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Zeilevenement fi nisht in IJmuiden

Ronde om Noord-Holland
De twintigste Ronde om Noord-
Holland, een bekend zeilevene-
ment, fi nisht zaterdag 18 juni in 
Seaport Marina in IJmuiden. Op 
vrijdag 17 juni vertrekken ruim 150 
zeilschepen vanuit Muiden zei-
lend van Marker-, IJsselmeer via 
Den Oever naar het Wad. De laat-
ste etappe voert via de Noordzee 
naar IJmuiden.

De Stichting YSY Ronde om Noord-
Holland, die het evenement organi-
seert, had vorig jaar voor het eerst 
een regattatent in IJmuiden ge-
plaatst. Dit was een groot succes. 
Deze specifi eke tent staat ook dit 
jaar weer op de parkeerplaats naast 
het havengebouw van Seaport Mari-
na IJmuiden. Alle zeilers, regattaof-
fi ce en vrijwilligers worden hier een 

warm welkom geheten. Er is ook een 
hapje en een drankje verkrijgbaar.

Op zaterdag 18 juni vanaf 13:00 
uur start het middagprogramma in 
IJmuiden. In de Seaport  Marina 
verzorgt Seaside Sports  Stand Up 
Paddle (SUP)- instructies en wed-
strijdjes.

Komt allen!
De gemeente Velsen heeft de optre-
dens van  de shantykoren  ‘t Staen-
de Tuygh en Nortada mogelijk ge-
maakt. De koren treden op van 13.00 
uur tot 15.30 uur en zorgen voor een 
bij IJmuiden passende muzikale 
omlijsting. De gemeente hoopt dat 
veel mensen zullen genieten van dit 
mooie nautische evenement in de 
Seaport Marina in IJmuiden.

Verbetering route Driehuis-Santpoort

Rotonde Minister van 
Houtenlaan/Waterloolaan
De verkeerssituatie op de door-
gaande route door Driehuis en 
Santpoort wordt verbeterd. Zo 
zal op de plaats van de huidi-
ge kruising Minister van Houten-
laan/Zeeweg/Waterloolaan een 
rotonde met vrijliggende fi etspa-
den worden aangelegd.

Ook zullen de wegverhardingen van 
de Waterloolaan en de Zeeweg tot 
aan de Heerenduinweg worden aan-
gepakt. In deze omgeving zijn bo-
vendien meer aanpassingen nodig 
door de komst van de HOV-busbaan 
en het naast gelegen fi etspad.

Plan ter inzage
Het voorlopig ontwerp van dit plan 
ligt vanaf 9 juni ter inzage op het ge-
meentehuis. Het schetsontwerp is 
besproken met een groep buurtbe-
woners. Ook is het plan te vinden op 
www.velsen.nl.

Nog meer wijzigingen
De oversteek van de HOV-buslijn 
over de Zeeweg zal worden bevei-
ligd met verkeerslichten. Het nieu-
we fi etspad langs het HOV tracé 
wordt aangesloten op het bestaande 
fi etsnetwerk. Verder zal groot on-
derhoud worden uitgevoerd aan de 
Waterloolaan. Hier worden nieu-
we bomen geplant. De middenberm 
blijft, maar wordt bij de Kriemhil-
destraat doorgetrokken. De roton-
de Driehuizerkerkweg krijgt vrijlig-
gende fi etspaden, zodat deze veili-
ger wordt. 

Inloopavond 
Op donderdag 30 juni 2016  is er  
in café Middeloo, Driehuizerkerk-
weg 71 in Driehuis van 18.00 uur tot 
21.00 uur een inloopbijeenkomst. 
Hier kunt u terecht met uw vragen 
en/of opmerkingen.

