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Vergunningen Sail 2015
Tussen 19 en 23 augustus is het 
weer Sail Amsterdam. Op woens-
dag 19 augustus gaan de grote 
zeilschepen naar Amsterdam en 
op 23 augustus komen ze weer te-
rug. Voor feestelijkheden op eigen 
grond of langs het kanaal gelden 
dan strenge veiligheidseisen.

De parades met bezienswaardige 
grote zeilboten op het Noordzeeka-
naal zijn een belangrijk onderdeel 
van Sail Amsterdam. Tijdens de Sail 
In, op woensdag 19 augustus 2015, 
varen de zeilschepen in colonne van-
uit IJmuiden naar Amsterdam. Op 
zondag 23 augustus 2015 varen de 
zeilschepen tijdens de Thank You 
Parade (Sail Out) door het kanaal 
weer terug naar de Noordzee. Voor 
de exacte tijden verwijzen wij u naar 
de website www.sail.nl. 

Vergunning aanvragen
Heeft u plannen om langs het Noord-

zeekanaal op eigen grond activitei-
ten te organiseren? Weet dan dat er 
op het gebied van (brand)veiligheid 
strenge eisen worden gesteld. Tij-
dens de Sail In en Sail Out zijn evene-
menten in de openbare ruimte langs 
het Noordzeekanaal niet toegestaan.

Tijdens de Sail In op woensdag 19 
augustus zijn langs het kanaal in Vel-
sen-Zuid vier standplaatsen aange-
wezen. Aanvragen voor vergunnin-
gen moeten vóór 1 juli 2015 binnen 
zijn. Alle benodigde informatie voor 
het aanvragen van een gebruiks-, en/
of evenementenvergunning, stand-
plaatsvergunning, onthe�  ng arti-
kel 35 DHW kunt u vinden via het di-
gitaal loket op de website www.vel-
sen.nl. Kijk ook bij de Bekendmakin-
gen van de gemeente Velsen, elders 
in deze editie van de Jutter/de Hof-
geest. Voor vragen kunt u terecht bij 
het Team Evenementen, tel. 2055-
567200, of evenementen@velsen.nl. 

As zaterdag 13 juni wordt voor de 
37e keer Beeckestijnpop georga-
niseerd. Dankzij de inzet van ve-
le trouwe vrijwilligers is het festi-
val nog altijd gratis toegankelijk. 
En daar is de organisatie maar wat 
trots op. Maar ze wil meer. Beec-
kestijnpop moet groeien naar 
een duurzaam popfestival: min-
der gebruik van stroom en fossie-
le brandsto� en.

Beeckestijnpop wordt gehouden op 
een terrein waar verder geen voor-
zieningen zijn als stroom, water of ri-
oolaansluitingen. Het festival is ge-
heel a� ankelijk van dieselaggrega-
ten voor de stroomvoorziening. Ui-
teraard zijn de aggregaten van tegen-
woordig een stuk zuiniger en milieu-
vriendelijker, maar het doel is 100 % 
verbruik van duurzame energie. 

Green-Battery
Samen met Green-Battery heeft de 
organisatie de technische mogelijk-
heden van accugebruik onderzocht. 
De omvang van Beeckestijnpop is 
zodanig dat het mogelijk is om het 
festival geheel op accu’s te draaien. 
Helaas was dit logistiek en fi nanci-
eel gezien nog niet haalbaar. Wel zal 
een deel van de stroomvoorzienin-
gen worden opgevangen door accu’s. 
Dit jaar zal er gebruik gemaakt wor-
den van accu’s met een totaal vermo-
gen van 8 kW; goed voor minimaal 1 
opbouw- en 1 a¤ ouwdag zonder ag-
gregaten. Daarnaast zal de nachtver-

lichting worden gevoed door accu’s 
en zal op de overige dagen en de fes-
tivaldag zelf een deel van de stroom-
voorziening geleverd worden door 
Green-Battery.

Stroomplan
Om over te schakelen naar accu’s 
is ook een heel andere manier van 
denken nodig bij de opzet van het 
stroomplan. Hoeveel stroomver-
bruik heb je precies wanneer nodig? 
Met accugebruik valt er beter af te 
stemmen op de behoefte en kunnen 
er aanzienlijke besparingen op ener-
gieverbruik worden gerealiseerd. 
Het bedrijf Watt-Now zal een ener-
giemonitor uitvoeren. Met de resul-
taten van deze metingen verwacht de 
organisatie volgend jaar een nog ef-
fi ciënter stroomplan te kunnen ma-
ken. 

