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Informatie- en inspraakavond

HOV deelproject 5-zuid
De provincie Noord-Holland 
en Velsen werken aan de re-
alisatie van HOV- tracé voor 
de buslijn tussen Haarlem en 
IJmuiden aan Zee. Op enke-
le locaties moet hiervoor een 
vrijliggende busbaan ingepast 
worden. 

Dit geldt ook voor het deelproject 
5-zuid. Dit project  loopt vanaf de 
nieuw aan te leggen onderdoor-
gang onder de huidige spoorlijn 
tussen Santpoort-Noord en Drie-
huis tot aan de Zeeweg in IJmui-
den. De bus volgt hier straks de 
oude spoorlijn langs de westzijde 
van Driehuis.

Het college van B&W heeft nu een 
conceptontwerp vrijgegeven voor 

inspraak. De inspraakperiode is 
tussen 15 juni en 27 juli. Aanvul-
lend wordt hierbij op dinsdag 26 
juni om 19.00 uur een informatie- 
en inspraakavond georganiseerd 
in het TATA Steel Stadion.

Een bekritiseerd fietspad maakt 
nu nog deel uit van het concept-
ontwerp. Na afloop van de in-
spraakperiode op 27 juli aan-
staande, worden alle reacties be-
oordeeld en opgeschreven in een 
inspraakrapportage. Vervolgens 
gaat het college van B&W de be-
langen afwegen en een besluit ne-
men over een definitief ontwerp.

Het ontwerp en het inspraak-
document zijn te vinden op  
www.hovvelsen.nl

Onthulling barmhartigheid
Wethouder Wim Westerman ont-
hulde op 7 juni 2012 het beeld ‘Pa-
tiënt en verpleger’ bij het verpleeg-
huis Velserduin in IJmuiden. Het 
marmeren kunstwerk verbeeldt de 
barmhartigheid en is gemaakt door 

de beeldhouwster Charlotte van 
Pallandt. Het stond vanaf 1972 bij 
de ingang van het Zeewegzieken-
huis en is na de sloop van het zie-
kenhuis herplaatst. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Weekendafsluiting 
Wenckebachstraat
Van vrijdagavond 15 juni vanaf 
circa 19.00 uur tot en met zater-
dagavond 16 juni is een groot deel 
van de Wenckebachstraat in Vel-
sen-Noord afgesloten vanwege as-
falteringswerkzaamheden. Het 
verkeer wordt omgeleid. 

De Wenckebachweg is dicht tussen 
de Staalstraat en de Binnenduinrand-
weg/Rijk de Waalweg (N197). Ook het 
kruispunt bij de Breedbandweg-Grote 
Hout of Koningsweg is afgesloten.

De omleidingsroute voor motorvoer-
tuigen gaat via de Rooswijkweg-Staal-

havenweg-Concordiastraat-Basis-
weg-Lijndenweg-Velsertraverse en 
terug. Rijwielverkeer kan gebruik blij-
ven maken van de fietspaden Wencke-
bachstraat en wordt alleen ter plaatse 
van de kruising Breedbandweg-Wenc-
kebachstraat omgeleid.

Er wordt zowel in de avond en nacht 
als overdag gewerkt. Uiteraard pro-
beren we de overlast zoveel mogelijk 
te beperken. De verwachting is dat 
het werk zaterdagavond wordt afge-
rond; dit hangt o.a. af van de weersom-
standigheden. Nadere informatie op  
www.velsen.nl.

Uit en thuis met IJmond App
Geen grote plattegrond uitvou-
wen over uw fietsstuur. Direct 
informatie over de omgeving 
waar u wandelt. Dat kan nu met 
IJmond Wandel- en Fiets App.

Met deze App op uw smartphone 
wordt u via de GPS langs de leukste 
routes geleid. Bij de bezienswaar-
digheden kunt u nadere informatie 
oproepen, en zelfs filmpjes en foto’s 
over de omgeving. Er zijn vier routes 

om te wandelen en vier om te fietsen. 
Ook de Fast Flying Ferry (FFF) over 
het Noordzeekanaal is in de App op-
genomen, speciaal voor bezoekers 
vanuit Amsterdam. Het initiatief 
voor de App kwam van de gemeen-
te Velsen en de overige IJmond-ge-
meenten sloten hier graag bij aan.

De IJmond Wandel- en Fiets-App 
kunt u vanaf nu downloaden via de 
App-stores of via www.abellife.nl.

Hoe werkt de gemeenteraad? 
Wie zitten er in? Hoe kunnen 
inwoners invloed uitoefenen op 
de politiek? Geef u op als Gast 
van de Raad en krijg antwoord 
op deze vragen.

