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Ruïne blijft voorlopig open
Vrijdag 14 juni is het contract ondertekend waarmee de Ruïne van
Brederode in Santpoort-Zuid in de
komende twee jaar open zal zijn.
Dit contract is ondertekend door
Dimitri Arpad (Stichting Heerlijkheid Brederode) en Frans de Boer
(Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf).

‘‘Meer dan 700 jaar bepaalt het kasteel van Brederode de verbinding tussen het zuiden en het noorden van
Holland’’, aldus wethouder Wim Westerman. ‘‘Als er een historisch monument in Holland is, dan is Brederode
het wel. Een bezoek aan de grootste
ruïne is contact maken met eeuwenoude geschiedenis en cultuur. Een

jaar geleden leken boze plannen zulke
contacten onmogelijk te maken. Maar
gelukkig zijn die plannen nu tot eind
2014 opgeschort. En als het een beetje meezit blijft Brederode ook daarna
nog openbaar toegankelijk!’’
De ruïne is in ieder geval op woensdagmiddag, vrijdagmiddag, zaterdag
en zondag te bezoeken in de periode tussen april en november. Tijdens
schoolvakanties zijn ruimere openingstijden voorzien. Naast deze algemene openingstijden zijn er speciale educatieve programma’s voor de
scholen. De actuele openingstijden,
extra activiteiten en toegangsprijzen kunt u vinden op de website van
stichting Heerlijkheid Brederode.

Eerste watertappunt
Gezond gratis water voor iedereen in Velsen – op donderdag 13
juni 2013 nam wethouder Ronald
Vennik het eerste watertappunt in
gebruik samen met Harry Buyten
van PWN. Er komt een tweede bij
IJmuiderslag.

De gemeente en PWN stimuleren
Velsenaren om kraanwater te tappen
en te drinken. Nederlands kraanwater is van zeer goede kwaliteit en elk
flesje dat getapt wordt, scheelt afval – honderdduizenden flesjes per

De Bosbeekschuur geopend
De Bosbeekschuur aan de Velserhooftlaan in Santpoort-Noord
heeft haar deuren na een lange
periode van leegstand officieel
geopend. Samen met de heer van
der Lubbe voorzitter van Stichting Korenmolen De Zandhaas
heeft wethouder Te Beest woensdag 19 juni de Bosbeekschuur
feestelijk in gebruik genomen.

dienen om de schuur nieuw leven in
te blazen. Van belang was onder andere dat het plan zou passen in het
nieuw vast te stellen bestemmingsplan De Leck en de Bergen waarin de schuur de nieuwe bestemmingen kreeg zoals “maatschappelijk”en
“lichte horeca”. Verder was de relatie met de omgeving van belang en
de status gemeentelijk monument.

De schuur stond geruime tijd leeg
nadat deze niet meer werd gebruikt
als wijkpost van de gemeente Velsen.
Zo nu en dan kwamen er verzoeken
binnen om de schuur te mogen huren of te gebruiken. Omdat er meerdere gegadigden waren, is besloten
een selectieprocedure te starten. Op
deze manier was er voor iedereen
een mogelijkheid om een plan in te

Stichting Korenmolen De Zandhaas
kwam als beste kandidaat naar voren. Zij zullen de Bosbeekschuur
gaan huren en o.a. gebruiken als educatieve ruimte en ontvangstruimte voor de molen De Zandhaas, als
keuken voor bakworkshops, als vergaderruimte voor lokale verenigingen en een gedeelte als opslag. (foto:
Reinder Weidijk)

jaar. Het tappunt past ook goed bij
het duurzaamheidsprogramma ‘Stad
van Zon, Zee en Wind’ van Velsen.
Het eerste tappunt van Velsen staat
op Plein 1945; het tweede komt bij
IJmuiderslag. De tappunten zijn tot
en met november te gebruiken. In
de vorstperiode haalt PWN ze weg,
controleert ze en slaat ze op tot de
volgende lente. De watertappunten
zijn een initiatief van de gemeente
Velsen en waterleidingbedrijf PWN.
(foto: Reinder Weidijk)

Klimmen en een glijbaan
Een glijbaan en een speeltoestel
waarop je kunt klimmen en klauteren – dat willen kinderen uit de
omgeving van Waterdrieblad en
Pijlkruid voor speelplekken die
daar komen. Ze gaven hun wensen door via internet.

