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Bijeenkomst voor
Verenigingen van Eigenaren
Wil je in jouw appartement meer comfort
en een gezonder binnenklimaat? En tegelijkertijd het groot onderhoud wegwerken en besparen op uw energierekening?
Kom dan naar onze bijeenkomst voor
Verenigingen van Eigenaren op maandagavond 18 juni van in het gemeentehuis van Velsen.

Hier zullen experts op het gebied van ﬁnanciering, renovatie en energiebesparing je informeren over de mogelijkheden die er zijn
en al je vragen hierover beantwoorden. De
gemeente organiseert deze avond samen
met ’De Huizenaanpak’, een organisatie van
specialisten uit de regio IJmond en ZuidKennemerland. Aanmelden kan door een
mail te sturen aan: duurzaam@velsen.nl.
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Denk met ons mee!
Na de verkiezingen heeft de gemeenteraad van Velsen gewerkt aan een concept raadsakkoord voor de komende
jaren.

De thema’s uit dit akkoord willen ze graag
verder uitwerken met inwoners, bedrijven en belangengroepen. Wat vindt u belangrijk? Waar moeten raad en college
de komende tijd mee aan de slag? Kom
woensdag 20 juni a.s. om 17:30 uur naar
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 in
IJmuiden, om samen invulling te geven
aan het raadsakkoord van Velsen. Voor
eten wordt gezorgd.

tiek, inwoners en bedrijfsleven uit Velsen.

Deze bijeenkomst is het startschot van een
intensieve(re) samenwerking tussen poli-

Komt u ook? Meld u dan aan via
raadsakkoord@velsen.nl.

Schapen in de wijk
Vanaf eind mei graast de schaapskudde van Speckled Sheeps langs de Wijkeroogstraat in Velsen-Noord. Het gaat
om een proef. In Velsen staat het ecologisch beheer hoog op de agenda. Bermen worden op een natuurvriendelijke
manier beheerd.

Divers graslandschap
Het inzetten van de schaapskudde heeft
een positief effect op de grasvlaktes. Het
zorgt voor een heel divers graslandschap,
want schapen grazen geleidelijk en laten
altijd iets staan. De schapen blijven ongeveer twee weken staan en verhuizen dan
weer terug naar park Vondelkwartier in
Beverwijk. Over enkele weken komen ze
weer terug voor een nieuwe begrazingsronde. In totaal komen ze drie keer per seizoen. Planten krijgen daardoor lucht, licht
en ruimte om te groeien en te bloeien. Door
begrazing ontstaan mooie overgangen van
gras naar beplanting, een rijker insecten-

leven en daarmee een grotere voedselbron
voor vogels en kleine zoogdieren. Velsen
zet zich in om het leefgebied van de bij te
verbeteren en ondertekende daarvoor in
2017 het Bijenconvenant.
Schaapskudde
In Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan
Zee wordt de kudde al enkele jaren ingezet. Onder andere in park Vondelkwartier,
nabij Kinderboerderij De Baak en bij het
voormalig terrein Ankie’s hoeve (entree
Beverwijk aan de Velserweg) zijn ze een
bekende verschijning. Ook op de schuine
geluidswal rondom de Broekpolder graast
de kudde. Bewoners reageren overwegend
positief op de schaapskudde. De kudde bestaat uit Welsh Hill Speckled Face schapen, een schapenras afkomstig uit Wales.
Omdat deze regio ruig en heuvelachtig is,
zijn de schapen ook op schuine geluidswallen prima op hun plek. (foto: gemeente
Velsen)

Vaderdagactie in
zwembad De Heerenduinen
Verras je vader op Vaderdag met een lekkere duik in het zwembad. Op zondag 17 juni a.s.
hebben we een speciale actie. Als papa wordt begeleid door een betalend kind (voor jeugd
t/m 15 jaar) heeft hij gratis toegang! Voor actuele openingstijden zie www.zwembadvelsen.
nl.

Uit het college
• Gedeputeerde Staten van Noord-holland
geven de voorkeur aan het Golfbaanalternatief als verbinding tussen de A8-A9.
Deze variant is 180 miljoen goedkoper
dan de Heemskerkvariant. Het besluit
wordt op 9 juli voorgelegd aan de Provinciale Staten, daarna wordt het besluit definitief.
• Op 15 mei 2018 heeft het vorige college
de Perspectiefnota 2018 aangeboden aan

de raad. Er staan geen nieuwe plannen
in, omdat dat een taak is voor het nieuwe
college. Hun ambities worden in de zomerperiode gemaakt en vervolgens meegenomen in de begroting 2019. Die wordt
dit najaar besproken en vastgesteld.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Kom je helpen?