Blij
Hoe kan het ook anders. Milieuwet-
houder Floor Bal is maar wat blij met 
deze milieuvriendelijke aanpak, die 
ook wordt toegepast bij festivals als 
Oerol. “Minder gebruik van stroom 
en fossiele brandsto© en. Een goede 
zaak en extra reden om er een groot 
feest van te maken.” 

Het initiatief van Beeckestijnpop en 
het regionale bedrijf Green-Battery 
wordt  ondersteund door de gemeen-
te Velsen, Natuurmonumenten en 
Omgevingsdienst IJmond. (foto: Ka-
rin Dekkers)

Omleiding Beeckestijnpop
Zaterdag 13 juni 2015 
start voor de 37e keer 
het Beeckestijn Pop-
festival  op het Land-
goed Beeckestijn in 
Velsen-Zuid.  Vanwe-
ge asfalteringswerk-
zaamheden is het 
voor automobilisten 
vanuit Haarlem/Am-
sterdam niet moge-
lijk om het festival te 
bereiken via de Park-
weg/Amsterdamse-
weg in Velsen-Zuid.  
Zij zullen met behulp 
van borden worden 
omgeleid.

Kom op de fi ets !
Bezoekers worden ge-
adviseerd zoveel mo-
gelijk met de fi ets naar 
Beeckestijnpop te ko-
men. Of met het open-
baar vervoer. Let op! In 
verband met de omlei-
dingen worden bezoe-
kers uit de noordelijke 
IJmond die met bus 74 
vanaf Beverwijk reizen, 
geadviseerd de halte 
Parkweg te gebruiken. Een goed al-
ternatief is de trein vanaf Beverwijk 
naar Driehuis. Als je toch met de auto 

gaat, houd dan rekening met een om-
rijdtijd van 5 tot 10 minuten. Meer in-
fo: www.beeckestijnpop.nl/locatie
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Tijdens zomermaanden

Verbod voor surfers
In de maanden juli, augustus en 
september zijn kite-en windsur-
fers in zone 1 (het eerste stuk 
vanaf de Zuidpier) zowel in zee 
als op het IJmuider strand niet 
toegestaan. Het is te gevaarlijk 
als de sportbeoefenaars hier in 
aanraking komen met de zwem-
mers. Bovendien is dit strandge-
deelte tijdens het zomerseizoen 
druk bevolkt door zonaanbidders 
en is er geen plaats voor surfers, 
die hun plank naar de zee bren-
gen. 

Voor het activiteitenstrand in zo-
ne 3 (zie a eelding) geldt deze be-
perking niet. Hier is het doorgaans 
minder druk. Op de brede stranden 
van Velsen zou er voldoende ruimte 
voor zowel de recreatieve strandbe-
zoeker als beoefenaren van sport en 
spel zijn. Toch zijn er afzonderlij-
ke zones op het strand aangewezen 
waarbinnen recreatieve en sportie-
ve activiteiten plaatsvinden. Steeds 
vaker signaleren toezichthouders 
en politie op het strand dat kite- en 
windsurfers te dicht langs de kust 
door de recreatiezone varen, wat in 
de zomermaanden gevaar oplevert 
voor zwemmers. Het college heeft 

daarom besloten in de zomermaan-
den kite- en windsurfers in zone 1 
op het IJmuider strand niet langer 
toe te staan. Het spreekt voor zich, 
dat de recreatiestranden in zone 2 
en 4 verboden zijn voor surfers.

Werk aan de weg
Vanaf vrijdag 12 juni 19:00 uur t/m 
maandag 15 juni 06:00 uur is de 
Parkweg/Amsterdamseweg vanwe-
ge asfalteringswerkzaamheden af-

gesloten voor het autoverkeer rich-
ting IJmuiden. Voetgangers en fi et-
sers hebben gewoon doorgang. Zie 
situatieschets.

