Infopagina

2 juni 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Discussieavond over
autoverkeer IJmuiden
Maak van een verandering een verbetering! In IJmuiden wordt de
komende jaren op verschillende
plekken aan de weg gewerkt. Dat
is dé gelegenheid voor verbetering – van de bereikbaarheid en de
verkeersveiligheid. Denk daarover
mee op dinsdag 14 juni vanaf 19.30
uur in het gemeentehuis.

Er wordt (en is) hard gewerkt aan
de wegen in en om het centrum van
IJmuiden. De Julianakade en de
IJmuiderstraatweg zijn al opgeknapt. De vernieuwing van de Lange Nieuwstraat is nu volop aan de
gang, waarbij ook het Marktplein, het
Velserduinplein en Plein 1945 worden aangepast. Voor de jaren daarna zijn weg- en rioolwerkzaamheden
gepland op het Van Poptaplantsoen,
het Kennemerplein, de Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de Merwede- en Spaarnestraat. Tussen de laatste twee straten worden op de voormalige KPNlocatie een supermarkt en woningen
gebouwd, wat voor meer verkeer zal
zorgen.
Ingrepen in de ene weg (ook die al ge-

realiseerd zijn) kunnen mogelijkheden bieden voor aanpassingen in een
andere straat; daarom wordt op 14 juni het hele gebied in samenhang bekeken.
Mogelijke verbeteringen
Al die werkzaamheden bieden de
kans om straten en pleinen anders
aan te leggen dan nu. Als we toch aan
de slag gaan, kunnen we bestaande knelpunten in de bereikbaarheid
en de verkeersveiligheid verbeteren. Bijvoorbeeld door een deel van
het autoverkeer in het centrum van
IJmuiden anders te laten rijden. We
willen hierover graag met u in gesprek. Denk en praat met ons mee op
dinsdag 14 juni vanaf 19.30 uur in het
gemeentehuis van Velsen!
De gemeente heeft ook wel ideeën
over mogelijke veranderingen op de
genoemde wegen, maar daar staat
nog niets van vast. Velsen wil graag
weten wat bewoners en andere betrokkenen denken en willen. Later dit
jaar volgt nog een officiële inspraakprocedure. Dan kunnen betrokkenen
ook nog laten weten wat ze ervan vinden. Uiteindelijk beslist de raad.

Heeft u een sociaal netwerk?
Op wie kunt u een beroep doen
voor een praatje, om samen iets
gezelligs te doen, of voor hulp?
Op 9 juni kunt u daar met het Sociaal Wijkteam Velserbroek over
praten, tijdens de koffieochtend
in de bibliotheek aldaar.

Iedere donderdagochtend is er een
ongedwongen koffie-inloopochtend in de bibliotheek van Velserbroek, van 10.30 tot 12.00 uur. Er
is altijd een vrijwilliger aanwezig
en er is veel gezelligheid. Iedere
tweede donderdag van de maand
schuift het Sociaal Wijkteam Velserbroek aan, dus ook op donderdag 9 juni om 11.00 uur. Deze keer
gaat het over het sociaal netwerk.
Wat is een sociaal netwerk?
Voor jong en oud is het belangrijk
om mensen om zich heen te hebben waar ze een beroep op kunnen doen wanneer er behoefte is
aan gezelligheid, een praatje, wat

hulp, zorg en ondersteuning. Zo’n
groep heet het sociaal netwerk.
Het Sociaal Wijkteam gaat er graag
met u over in gesprek. Want wat
is het nou precies? Wie zitten erin? Waarom is het belangrijk? Hoe
ziet uw netwerk eruit? Hoe kunt u
het uitbreiden of verstevigen? Het
Sociaal Wijkteam heeft handige,
praktische tips.
Voor al uw vragen
Bij het Sociaal Wijkteam kunt u
terecht met vragen op allerlei levensgebieden – of het nou over
eenzaamheid gaat, geldproblemen,
gezondheidsvragen of werk. Het
team heeft verschillende soorten
deskundigheid in huis en is er voor
iedereen. Loop gerust binnen om
kennis te maken. U kunt ook een
huisbezoek afspreken. Neem contact op met ons via contact@swtvelsen.nl of telefonisch via de gemeente Velsen: 14 0255 (zonder
netnummer).

