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Het snoeiseizoen voor de taxus 
komt er weer aan. Dit is dan ook 
hét moment om met uw snoeiaf-
val bij te dragen aan de productie 
van geneesmiddelen tegen kan-
ker. Dit doet u door de gesnoeide 
taxusscheuten tussen 15 juni en 31 
augustus te deponeren in de bak 
‘Vergroot de hoop’ van het afval-
brengstation van HVC. 

De Taxus Baccata bevat een belang-
rijke grondstof voor chemokuren. 
Elke volle bak met het taxussnoeisel 
is goed voor één chemotherapie. De 
Taxus Baccata komt niet overal in de 
wereld voor, maar wel veel in Neder-
land. Daarom is het snoeisel van uw 
taxushaag ook zo waardevol.  Boven-
dien doneert stichting ‘Vergroot de 
Hoop’ per volle bak met taxussnoei-

sel ook nog eens 30 euro aan Villa 
Joep. 

Hoe kan ik bijdragen?
Vang het snoeisel apart op in een 
doek of zeil. Verzamel de jonge 
taxusscheuten in lengtes van maxi-
maal 30 centimeter. Vanaf woensdag 
15 juni staat er op het afvalbrengsta-
tion een speciale bak van stichting 
Vergroot de Hoop. Hier kunt u uw 
taxussnoeisel in kwijt. Voor het af-
valbrengstation bij u in de buurt en 
openingstijden kijkt u op www.hvc-
groep.nl.

Vergroot de hoop
HVC organiseert deze inzameling 
jaarlijks samen met de stichting 
Vergroot de Hoop. Meer informatie: 
www.vergrootdehoop.nl. (foto:HVC)

Special over mogelijke 
fusie met Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude
De gemeente Velsen is één van de kandidaten voor een mogelijke fusie 
met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Waarom Velsen 
en Haarlemmerliede en Spaarnwoude zo goed bij elkaar passen kunt u 
lezen op de twee volgende pagina’s.

Grondstof voor chemokuur

Verzamel uw 
snoeiafval van de taxus

Nieuwe strandopgang
Woensdag 1 juni jl.heeft wethou-
der Annette Baerveldt  in het bij-
zijn van wethouder Floor Bal de 
nieuwe strandopgang aan de 
Reyndersweg in Velsen-Noord ge-
opend.

Het pad dat hiernaar toe leidt heeft 
de naam ‘ Windsurfpad’ gekregen. 
En dat is niet voor niets. Het strand 
van Velsen-Noord wordt gebruikt 
door vele watersporters. Voor-

al windsurfers wilden heel graag 
een strandopgang op deze plek ma-
ken. Behalve de fraaie trap is er ook 
een mooi pad gemaakt, helm gepoot 
en een hekwerk geplaatst. Op de fo-
to (Ko van Leeuwen) van links naar 
rechts:  Bas Molenkamp, wethou-
der Floor Bal, Torben Tijms als ver-
tegenwoordiger van de windsurfers, 
Kees  Stam van het Hoogheemraad-
schap Hollands  Noorderkwartier en 
wethouder Annette Baerveldt.

Vanwege te verwachten drukte

Burgerzaken extra open
In verband met de te verwachten 
drukte voor o.a. het aanvragen van 
paspoorten of identiteitskaarten is 
de werkeenheid Burgerzaken ex-
tra open op dinsdagavond 14 juni. U 
kunt op deze avonden terecht tus-

sen 18.00 uur en 20.00 uur. Burger-
zaken werkt uitsluitend op afspraak. 
U kunt voor genoemde avondopen-
stellingen alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer 
is 140255 of 0255-567200.

indegoeiebak.nl

WIST u dat
van 4 plastic flessen 

schoonmaakmiddel een 
nieuwe broodtrommel 
kan worden gemaakt?

indegoeiebak.nl
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude   en Velsen passen bij elkaar

