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Kom naar het
Havenfestival IJmond!
Na een jaar van afwezigheid is het
weer zover: in het weekend van 17
en 18 juni kunnen jong en oud genieten van het Havenfestival. Het
thema is Rauw aan Zee. De locatie is als vanouds de Trawlerkade in IJmuiden. Vanuit de kade
kun je een rondvaart maken. Ook
is het mogelijk een rondleiding
te krijgen op bijzondere schepen
en boorplatformen, zoals Het Nijlpaard en de Paragon 643.

Bezoek ook de zeecontainer ‘Rauw
aan Zee’. Hier kun je een webvideo
bekijken, die het bijzondere, rauwe karakter van IJmuiden belicht.
Verder kunnen bezoekers er gratis
mooie ansichtkaarten versturen.
Laat de auto thuis
Zorg dat je bij dit gratis toegankelijk
festival bent, maar wees verstandig
en kom op de ﬁets of met het openbaar vervoer. De Trawlerkade en de
direct aanliggende zijstraten worden namelijk vanaf 10.30 uur afgesloten voor auto- en ﬁetsverkeer, zodat publiek volop kan genieten van

alle activiteiten. Parkeren is wel mogelijk, maar alleen in het Middenhavengebied. Volg hiervoor de bebording. Er wordt ook een grote ﬁetsenstalling geopend bij onderzoeksinstituut Wageningen Imares, waar tegen
kleine vergoeding de ﬁets geparkeerd
kan worden. Met het OV kom je er gemakkelijk door de Connexxion bus
74, 75 en 82 te pakken.
Meer informatie
Alle informatie over het aantrekkelijke programma van het Havenfestival vind je op www.havenfestivalijmond.nl. Volg @havenfestival op
Twitter voor actuele wetenswaardigheden.
Velsen is een van de hoofdsponsors
van het festival. De gemeente is overtuigd van de schoonheid van IJmuiden en wil dit graag uitdragen: ‘Beleef
IJmuiden Rauw aan Zee!’. Volg de pagina facebook.com/rauwaanzee voor
foto’s en informatie of neem een kijkje op www.ijmuidenaanzee.nl voor
alle andere toeristische mogelijkheden in IJmuiden.

Bouwkavels opgeleverd
Donderdag 8 juni jl. kwam wethouder Ronald Vennik een kijkje nemen bij de kavels van Robin
en Nathalie van Schooten en Jeroen Pieters en Fiona van Someren aan het Snippenbos.

In maart 2016 ging de verkoop van

de bouwkavels in IJmuiden van
start. Inmiddels zijn de gronden
bouwrijp gemaakt en zijn de rooilijnen uitgezet. De eerste toekomstige bewoners kunnen aan de slag.
Zij schreven zich in voor het project Pionieren in IJmuiden. (foto:
Ko van Leeuwen)

Uit het college

Onderzoek leefbaarheid
Hoe fijn is het om in Velsen te wonen? Zorgt de gemeente goed voor
uw leef-en woonomgeving. Wat kan
er beter? Dat willen we graag weten. Een grote groep inwoners krijgt
binnenkort een uitnodiging om daar
een vragenlijst over in te vullen.

Doe mee
Om in te spelen op uw wensen, is het
belangrijk dat u meedoet aan de enquête. De deelnemers zijn willekeu-

rig gekozen; het is een steekproef. Half
juni krijgen ze een brief in de bus met
uitleg over hoe alles in zijn werk gaat.
Met behulp van de resultaten gaat de
gemeente, samen met iedereen die
daarbij een rol wil spelen, aan de slag
om het wonen en leven nog prettiger te
maken. Velsen voert dit onderzoek samen uit met Beverwijk en Heemsterk.
De IJmond wordt daarbij ondersteund
door Onderzoeksbureau Companen
uit Arnhem.

• Verkeerskundig
adviesbureau
DTV Consultants heeft een studie
gedaan naar de verkeersveiligheid
op de P.J. Troelstraweg in IJmuiden. Er zijn geen grote problemen
vastgesteld, er worden een aantal
aanbevelingen gedaan om de verkeersveiligheid verder te vergroten, en enkele verbeteringen zijn
al uitgevoerd.

• De burgemeester van Velsen heeft
beleidsregels Handhaving drugs
in woningen en lokalen 2017 opgesteld. Hierin staat hoe de burgemeester optreedt als er in Velsen
harddrugs, softdrugs of hennepplantages worden aangetroﬀen.
Meer informatie: raad.velsen.nl.