Meer Waarde Uit Afval
Bewoners van Santpoort-Noord en
Velserbroek gaan hun afval de komende tijd anders scheiden dan
in de rest van de gemeente. Wethouder Floor Bal was bij de start.
Velsen werkt ook mee aan de 100100-100 uitdaging.

verschillend te werk. Samen met bewoners vinden we zo uit wat het beste
effect heeft. Elke wijk is immers anders. De ervaringen uit deze twee wijken helpen om keuzes te maken voor
de overige wijken in onze gemeente.
In 2017 komen die aan de beurt.

De afgelopen dagen maakten bewoners in Santpoort-Noord en Velserbroek kennis met de nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen. Jonna Harmsen had de primeur;
zij kreeg van wethouder Floor Bal de
eerste container uitgereikt. In beide wijken ontvingen bewoners een
container aan huis voor plastic, lege
pakken en blik en, als ze die nog niet
hadden, ook een container voor papier en karton. In Velserbroek werden bovendien de containers aan huis
voor restafval ingenomen. Bewoners
brachten hun restafval voor het eerst
naar de centrale afvalcontainers in de
wijk. Die containers staan eerst bovengronds en na een half jaar worden
ze ondergronds geplaatst.

Als we ons huishoudelijk afval thuis
goed scheiden, blijven waardevolle
grondstoffen zoals plastic en papier
behouden en blijft er nog maar heel
weinig restafval over. Dat is kostenbesparend en beter voor ons milieu.
En er gebeurt nog meer! Naast het
beter scheiden van afval, proberen
Velsenaren ook de totale hoeveelheid afval te verminderen. Nog beter natuurlijk! Tot 9 juli doen meer
dan 100 inwoners van onze gemeente mee aan de 100-100-100 uitdaging.
Dat houdt in dat 100 Velsenaren, 100
dagen, 100% van hun afval scheiden.
Op www.100-100-100.nu is daarover
van alles te vinden. Meer informatie
vindt u op www.velsen.nl/meerwaardeuitafval. Vragen kunt u richten aan
de heer J. de Waal via openbarewerken@velsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Het komend half jaar gaan we in
Santpoort-Noord en Velserbroek

Wat mag er allemaal in de plastic bak?
Blik (leeg verpakkingsafval):
drankblikjes, bierdopjes, stalen siroopflessen, conservenblikken, aluminium schalen en folie en waxinelichtcupjes.
Pakken (leeg, platgevouwen met
gesloten dop): pakken van vruchtensappen, water en wijn, pakken
van melk, vla en yoghurt en pakken
van soep en pastasaus.
Plastic (leeg verpakkingsafval):
flessen frisdrank, water, melk, azijn,

knijpflessen van sauzen/olie, flacons van wasmiddelen, shampoo
en zeep, bekers van yoghurt, vla en
ijs, bakjes van patat, salade, groente, fruit, kuipjes van boter, saus,
smeerkaas, verpakkingen van kaas,
vlees en vis, verpakkingen van bijv.
tandenborstels, schroefjes en speelgoed (blisters), tubes van gel, bodylotion, tandpasta, folies van tijdschriften en reclamefolders, zakken
van pasta, rijst, brood, snoepgoed,
plastic tasjes en zakjes en plantenpotjes.
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Voordracht tot 15 augustus

Die verdient een lintje!
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
2016.

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 2017 moet het
verzoek insturen vóór 15 augustus
2016.
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.

Tiende avondvierdaagse
Brederode Daltonschool
Het was alweer vorige week, maar de vrolijke aanvang van de tiende avondvierdaagse van de Brederode Daltonschool is wel een vermelding waard. Met
veel plezier hield wethouder Annette Baerveldt op dinsdag 24 mei de 211
deelnemers op de eerste avond in toom. (foto: Reinder Weidijk)

Voor de liefhebber!

De laatste twee stenen
Van de historische collectie die
de gemeente Velsen wil afstoten, zijn nog slechts twee stukken over. Wie belangstelling
heeft, mag zich melden vóór 6
juni a.s. Daarna worden de stenen vernietigd.