Procedure Skaeve Huse gestart
Zoals u bij de bekendmaking verderop
in dit blad kunt lezen, ligt het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse vanaf
15 juni 2018 voor zes weken ter visie.
Na goedkeuring van het bestemmingsplan is het voor woningcorporatie Velison Wonen mogelijk om in eerste
instantie drie woonunits aan de Broekeroog in Velserbroek te bouwen. Een
buurtbeheerplan is in de maak.

Alle bewoners van de wijk zijn dan van harte uitgenodigd om te helpen met het verwijderen van het zwerfafval in de wijk. Locatie
voor het evenement: het Wijkpark (achter
het Polderhuis). Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.
Kom naar het park! Samen maken we er een
feestelijke middag van. Met als eindresultaat een schone wijk!
In het park wordt het zwerfvuil ingezameld.
Prikstokken, vuilniszakken en handschonen zijn voorradig. Maar ook kunt u er informatie krijgen en zijn er educatieve spellen.
Komt u zwerfvuil brengen? Dan krijgt u daar
iets leuks voor terug.

Meer en actuele informatie vind je op ons
Facebook-evenement: www.facebook.com/

gemvelsen

Buurtbeheerplan is in de maak

Op woensdagmiddag 20 juni organiseert
het Wijkteam Velserbroek het evenement
‘Velserbroek Geen Bende’.

Het Wijkteam Velserbroek wordt bijgestaan
door De Beestenbende, Gemeente Velsen,
Stichting Welzijn Velsen, HVC, Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen, Pieter Vermeulen Museum en het Sociaal Wijkteam

gemeentevelsen |

Het gaat om een bijzondere woonvoorziening met kleine zelfstandige woningen
met op maat toegesneden zorg en begeleiding voor bewoners. De wooneenheden
zijn bedoeld voor personen die door hun
leefwijze structureel overlast geven in
hun woonomgeving.

events/146738252852323 of op de website
https://www.velsen.nl/velserbroek-geenbende.

Bijeenkomst 25 april
Op 25 april hebben gemeente Velsen en
Velison Wonen met de direct omwonenden gesproken over het project Skaeve
Huse. Vier onderwerpen stonden hierbij
centraal: de voortgang van het planproces,
het buurtbeheerplan, de mogelijkheid tot
het afsluiten van het Hillegondswegje en
de indeling van het terrein. Tijdens de bij-

eenkomst zijn er verschillende kritische
vragen gesteld door de aanwezigen, waar
de gemeente een reactie op heeft gegeven
In juli 2017 heeft de gemeenteraad een
besluit genomen over de locatie voor
Skaeve Huse aan de Broekeroog. Na dit
besluit is o.a. gewerkt aan de voorbereidingen voor een wijziging in een woonbestemming. De woningen komen achterop het terrein te staan. De bewoners
van het Hillegondswegje willen graag het
Hillegondswegje op de Broekeroog afgesloten hebben. De gemeente legt hiervoor
een besluit aan de gemeenteraad voor. De
omwonenden zien graag een groene afscheiding van de Broekeroog. Een groene
inrichting van de locatie aan de zijde van
de Broekeroog maakt eveneens onderdeel
uit van het plan.
Buurtbeheerplan
In het buurtbeheerplan staan afspraken
over wie welke rol heeft bij het beheer
en de verhuur van Skaeve Huse. Daarin
wordt ook omschreven hoe meldingen
over mogelijke overlast worden opgepakt
en afgehandeld.

Maak het inbrekers niet te makkelijk

Veilig de zomer door!
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of dagje
uit. Maar ook een periode waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze een raam
open zien staan. Om het aantal woninginbraken deze zomer nog verder te verlagen
volgen hieronder een aantal tips:

Huisbezoek Sociaal Wijkteam

Er zit weer muziek in
Meneer Andriessen heeft er weer zin
in. Hij vroeg hulp bij het Sociaal Wijkteam Velserbroek en met hun goede
tips en adviezen kon hij verder met
zijn leven. Zijn eerste stap? Lid worden van de Kring van Draaiorgelvrienden!