Kanaalgravers in beeld
Leerlingen van het Vellesan Col-
lege presenteren zaterdag 13 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur hun pro-
ject over de kanaalgravers bij Bi-
bliotheek Velsen. Aan de hand 
van fi lmpjes en ander materiaal 
proberen de leerlingen antwoord 
te geven op de vraag ‘Waren mijn 
voorouders kanaalgravers?’

Tijdens het project zijn de leerlingen 
ingegaan op de geschiedenis van het 
Noordzeekanaal en hebben zij hun 
eigen familiegeschiedenis onder-
zocht. Vervolgens hebben de leer-
lingen fi lmpjes gemaakt over hun 
familiegeschiedenis en de verbon-
denheid met IJmuiden. Ook werden 
IJmuidenaren met een verhaal over 
het Noordzeekanaal of de geschie-
denis van IJmuiden geïnterviewd en 
gefi lmd.

De tentoonstelling, die in samen-
werking met de Stichting Kist is ge-
maakt, is de hele maand juni te be-
wonderen in de Centrale Bibliotheek 
in IJmuiden.
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Pas op: bastaardsatijnrups
In het duingebied en op de stran-
den van Kennemerland komt de 
bastaardsatijnrups voor. De brand-
haren van de rups kunnen leiden 
tot huidirritaties. Het advies is om 
contact met rupsen, spinsels en 
nesten te vermijden. Dat meldde 
de GGD Kennemerland afgelopen 
vrijdag. 

De bastaardsatijnrups herkent u aan 
zijn donkere kleur met twee rode 
stippen op de rug. Hij is bedekt met 
bosjes lange geelbruine haren en kor-
te zwarte, brandharen. Hij leeft voor-
al in duindoorns, maar ook in mei-
doorns, sleedoorns, eiken en fruitbo-
men.

Gezondheidsklachten 
De rups heeft brandharen die bij con-
tact ermee een vergelijkbare reac-
tie kunnen geven als de bekende ei-
kenprocessierups. Mogelijke gezond-
heidsklachten zijn heftige jeuk, huid-
uitslag en irritatie van ogen en lucht-
wegen. Ook losse haren, die bijvoor-
beeld worden meegevoerd door de 
wind, kunnen irritatie geven.

Vermijd contact en meld klachten
Vermijd contact met rupsen, spinsels 
en nesten. Draag bedekkende kle-
ding. Bij aanraking moeten huid en 
(zo nodig) ogen goed met water ge-
spoeld worden. Bij ernstige klachten 
kan het nodig zijn contact op te ne-
men met de huisarts. Meld uw klach-
ten ook bij GGD Kennemerland via 
het emailadres mmk@ggdkennemer-
land.nl.

Meer informatie bij GGD Kennemer-
land.
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Inzameling snoeiafval taxus
Van 15 juni tot en met 31 augus-
tus kunnen inwoners van Velsen 
het snoeiafval van de taxusplant 
inleveren. Taxus staat in veel tui-
nen als erfafscheiding of als haag.  
De jonge scheuten en uitlopers 
vormen een belangrijke grondstof 
voor geneesmiddel tegen kanker.  
Elke kubieke meter taxussnoeisel 
is goed voor 1 chemotherapie.

Waar inleveren?
Daarnaast doneert stichting ‘Ver-
groot de Hoop’ 50 euro per kubieke 
meter taxussnoeisel dat wordt inge-
zameld. Het ingezamelde bedrag gaat 
naar Stichting KiKa of een, door de 
gemeente geselecteerde, lokaal goed 
doel dat zich inzet tegen kanker. In 
Velsen kan het snoeisel op 3 plaat-
sen worden ingeleverd bij het afval-
brengstation van HVC aan de Am-
sterdamseweg 10 in Velsen-Zuid, 
het afvalbrengstation van HVC aan 

de Westelijke Randweg (BUKO-ter-
rein) in Beverwijk en de gemeentelij-
ke Wijkpost aan de Wynoldy Daniel-
slaan 53 in Santpoord-Zuid (ma t/m 
donderdag  van 15:30 tot 16:00 uur en 
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur).