College op bezoek 
in Zee- en Duinwijk

indegoeiebak.nlindegoeiebak.nl

WIST u dat
 van 15 kilo oud papier  

250 Donald Ducks 
kunnen worden gemaakt? Op dinsdag 21 juni 2016 fi etst  het 

college van burgemeester en wet-
houders door Zee-en Duinwijk. 
Daarbij bezoeken ze onder an-
dere een drietal GIDS (Gezond In 
De Stad)-projecten. Deze plannen 
worden mogelijk gemaakt door 
de Rijksoverheid.

Er worden verschillende ideeën 
aan het college voorgelegd, waar-
mee men de gezondheid in hun wijk 

wenst te verbeteren.

Van harte welkom
De afsluiting van de fi etstocht staat 
gepland om 15.15 uur in het buurt-
centrum De Dwarsligger aan de Pla-
netenweg 338 in IJmuiden. Inwo-
ners van Zee-en Duinwijk zijn dan 
van harte welkom om van gedach-
ten te wisselen met het college. Ui-
teraard kunt u er ook allerlei andere 
onderwerpen bespreekbaar maken.
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Visdag voor gehandicapten langs Noordzeekanaal
Op zaterdag 18 juni gaan onge-
veer 30 sportvissers met een han-
dicap genieten van een visdag 
langs het Noordzeekanaal. Ze 
doen mee aan een viswedstrijd 
georganiseerd door Sportvisserij 
MidWest Nederland.

Vissen lijkt zo vanzelfsprekend voor 
bijna twee miljoen Nederlanders, 
maar voor een kleine groep sport-
vissers is dat absoluut niet zo. Ze-
ker langs de kust en in het zoute wa-
ter zijn er weinig voorzieningen voor 
gehandicapte sportvissers.

De commissie zeevissen van Sport-
visserij MidWest Nederland orga-
niseert daarom jaarlijks een visdag 
voor gehandicapten. Iedere deel-
nemer maakt dan onder begelei-
ding kans op de vangst van een zee-
vissoort zoals bot, tong, zeebaars en 
wijting.

De wedstrijd is van 10.00 uur tot 
13.00 uur langs het Noordzeekanaal 
in Velsen-Zuid.

Overeenkomst met Connexxion

Eén regionale centrale 
voor doelgroepenvervoer
Connexxion Taxi Services wordt 
met ingang van 1 januari 2017 dé 
centrale van het vervoer van men-
sen met een fysieke en/of verstan-
delijke beperking in de regio. Op 
9 juni 2016 ondertekenden de ge-
meenten Haarlemmermeer, Be-
verwijk, Bloemendaal, Haarlem, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemskerk, Heemstede, Velsen en 
Zandvoort een overeenkomst met 
dit bedrijf.

Collectief, dus voordelig
De Velsense wethouder Te Beest 
licht toe: “Door het doelgroepenver-
voer gezamenlijk te organiseren ont-
staat voor gemeenten, vervoercen-
trale en vervoerders een unieke sa-
menwerking om het collectief vraag-
a� ankelijk vervoer en het routever-
voer voordelig te realiseren.’’ Het ver-
voer zélf wordt in de komende maan-
den aanbesteed. De gemeenten stre-
ven ernaar om een aantal vervoer-

ders te contracteren, zodat ook het 
regionale Midden-en Kleinbedrijf de 
kans krijgt om delen van het zogehe-
ten doelgroepenvervoer uit te voeren. 

Verandering voor cliënt
De reiziger/cliënt merkt voorlopig 
niets van deze wijzigingen. De BI-
OS-groep, die een groot deel van het 
huidige doelgroepenvervoer uitvoert, 
heeft nog een contract tot en met 31 
december 2016. Per 1 januari 2017 
zal Connexxion dus het vervoer gaan 
plannen (de ‘regiefunctie’) en zullen 
nieuwe vervoerders rijden. Alle klan-
ten krijgen hierover in het najaar een 
brief. Ook wordt hen dan op verschil-
lende manieren duidelijk gemaakt 
wat deze verandering inhoudt. De 
kwaliteit, die zij gewend zijn blijft mi-
nimaal op het hetzelfde niveau. Op de 
foto, derde van links: wethouder Ro-
bert te Beest van de gemeente Velsen. 