Velsen heeft het standpunt dat de groene open bu� er tussen de Amsterdamse haven in het oosten en de stedelijke bebouwing van Zuid-Kennemerland en IJmond in het wes-
ten behouden moeten blijven omdat deze cruciaal zijn voor het welzijn van de inwoners in de regio. Met dit doel probeert Velsen haar invloed te maximaliseren door construc-
tief deel te nemen in Noordzeekanaalgebied-overleggen en zo besluitvorming te beïnvloeden teneinde de groene open bu� er te behouden. Velsen heeft indertijd ingestemd 
met de Visie Noordzeekanaalgebied: geen uitbreiding haven tenzij wordt aangetoond dat alle ruimte in bestaande havengebieden gebruikt is. De strategie of gedachte hierach-
ter is dat, gegeven het krachtenveld van een meerderheid voor uitbreiding van de haven, Velsen zich ook in de bestuurlijk gremia sterk inzet om de groene bu� er te behouden.

Alle ruimte voor kernen en dorpen in Velsen

Grote Buitendijk  Velserbroek Tussen Spaarndam en Haarlemmerliede

Het Asfalt in Velserbroek School Spaarndam

Net als Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft Velsen een meerkernige structuur wat maakt dat Velsen volop aandacht heeft voor en ruimte geeft aan kernen met een 
open houding vanuit gelijkwaardigheid. Beide gemeenten, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Velsen,  hebben nadrukkelijk oog voor de kwaliteit en functie, en dus 
ook voor het behoud van landschap en open ruimte in dit dichtbevolkte deel van Nederland. Kijkend naar de uitgangspunten zoals die in Visie op Velsen 2025 zijn opge-
nomen is behoud van de kernenstructuur een uitermate belangrijke waarde. Recente voorbeelden van het versterken van de voorzieningen in de Velsense kernen zijn de 
Bosbeekschool en Sporthal Waterloozaal. In de Visie op Velsen, de structuurvisie van Velsen en in de coalitieakkoorden van Velsen is altijd het uitgangspunt opgenomen 
dat ruimte tussen de kernen groen blijft en niet wordt bebouwd.

Woonlasten stijgen niet in Velsen
Velsen wil de gemeentelijke lasten omlaag brengen, het streven is lagere woonlasten als netto resultaat aan het einde van deze bestuursperiode 2014-2018. De uitgangspunten 
daarbij zijn dat de OZB slechts wordt geïndexeerd en niet wordt ingezet om nieuw beleid te fi nancieren of gaten in de begroting te dichten. De gemiddelde woonlasten in Vel-
sen zijn beduidend lager dan in Haarlemmerliede & Spaarnwoude, bij een nieuwe fusiegemeente is dit van positieve invloed.

Een warm welkom aan de inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
De fractievoorzitters uit de gemeenteraad van Velsen heten Haarlemmerliede en Spaarnwoude welkom.  Dat onderstrepen zij met hun quotes die elders op deze pagina zijn 
weergegeven.

Visie van Velsen sluit aan op kernwaarden van Haarlemmerliede en Spaarnwoude
De Visie op Velsen 2025 is het wenkend toekomstperspectief van waaruit Velsen werkt aan maatschappelijke vraagstukken. Deze visie is samen met inwoners, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven opgesteld. In dit gezamenlijke perspectief staan uiteraard de veelzijdigheid en diversiteit van de verschillende kernen en landschappen in Vel-
sen centraal. Vanuit de verschillende eigen specifi eke krachten en kwaliteiten wordt bijgedragen aan de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Velsen. Geen eenheids-
worst maar maatwerk! Landschap en groene ruimte zijn dan net zo van belang als werkgelegenheid en economie. Hierbij is oog voor de authentieke kwaliteiten van de kernen 
en de groene bu� ers daartussen.

Velsen staat voor de open groene bu� er
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude   en Velsen passen bij elkaar

Henk Wijkhuisen (D66Velsen)
Het kerkje van Spaarnwoude staat op een strandwal, dus lag 
Spaarnwoude ooit aan zee. We horen daarom geografi sch bij 
elkaar. Samen hebben we één groot groengebied. In het wes-
ten het Nationaal Park. In het oosten een waardevol open cul-
tuurlandschap. En een nieuwe haven zal wat ons betreft niet 
geschieden. Dat is wat Velsen jullie kan bieden!