Word ook haagdonor!
HVC organiseert de inzameling van 
taxus samen met de stichting ‘Ver-
groot de Hoop’. Alleen de eenjarige 
scheuten van de ‘taxus baccata’ zijn 
geschikt. Het snoeisel mag een leng-
te hebben van maximaal 30 cm en de 
takken mogen niet dikker zijn dan 
1 centimeter. Hieruit wordt de stof 
baccatine gehaald, dat wordt toege-
past in het geneesmiddel tegen kan-
ker. Het is van belang, dat het snoei-
sel schoon is, anders is het niet 
bruikbaar. Gebruik daarom een zeil 
of doek om het snoeisel op te van-
gen. Meer info:  www.hvcgroep.nl en 
www.vergrootdehoop.nl.

Burgerzaken extra open
De vakantietijd komt eraan ! Zijn 
uw reisdocumenten in orde ?

De afdeling Burgerzaken is dins-
dagavond 23 juni van 18.00 tot 
20.00 uur extra open voor het aan-

vragen van paspoorten en identi-
teitskaarten. U dient hiervoor wel 
telefonisch (dus niet digitaal via 
de website) een afspraak te maken. 
Het nummer is 140255 of 0255-
567200.

Gratis zwemmen
Kinderen moeten samen met hun 
vriendjes of klasgenoten bij het 
zwembad kunnen afspreken. Dat is 
niet alleen leuk, maar ook gezond. 
De gemeente Velsen maakt het ook 
voor kinderen uit gezinnen met een 
laag inkomen mogelijk om in de zo-
mervakantie van zwembad De Hee-
renduinen gebruik te maken. 

Hebt u een laag inkomen (tot 110% 
van het minimum) en is uw kind tus-
sen 10 en 18 jaar oud ? Dan kunt u een 
aanvraag indienen om uw kind tien 
keer gratis te laten zwemmen.

Ga naar de website van Velsen: www.

velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal loket’ 
en zoek vervolgens op ‘gratis zwem-
men’. U leest dan meer informatie. 
Ook kunt u hier het  aanvraagformu-
lier downloaden. U kunt ook contact 
opnemen met het klantencontactcen-
trum van de gemeente (tel. 140255). 
Let op! Mensen die een uitkering van 
de gemeente Velsen hebben hoeven 
niet te reageren; zij krijgen persoon-
lijk bericht.

Als u een aanvraag hebt ingestuurd 
ontvangt u snel daarna een brief met 
informatie. Met deze brief krijgt u of 
uw kind bij het zwembad een pols-
band voor tien keer gratis toegang.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de 
buurt onveilig? Dat wil het wijk-
team graag weten en daarom ko-
men ze met een wijkmobiel naar 
u toe. Op vrijdag 12 juni staat  
het wijkteam klaar aan het Bur-
gemeester Weertsplantsoen in 
Santpoort-Noord.

In een wijkteam zitten politie, 
stichting Welzijn, jongerenwerkers, 
wijkplatforms, woningcorporaties 

en de gemeente. Zij zetten zich in 
om alle wijken van Velsen lee� aar 
te houden en horen uw suggesties 
graag. Met al uw opmerkingen, vra-
gen en ideeën over de lee� aarheid 
in de wijk kunt u bij hen terecht. U 
krijgt er een kopje ko¢  e of thee bij.

Het wijkmobiel staat er van 14.00 
tot 16.00 uur. Meer informatie of 
vragen bij Rob Plessius, relatie-
manager gemeente Velsen: 0255-
567369. 

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er fi les op de N203 
en N246, omdat er geen goede 
oost-westverbinding is tussen de 
A8 en de A9. Deze verkeersproble-
men leiden bovendien tot ernstige 
overlast in Krommenie en Assen-
delft, zoals sluipverkeer, geluidhin-
der en slechte luchtkwaliteit. Het 
project Verbinding A8-A9 zoekt 
daar een oplossing voor.

Er worden zeven alternatieven onder-
zocht om de verbinding te verbete-
ren. Maar wat de één een prima oplos-
sing vindt, is voor de ander helemaal 
niet wenselijk. Er is een artikelense-
rie gestart, waarin voor- en tegenstan-
ders per alternatief vertellen waarom 
dit wel/niet een goed idee is. Zo wordt 

duidelijk gemaakt welke verschillen-
de, en soms tegengestelde, belangen 
er spelen.