Meneer Andriessen (niet zijn echte
naam) verhuist van Amsterdam naar
Velserbroek. Hij is 86 jaar, niet meer zo
goed ter been, en mist zijn vrienden en
kennissen uit de hoofdstad. Zijn dag invullen valt hem zwaar. Hij zoekt contact met het Sociaal Wijkteam, en bij

een huisbezoek kunnen ze allerlei handige tips en adviezen geven. Nu weet hij
hoe hij collectief vervoer kan aanvragen
bij de Wmo, zodat hij er weer zelfstandig
op uit kan. Hij weet welke activiteiten de
verschillende buurtcentra, zorgcentra en
verenigingen organiseren. Als hij vertelt
dat hij gek is op draaiorgels kan het wijkteam hem wijzen op de Kring van Draaiorgelvrienden, die ook een afdeling in
Haarlem heeft. Daar wordt hij gelijk lid
van. “Ik heb nu een veel beter idee waar
ik terecht kan,” zegt meneer Andriessen.
“En ook fijn, dat ze dat persoonlijk komen vertellen!” (foto: gemeente Velsen)

Op vakantie? Licht de buren in!
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten
en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes
water te geven, de auto af en toe eens op de
oprit te zetten en een lampje aan te doen.
Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het
mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in
te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor
zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al
gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
Bel 112 bij verdachte situaties!
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit uw woning
terwijl u er niet bent) direct de politie moeten
bellen via telefoonnummer 112, het nummer
voor spoed. Snel alarm slaan, betekent een
grotere kans om de inbrekers te pakken.

Iepenziekte geconstateerd in gemeente Velsen
Zoals elk jaar is er in de gemeente Velsen
weer iepenziekte geconstateerd. Deze
ziekte wordt verspreid door de iepenspintkever, die een schimmel meebrengt.
De gemeente verwijdert deze bomen zo
spoedig mogelijk om verdere besmetting
en verspreiding te voorkomen.

welking van de bladeren. Ook zie je in de
takken van de boom een donkere verkleuring. Dat betekent dat de vaatbundels in de
boom worden afgesloten. Dit is ook de oorzaak voor de totale teloorgang van de boom.
De schimmel verspreidt zich via de sapstroom van de boom.

Waarschuwing!
Het stamhout mag niet gebruikt worden
voor brandhout, omdat de iepenspintkever zich erin nestelt en eitjes legt tussen de
stam en de barst.

Omdat de bomen vaak onder de grond met
elkaar in contact staan, kunnen ze elkaar
besmetten met de ziekte. (foto’s: gemeente
Velsen)

Hoe te herkennen?
Iepenziekte herken je als eerste aan de ver-

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrek
inbrekers
niet te makk
makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

politiekeurmerk.nl

Naast deze tips blijft het natuurlijk van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en
sluitwerk op ramen en deuren. Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Vraag
hierover advies aan een PKVW-bedrijf. Erkende PKVW-bedrijven uit de buurt vindt
u op www.politiekeurmerk.nl/bewoners/
expert-inschakelen/vind-een-politiekeurmerk-expert.
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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.

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.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 2 juni 2018 tot en met 8
juni 2018 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
Zwaanstraat 39, plaatsen dakopbouw
(05/06/2018) 7583-2018
Eikenstraat 3, kappen boom (07/06/2018)
7689-2018
Orionweg ong., realiseren 94 appartementen (07/06/2018) 7693-2018
Havenkade 1, wijzigen bestemming kantoor naar wonen (08/06/2018) 77832018
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 176, plaatsen erfafscheiding (04/06/2018) 7487-2018
Pieter Janszstraat 5 en 7, transformeren woonhuis en voormalig kleuterschool
naar 10 woningen en appartementen
(06/06/2018) 7670-2018
Velsen-Zuid
van Tuyllweg 21, schilderen woonhuis
(03/06/2018) (gemeentelijk monument)
7448-2018
Amsterdamseweg ong. langs rijksweg A9,
aanleg werkterrein en werkinrit
t.b.v. herstel hoogspanningsverbinding
(08/06/2018) 7727-2018