Grote BeestenBende dag
Het leek wel ‘code geel’ in het
Dolfinarium op 28 mei 2016. Onweer en regen bleven uit, maar er
waren wel 1.000 BeestenBendeleden aanwezig. Uit Velsen vertrokken twee overvolle bussen
naar Harderwijk.

In Velsen houden wel 21 teams van
de BeestenBende hun eigen buurt
schoon van zwerfafval. Als waardering voor hun inzet mochten ze een
dagje naar het Dolfinarium. In een
warm zonnetje keken ze een middag lang rond, aaiden de roggen en
leerden alles over dolfijnen, zeeleeuwen en bruinvissen. Een paar kinderen mochten zelfs op het VIP bankje
zitten bij de Snorshow, waar ze door

de walrussen drijfnat werden gespetterd. Het mooiste moment van
de dag kwam om vijf uur. Het Dolfinarium ging dicht, maar de BeestenBenders mochten blijven voor een
eigen show in het Dolfijnentheater.
Na een optreden van de boy-band BBrave kwamen de dolfijnen. Die lieten de kinderen zien dat zij ook niet
gediend waren van zwerfafval. Een
frisdrankblikje midden in het zwembad gooiden ze zo weer op de kant.
Het was een geweldige dag voor alle deelnemers. Na een welverdiende
rust gaan ze binnenkort weer aan de
slag: ‘De BeestenBende pakt ’t aan!’
Meer informatie: www.mijnbeestenbende.nl (foto: Ko van Leeuwen)

De gemeente Velsen heeft in de
loop der jaren een historische
collectie opgebouwd. Voor de
stukken zonder cultuurhistorische waarde heeft de gemeente geen plaats meer. De meeste stukken zijn dankzij verschil-

lende oproepen al naar een nieuwe geïnteresseerde eigenaar gegaan. De laatste loodjes wegen
het zwaarst. Er zijn nog twee grote zware gevelstenen over voor de
liefhebber: een zware gevelplaat
uit het voormalige Cultureel Centrum en een marmeren steen van
het Witte Kruis.
Heeft u interesse voor één of beide stenen, meld dit dan vóór 6 juni via Kunst@velsen.nl. Wat na
deze datum nog overblijft, wordt
vernietigd.
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Aardrijkskunde is ook leuk!

Geoweek 2016 in Velsen
Hoe verdeel je grond op een goede manier? Hoe maak je een kaart
en hoe zet je een gebouw uit met
GPS? Leerlingen van groep 8 van
De Hoeksteen en de Duin- en
Kruidbergmavo hoef je dat niet
meer te vertellen na de Geoweek
2016 in Velsen.

Opdracht: laat eigenaren van grond
verwisselen met computerspel van
het Kadaster. Een hele klus, maar
uiteindelijk klonk een luid gejuich
toen alle boeren hun land naar tevredenheid aan de juiste kant van
het spoor kregen. Na wat geven en
nemen maakten de leerlingen ook
nog voldoende ruimte voor natuur.
Informatie achter de kaart
De volgende Sail werd ook al voorbereid, met behulp van een kaartbrowser. Waar moeten al die bezoekers een plekje vinden aan het water
om de schepen te kunnen zien? En
waar is nog ruimte voor extra parkeerplekken? Hoe veel meter moeten mensen dan lopen?
Landmeten met GPS
De navigatie satellieten en de leerlingen hadden geen last van een

beetje motregen, en samen met twee
landmeters zetten zij een fictief gebouw uit met GPS apparatuur (foto).
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 de wethouders. “Aardrijkskunde is meer dan topo leren,
en vandaag gaan jullie meemaken
wat de ambtenaren hier in het gemeentehuis daar allemaal mee kunnen doen.” Alle Junior Geoprofs gingen naar huis met een certificaat.
De Geoweek is een initiatief van het
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap ( KNAG ). Het
doel is om bedrijven, wetenschappers en overheden te stimuleren om
leerlingen in de leeftijd van 10-15
jaar kennis te laten maken met de
beroepspraktijk, en bewust te maken van de goede toekomstmogelijkheden van de geosector. De afdeling
Informatiemanagement organiseerde de activiteiten. (foto: gemeente
Velsen)

Burgerzaken extra open
Burgerzaken is extra open op dinsdagavond 14 juni. Maak telefonisch
een afspraak en u kunt terecht tussen 18.00 en 20.00 uur.