Alternatief 3 is het zogenaamde ‘Golf-
baanalternatief ’, dat loopt van de A8 
rechtdoor naar de A9; het is feitelijk de 
kortste verbinding. Een van de voor-
standers van dit alternatief is Rijks-
waterstaat. De Heemskerkse Golfclub 
is tegen. Hun argumenten staan op de 
website www.verbindinga8-a9.nl in 
woord en beeld (kort fi lmpje).

De samenwerkende partners zijn de 
gemeenten Beverwijk, Heemskerk, 
Velsen, Uitgeest,  Zaanstad, de stads-
regio Amsterdam en de Provincie 
Noord-Holland.
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Textielcontainer verplaatst
De textielcontainer van OIG die 
jarenlang op het Velserduinplein 
stond (bij de markt) is begin ju-
ni verplaatst naar het Dudokplein 
(tussen gemeentehuis en Albert 
Heijn). In de toekomst komen bij 
alle grote supermarkten textiel-
containers.

In Velsen wordt oud textiel door de 
stichting OIG ingezameld, gesor-
teerd en verkocht. Op 12 plaatsen 
in de gemeente staan ondergrondse 
containers voor textiel-inzameling. 
Daar kunt u het hele jaar door uw ou-
de kleding en ander textiel kwijt. Ie-
der jaar zamelt OIG zo’n 300.000 
kilo textiel in en dat levert geld op, 
waarvoor OIG veel mensen met een 
beperking ontspanning en vervoer 
kan aanbieden.

Ook uw oude sokken
OIG sorteert de kleding eerst. Mooie 
kledingstukken worden in de ver-
koopruimte van OIG in de Indu-
striestraat verkocht (www.oig-ihd.
nl). Het overige textiel gaat naar een 
landelijk sorteerbedrijf. Daar wordt 
het textiel eruit gehaald dat nog ge-
schikt is voor gebruik in Afrika of 
Oost-Europa. Maar ook textiel als 
oude lappen en sokken krijgt er een 
nieuwe bestemming: gebruik voor 
poetslappen, vulling voor matras-
sen etc. 

Scheid uw afval en breng uw ou-
de textiel naar de daarvoor bestem-
de containers in de gemeente (zie 
ook de website van OIG)! Vriende-
lijk verzoek: verpak het textiel goed 
in een afgesloten plastic zak. 

Bloedingsziekte velt 
kastanjebomen in Velsen
Een aantal kastanjebomen in 
de Wijkerstraatweg in Velsen-
Noord is besmet met de kas-
tanjebloedingsziekte.

Deze ziekte wordt veroorzaakt 
door een bacterie die niet te be-
strijden is. De uitval van bomen 
door de ziekte is onvoorspelbaar.  
De gemeente houdt tijdens het 
voorjaar scherp controle op de 
groei, vitaliteit en stabiliteit.  Bij 
de laatste controle is gebleken 
dat de boom voor de Dekamarkt 
in dusdanige staat is, dat deze 
verwijderd moet worden. Anders 

zou deze boom gevaar vormen 
voor de omgeving. Wij zullen bin-
nenkort een aannemer opdracht 
geven de boom te verwijderen.

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 dis-
criminatiezaken, 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 
09.00 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad 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 30 
mei 2015 tot en met 5 juni 2015 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
President Steynstraat ong., wijzi-
gingen op verleende vergunning 
w14.000261 (03/06/2015) 9081-
2015;
Peperkers 29, plaatsen wegschuif-
bare balkonbeglazing (05/06/2015) 
9230-2015.

Driehuis 

Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 46, vergroten 1ste ver-
dieping (02/06/2015) 9019-2015.

Velsen-Zuid
Zijkanaal B weg 10, vernieuwen ge-
vel schuur (02/06/2015) 9022-
2015; 
Parkweg 2, renoveren afvalwater-
transportgemaal en kappen boom 
(01/06/2015) 8922-2015.

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen 
boom (05/06/2015) 9245-2015;
Duinlustparkweg 49, kappen boom 
(04/06/2015) 9179-2015;
Litslaan 33, plaatsen dakkapel (voor-
gevel)(02/06/2015) 8936-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 48, dakopbouw ach-
terzijde en vervangen kozijnen 1e 
verdieping (01/06/2015) 

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 arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-

lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 11, vervangen bestaan-
de damwand (08/04/2015) 5487-
2015.