Foto: Chris Hoefsmit.
Woensdag 8 juni 2016 orga-
niseerde de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude 
(H&S) een avond voor haar in-
woners over de toekomst van 
de gemeente. Op deze avond 
konden naast Velsen ook Am-
sterdam en Haarlemmermeer 
zich presenteren aan de inwo-
ners van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude.

De gemeente H&S wil fuseren om 
de belangen van en dienstverle-
ning aan haar inwoners duurzaam 
te kunnen blijven verzorgen. Op 
dinsdag 28 juni neemt de gemeen-

teraad van H&S een besluit over de 
fusiepartner.

Velsen acht zich een goede fusie-
partner. Bent u benieuwd waar-
om Velsen en Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude zo goed bij elkaar 
passen, kijk dan op www.velsen.nl.

Ook de fractievoorzitters uit de 
Velsense gemeenteraad vinden 
Velsen een geschikte fusiekan-
didaat. Op de website van de ge-
meente geven zij aan waarom. Ook 
kun u hier een fi lmpje van burge-
meester Dales downloaden.(foto: 
Reinder Weidijk)

Informatieavond 
gemeente Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude
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Wmo tegemoetkoming meerkosten

Velsen helpt bij extra kosten
Een bedrag van 275 euro per jaar 
– dat heeft de gemeente Velsen 
beschikbaar voor mensen met 
een minimum inkomen die ex-
tra kosten hebben door een be-
perking of een chronische ziek-
te. Wie aan de voorwaarden vol-
doet, kan dat bedrag over 2015 
tot 1 juli 2016 aanvragen.

De regeling is voor mensen die voor 
extra kosten komen te staan door 

een beperking, een chronisch psy-
chisch of psychosociaal probleem 
en die aan alle voorwaarden vol-
doen. Kijk daarvoor op www.vel-
sen.nl of neem contact op met het 
Klant Contact Centrum van de ge-
meente, tel. 140255 (zonder net-
nummer). 

Let op, de aanvraag over het jaar 
2015 kan tot 1 juli 2016 worden ge-
daan.

Economische 
samenwerking IJmond
De wethouders economische za-
ken van Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen hebben in aanwezigheid 
van de Ondernemersvereniging 
IJmond  dinsdag 14 juni 2016 het 
convenant ‘Economische Samen-
werking IJmond’ ondertekend. 
De samenwerking is gericht op 
het versterken van de regionale 
economie van de IJmond.

Samen met het bedrijfsleven zal in 
2016 gewerkt worden aan de ver-
nieuwing van het gebiedsprogram-
ma, dat de basis vormt voor het 

jaarplan 2017. Dit jaar ligt de fo-
cus op de maakindustrie, Tech-
port en detailhandel. Andere pro-
jecten zijn: o� shore wind, innova-
tieve tuinbouw en regionale bedrij-
venterreinen. In het convenant zijn 
organisatorische afspraken vastge-
legd. 

Op de foto (gemeente Velsen) 
v.l.n.r. wethouder Verkaik (Vel-
sen), voorzitter Van der Scheer van 
OV IJmond, wethouder De Rudder 
(Beverwijk) en wethouder Van Dijk 
(Heemskerk).

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

De gemeenteraad van Velsen legt u 
graag de spelregels van de politiek 
uit. Daarnaast vinden de gemeen-
teraadsleden het nuttig en plezie-
rig om met inwoners van gedach-
ten te wisselen over onderwerpen 
die spelen binnen de gemeenteraad.
Voorafgaand aan de raadsvergade-

ring krijgen de gasten uitleg over de 
werkwijze van de raad en de agen-
da van de raadsvergadering. Gasten 
kunnen al hun vragen stellen, de 
vergadering bijwonen en in de pau-
ze en na afl oop een praatje maken 
met de raadsleden. 