De zomer komt eraan. Dat betekent extra aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. De afdeling Burgerzaken op het gemeente-

huis gaat daarom een avond extra
open, op dinsdag 14 juni a.s. U kunt
op deze avond terecht tussen 18.00
uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt
uitsluitend op afspraak. U kunt voor
14 juni alleen telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer
is 140255 (zonder netnummer) of
0255-567200.

IJmondpad geopend
Wie ruim 77 kilometer door de
IJmond wil lopen, kan nu aan de
slag! Op woensdag 25 mei 2016
openden de drie wethouders
Toerisme uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen de nieuwe wandelroute IJmondpad.

Wethouder Cecilia van Weel (Beverwijk), Aad Schoorl (Heemskerk) en Annette Baerveldt (Velsen) openden de nieuwe wandelroute IJmondpad. Het pad is een
driedaagse wandelroute en verbindt de karakteristieke landschappen van de gemeenten
Heemskerk, Beverwijk en Velsen
met elkaar. U loopt langs de forten
van de Stelling van Amsterdam,
de kasteeltuin van Assumburg of
de woonkern Oud-Velsen. U kunt
onderweg genieten van een hapje
en een drankje bij de verschillende horecagelegenheden. En u kunt
overnachten in een hotel of B&B.
In de zomermaanden vaart de watertaxi naar IJmuiden. In de wintermaanden (van 1 oktober tot en
met 31 maart) vaart hij niet en is er

een alternatieve route.
De wandelroute sluit aan op het
wandelnetwerk
Noord-Kennemerland. Met de nieuwe wandelroute willen de IJmond gemeenten
een impuls geven aan de recreatie
en het toerisme in de regio.
De route is te downloaden in de
Appstore of Playstore, of u kunt
hem wandelen met GPS via de app
Wandelnetwerk Noord-Holland.
Deze app werkt optimaal in combinatie met de website www.wandelnetwerknoordholland.nl. Voor
vragen over de website of de app
kunt u terecht bij Recreatie NoordHolland.
De realisatie van het IJmondpad is
mogelijk gemaakt door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen met financiële ondersteuning
door het Prins Bernhard Cultuurfonds en met medewerking van
Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland. (foto: gemeente Velsen)
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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 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 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.

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 08.30 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. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.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 noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
mei 2016 tot en met 27 mei 2016
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
De Ruyterstraat 86, plaatsen dakopbouw (27/05/2016) 9792-2016;

Verbrande Vlak 1, wijzigen gebruik
berging (trimsalon voor honden en
katten)(27/05/2016) 9802-2016.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., aanleggen brug (HOV deelgebied 5+)
(27/05/2016) 9682-2016;
Santpoortse Dreef 98, kappen boom
(26/05/2016) 9734-2016;
Hoofdstraat ong., organiseren eve-

nement (dorpsfeest) (24/05/2016)
9518-2016;
Velserbroekstraat 18, plaatsen dakkapel (25/05/2016) 9663-2016;
Groenelaantje 11, vervangen asbest
schuurdak (24/05/2016) 9510-20
16.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
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

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 al-

leen 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
Breskensstraat 2, plaatsen 2 kozijnen
zijgevel (26/05/2016) 6826-2016;
Forteiland10, plaatsen tijdelijke
overkapping (26/05/2016) 53582016;
Gerard Doustraat 47, plaatsen dakopbouw (26/05/2016) 6427-2016.
Driehuis
Driehuizerkerkweg 111, plaatsen installatie t.b.v. mobiele telecommunicatie in toren kerk (26/05/2016)
7556-2016.