Wil je een glijbaan, een schommel of een trapeze? Wil je politie of
cowboy spelen, klimmen en klauteren, of fietsen en steppen? Kinderen van 0 tot 12 jaar konden zeggen wat ze het liefste willen doen
op de speelplekken Waterdrieblad
en Pijlkruid in Velserbroek, die
dit jaar worden opgeknapt. Ze vulden met elkaar 17 vragenlijsten in
waarin ze punten gaven aan de top
tien van speeltoestellen en spellen.
Kinderen van 0 tot 6 jaar willen het
liefst een glijbaan. Kinderen van 6

tot 12 jaar willen graag een groot
speeltoestel waarop je kunt klimmen en klauteren. De ouders van
de kinderen willen graag dat er
niet gevoetbald wordt; daar zijn de
plekken niet geschikt voor.
Deze uitkomsten kwamen naar
voren op een bijeenkomst in mei.
Het goedgekeurde verslag staat op
www.velsen.nl > meeprateninvelsen > samenspraak > speelplekken.
Op de site stond vooraf informatie
over de speelplekken en de plannen voor de nieuwe inrichting ervan.
De verdere ontwikkeling van de
speelplekken is ook via de site te
volgen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen eind 2013 de speelplekken in gebruik genomen worden.
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25 juni Kennemer Theater

Informatie luchtkwaliteit
Alles wat u over fijn stof in de
IJmond wilt weten, komt aan de
orde op de informatieavond op
25 juni in het Kennemer Theater
in Beverwijk. Vooraf kunt u al vragen insturen.

YSY Ronde Noord-Holland
Wethouder Vennik reikte zaterdag 15 juni de prijzen uit aan de deelnemers
van de YSY Ronde van Noord-Holland. Wethouder Vennik gaf aan dat het
evenement een hoop reuring met zich mee brengt voor de ondernemers bij
Jachthaven Seaport Marina en dat is een goede zaak. Op de foto reikt de wethouder de tweede prijs uit aan de heer Stephan Nunnink in de categorie
tourklasse. (foto: Tessa Heerschop)

baal een daling van 3 tot 7 microgram per m3. Daarmee wordt aan de
normen voor fijn stof voldaan. De daling komt vooral door het weer: minder oostenwind en meer neerslag.

Wat doet fijn stof met de gezondheid? Welke andere stoffen nog
meer? Wat hebben de gemeenten in
de IJmond gezamenlijk gedaan aan
de luchtkwaliteit? Deze en allerlei
andere belangrijke zaken over luchtkwaliteit komen op dinsdag 25 juni
in het Kennemer Theater aan de orde.

De vier IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen organiseren samen een bijeenkomst op dinsdag 25 juni 2013 in het
Kennemer Theater om de inwoners
te informeren over luchtkwaliteit.
Iedereen is van harte welkom vanaf
19.00 uur. Het programma begint om
19.30 uur en duurt uiterlijk tot 22.30
uur.

De provincie Noord-Holland meet
de luchtkwaliteit continu. Elk jaar
analyseert en publiceert de provincie de meetresultaten in het datarapport Luchtkwaliteit. De resultaten van 2012 zijn eind mei bekendgemaakt. In dat jaar was de concentratie fijn stof lager dan in 2011 – glo-

Vragen over de luchtkwaliteit in de
IJmond kunt u vooraf insturen via
www.milieudienst-ijmond.nl/luchtkwaliteit. Dan wordt de informatie
voor die avond daarop afgestemd.
Uiteraard kunt u op de avond zelf
ook vragen stellen. Aanmelden is
niet nodig.