Nathanael Korf (Velsen Lokaal)
Niet alleen omdat Velsen qua kernenstructuur en liefde voor 
groen goed matcht, maar vooral ook omdat Velsen als geen an-
der in staat is om Haarlemmerliede en Spaarnwoude en haar 
inwoners op waarde te schatten. Bij de andere gegadigden is 
de kans groot dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgaat in 
de grote massa van deze gemeenten en de eigen identiteit ver-
dwijnt. Bij Velsen zeker niet en daarom is Velsen voor Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude de meest logische keuze!

Jeroen Verwoort (VVD)
Velsen kenmerkt zich door verscheidenheid en de goede ba-
lans tussen groen en ontwikkeling. Waar anders ter wereld 
vindt je binnen een straal van enkele kilometers de milieu-
vriendelijkste staalfabriek ter wereld, binnenkort weer de 
grootste zeesluis, een zeehaven en het prachtige nationaal 
park de Kennemerduinen? De verschillende woonkernen van 
Velsen kenmerken zich door eenzelfde verscheidenheid, van 
het groene Santpoort-Zuid, het dorpse Driehuis tot het indu-
striële IJmuiden. Wij ontwikkelen waar het mogelijk is maar, 
maar hechten zeer aan het eigen karakter van onze kernen en 
de groene bu� ers daartussen. Haarlemmerliede en Spaarn-
woude past uitstekend in het kleurrijke palet van Velsen. Klein 
van schaal en groot in verscheidenheid.

Leo Kwant (LGV)
Samen met Velsen kan Haarlemmerliede en Spaarnwoude een 
blok vormen om de groene bu� er te behouden. Het DNA van 
Velsen en Haarlemmerliede en  Spaarnwoude matchen pri-
ma en verschillen weinig. Veel groen en tevens genoeg bedrij-
vigheid waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude haar voor-
deel mee kan doen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude moet 
een besluit nemen waar zij geen spijt van krijgen. Zij krijgen er 
spijt van als zij niet voor Velsen kiezen.  

Karel Ockeloen (PvdA)
De mensen uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude hebben 
aangegeven dat hun gemeente ongedeeld zou moeten samen-
gaan met een van de fusiepartners. Velsen steunt dat! De be-
volking van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft aange-
geven veel waarde te hechten aan het behoud van het groen, 
ook na een fusie. Velsen steunt dat! De inwoners van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude vinden het behoud van de eigenheid 
van de kernen in hun gemeente van groot belang. Velsen steunt 
dat!Als u na de fusie op uw eigen plek in een warm bad wilt blij-
ven zitten, kiest u natuurlijk voor Velsen!

Robert van Koten (SP)
Rond het jaar 1000 werd het veen in de omgeving, van wat nu 
de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is, ontgon-
nen door akkerbouwers uit Velsen. Ze groeven slootjes, die nu 
nog net zo lopen als zij ze hebben aangelegd. De gemeente Vel-
sen is in vele opzichten uw natuurlijke fusiepartner!

Annekee Eggermont (CDA)
Velsen en Haarlemmerliede en Spaarnwoude passen bij el-
kaar. Niet alleen qua groen en kernen. Met onze geschiedenis 
kunnen we ook wat betreft archeologie en monumenten veel 
voor elkaar betekenen. Ons gezamenlijke cultureel erfgoed, 
bijvoorbeeld onze Forten van de stelling van Amsterdam, ver-
dienen bescherming. Een ongedeelde fusie tussen onze ge-
meenten geeft kracht!

Sander Scholts (Forza!)
Velsen en Haarlemmerliede fuseren? 
Dat is gewoon logisch!

Iskander Sitompul (GroenLinks)
GroenLinks Velsen deelt de kernwaarden van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude. In het bijzonder delen wij het belang 
van het behoud van het groene gebied tussen Amsterdam en 
Haarlem, alsmede het belang van het behoud van de diverse 
dorpskernen. Een lee� are woonruimte in een zo groen mo-
gelijke omgeving met oog voor de authentieke kwaliteiten van 
onze gezamenlijke kernen is waar ook GroenLinks voor staat.