Santpoort-Noord
Velserbroekstraat 18, plaatsen dakkapel (27/05/2016) 9663-2016;
Broekbergenlaan 49, wijzigen bestemming ijswinkel/lunchroom naar
ijswinkel/restaurant (27/05/2016)
7812-2016;
Hoofdstraat 96, plaatsen erker
(24/05/2016) 5426-2016.
Santpoort-Zuid
Sportlaan 7 0006, onderhoud gevels en verkleinen dagverblijf
(26/05/2016) 5655-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Concordiastraat
75-81,
plaatsen zonwering en zonnepanelen
(27/05/2016) 3754-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Summer Party op 25 juni 2016, parkeerplaats Tussenbeeksweg/Zeeweg
en voor de Zeewegbar te IJmuiden
(25/05/2016) 6728-2016;
Avondvierdaagse Velsen-Noord 13
t/m 16 juni 2016 (26/05/2016) 70262016;
Santhappen op 3 en 4 juni van 16.00
uur tot 23.30 uur. Locatie: evenemententerrein bestaat uit Broekbergenplein en deel van de Anemonenstraat
te Santpoort-Noord (30/05/2016)
8945-2016.
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Inventarisatie ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen zijn voornemens
een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor de gebieden rond Velsen-Noord. Het gaat om de bedrijventerreinen ‘Business Park IJmond’,
‘Grote Hout’ en ‘Noordwijkermeer’. Het Wijkeroogpark valt ook binnen
het plangebied.

Ligging plangebied
Het gebied loopt rond de woonkern van Velsen-Noord, globaal van het Binnenkanaal in het westen tot aan het zijkanaal A in het oosten, aan de noordwestzijde tot de Breedbandweg en aan de noordoostzijde tot aan de gemeentegrens met Beverwijk (Lijndenweg). Aan de zuidzijde loopt het gebied tot
het Noordzeekanaal.
Aanleiding
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Velsen-Noord’ is een nieuw bestemmingsplan dat het plangebied van een actuele planologische regeling
voorziet.
Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening
met toekomstige ontwikkelingen.
Bent u belanghebbende (bijv. grondeigenaar of ondernemer) in het plangebied en heeft u een plan of initiatief ? Dan kunt u deze aan de gemeente kenbaar maken. Het gaat daarbij niet alleen om fysieke activiteiten (bijv. slopen of bouwen), maar het kan ook gaan om een verandering van gebruik van
gronden of gebouwen.

U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen
Velsen-Noord’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort
of en op welke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan
meegenomen wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocument, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de
heer Blom, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21 juli 2016.

(Ver)bouwplannen Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen?
De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan opstellen voor het gebied Driehuis en Velsen-Zuid. In een bestemmingsplan staan regels
voor het bouwen en gebruiken van gebouwen en percelen. Woont u in
Driehuis, Velsen-Zuid of Oud-Velsen? Dan wordt ook uw woning straks
in dit bestemmingsplan opgenomen.

In de afbeelding is de ligging van het plangebied aangegeven. Het gebied
wordt globaal begrensd door het Noordzeekanaal in het noorden, de spoorlijn Haarlem-Uitgeest in het zuiden en de Minister van Houtenlaan en de
Duin- en Kruidbergerweg aan de westzijde.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid voorziet hoofdzakelijk in de
vervanging van het bestemmingsplan Driehuis / Velsen-Zuid uit 2008, dat
aan actualisering toe is. Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor het plangebied.
Inventarisatie initiatieven in het gebied
In het nieuwe bestemmingsplan houdt de gemeente waar mogelijk rekening
met initiatieven, bouwplannen en ideeën van inwoners en bedrijven. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het toestaan van een extra woning, het bouwen/
slopen van een groot bijgebouw, maar het kan ook gaan om een verandering
van gebruik, bijvoorbeeld van werken naar wonen. De gemeente vraagt of iedereen die nu al plannen/ideeën heeft voor realisatie in de komende tien jaar
deze kenbaar wil maken.
U kunt uw initiatief, bouwplan of idee mailen naar ro@velsen.nl. Ook kunt u
deze per post sturen t.a.v. het college van B&W, postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘initiatief bestemmingsplan Driehuis / VelsenZuid’. Uw voorstel wordt vervolgens beoordeeld, waarna u hoort of en op wel-