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 45, vervangen en vergroten
dakkapel (05/06/2018) 7588-2018
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuisje (04/06/2018) 7744-2018
Broekbergenlaan 47,wijzigen toegang (trappenhuis) en splitsen bestaande bovenwoning in 2 zelfstandige appartementen
(08/06/2018) 7731-2018
J.T. Cremerlaan 59,vergroten zolderverdieping (08/06/2018) 7775-2018
Velserbroek
De Zeiler 138, legaliseren
(04/06/2018) 7571-2018

berging

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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Reaumurstraat 3B, wijzigen van bedrijfsgebouw naar 3 appartementen (04/06/2018)
4626-2018
Velserbroek
Linie 27, oprichten bijgebouw t.b.v. berging
en bed & breakfast, plaatsen 2 erfafscheidingen en sauna (06/06/2018) 3892-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Noord
7487-2018
Wijkeroogstraat 176 te
Velsen-Noord
het plaatsen van een erfafscheiding
(07/06/2018)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning:
brandveilig gebruik gebouw Schiplaan
2a IJmuiden
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken liggen met ingang
van 25 mei 2018 gedurende vijf weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om de
stukken in te zien kan contact worden opgenomen met de werkeenheid Vergunningen,
telefoon 140255. Tijdens deze periode van
terinzagelegging, kan een ieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden).
Voor het kenbaar maken van mondelinge
zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.

IJmuiden
Schiplaan 2a – brandveilig gebruik gebouw
(24/05/2018) 4402-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
Unimogs en Groter, op 20 en 21 oktober
2018 van 08:00 tot 13:00 uur, locatie: Kennemerstrand (04/06/2018)
7460-2018
Festival Uit, op 15 juli 2018 van 14:00 tot
20:00 uur, locatie: terrein voor Stadsschouwburg
Velsen,
Groeneweg
71
(05/06/2018) 7538-2018
Huttenbouw Velserbroek 2018, op 23, 24, 25
en 26 juli 2018, locatie: Grote Buitendijk t.o.
214 (07/06/2018) 7699-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
verkoop vis, op dinsdag, woensdag, donderdag, locatie: Lange Nieuwstraat t.o. Stals
(31/05/2018) 7388-2018
verkoop vis, op vrijdag, locatie: Planetenweg
to. nr. 76 te IJmuiden (31/05/2018) 73962018

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 voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aange-

vraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Celsiusstraat ong., oprichten 12 garageboxen en overkapping t.b.v. stalling fietsen
(08/06/2018) 2757-2018
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 125 en 125a, splitsen
bovenverdieping in 2 appartementen
(08/06/2018) 4375-2018
Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., plaatsen evenementen
display (04/06/2018) 5131-2018

Cotélaan 23, wijzigen
(04/06/2018) 5248-2018

voorgevel

Verleende evenementen vergunningen
APV artikel 2:17

Molenveltlaan 35, plaatsen
(07/06/2018) 6388-2018

dakkapel

IJmuiden
Ronde om Noord Holland, op 22 juni 2018
van 18:00 tot 00:00 uur en 23 juni 2018 van
08:00 tot 00:00 uur, Locatie Seaport Marina
(04/06/2018) 4422-2018

Santpoort-Zuid
weiland ten zuiden van de Van Dalenlaan
en ten oosten van de Bloemendaalsestraatweg 4, maken en verbreden van watergangen, het plaatsen van dammen en duikers
(04/06/2018) 4698-2018
Wüstelaan 52, kappen boom (08/06/2018)
6539-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, legaliseren
werk (04/06/2048) 5650-2018

hek-

Velsen-Noord
5378-2018
Dorpsfeest Velsen-Noord,
op 15 juni 2018 van 16: tot 24:00 uur, 16 juni
2018 van 10:00 tot 24:00 uur, 17 juni 2018
van 10:00 tot 20:30 uur, locatie: evenemententerrein Stratingplantsoen (11/06/2018)
Velserbroek
Avondvierdaagse Velserbroek, 12 t/m 15
juni 2018 van 17:30 tot 21:00 uur, locatie: door Velserbroek en directe omgeving
(08/06/2018) 5118-2018

Infopagina
14 juni 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestem-mingsplan vast te stellen voor Skaeve Huse aan de Broekeroog in Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan Skaeve Huse maakt de realisatie van zes woningen mogelijk aan de
Broekeroog in Velserbroek. In eerste instantie worden er drie woningen gerealiseerd. Dit is
een bijzondere woonvoorziening met kleine zelfstandige woningen met op maat toegesneden zorg en begeleiding voor bewoners. De wooneenheden zijn bedoeld voor personen die
door hun leefwijze structureel overlast geven in hun woonomgeving.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Broekeroog, nabij de kern Velserbroek. Momenteel is het perceel
in gebruik door IJmond Werkt en staat hier een keet.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Skaeve Huse met IDN: NL.IMRO.0453.BP1306SKAEVEHUSE1-O001 ligt met ingang van 15 juni 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende
onderzoeken en rapportages ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden, de
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en is het digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het

ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan: Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, Onder vemelding van zaaknummer 7830-2018. Of via
ro@velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Skaeve Huse”. Vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255-567200.