De hoogte van OZB, subsidie aan 
culturele instellingen of het vast-
stellen van een bestemmingsplan – 
het gaat inwoners van de gemeen-
te direct aan en de gemeenteraad 
neemt er besluiten over. Maar hoe 
werkt dat precies? Dat wil de ge-
meenteraad van Velsen graag ver-
tellen; die nodigt daartoe inwo-

ners uit als ‘Gast van de raad’. Voor-
af krijgen de gasten uitleg over de 
werkwijze van de raad en de agenda 
van de raadsvergadering. Zij kun-
nen al hun vragen stellen, de ver-
gadering bijwonen en raadsleden 
spreken in de pauze en na afloop. 

Wilt u op donderdag 5 juli ook Gast 
van de Raad zijn, dan kunt u zich 
aanmelden bij de griffie via 0255-
567502 of griffier@velsen.nl. U 
krijgt na aanmelding een bevesti-
ging en vlak voor de raadsvergade-
ring een informatiepakket toege-
stuurd.

Evenementen in Velsen
15 t/m 17 juni Dorpsfeest  Velsen-Noord
16 juni Beeckestijnpop Velsen-Zuid
17 juni Zwemwedstrijden Kanobaan,
  Spaarnwoude
19 t/m 22 juni Avondvierdaagse  Velserbroek

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

5 juli: Gast van de Raad
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Al meer dan 100 stuks verwijderd

Onveilige fi etspaaltjes
Paaltjes op fi etspaden om auto’s 
te weren – ze werken goed, maar 
er gebeuren ook de nodige onge-
lukken mee. Jaarlijks raken lan-
delijk een paar honderd fi etsers 
ernstig gewond als gevolg van 
aanrijdingen met paaltjes. 

De gemeente Velsen wil hier iets aan 
doen. Eind maart 2012 is de gemeen-
te samen met de fi etsersbond door 
Velserbroek gefi etst, waar de meeste 
paaltjes in fi etspaden staan. Ook wet-
houder Vennik fi etste mee.

Al gauw was de conclusie dat er heel 
veel paaltjes weggehaald konden 
worden. Een aantal paaltjes kan beter 
worden verplaatst, zodat zij voor fi et-
ser minder gevaar opleveren. Inmid-
dels zijn in Velserbroek al bijna 100 
paaltjes uit fi etspaden verwijderd; 
waarschijnlijk worden dit er nog wel 
meer. (foto: gemeente Velsen)

Vernieuwingen zwembad
Afgelopen zondag 9 juni was het 
feest bij zwembad De Heerenduinen. 
De receptiebalie, de toegang naar het 
buitenbad en de kleedaccommodatie 
buiten zijn verbouwd. De heer Cees 
Zwanenburg – het langst in dienst bij 

de zwembaden – heeft de nieuwe fa-
ciliteiten feestelijk geopend. De me-
dewerkers van het zwembad nodigen 
iedereen van harte uit om de vernieu-
wingen zelf te komen bekijken en ge-
bruiken. (foto: gemeente Velsen)

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, openbare ruimte, sociale 
zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via 
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
2 juni 2012 tot en met 8 juni 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld. Voor 
zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000267 Kennemerstrand 
174 IJmuiden, brandveilig gebruik 
tijdelijk bouwwerk (04/06/2012); 

w12.000268 Eemstraat 25 IJmui-
den, plaatsen erfafscheiding 
(05/06/2012); w12.000269 Duin- 
en Kruidbergerweg 89 Santpoort-
Noord, gebruik weiland boer Rut-
te t.b.v. parkeren op 16 september 
2012 (05/06/2012); w12.000270 
Bloemendaalsestraatweg 106 
Santpoort-Zuid, kappen van 1 boom 
en toppen van meerdere bomen 
(06/06/2012); w12.000271 Sport-
laan 7 0085 Santpoort-Zuid, op-
richten dagverblijf (07/06/2012); 
w12.000272 Wenckebachstraat 
ong. Velsen-Noord, kappen van 1 
iep en 2 populieren (07/06/2012); 
w12.000273 Anna van Burenlaan 7 
Santpoort-Zuid, veranderen  en ver-
groten begane grond (08/06/2012); 
w12.000274 IJsselstraat 83 IJmui-
den, veranderen en vergroten 2e ver-
dieping (08/06/2012).

Verlenging
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvra(a)g(en) dienen 

te beslissen verlengd met zes we-
ken:

w12.000186 Middenduinerweg 
85. renoveren van een veldschuur

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat 
zij in hun vergadering van 4 ju-
ni 2012 hebben besloten tot vast-
stelling van de:

- beleidsregel “Subsidiëring 
 Amateurkunst Velsen”
- beleidsregel “Subsidiëring
 Maatschappelijke Participatie”

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden in werking 
op 15 juni 2012.