ke wijze uw voorstel bij het opstellen van het bestemmingsplan meegenomen wordt. Deze afweging wordt opgenomen in een startdocument, dat aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, de
heer H. Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200. U kunt reageren tot 21
juli 2016.
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Kapmelding IJmuiden
Op de Van Broekhuijsenstraat in IJmuiden worden vijf meidoorns gekapt
voor de huizen met nummers 1, 3, 7, 11 en17. Eén meidoorn is al dood en de

andere vier zijn in slechte conditie. In het najaar wordt bekeken of het mogelijk is om nieuwe bomen te planten.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat na uitvoerig onderzoek
is gebleken dat onderstaande
personen niet meer woonachtig
zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom
worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit
betekent dat zij daardoor formeel
niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Beek,A.
geb.30-12-1965
Nieuwenhuizen,R. geb.28-04-1978
Ben Guedim,J.
geb.23-10-1970
Nowak,K.
geb.07-04-1964
Boyanov,E.M.
geb.17-05-1975
Nur,M.
geb.00-00-1990
Butelo,D.K.
geb.04-05-1975
Płaskoń,J.
geb.14-03-1972
Chomiuk,G.
geb.13-02-1990
Regeta,R.W.
geb.12-03-1979
Gheorghe,V.G.
geb.22-06-1976
Said,M.
geb.01-10-1967
Jabua,K.
geb.19-03-1992
Sulejmanova,W.
geb.22-03-1993

Kamiński,K.
Upala,K.
Kazyaka,K.Ł.
Uslu,A.
Korzeniowska,A.J.
Weijland,J.
Metzelaar,J.H.
Wilbie,E.
Nesvorný,J.

geb.31-07-1986
geb.01-10-1978
geb.28-01-1980
geb.11-10-1980
geb.25-07-1987
geb.15-04-1983
geb.01-10-1966
geb.05-04-1969
geb.20-03-1975

Voor informatie kunt u terecht bij
de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.

Verkeersmaatregel
- door middel van het aanbrengen
van zebramarkering als bedoeld in
artikel 49, lid 2 van het RVV 1990 en borden L2 van bijlage 1 het RVV
1990 - een voetgangersoversteekplaats
11
2 juniaan
2016te wijzen op het Zon
Bastion direct ten noordwesten

van rotonde Zon Bastion – Aletta
Jacobsplein;
- door middel van het verplaatsen
van bord B6 van bijlage 1 van het
RVV 1990 - en haaientanden - de
middels verkeerstekens geregelde voorrangssituatie aan te passen
aan de ligging van de nieuwe voetgangersoversteekplaats.
Mogelijkheid van bezwaar

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.
Velsen-Zuid - Het Rabobank
IJmond Stadion bruiste vorige
vrrijdag vol van energie voor
ruim 80 werkzoekenden uit
de IJmond. Energiegoeroes
Patrick Davidson en Hans
van der Loo waren daarvoor
uitgenodigd door het Werkgevers Servicepunt (IJmond
Werkt/UWV) en Rotaryclub
Velsen.
Het doel was om werkzoekenden boven de 45 jaar een
extra steun te geven in het
blijven geloven en te zoeken
naar (nieuwe) talenten in jezelf. Als belangrijkste brandstof is daar de eigen energie voor nodig. Maar ook trefwoorden als geluk, succes,
presteren, doen en uitblinken.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

Aan de hand van herkenbare
situaties werden de aanwezigen aan het werk gezet met
opdrachten. Beginnend met
de vraag aan elkaar waar je
energie van krijgt. Al snel wist
men elkaar te vinden en ontstond een levendige uitwisseling van ervaringen en bovenal energie.
Wethouder Sociale Zaken,
Arjen Verkaik sloot af met
de woorden van moed houden en doorgaan en sprak de
hoop uit dat iedereen met deze middag een flinke ‘energyboost’ had opgedaan.
Daarna signeerden Davidson en Van der Loo hun boek
‘Waar haal je de energie van- heimen om te schitteren. Voor ke boodschap in het boek ge- derzdenken.nl of www.enerdaan’, een boekje met vijf ge- iedereen werd een persoonlij- schreven. Zie ook www.an- gyfinder.nl.

Energie-boost voor 80 werkzoekenden
Bastion direct ten noordwesten
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