Controleactie bedrijfspanden havengebied IJmuiden
Het havengebied van IJmuiden is
een economische factor van belang voor Velsen. De bedrijfspanden moeten dan ook de bestemming hebben die er voor staat.
Het gebied werd er 18 juni op gecontroleerd.

Op dinsdagavond 18 juni 2013 heeft
in het havengebied van IJmuiden
een controle plaatsgevonden waarbij bedrijfspanden gecontroleerd
werden op gebruik voor zaken die
strijdig zijn met het vigerend bestemmingsplan. Bij deze controleactie is nauw samengewerkt door het
Openbaar Ministerie, de Politie, de
Belastingdienst/Douane en de gemeente Velsen. Bij deze controle is
een aantal panden bezocht waarbij

illegale bewoning is geconstateerd.
Betrokken bewoners zijn aangezegd
om legale woonruimte te vinden. De
betreffende panden zullen overeenkomstig de bestemming tot volledig
bedrijfspanden moeten worden verbouwd door de desbetreffende eigenaar.
De havens van de gemeente Velsen
vormen een dynamisch gebied, gelegen aan de monding van het Noordzeekanaal. Het havengebied is veruit
het belangrijkste centrum van economische activiteit binnen de gemeente Velsen en verdient het dan
ook om als zodanig te worden gekoesterd.
Uit de door de gemeenteraad van

Velsen vastgestelde ‘Visie op Velsen
2025: Kennisrijk werken in Velsen’
blijkt het duidelijke voornemen om
de belangrijke positie van het havengebied verder uit te breiden. Daarom is het van belang dat situaties die
strijdig zijn met deze visie door gezamenlijk optreden van de ketenpartners worden bestreden met het oog
op een aantrekkelijk en dynamisch
havengebied.
Tijdens de controle heeft er eveneens een verkeerscontrole plaatsgevonden. Het resultaat van deze controle was dat meerdere auto’s in beslag zijn genomen en er een bedrag
van ruim € 35.000,-- aan openstaande belastingschulden is geïnd. Tevens is ook op alcoholgebruik gecon-

troleerd.
Franc Weerwind, burgemeester van
Velsen: “Ik ben zeer tevreden met
deze actie als start van een reeks
van controles in de komende jaren.
De prima samenwerking met de verschillende partners blijkt daarbij
een belangrijke factor. Deze controleacties zullen uiteindelijk leiden tot
een versterking van de economische
mogelijkheden van dit unieke havengebied.’’

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

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 8 juni 2013 tot en met 14 juni 2013 de
volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 34, plaatsen dakopbouw (13/06/2013) w13.000215
Omgeving Zoutmanstraat en Stolstraat ong., kappen zes bomen
(13/06/2013) w13.000216
Evertsenstraat 4D en 4E, wijzigen gevel (14/06/2013) w13.000217

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong.; Terrasweg ong.
Broekbergerplein ong., Hagelingerweg ong. (winkelgebied), realiseren reclamedragers met banieren
(10/06/2013) w13.000212
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 12, aanbouw eerste verdieping (12/06/2013)
w13.000214
Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Rijksweg 501, uitbreiding hoofdkantoor (12/06/2013) w13.000213
Velsen-Noord
Geen mededelingen
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.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:
IJmuiden
Badweg 38c, het ingraven van
twee zeecontainers (08/04/2013)
w13.000131
Genieweg 42, renoveren gemeentelijk
monument (08/05/2013) w13.000172

Besluiten
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 (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, loca-

tie Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan
alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend. Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de
verzenddatum van het besluit is
tussen haakjes vermeld):

Geweigerde omgevingsvergunning – reguliere procedure
IJmuiden
Van Speijkstraat 18rd, legalisatie en verbouw serre (14/06/2013)
w13.000160

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

IJmuiden
Trawlerkade 58, revitaliseren gevel
en wijzigen inrichting (14/06/2013)
W13.000130
Boerhaavestraat 8, plaatsen dakopbouw (14/06/2013) w13.000154

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Klipper 47, plaatsen aanbouw en
veranderen voorgevel (12/06/2013)
w13.000156

Driehuis
Geen mededelingen
Evenementenvergunning – artikel 2:17 APV
14 juli 2013, open dag terrein Volkstuinders Vereniging Wijkeroog,
Wijkermeerweg 5 te Velsen Noord
(17/06/2013) u13.004737;
21 en 22 juni 2013, dorpsfeest Driehuis, Driehuizerkerkweg te Driehuis
(17/06/2013) u13.004141.