Leen de Winter (ChristenUnie)
IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-
Noord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Spaarndam, Haarlem-
merliede, Penningsveer,  Spaarnwoude,  Buitengebied, Half-
weg. Elf (!!) dorpskernen met een eigen identiteit. Zij horen 
bij elkaar en kunnen elkaar versterken; Velsen! 

Beryl Dreijer (Beryl Dreijer)
Een fusiepartner kiezen is niet makkelijk, behalve als je zé-
ker weet dat iedereen er blij mee is. En...als je zéker weet dat 
iedereen dat over tien jaar nog steeds is. Dat mensen in 2026 
zeggen: “Weet je nog? In 2016? Die keuze voor Velsen; dat was 
een prima besluit!” Nou ben ik daar absoluut zeker van, want 
een keus voor Velsen zal Haarlemmerliede en Spaarnwou-
de in hun eigenheid versterken. Ook bij een grotere gemeen-
te Velsen zal de stem van alle inwoners van Haarlemmerlie-
de en Spaarnwoude luid en duidelijk hoorbaar blijven. Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, jullie zijn van harte welkom!

QUOTES FRACTIEVOORZITTERS VELSEN
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Advies Rijkswaterstaat: mijd de spits!

Wijkertunnel vangt extra verkeer goed op
Uit een eerste onderzoek van 
Rijkswaterstaat blijkt dat de om-
leidingsroutes rond de afgeslo-
ten Velsertunnel de extra ver-
keersdrukte goed opvangen. Zo-
als verwacht kan de spits erg 
druk zijn en fl inke vertraging op-
leveren.

Mijd de spits!
“Over een hele dag genomen blijft 
de hinder beperkt. Maar we kun-
nen ons voorstellen dat dit niet al-
tijd zo voelt, want tijdens de spits 
kan de hinder fors zijn: een half uur. 
Bij een incident loopt dat nog op. 
Advies blijft om de spits te mijden”, 
aldus een woordvoerder van Rijks-
waterstaat.  Sinds de Velsertunnel 
op 15 april voor negen maanden is 
afgesloten voor een grote renova-
tie, rijdt het verkeer in de IJmond 
via verschillende omleidingsrou-
tes over de A9 en de Wijkertunnel. 
Rijkswaterstaat heeft hiervoor tij-
delijke verbindingswegen aange-
legd. Ook heeft de Wijkertunnel er 
in beide richtingen tijdelijk een ex-
tra rijstrook bijgekregen.

Eerste resultaten
Gebleken is, dat het overgrote deel 
van het verkeer dat eerst door de 

Velsertunnel reed, nu de Wijker-
tunnel neemt. Dankzij de tijdelij-
ke extra rijstrook verwerkt deze op 
dit moment bijna net zoveel ver-
keer als vorig jaar de Velsertunnel 
en de Wijkertunnel samen. Rijks-
waterstaat benadrukt dat deze tus-
senstand geen compleet beeld geeft. 
Door de vele vrije dagen, de meiva-
kantie en het mooie weer de afgelo-
pen tijd, zijn er maar twee ‘normale’ 
weken geweest. 

Spits langer en drukker
Opvallend is, dat de spits langer 
duurt en drukker is. Volgens Rijks-
waterstaat begint de drukte op de 
A9 ’s ochtends nog altijd erg vroeg, 
vanaf zes uur. Rond negen uur 
wordt het geleidelijk weer rusti-
ger. ’s Avonds is de spits meer uitge-
smeerd: hij begint rond half vier ‘s 
middags en neemt pas rond half ze-
ven in kracht af. 

Meer informatie: rijkswaterstaat.
nl/velsertunnel. Hebt u vragen over 
hoe u tijdens de tunnelsluiting kunt 
reizen? Op Facebook en Twitter (@
Velsertunnelrws) beantwoorden we 
die zo goed mogelijk. U kunt ook bel-
len naar de landelijke informatielijn 
van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

2500 fi etsers
De campagne om IJmonders 
over te laten stappen op de fi ets 
loopt op rolletjes.