Wilt u op woensdag 29 juni ook 
Gast van de Raad zijn, dan kunt u 
zich tot 22 juni aanmelden via de 
website van de gemeenteraad: raad.
velsen.nl/contact-met-de-raad/
gast-van-de-raad

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
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 4 ju-
ni 2016 tot en met 10 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
Sparrenstraat 46, wijzigen gebruiks-
vergunning naar wonen, plaatsen ko-
zijnen en dakterras (10/06/2016) 
10937-2016;
Kievitlaan 2, plaatsen erker 
(08/06/2016) 11057-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(07/06/2016) 10651-2016;
Heerenduinen, inrichten natuur-
begraafplaats (10/06/2016) 10933-
2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, 
plaatsen dakkapel (03/06/2016) 
10498-2016.

Driehuis 
Van Lenneplaan 54, plaatsen carport 
(07/06/2016) 10631-2016.

Santpoort-Noord
Curaçaostraat 14, plaatsen dakop-
bouw (08/06/2016) 10769-2016;
Kerkerinklaan 14, plaatsen dakop-
bouw (08/06/2016) 10723-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid

Louise de Colignylaan 36, plaat-
sen raam in voorgevel 3e verdieping 
(09/06/2016) 10820-2016;
Willem de Zwijgerlaan 61, aanleggen 
terras (07/06/2016) 10642-2016;
Brederoodseweg 56, kappen boom 
(05/06/2016) 10374-2016.

Velserbroek
Maan Bastion 16-134 156-410, ver-
vangen kozijnen (09/06/2016) 
10850-2016;
Hélène Mercierstraat 18, legaliseren 
carport (06/06/2016) 10528-2016;
Klipper 45, wijzigen voorgevel 
(05/06/2016) 10385-2016.

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:

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 7, 
plaatsen toegangshek en hekwerk 
(14/06/2016) 7258-2016.

IJmuiden
Deutzstraat 1a, oprichten bedrijfshal 
(10/06/2016) 7125-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen voorge-
vel en legaliseren appartementen 
(10/06/2016) 5331-2016.

Ontwerpbesluit
 uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, 
de ontwerpomgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 17 juni 2016 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu  actu-
eel/ inzage (ontwerp)besluiten. Tij-
dens deze periode van terinzageleg-
ging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen 
inbrengen tegen de ontwerpomge-
vingsvergunning. Zienswijzen moe-
ten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.

Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2E en 2F, 
brandveilig gebruiken gebouw 
(09/06/2016) 8456-2016.

Ontwerpbesluit
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor: 

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ongenum-
merd (locatie Blekersduin) te Sant-
poort-Zuid, het bouwen van een par-
keergarage, supermarkt met 9 ap-
partementen, een appartementenge-
bouw met 22 woningen en 14 grond-
gebonden woningen (w14.000598).

De aanvraag, de ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 17 juni 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl  via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten.  Tijdens de-
ze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen zowel de ontwerp-omgevings-
vergunning als de ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders 
van Velsen, werkeenheid Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmui-
den). Voor het kenbaar maken van 
mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 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) 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 combinatie met inloggen 

via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden/Velsen-Zuid
Zeeweg 175, verhogen nok 
(09/06/2016) 8594-2016;
Pruimenboomplein 53, plaatsen 
wegschui� are balkonbeglazing 
(14/06/2016) 10651-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, wijzigen 
kantoor naar woning (08/06/2016) 
12780-2016.

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 8, kappen 3 bo-
men (09/06/2016) (1 verleend en 2 

geweigerd) 8871-2016;
Burgemeester Enschedélaan 13, 
plaatsen dakopbouw (09/06/2016) 
7123-216.

Santpoort-Zuid 
Charlotte de Bourbonlaan 11, 
plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(10/06/2016) 8525-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 35, verplaatsen schuur 
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Vergadering IJmondcommissie op 21 juni 2016

Besluiten (vervolg)
(14/06/2016) 6102-2016.