Santpoort-Noord
HOV Velsen deelgebied 1, plaatsen 
damwanden (08/06/2015) 5839-
2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, plaatsen woon-
wagen (09/04/2015) 5502-2015.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Engelmundusstraat 13, plaatsen 

dakopbouw (09/06/2015) 4915-
2015;
Sluisplein 33-65, interne verbou-
wing en constructieve aanpassing 
begane grond vloer (05/06/2015) 
5500-2015; 
Pegasusstraat 61, plaatsen dakop-
bouw (05/06/2015) 5004-2015;
Kraailook 8, plaatsen aanbouw 
(08/06/2015) 6474-2015;
Zwaanstraat 79, plaatsen erker 
(09/06/2015) 7207-2015;
Pegasusstraat 41, plaatsen over de 
nok dakkapel (09/06/2015) 6255-
2015;
Dudokplein 1, plaatsen groendrager 
(04/06/2015) 5837-2015.

Driehuis
Duin en Kruidbergerweg 2, kappen 4 
bomen (08/06/2015) 7294-2015.

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, aanpas-
sen kantoorgebouw (08/06/2015) 
2798-2015;
Broekbergenlaan 49, realiseren ijs-
salon/lunchroom  begane grond en 
wijzigen 
kantoorruimte op verdieping naar 
woonruimte (05/06/2015) 4512-
2015;
Paramaribostraat 32, plaatsen dak-
kapel (08/06/2015) 6505-2015;
Biallosterskilaan 13, interne verbou-
wing (4/06/2015) 5754-2015.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104 t/m 174, ver-
vangen 24 balkons (08/06/2015) 
7860-2015;
Coymansstraat 12, aanhelen dak en 
wand eerste verdieping en plaat-
sen twee lichtkoepels en lichttube 
(04/06/2015)
7611-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Verleende omgevingsvergun-
ning- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 12 juni 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken, gemeente Vel-
sen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Te-
vens is het besluit  in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/ 
meer nieuws/ verleende omgevings-
vergunningen en via www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GIENIEWEG50-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning en belang-
hebbenden die kunnen aantonen 
dat zij daartoe redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest, kunnen tegen 
dit besluit binnen een termijn van 6 
weken met ingang van de dag na die 

waarop dit besluit ter inzage is ge-
legd een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Tevens kunnen zij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te tre� en indien on-
verwijlde spoed, gelet op de betrok-
ken belangen, dat vereist. Voorwaar-
de is wel dat ook beroep is ingesteld. 
Het betreft: 

Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijzi-
ging van stalgebouw naar kantoor-
ruimten en het oprichten van fi et-
senberging met luifel (w14.000243)

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Open dag Volkstuindersvereni-
ging Wijkeroog 12 juli 2015, Wij-
kermeerweg 5 te Velsen-Noord. 
(04/06/2015) u15.003532.
Dorpsfeest Velsen-Noord, 19,20 
en 21 juni 2015, Stratingplant-
soen te Velsen-Noord (08/06/2015) 
u15.002781.

Filmen artikel 2:12 APV
Filmopnames vrijdag 12 juni 2015, 
Middenhavenstraat 54 en omge-
ving ter hoogte van nummer 54 
IJmuiden, Minister van Houtenlaan 
(parkeerterrein) te Velsen-Zuid. 
(08/06/2015) u15.004399

Bekendmaking
Maatregelenverordening Partici-
patiewet, IOAW en IOAZ 2015 ge-
meente Velsen, 1e wijziging

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 21 mei 2015 heeft 
besloten:

1. De Maatregelenverordening Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
gemeente Velsen, 1e wijziging vast 
te stellen.

2. De Maatregelenverordening Par-
ticipatiewet, IOAW en IOAZ 2015 
gemeente Velsen, 1e wijziging in 
werking te laten treden op 6 ju-
ni 2015 onder gelijktijdige intrek-
king van de Maatregelenverorde-

ning Participatiewet, IOAW en IO-
AZ 2015 gemeente Velsen.