Via meer dan 150 deelnemende 
werkgevers laten zo’n 2500 foren-
sen in de IJmond regelmatig de 
auto staan en gaan zij fi etsend naar 
werk. Daarmee is de fi etscampag-
ne hard op weg om de oorspronke-

lijke doelstelling van 1000 voertui-
gen minder in de spits te halen. De 
fi etscampagne, een initiatief van 
samenwerkingsverband IJmond 
Bereikbaar, is door Rijkswater-
staat omarmd als maatregel om 
de verkeerhinder te beperken. De-
ze campagne loopt ook na de reno-
vatie van de Velsertunnel door. Zie 
ook ijmondbereikbaar.nl. 

Op woensdag 15 juni kunt u zien 
en horen wat hierboven staat – en 
het zelfs leren! In de bibliotheek 
van Velsen, Dudokplein, wordt 
een korte fi lm vertoond over om-
gekeerd praten in het IJmuiden 
van vroeger. U bent van harte wel-
kom.

Rond 1890 is het omgekeerd pra-
ten ontstaan, na de aanleg van het 
Noordzeekanaal. De IJmuidense 
vishandelaren wilden gegevens over 
vangsten en prijzen graag voor zich-
zelf houden. Ook de mannen van de 
sleepboten gebruikten deze taal als 
ze met elkaar nieuwtjes uitwissel-
den, die de concurrentie niet weten 
mocht. Het is gewoon Nederlands, 
maar per lettergreep omgedraaid. Zo 
ontstaat ‘taarpen’ in plaats van ‘pra-
ten’. In de Tweede Wereldoorlog is 
de taal gebruikt om Duitsers te mis-
leiden.

Oud-IJmuiden
Nu is er een korte fi lm. Initiatiefne-
mers zijn Pauline van Vliet (stich-
ting Kist), het Vellesan College en 
Marlenne Schrijver, bekend van de 
projecten Beleef Oud-IJmuiden en 
Ontdek Oud-IJmuiden. Misschien 
wordt zo een stukje cultuur uit 
IJmuiden behouden en zelfs overge-
dragen. In de fi lm van 7 minuten is te 
zien hoe leerlingen van Havo-Vwo2 
van het Vellesan College een paar 
woorden van deze taal leren.

Kom kijken, luisteren en doen
Wilt u horen hoe het klinkt? Het zelf 
leren misschien? Of misschien kunt 
u het nog! Kom dan op woensdag 
15 juni van 16.00 tot 17.00 uur naar 
de bibliotheek van Velsen aan het 
Dudokplein. Wethouder Robert te 
Beest (cultuur) heet u van harte wel-
kom: “De omdraaitaal is een stukje 
geschiedenis van IJmuiden. Er zijn 
nog maar een paar mensen, die de-

ze taal beheersen. Het zou zonde zijn 
als dat verloren gaat. Daarom hoop 
ik dat een nieuwe ( jongere) genera-
tie deze traditie gaat voortzetten.’’

Na afl oop is er een robbel ne kellere 
saak! Op de foto Marlenne Schrijver 
aan het werk op het Vellesan College.  

De Velsertunnel is dicht. De A9 
en Wijkertunnel verwerken nu 
meer verkeer. We raden aan zo 
veel mogelijk de spits te 
mijden. Maar wanneer is het 
spitstijd?

Spitstijd A9 Wijkertunnel

06:00 uur

09:30 uur

16:30  uur

18:00 uur

richting zuiden

07:30 uur

09:15 uur

15:30 uur

19:00 uur

richting noorden

geen spits

spits

drukke spits

‘Omkeertaal is stukje geschiedenis van IJmuiden’

Weet u wat ‘mo-eg-dreek taarpen’ betekent?
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Festival der Verantwoording

Oog en oor voor burgers

Structuurvisie Velsen 2025

‘Rauw, slim en 
lommerrijk’ nodigt uit
tot nieuwe ontwikkelingen
In de door de gemeenteraad vast-
gestelde structuurvisie, met de ti-
tel ‘Rauw, Slim en Lommerrijk’, 
worden de kernkwaliteiten van 
Velsen verder verankerd.