Verleende omgevingsvergunning 
- uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor het oprichten van 
een beheersschuur, het aanleggen 
van een in/uitrit en het kappen van 
bomen op het perceel Rijksweg 116 
te Velsen-Zuid.
De omgevingsvergunning en de bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 17 juni 2016 gedurende zes we-
ken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken, gemeente Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Tevens is 
het besluit in te zien op www.vel-

sen.nl via het menu Actueel/in-
zage (ontwerp)besluiten en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der NL.IMRO.0453.OM002RIJKS-
WEG1-R001. Belanghebbenden die 
een zienswijze hebben ingediend te-
gen de ontwerp-omgevingsvergun-
ning en belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij daar redelijker-
wijs niet toe in staat zijn geweest, 
kunnen tegen dit besluit binnen een 
termijn van zes weken met ingang 
van de dag na die waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kun-
nen zij de voorzieningenrechter van 

de rechtbank Noord-Holland ver-
zoeken een voorlopige voorziening 
te tre� en indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld.

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, het oprichten van een 
beheersschuur, het aanleggen van 
een in/uitrit en het kappen van bo-
men (15/06/2016) w13.000122.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Stilleto run Santpoort op 25 ju-
ni 2016. Locatie  Hoofdstraat Sant-

poort-Noord (8/06/2016) 9713-
2016;
Re-enactment Brederodejaar op 11 
juni van 11.00 tot 22.00 uur en 12 juni 
van 11.00 tot 17.00 uur. Locatie: Ruï-
ne van Brederode te Santpoort-Zuid 
(09-06-2016) 6548-2016;
Strandzeilwedstrijden op 1, 15, 29 
oktober, 5, 12, 19 november, 3, 17 de-
cember 2016. Locatie: Zone 2 Strand 
van IJmuiden.

APV artikel 2:12 Filmen
fi lmopnamen op 30 juni en 1 ju-
li 2016 Ron Goossens Low Bud-
get stuntman. Zuidelijke Havendam 
(13/06/2016) 10467-2016.

Plaats: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Tijd: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. H. Kat

1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling agenda
3 Beknopt overzicht IJmondcommissie 26 april / 10 mei 2016
4 Regionaal Actieprogramma wonen 2016-2020

5 Monitor Sociaal Domein & Financiële stand van zaken sociaal domein 
1e kwartaal 2016

6 Sluiting 

De vergadering van de IJmondcommissie is openbaar. Indien u gebruik wilt 
maken van het spreekrecht, kunt u zich tot aanvang van de vergadering mel-
den bij de regiogri£  er Arjen Overbeek: gri£  e@regioijmond.nl.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 10 maart 
2016 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het plange-
bied ‘KPN locatie’ te IJmuiden.

De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het plange-
bied: gemeente IJmuiden, sectie M, 
nummers 8704, 10043 gedeeltelijk. 
De overeenkomst heeft betrekking 
op de realisatie van een supermarkt, 
een appartementencomplex boven-
op de supermarkt en parkeervoor-
zieningen.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 23 juni 2016 tot en met 5 au-
gustus 2016 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis 
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De ope-
ningstijden van het stadhuis zijn van 
9.00 uur tot 16.00 uur maandag tot 

en met vrijdag en donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.

Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van Velsen ver-
klaart dat, ingevolge artikel 4, eer-
ste lid en artikel 2, tweede lid van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht, 
de gedoogbeschikking van 30 mei 

2016, RWS-2016/20282,ten behoe-
ve van de aanleg en instandhouding 
van de Randstad 380 kV hoogspan-
ningsverbinding Beverwijk-Vij¦ ui-
zen met bijkomende werken in de 

gemeente Velsen met bijkomende 
werken in de gemeente Velsen door 
TenneT TSO B.V. ter inzage ligt met 
ingang van vrijdag 17 juni 2016 voor 
een periode van veertien dagen in 

het gemeentehuis van Velsen, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.