Inwerkingtreding
De verordening treedt in werking op 
6 juni 2015.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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Bekendmaking
Beleidsregels bijzondere bijstand 
kosten kinderopvang op grond 
van sociaal medische indicatie 
2015 gemeente Velsen.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in hun 

vergadering van 9 juni 2015 hebben 
besloten:
• De ‘Beleidsregels bijzondere bij-

stand kosten kinderopvang op 
grond van sociaal medische indi-
catie 2015 gemeente Velsen’ vast 
te stellen;

• De ‘Beleidsregels bijzondere bij-
stand kosten kinderopvang op 
grond van sociaal medische in-
dicatie 2015 gemeente Velsen’ in 
werking te laten treden op de eer-
ste dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken 
ter inzage gelegd bij de balie van het 
gemeentehuis. Tevens wordt het be-
leid gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.velsen.re-
gelingenbank.nl.

Gemeenteraad Velsen woensdag 17 juni 2015
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 23.00 uur  Deze sessie bestaat uit de volgende onderwerpen:
  • Kleinschalig opdrachtgeverschap
  • Structuurvisie Velsen
  • Bestemmingsplan Spaarnwoude
  • KPN locatie IJmuiden
    
2. Schoonenbergzaal Kunstencentrum Velsen
19.30 – 21.00 uur  
 
3. Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur   1e Bestuursrapportage 2015

PAUZE

4. Schoonenbergzaal  Jaarstukken 2014 gemeente Velsen
21.30 - 23.00 uur

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 tijdstip de sessies vanuit 
de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de sessies vanuit de ove-
rige vergaderzalen.

Inspreken tijdens de Carrousel:
Over alle agendapunten kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk dinsdag 16 juni 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de raads-
gri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Over de onderwer-
pen 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. 

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl

Gemeenteraad Velsen 18 en 25 juni 2015
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Perspectiefnota 2015 Velsen – algemene beschouwingen
7 Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden en commissieleden 

2015
8 Impulsprojecten Visie op Velsen
9 Bestemmingsplan Spaarnwoude
10 Kunstencentrum Velsen
11 1e Bestuursrapportage 2015 
12 Jaarrekening en Jaarverslag 2014 Velsen
13 Verordening Sail
14 Perspectiefnota 2015
• Reactie college op algemene beschouwingen
• Debat 
15 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 20 mei 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 0255-
567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Velsen-Noord’
Burgemeester en wethouders van 
Velsen  maken bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Vel-
sen-Noord’ ter inzage wordt ge-
legd.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4, 
artikel 3.12 van de Algemene wet 
bestuursrecht, ligt het ontwerpbe-
stemmingsplan ‘Velsen-Noord’ van-
af 12 juni 2015 gedurende zes weken 
ter inzage.

Het plan
Het bestemmingsplan ‘Velsen-

Noord’ voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actua-
lisering toe zijn. Het gebied omvat 
de woonkernen van Velsen-Noord, 
Sportpark Rooswijk en een klein 
deel van het bedrijventerrein Grote 
Hout. Het bestemmingsplan beoogt 
een eigentijdse planologische re-
geling te geven voor dit plangebied. 
Ook worden enkele ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan is in 
te zien bij de receptie van het stad-

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De 
receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Ook is een 
exemplaar van het ontwerpbestem-
mingsplan in te zien bij de centra-
le bibliotheek, Dudokplein te IJmui-
den. Het bestemmingsplan is daar-
naast digitaal te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het iden-
tifi catienummer van het plan is 
NL.IMRO.0453. BP0400VELSEN-
NOORD1-O001.

Gedurende de termijn dat het ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen gericht worden aan de 
gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, of per e-
mail aan ro@velsen.nl. Voor mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar (telefoon 0255-567200).

IJmuiden, 11 juni 2015

Publicatie beslissingen artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat na uitvoerig 
onderzoek is gebleken dat on-
derstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de basisregistratie per-
sonen van de gemeente Velsen 
staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom wor-
den opgeschort met als reden: ver-
blijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer 
in Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Ahmadzai,N. geb. 11-12-1988 
Nazari,G.A. geb.21-04-1956
Altamimi,H. geb. 19-01-1991 
Ni,C. geb.29-01-1958
Azizi,A. geb. 06-05-1987 
Ni,X. geb. 11-07-1992
Boekhout,I. geb. 12-08-1962 
Nieuwenhuizen,R. geb. 28-04-1978
Deijkers,A.H. geb. 21-02-1957 
Pette’,C. geb. 30-06-1981
Dijk van,P.R. geb.14-09-1970 
Pletting,A.R.A. geb. 25-06-1981
Dinis Pinheiro,A.T. geb. 10-09-1985 
Reichman,Y.L. geb. 18-04-1967