De innovatieve maakindustrie, de 
nautische toegangspoort tot de Me-
tropoolregio Amsterdam, het gedi� e-
rentieerde woonmilieu met de groene 
duindorpen en de focus op IJmuiden 
met zijn te lang onderschatte metro-
politane kwaliteiten. De structuurvi-
sie Velsen is de integrale visie op de 
toekomstige ruimtelijke ontwikke-
ling van de gemeente. De structuurvi-
sie zet de stip op de horizon in 2040 
en toont de ruimtelijke visie tot 2025. 

Wethouder Vennik: “Deze structuur-
visie is nadrukkelijk geen blauwdruk. 
In tegendeel, het nodigt uit tot nieu-
we ontwikkelingen en maakt onze ge-
meente uniek en veelzijdig! Het sti-
muleert en faciliteert initiatieven 
op het gebied van woningbouw in 
IJmuiden waar verdere verdichting 

en hoogbouw de stedelijke kwaliteit 
kunnen versterken. Daarnaast willen 
we ruimte bieden voor economische 
ontwikkelingen vanuit de overtui-
ging dat innovatie zal bijdragen aan 
verantwoorde groei.”

Bekijk de 360 graden video!
De 360 graden video waarin wethou-
der Vennik de Structuurvisie Velsen 
2025 ‘Rauw, slim en lommerrijk’ aan 
u presenteert is te vinden via www.
velsen.nl/structuurvisie of scan de 
volgende QR code:

Fijn dat het Sociaal Wijkteam er 
is, heb meer aandacht voor homo-
seksuele ouderen en luister goed 
naar de burgers – een paar aan-
bevelingen die de gemeente Vel-
sen kreeg tijdens de bijeenkomst 
op donderdag 2 juni. Aanleiding: 
de nieuwe taken in de zorg & on-
dersteuning, jeugdhulp en op het 
gebied van werk. Hoe pakken die 
uit voor burgers en beroepskrach-
ten?

Burgers en beroepskrachten waren 
uitgenodigd om te vertellen wat er 
voor hen veranderd was sinds de ge-
meente Velsen op 1 januari 2015 al-
lerlei nieuwe taken had gekregen 
op het gebied van zorg & ondersteu-

ning, jeugdhulp en werk. Wat gaat 
goed en wat kan beter, en wat kan 
de gemeente daarin betekenen? Een 
paar opmerkingen: zorg dat het pa-
pierwerk voor cliënten in verhou-
ding is tot hun problemen, we zou-
den als consulenten beter en eerder 
kunnen samenwerken, en kunnen 
we met onze scootmobiel ook tot aan 
de vloedlijn komen op het strand? 
Dan kunnen wij ook pootje baden, 
net als onze kleinkinderen. 

Wethouder Annette Baerveldt en Te 
Beest waren erg blij met alle reac-
ties, de positieve en de kritische. Dat 
helpt de gemeente om het beter te 
doen waar het kan en waar het moet. 
(foto: Reinder Weidijk)
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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.

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.

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 

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 28 
mei 2016 tot en met 3 juni 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Margadantstraat ong., gebruik mid-
denterrein IJmuider Delta voor 
stallen vrachtwagenopleggers 
(02/06/2016) 
10230-2016;
Blauwe Zeedistel 23, vergroten wo-
ning met aanbouw achterzijde 
(02/06/2016) 10187-2016;
Casembrootstraat 58, plaatsen 3 lo-
kalen, een dakkapel en vervangen ko-
zijnen (30/05/2016) 9972-2016.

Driehuis 
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., plaatsen obser-
vatiecamera (03/06/2016) 10305-
2016;
Frans Netscherlaan 13, vervan-
gen bestaande dakkapel door grote-
re dakkapel gedeeld met huisnr. 11 
(01/06/2016) 10182-2016;
Westerhoevelaan 19, plaatsen twee 
dakkapellen (02/06/2016) 10241-
2016;
Frans Netscherlaan 11, vervangen 
dakkapel door grotere dakkapel ge-
deeld met huisnr. 13 en interne ver-
bouwing begane grond (01/06/2016) 
10181-2016.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(03/06/2016) 10272-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 22, renoveren en uit-
breiden woning (gemeentelijk mo-
nument)(02/06/2016) 10245-2016;
Schoterkerkpad ong., dempen en gra-
ven watergang en plaatsen dam met 
duiker (31/05/2016) 10056-2016.