Toezicht diverse wetten
Het College van Burgemeester en Wethouders van Velsen
en de Burgemeester van Velsen hebben besloten, onder intrekking van besluit U10.008149
van 1 oktober 2010, om de volgende medewerkers van de Gemeente Velsen met personeelnummers 16858, 16546, 16539,
16812, 16513 en 16605 aan te wijzen als toezichthouder op de naleving van de Woningwet, Wet
Ruimtelijke Ordening, Algemeen
Plaatselijke Verordening, Monumentenwet, Algemene Wet Be-

stuursrecht, Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en de
daarop gebaseerde regelingen
(AmvB’s en verordeningen zoals
de Bouwverordening en het Gebruiksbesluit);

Iedere belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1 lid
1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van
Velsen. Dit moet worden gericht

aan Burgemeester en Wethouders
van Velsen, t.a.v. afdeling Algemene
Zaken, Dudokplein 1, Postbus 465,
1970 AL IJMUIDEN.
Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het bezwaarschrift voor het einde van deze termijn per post bezorgen. Het is
dan bovendien noodzakelijk dat het
niet later dan een week na afloop
van de termijn is ontvangen.
Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

a) naam en adres van de belanghebbende;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaarschrift is
gericht;
d)de gronden van het bezwaar;
e) een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander,
namens hem, wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het
besluit waartegen het bezwaar is
gericht, mee te zenden. >>>

Inspreken tijdens de Carrousel
Over het onderwerp van deze sessie kan niet worden ingesproken.

Een reportage van deze sessie is terug te zien in de week na de vergadering op
Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

BMG krijgt
dwangsom
voor Velserend

Zusjes Kossen schenken
vlecht aan Haarwens
voor Haarwens. Allemaal verschillende haarsoorten en lengtes. Maar liefst 15 kinderen hebben hun haren eraf laten knippen voor de stichting. Om 5 uur
waren Mandy & Debbie aan de
beurt. Het was wel even spannend, maar hun haar werd goed
geknipt en ze waren beiden heel
blij met hun mooie, kortere haar.
Ze hebben dan ook al veel positieve en leuke reacties gehad op
hun nieuwe uiterlijk. Want eerst
hadden de zusjes een hele bos
haar, Mandy had allemaal krullen en Debbie had een hele bos
blond steil haar. Toch hebben zij
nog genoeg haar over zoals op
de foto te zien is.
Wil jij ook je vlecht schenken aan
stichting Haarwens. Kijk dan op
www.haarwensen.nl en maak de
kinderen blij.

Santpoort-Zuid - De gemeente Velsen heeft BMG Vastgoed
BV op 14 juni een last onder
dwangsom van 150.000 euro
opgelegd. De projectontwikkelaar heeft namelijk zonder vergunning een aarden wal en beplanting bij het perceel Velserenderlaan 7 en 11 aangelegd.
De gemeente heeft aanvankelijk een termijn van drie weken
ingesteld om de projectontwikkelaar de tijd gegeven een
zienswijze in te dienen. Deze
aanvraag is ontvangen maar
niet volledig. Daarom heeft de
gemeente BMG opnieuw een
maand de tijd gegeven om de
ontbrekende stukken aan te leveren. Na deze maand kan het
college besluiten de aanvraag
buiten behandeling te stellen.
Dan wordt bezien welke maatregelen nodig zijn om te handhaven. Als BMG de gevraagde
stukken aanlevert, kan worden
verder gegaan met de behandeling van de aanvraag.
Redactie de Jutter/de Hofgeest
De afgelopen weken zijn bij het
opmaken van de Infopagina en
Bekendmakingen van de gemeente Velsen enkele vervelende fouten gemaakt, die hebben
geleid tot foutieve of onvolledige
berichtgeving. Wij bieden hiervoor
onze excuses aan.