Gerel,D. geb.01-03-1994 
Schillings,A.H. geb. 28-09-1969
Hart van ‘t,R.M. geb. 11-05-1996 
Scholder,A. geb. 20-11-1986
Houweling,W. geb 07-04-1992 
Slager,R. geb. 30-08-1966
Kołakowski,J.R. geb. 01-07-1974 
Verdonk,P. geb. 22-04-1972
Midjek,M. geb. 05-01-1996 
Wijkhuizen,R.P.M. geb. 15-08-1957
Nawałka,R.J. geb. 27-01-1971 
Wortman,C.B. geb. 10-03-1968

Voor informatie kunt u terecht bij de  
Publiekszaken, werkeenheid Bur-

gerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
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.

Vergunningaanvragen Sail 2015
In de periode van 19 tot en met 23 
augustus 2015 is in onze hoofd-
stad weer het grote nautisch eve-
nement Sail Amsterdam. De pa-
rades met bezienswaardige gro-
te zeilboten op het Noordzeeka-
naal zijn daar een belangrijk on-
derdeel van. Tijdens de Sail In, 
op woensdag 19 augustus 2015, 
varen de zeilschepen in colon-
ne vanuit IJmuiden naar Amster-
dam. Op zondag 23 augustus 
2015 varen de zeilschepen tijdens 
de Thank You Parade (Sail Out) 
door het kanaal weer terug naar 
de Noordzee. Voor de exacte tij-
den verwijzen wij u naar de web-
site www.sail.nl.

Mogelijk heeft u plannen om langs 
het Noordzeekanaal op eigen grond 

activiteiten te organiseren. Weet 
dan dat er op het gebied van (brand)
veiligheid strenge eisen worden ge-
steld. Voorafgaand aan en gedurende 
de feestelijkheden rond Sail wordt 
in het gebied langs het kanaal streng 
toegezien of bedrijven en personen 
de vereiste gebruiks-, en/of evene-
mentenvergunningen hebben. Als 
dat niet het geval is, kunnen daar 
maatregelen voor getro¥ en worden, 
zoals het opleggen van een dwang-
som.
Evenementen in de openbare ruimte 
langs het Noordzeekanaal tijdens de 
Sail in en Sail Out worden niet toe-
gestaan.

Standplaatsen
Tijdens de Sail In op woensdag 19 
augustus 2015 zijn langs het ka-

naal in Velsen-Zuid vier standplaat-
sen aangewezen: één op de par-
keerplaats links van de pont en drie 
standplaatsen in de omgeving van 
de Torenstraat in het gras. Als u een 
standplaats wilt innemen, kunt u 
een aanvraag voor een standplaats-
vergunning indienen door een aan-
vraagformulier in te vullen via het 
digitaal loket op de website van Vel-
sen. De aanvragen worden op volg-
orde van binnenkomst behandeld. 
Als er meer dan vier aanvragen zijn, 
wordt er geloot.

Buiten deze vier standplaatsen zijn 
er langs het kanaal geen standplaat-
sen toegestaan.

Horeca-ondernemers die een bui-
tentap willen plaatsen bij de ei-

gen horeca lokaliteit kunnen hier-
voor een onthe  ̈  ng artikel 35 van de 
Drank en Horecawet aanvragen. Alle 
benodigde informatie voor het aan-
vragen van een gebruiks-, en/of eve-
nementenvergunning, standplaats-
vergunning, onthe  ̈  ng artikel 35 
DHW, zoals het formulier, de leges 
en bijzonderheden kunt u vinden via 
het digitaal loket op de website www.
velsen.nl.

Voor vragen  kunt u terecht bij 
het team evenementen, tel. 0255-
567200 of evenementen@velsen.nl. 

Vergunningaanvragen moeten vóór 
1 juli 2015 zijn ingediend. Vergun-
ningaanvragen die na  1 juli 2015 
worden ingediend, worden niet meer 
in behandeling genomen.