Velserbroek
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voor-
gevel)(29/05/2016) 9843-2016;
Grote Buitendijk 7, kappen boom 
(30/05/2016) 9988-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

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 artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Santpoort-Noord
St Martinstraat 14 en 16, split-
sen sportcentrum in 2 woningen 
(02/06/2016) 4971-2016;

IJmuiden
Cruiseboulevard 10, wijziging ge-
bruik Felison Terminal voor openba-
re niet-reguliere publieksevenemen-
ten (06/06/2016) 6837-2016.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden/Velsen-Zuid
Parkweg, Stationsweg, Kanaaldijk, 
Kromhoutstraat t/m de Badweg, 
plaatsen 35 banieren (06/06/2016) 
19398-2015;
Radarstraat 113, verhogen stenen 
schuttingmuur (03/06/2016) 8652-
2016;
Rondweg ong., bouwen loods 
(03/06/2016) 5765-2016.
Rijksweg 134, herstellen Centraal 
Plateau, opnieuw aanleggen histori-
sche Reposoirs en aanbrengen nieu-

we halfverharding op bijbehorende 
lanen (06/06/2016) 7714-2016.

Driehuis
Van Lenneplaan 38, plaatsen erfaf-
scheiding (06/06/2016) 8038-2016.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Bloemendaalsestraatweg 13 en 
13 A, samenvoegen 2 woningen 
(06/06/2016) 5395-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
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Sessies gemeenteraad Velsen op 15 juni 2016
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal        
19:30 – 21:00 uur:  Woningwet - uitwerking Woonvisie/
   voorbereiding prestatieafspraken 2017 e.v. 
   / woningmarktregio

Sessie 2: Schoonenbergzaal
19:30 – 21:00 uur:   Financiële stukken Gemeenschappelijke 
   Regelingen

Sessie 3: Raadzaal
21:30 – 23:00 uur:   Jaarstukken 2015 Velsen

Sessie 4: Rooswijkzaal
21:30 – 23:00 uur:  Beeldkwaliteitsplan Spaarnwoude

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijd-
stip de sessies vanuit de raadzaal bekijken.

Inspreken tijdens de Sessies:
Bij de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u zich tot ui-
terlijk dinsdag 14  juni 2016 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 worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar gri�  e@velsen.nl, - dan wordt de 
reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Willemsbeekweg 21, 1971 GV  
IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben beslo-
ten:

- de Margadantstraat en Kruitenstraat 
te IJmuiden aan te wijzen als parkeer-
verbodszone door middel van het 
plaatsen van de borden E1 (‘zone be-
gin’) en E1 (‘zone eind’), zoals bedoeld 
in bijlage 1 van het RVV 1990 en hier-
aan een zonale werking toe te kennen 
als bedoeld in artikel 66 van het RVV 
1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 

de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 
465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen  bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, ge-
meentehuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten 
plaats in de digitale Staatscourant.

Besluiten (vervolg)
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen deurkozijn 
en dak op/in afvalplein (02/06/2016) 
7277-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Dorpsfeest Driehuis van 7 t/m 9 juli 
2016, Driehuizerkerkweg tussen Va-
leriuslaan en P.C. Hooftlaan te Drie-
huis (01/06/2016) 7333-2016;

Avondvierdaagse te Santpoort van 
21 t/m 24 juni 2016, start- en fi -
nishlocatie Parnassiaschool, Wul-
verderlaan 3 te Santpoort-Noord 
(01/06/2016) 8013-2016;
Dorpsfeest Velsen-Noord van 17 t/m 
19 juni 2016, Stratingplantsoen, Vel-
sen-Noord (07/06/2016) 9215-2016;

toerfi ets evenement Decathlon Cy-
cle Tour Amsterdam 12 juni  2016 
van 10.30 tot 15.00 (07/06/2016) 
8727-2016;
Re-enactment op de ruïne van Brede-
rode 11 en 12 juni 2016 (08/06/2016) 
6548-2016.