Ter inzage
De beleidsregels liggen gedurende 16 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den De beleidsregels worden ook ge-
publiceerd op www.velsen.nl 
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Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het 
bestuursorgaan dat het besluit 
heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen 
via DigiD).In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voor-
ziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure

w12.000110 Velserbeek 3 Vel-
sen-Zuid, oprichten aanbouw 
(06/06/2012); w12.000166 Roos-
wijkweg 291 Velsen-Noord, uit-
breiden kantoor (05/06/2012); 
w12.000184 Spitsaak 45 Velser-
broek, vergroten van de 1e verdie-
ping (06/06/2012); w12.000194 
Hoofdstraat ong. Santpoort-
Noord,  wijzigen van het gebruik 
van terreinen voor Dorpsfeest 2012 
(06/06/2012); w12.000195 Roos en 
Beeklaan 15, Santpoort-Noord, ver-
wijderen draagmuur (06/06/2012); 
w12.000204 Krommeweid 30 Vel-
serbroek, uitbouwen van de 1ste 
verdieping en plaatsen terrasover-
kapping(07/06/2012); w12.000205 
Burgemeester Enschedelaan 15 
Santpoort-Noord, recht optrekken 
achtergevel en verhogen van nok 
(07/06/2012); w12.000211 Narcis-
senstraat 31 Santpoort-Noord, 
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(11/06/2012); w12.000216 Velseren-
derlaan ong. Santpoort-Zuid, kappen 
boom (05/06/2012); w12.000242 
Schoutenstraat 13b IJmuiden, 
kappen 2 bomen (05/06/2012).

Ontwerp-bestemmingsplan
 “Bedrijventerrein Velserbroek” 

Burgemeester en wethouders 
van Velsen zijn voornemens de 
gemeenteraad voor te stellen een 
nieuw bestemmingsplan vast te 
stellen voor het bedrijventer-
rein te Velserbroek. Het gebied 
wordt in het noorden begrensd 
door het perceel van tuincen-
trum Groenrijk (Rijksweg 289), 
in het oosten door de Hofgeester-
weg, Ambachtsweg, Zadelmaker-
straat, Vlietweg en het Delftplein 
(gemeentegrens met Haarlem) 
en in het westen door de N208. 
Het plangebied sluit aan op de 
plangrens van het project de Gro-
te Buitendijk/Hofgeest.

Het plangebied kenmerkt zich door 
het bedrijventerrein Broekerwerf, 
de bedrijven in het zuidelijke deel 
van de Hofgeest en de bebouwing te-
gen de gemeentegrens met Haarlem. 
Het bestemmingsplan Bedrijventer-
rein Velserbroek voorziet in de ver-
vanging van (delen van) verschillen-
de oudere bestemmingsplannen die 
aan actualisering toe zijn en in ver-
schillende ontwikkelingen (zoals de 
uitbreiding tuincentrum Groenrijk, 
uitbreiding parkeren Pré Wonen, een 
lunchroom aan de Ambachtsweg, 
uitbreiding van het kantoor PWN 
en een wijzigingsbevoegdheid  voor 
het een perceel aan de Zadelmaker-
straat/Kleermakerstraat ten behoe-
ve van de vestiging van volumineu-
ze detailhandel (een bouwmarkt) en 
horeca). De functie van het gebied 
is primair bedrijven. Het bestem-

mingsplan beoogt een eigentijdse 
planologische regeling te geven voor 
dit plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan Bedrijventerrein 
Velserbroek (idn: NL.IMRO.0453.
BP1301BEDRIJVENTE1- O001), 
voor een ieder met ingang van 15 ju-
ni 2012 gedurende zes weken ter in-
zage. 

Het ontwerp-bestemmingsplan en 
de daarop betrekking hebbende bij-
lagen zijn in te zien bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 16.00 uur en op don-
derdagavond van 18.00 uur tot 20.00 
uur. Eveneens is een exemplaar van 
het ontwerp-bestemmingsplan in te 
zien bij de centrale bibliotheek, Du-
dokplein te IJmuiden. Het bestem-
mingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-bestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar 
maken. Indien u dit schriftelijk doet 
kunt u de zienswijzen richten aan de 
gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “ziens-
wijze bestemmingsplan Bedrijven-
terrein Velserbroek”. Voor mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de heer H. Kloos-
terman (telefoon 0255-567200). 

Ontwerp-bestemmingsplan

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning verleend voor het or-
ganiseren van een evenement:

i12.004243 huttenbouw Velser-
broek, op het speelterrein aan de 
Grote Buitendijk te Velserbroek, 
van 23 tot en met 27 juli 2012 
(07/06/2012);
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