Rectificatie

IJmuiden - De zusjes Mandy
& Debbie Kossen uit IJmuiden
hadden het er eerder wel eens
over om hun haar te doneren
aan stichting Haarwens voor kinderen die chronisch ziek zijn of
door medicijnen geen haar meer
hebben. Van lang haar kunnen
prachtige pruiken voor ze worden gemaakt. Toen zij zaterdag 8
juni de Jutter lazen met de oproep twijfelden zij geen moment
en hebben gelijk een afspraak
gemaakt bij Cendré Haarmode.
Dezelfde middag nog hebben zij
laten meten of hun haar echt wel
25 centimeter lang was, want
daar twijfelde Mandy over omdat
haar krullende haar korter lijkt.
Vorige week woensdag zijn de
kappers van Cendré Haarmode
de hele middag bezig geweest
met het afknippen van vlechten

IJmondtrekkers
organiseert Scoutingloop
IJmuiden - Woensdag 26 juni organiseert Scoutinggroep de
IJmondtrekkers wederom een
hardloopwedstrijd door natuurgebied de Heerenduinen. Deze wedstrijd wordt in samenwerking met Atletiekvereniging Suomi gehouden. Ook dit jaar zijn er
twee routes die dwars door natuurgebied de Heerenduinen
gaan. Lopers kunnen kiezen voor
een afstand van 5,4 of 10 kilometer.
Om 19.30 uur gaan beide afstanden van start bij het clubhuis
aan de Heerenduinweg (achter
de tennisbaan) in IJmuiden. Alle lopers krijgen na afloop een
aandenken. Deelname aan deze loop kost 8 euro als u na 19
juni inschrijft, tot die datum betaalt u slechts 5 euro. De inschrijving loopt via www.ijmondtrekkers.nl. Onder het motto ‘Help
de IJmondtrekkers de winter
door’ zal de opbrengst van deze scoutingloop ten goede ko-

men aan een cv-installatie voor
het clubhuis. Tot nu toe werden deze altijd met gaskachels
verwarmd maar vanwege nieuwe eisen van de brandweer mogen we geen open verwarmingstoestellen meer gebruiken in onze gebouwen. Daarom leggen de
IJmondtrekkers nu een cv-installatie aan.
Voor en na de wedstrijd kunnen mensen ter plekke ook delen materiaal sponsoren voor een
klein bedrag. Daarnaast heeft
de scoutinggroep een ‘crowdfunding campagne’ opgezet om
geld in te zamelen. Crowdfunding is een alternatieve manier
om een project te financieren.
Via www.ijmondtrekkers.nl kunt
u doorklikken naar de website
waar u een bedrag kunt doneren
aan de IJmondtrekkers waarmee
zij dit project kunnen betalen. Bij
een donatie van 10 euro zal uw
naam op onze cv-wand geplaatst
worden.
Redactie de Jutter/de Hofgeest
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Een reportage van deze sessie is terug te zien in de week na de vergadering op
Seaport TV en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

Structuurvisie Velsen 2025

Het enige onderwerp van de avond is:
Op woensdag 26 juni 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in
Velsen-Zuid.

De nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek
van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl
Over de structuurvisie Velsen 2025 kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Raadsplein 26 juni 2013
>>> Een bezwaarschrift schorst
niet de werking van dit besluit. Indien onverwijlde spoed dat vereist

kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een voorlopige
voorziening worden gevraagd aan

de Voorzieningenrechter: Rechtbank Haarlem, Voorzieningenrechter, Sector bestuursrecht, Postbus

1621, 2003 BR Haarlem.

Toezicht diverse wetten (vervolg)
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