langs het wandelpad staan tussen het Willebrordpark en het Witte Theater. (foto’s Reinder Weidijk)
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Wegwerkzaamheden bij
gemeentehuis
Verkeersmaatregelen
Vanwege de werkzaamheden zijn
genoemde straten afgesloten voor
al het verkeer. Het doorgaande verkeer zal worden omgeleid via de
De Noostraat, Lange Nieuwstraat
richting de Velserduinweg en vice versa. Voetgangers kunnen op
loopschotten het werk passeren.
De winkels en horeca blijven bereikbaar. Naar schatting is vrijdag
17 juli alles klaar. Volg de actuele
ontwikkelingen op facebook.com/
gemeentevelsen.
v.d
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Maandag 1 juni a.s. start de firma Kreeft Infra bv met wegwerkzaamheden 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
Dudokplein nieuwe verharding,
waarbij de inrichting iets wordt
gewijzigd.
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Informatiemarkt: Special
Sports Experience 2015
Op zondag 30 augustus 2015 is
er een sportieve informatiemarkt
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking op
het Pim Mulier Sportpark in Haarlem. Sportverenigingen en instanties presenteren zich daar – ook de
Velsense. Zij kunnen zich nu aanmelden.

Bekende en onbekende sporten, demonstraties en clinics - het is er allemaal op de Special Sports Experience
2015. Bezoekers kunnen er met al hun
vragen terecht over de mogelijkheden
van aangepast sporten in de regio.
Elke sportaanbieder in Noord-Holland kan zich op de informatiemarkt
presenteren en clinics en/of demonstraties geven. Er zijn ook bedrijven
en instanties aanwezig – ook uit Vel-

sen – die informatie en advies kunnen geven over aangepast sporten. De
Special Sports Experience 2015 is hét
platform om de doelgroep daarover te
informeren.
Meer informatie
Bent u een sportvereniging of betrokken instantie en wilt u zich aanmelden voor deze sportmarkt, ga dan
naar https://nl.surveymonkey.com/s/
NW2937J. Vragen over de Special
Sports Experience 2015 kunt u te allen tijde stellen via sse2015@sportservicenoordholland.nl of via 023 –
557 59 37. Organisatoren zijn Sportservice Noord-Holland en SportSupport, samen met de Dirk Kuyt Foundation en de Provincie Noord-Holland. Ook de gemeente Velsen doet
mee.

Uitnodiging inloopavond
KPN-locatie 8 juni a.s.
Op maandag 8 juni 2015 organiseert de gemeente een inloopavond van 17.00 - 20.00 uur over
de KPN-locatie – de locatie van
het voormalig postkantoor aan de
Lange Nieuwstraat-SpaarnestraatMerwedestraat. De gemeente wil
omwonenden, winkeliers en andere belangstellenden informeren
over het bouwplan dat er nu ligt.
De bijeenkomst is in de Burgerzaal
van het gemeentehuis (Plein 1945,
IJmuiden).

Afgelopen halfjaar hebben de gemeente Velsen en Velison Wonen samengewerkt met een ontwikkelaar en
een aannemer voor een plan met een

supermarkt, enkele winkels en woningen. Belangstellenden kunnen tijdens de inloopbijeenkomst de tekeningen bekijken van het schetsplan
en de ideeën voor de inrichting van
de bijbehorende openbare ruimte. Alle betrokken partijen staan klaar om
het plan en de vervolgprocedure toe
te lichten en vragen te beantwoorden.
Tijdens de inloopavond kunnen geen
inspraakreacties worden ingediend.
Dat kan op een later moment tijdens
de inspraakprocedure. Op 17 juni
2015 bespreekt de gemeenteraad dit
plan in de raadscarrousel. Informatie
over de KPN-locatie / locatie voormalig postkantoor: www.velsen.nl via Bestuur & Organisatie en Projecten.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de
buurt onveilig? Dat wil het wijkteam graag weten en daarom komen ze met een wijkmobiel naar u toe. Op dinsdag 2 juni staat het wijkteam klaar aan
het L. Zocherplantsoen in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie,
stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de gemeente. Zij zetten zich in om alle wijken van Velsen leefbaar te houden en horen
uw suggesties graag. Met al uw opmerkingen, vragen en ideeën over
de leefbaarheid in de wijk kunt u

bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.
Het wijkmobiel staat er van 15.00
tot 17.00 uur. Meer informatie of
vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255567369.
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Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode
van 16 mei 2015 tot en met 22 mei 2015 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
Kennemerboulevard 664, wijzigen containerruimte naar kantoor (22/05/2015) 8166-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Slaperdijkweg 5 (IJsclub Nova Zembla), vervangen 3 lichtmasten (22/05/2015) 8302-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

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

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sec-

tor 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen 65 B, wijzigen
gevel
gymnastieklokaal
(21/05/2015) 6323-2015;
Zeewijkplein ong., herontwikkelen winkelcentrum Zeewijkpassage
(20/05/2015) w14.000631;
Dudokplein 1, realiseren extra uitgang (21/05/2015) 5750-2015;
Plein 1945 nr. 55, kappen 2 bomen

(19/05/2015) 4384-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 18, vergroten tweede verdieping (19/05/2015) 44542015;
Patriciuslaan 10, doorbreken draagmuur (21/05/2015) 6472-2015.
publicatietekst
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Vissenloop, 31 mei 2015, start
en finish Trawlerkade IJmuiden
(21/05/2015) u15.003312
Full Moon festival, terrein Peddelpoel Oostbroekerweg, recreatieschap Spaarnwoude (22/05/2015)
u15.003126
The Promised Land Openair festival, 13 juni 2015, terrein Peddelpoel Oostbroekerweg, recreatieschap Spaarnwoude (22/05/2015)
u15.003127
APV artikel 5:18 Standplaatsen
artikel 5:18 APV
Incidentele
standplaatsvergunning Nederlandse stichting voor
hulp aan dieren, 6 t/m 10 juli en
12 t/m 16 oktober 2015, ter hoogte
van Hema IJmuiden, (22/05/2015)
u15.003941

HOV: bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord
Het college heeft het voorlopig
ontwerp met toelichting “Aanbrengen bushaltes Hagelingerweg te Santpoort-Noord” vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is op de website www.velsen.nl te raadplegen.

Wij nodigen belangstellenden uit
voor de inloopbijeenkomst op dinsdag 16 juni 2015 van 17.00 tot 20.00
uur in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Hier wordt u in de gelegenheid gesteld het ontwerp in te zien,

vragen te stellen en opmerkingen te
geven.
Schriftelijke reacties kunnen tot
en met 9 juli 2015 worden gestuurd
naar het college van burgemeester
en wethouders, postbus 465, 1970

AL IJmuiden of via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak
HOV haltes Hagelingerweg.