Infopagina
15 juni 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt
u meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken,
ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u
een vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur 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
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Carrousel woensdag 21 juni 2017
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De
vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via http://raad.velsen.nl en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig
aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee
weken later een besluit over neemt.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden voor de Carrousel kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
1. Bestemmingsplan ‘Duingebied’. Dit bestemmingsplan vervangt het
huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van
enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41
reacties zijn ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41
maakt echter geen deel meer uit van het bestemmingsplan en hierop is de
plangrens aangepast. Raadzaal 19.30 tot 21.00 uur.
2. Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing
aanvraag nieuwe school op het Plan van Scholen. Het bestuur van de
Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het
stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op
basis van de stukken en gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor
Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat het vereiste aantal leerlingen om een school te kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen de termijn van 5 jaar worden gehaald . De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt

op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor 1 augustus 2017
dit Overzicht van Scholen vast, waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat. Schoonenbergzaal 19.30 tot 21.00 uur.
3. Subsidieverordening en naamgeving Winkelfonds Velsen. De raad
heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze
visie te realiseren zijn er voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker en compacter te maken. Zo heeft de raad
eerder ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds. Het fonds stimuleert winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra.
De raad wordt gevraagd om de naam van het Verhuis- en gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad wordt tevens voorgesteld om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen. Rooswijkzaal 19.30 tot 21.00 uur.
4. Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK! In maart 2015 heeft
de gemeenteraad besloten om een bedrag te reserveren voor een gebouw
voor het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden. Afgelopen twee jaar is
onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd kan
worden. Op basis van de resultaten hiervan wordt de raad voorgesteld om in
te stemmen een kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van een groeimodel. Raadzaal 21.30 tot 23.00 uur.
5. Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’.
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het perceel een landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument Nieuw Groenrijk opgesteld en in
maart is er een inloopavond gehouden. De ingediende reacties hebben geen
aanleiding gegeven om het (concept)startdocument te wijzigen. De raad
wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel naar wonen, door het startdocument en de
participatienota vast te stellen. Schoonenbergzaal 21.30 tot 23.00 uur.
6. Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen. Elk jaar legt het
college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4
mln positief, onder andere door ontwikkelingen van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8 mln), Openbare ruimte (€ 0,2
mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln) wordt
toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen. Rooswijkzaal 21.30 tot 23.00 uur.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
Carrousel Perspectiefnota 2017

ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.

Datum: 22 juni.
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.

Agenda

U bent van harte welkom de raadsbrede sessie over de Perspectiefnota
2017 bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergadering is zowel live als achteraf te volgen
via raad.velsen.nl en is daarna op elk gewenst moment terug te zien of
te beluisteren.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden voor de Carrousel kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermel-

De Perspectiefnota 2017. In de perspectiefnota staan in hoofdlijnen de
plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. In november stelt de gemeenteraad deze plannen en bijbehorende kosten in de begroting deﬁnitief vast. Het college stelt voor om de reserve Visie op Velsen verder aan te vullen met € 7,5 mln uit de Algemene Reserve. Met deze middelen
wordt verder geïnvesteerd in de Visie op Velsen. Voorgestelde nieuwe initiatieven daarvoor zijn: Upgrade rauwe loper, Impuls voor de buitensport,
Interessant IJmuiden, Innovatiefonds bedrijvigheid en duurzaamheid, Sociaal-culturele infrastructuur en Samenspel inwoners-partners-overheid.
De raad bespreekt de perspectiefnota in deze raadsbrede sessie en stelt deze
vast in de raadsvergadering van 6 juli 2017.

Genomen besluiten in raadsvergadering 1 juni 2017
Project Snippergroen. Op verzoek van de raad is het project Snippergroen
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 5 juli.
Verkeersstructuur centrum IJmuiden. De wijzigingen in de verkeersstructuur van het centrum IJmuiden is vastgesteld: Van Poptaplantsoen: onderdeel maken van centrumring, wegcategorie 30 km/uur handhaven, Kennemerlaan: wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur, Oosterduinplein:
blokkade voor autoverkeer opheﬀen, 30 km/uur verbinding maken met Oosterduinweg en Merwede- en Spaarnestraat: tweerichtingsverkeer invoeren
ten zuiden van Rijnstraat, wegcategorie wijzigen van 50 naar 30 km/uur. Met
een motie verzoekt de gehele raad het college om het Kruispunt Willebrordstraat/Briniostraat/De Noostraat dusdanig aan te passen dat al het verkeer
op het kruispunt veilig en met soepele doorstroming zonder lange wachttijden zal worden afgehandeld.
Wijziging Afvalstoffenverordening Velsen 2009. De raad heeft de wijziging in de Afvalstoﬀenverordening 2009 vastgesteld. Een verzamelcontainer dient voldoende vaak geleegd te worden zodat de container altijd voor een