Ontwerpbestemmingsplan Orionweg, Wet geluidhinder en m.e.r.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Orionweg in IJmuiden.
Daartoe worden het ontwerpbestemmingsplan Orionweg, het ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh)
en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vanaf
vrijdag 15 juni tot met donderdag 26 juli
2018 ter visie gelegd.

het gelijk zetten van blok twee en drie op dezelfde rooilijn door het verschuiven van de
blokken richting de Orionweg, het vrijmaken van de duinrand door het laten vervallen
van enkele parkeerplaatsen en verharding
en het laten vervallen van de parkeerplaatsen langs de Orionweg onder de bestaande
flat waardoor tevens de daar gelegen groenstrook in zijn huidige vorm kan blijven behouden.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur aan de Orionweg.
De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte portiekflat. De inmiddels gesloopte flat bestond uit
144 woningen en voorzag in een belangrijke
huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen
woongebouwen bieden een mix van koop (21
woningen) en sociale huur (73 woningen).
De kwaliteit van de woningen, maar ook van
de buitenruimte wordt met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.

Hogere waarden
Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst
aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de drie nieuwe
woongebouwen, vanwege de aanwezige geluidszone van het Industrieterrein IJmond
en het verkeer op de Orionweg, hoger is dan
de wettelijke voorkeurswaarde die is opgenomen in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen
van deze voorkeurswaarde. Het college van
burgemeester en wethouders wil voor het
plan gebruik maken van deze mogelijkheid
en heeft het ontwerp van het besluit hogere
waarden opgesteld. De raad kan het plan pas
vaststellen nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

In verband met het op 31 mei 2018 genomen
m.e.r.-beoordelingsbesluit, het doorvoeren
van enkele wijzigingen en het gelijktijdig ter
visie leggen van het ontwerpbesluit hogere
waarden, wordt het ontwerpbestemmingsplan Orionweg opnieuw ter inzage gelegd.
De doorgevoerde wijzigingen bestaan uit

M.e.r-beoordeling
Voor het nieuwe bestemmingsplan is een

m.e.r.-aanmeldnotitie ingediend in het kader van de Wet milieubeheer. De aanmeldnotitie is getoetst aan de criteria van 7.17
van de Wet milieubeheer. De raad heeft
besloten dat geen milieueffectrapportage
hoeft te worden opgesteld voor de ontwikkeling.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de wijk Zeewijk.
Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de noordzijde de haven van
IJmuiden.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg (idn: NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1-O002) ligt met ingang van 15 juni
2018 gedurende zes weken tijdens openingsuren voor een ieder ter inzage in het
gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
en de centrale bibliotheek, Dudokplein 16,
IJmuiden. Daarnaast is het plan digitaal in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
ligt met ingang van 15 juni 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter visie bij de
Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein
48b 1948 LC te Beverwijk op werkdagen van
9.00 uur tot 17.00 uur.

Zienswijze indienen
Op de volgende onderdelen kunnen zienswijzen worden ingediend:
Bestemmingsplan
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op
het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u
door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder
vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Orionweg”, of per e-mail aan ro@velsen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge
inspraakreactie kunt u een afspraak maken
met de afdeling EWR, via telefoonnummer
0255-567200.
Hogere waarden
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk
dan wel mondeling zienswijzen kenbaar
maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen
kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze
ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde
Wet geluidhinder bestemmingsplan Orionweg”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer
0251-263863.

Kapmelding
Straat
Santpoortse Dreef voor nr 156
Begraafplaats de Biezen

Plaats
Santpoort
Santpoort

Soort
Prunus
Kastanje

Reden
dood
slechte vitaliteit

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

Bornstraat 40, 1951 GK VELSEN-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het
KCC (Klant Contact Centrum) in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