daartoe aangewezen huishouden beschikbaar is en door dat huishouden gebruikt kan worden. Een minicontainer voor het restafval wordt tenminste
éénmaal per vier weken geleegd.
Algemene subsidieverordening Velsen 2017. De algemene subsidieverordening Velsen 2017 is vastgesteld. Met een door de gehele raad aangenomen motie verzoekt de raad het college om via internet de aanvraag van subsidie te vergemakkelijken door het aanbieden van ondersteunende digitale formulieren ter onderbouwing van een subsidieaanvraag.
Motie vreemd aan de orde van de dag: Evenemententop. In deze motie
verzoekt de raad het college om in verregaande samenwerking met de vrijwillige evenementenorganisaties in de gemeente Velsen te komen tot de organisatie van een evenemententop. Deze evenemententop als doelstelling te geven: kennisdeling en samenwerking tussen de vrijwillige evenementenorganisaties onderling en met de gemeente te bevorderen. De resultaten terug te
koppelen aan de gemeenteraad.

Inkoopbeleid Velsen 2017
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen heeft in
zijn vergadering van 24 januari
2017 besloten:

- het inkoopbeleid 2017 vast te stellen en met ingang van 1 januari
2017 toe te passen op alle aanbestedingen voor werken, diensten en le-

veringen;
- het inkoopbeleid 2015 per die datum in te trekken.
Inwerkingtreding
Het inkoopbeleid is 1 januari 2017 in
werking getreden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt
ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl

Toelichting
Het college heeft het inkoopbeleid
2017 vastgesteld. Dit was nodig vanwege wijziging van de aanbestedingswet 2012. Naar aanleiding van
de wetswijziging diende het college het bestaande inkoopbeleid technisch te wijzigen en opnieuw vast te
stellen.

Nota Dierenwelzijn Velsen 2017-2020
De raad van Velsen heeft in zijn
vergadering van 11 mei 2017 besloten:

- de Nota Dierenwelzijn Velsen

2017-2020 vast te stellen;
Inwerkingtreding
Deze verordening is op 11 mei 2017
in werking getreden.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Deze verordening wordt

ook gepubliceerd op de website
www.overheid.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 3 juni 2017
tot en met 9 juni 2017 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Willemsbeekweg 33, verbouwen bovenwoning tot twee appartementen
(06/06/2017) 14711-2017;
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (07/06/2017) 162842017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 89, verkleinen erker (wijziging verleende vergunning
23204-2016) (06/06/2017) 147262017;
Schaepmanlaan 3, plaatsen dakopbouw (07/06/2017) 14945-2017.

14775-2017
Velserbroek
Dotterbloem 25, kappen
(08/06/2017) 15058-2017.

boom

Santpoort-Noord
Rijksweg ong. (t.h.v. nr. 236), legaliseren twee draaihekken (09/06/2017)
15202-2017;
Terrasweg 64, plaatsen dakkapel
(09/06/2017) 15199-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Velsen-Zuid
Torenstraat 3, plaatsen berging en wijzigen gebruik naar tuin (06/06/2017)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op grond van artikel 3.9

voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een
bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is
tussen haakjes vermeld.

Eksterlaan 22, verbouw woning
(12/06/2017) 12122-2017.

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen
zij op de volgende aanvragen dienen
te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Trompstraat 79, plaatsen dakopbouw
(12/06/2017) 7594-2017
Velserbroek
Zeilmakerstraat 30, wijziging gebruik
als sportschool (13/06/2017) 106212017
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten een rijhal
met binnenbak (13/06/2017) 79442017.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Julianakade 78, verhogen kap woning (8/06/2017) 7741-2017;
Eksterlaan 18, verbouw woning
(12/06/2017) 11882-2017;

Driehuis
Valeriuslaan 84, plaatsen dakopbouw en brandveilig gebruik van
kinderdagverblijf
(12/06/2017)
32802017.
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg/Laaglandersluisweg ong., verlengen tijdelijke plaatsing 150 kV hoogspanningsverbinding (07/06/2017) 5333-2017.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 45, interne verbouwing (12/06/2017) 12428-2017.

Velserbroek
Langemaad 11, plaatsen van een
dakkapel (09/06/2017) 10876-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
Velserbroek
Velserbroekloop op 7 juli 2017 van
18.30 tot 21.00 uur, (06/06/2017)
12083-2017.
Velsen-Zuid
Jaarmarkt met kindervrijmarkt op
30 september 2017 van 9.00 uur tot
16.00 uur, (07/06/2017) 11501-2017.

