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Bijeenkomst over hulp
bij ondernemers in nood
Hoe voorkom je als ondernemer
dat je in financieel zwaar weer
terechtkomt? De gemeente Velsen en het Instituut Midden-en
Kleinbedrijf (IMK) willen daarbij helpen. Op 2 juli aanstaande
is er een bijeenkomst in het gemeentehuis. Aanvang: 19.30 uur.
Vanaf 19.15 uur kunt u inlopen in
de Burgerzaal aan het Plein 1945.
Wethouder Annette Baerveldt
opent de bijeenkomst, die uiterlijk 21.00 uur eindigt.

155
Als alles goed gaat met je bedrijf,
staat iedereen in de rij. Maar gaat
het minder, dan sta je er als ondernemer vaak alleen voor. Daarom is ‘155-red-een-bedrijf’ opgericht. Onafhankelijk, deskundig en
met passie voor ondernemers. 155
is een initiatief van het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf. De gemeente Velsen heeft zich
hierbij aangesloten, daarom kunt
u– als inwoner van Velsen - kosteloos gebruik maken van de hulp.

Trek op tijd aan de bel
Het doel van deze informatiebijeenkomst is om tijdig in gesprek te
komen met ondernemers die zich
in zwaar weer bevinden of financiele tegenslagen verwachten. De ervaring leert, dat veel ondernemers
te laat (financiële) hulp zoeken uit
schaamte of onwetendheid. Trek
daarom op tijd aan de bel. Ook uw
intermediairs, vrienden en familie
zijn belangrijke gesprekspartners
voor IMK. Meer dan 30.000 ondernemers in Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of
begeleid door IMK.
Informatie
Wij stellen het op prijs als u via de
mail laat weten of u kunt komen;
binnenlopen kan ook. Aanmelding
kan via schuldhulpverlening@velsen.nl onder vermelding van ‘ IMK
2 juli’. Voor vragen kunt u contact
opnemen met mevrouw E. Neijssel,
telefoon 0255-567200. U kunt ook
kijken op de site www.155.nl.

Franc Weerwind voorgedragen als nieuwe
burgemeester van Almere
Op 11 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Almere Franc Weerwind voorgedragen als de nieuwe
burgemeester van deze gemeente. Franc Weerwind is bijna zes
jaar burgemeester van Velsen.

Procedure
De voordracht van de gemeenteraad
van Almere gaat nu naar de Com-

missaris van de Koning in de Provincie Flevoland en vervolgens naar
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning. Wanneer Franc Weerwind zijn
werkzaamheden in Almere begint is
dus nu nog niet duidelijk. Tot aan het
moment van zijn benoeming blijft
hij zijn werkzaamheden voor Velsen
verrichten. (foto: Reinder Weidijk)

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen ze
met een wijkmobiel naar u toe. Op
maandag 22 juni staat het wijkteam klaar aan de Weid in Velserbroek en op donderdagavond 25
juni op het Zeewijkplein in Zee-en
Duinwijk.

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

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

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

gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden
en horen uw suggesties graag. Met al
uw opmerkingen, vragen en ideeën
over de leefbaarheid in de wijk kunt
u bij hen terecht. U krijgt er een kopje koffie of thee bij.
In Velserbroek staat het wijkmobiel
op 22 juni van 15.00 tot 17.00 uur. En
op 25 juni aan het Zeewijkplein van
19.00 tot 21.00 uur. Meer informatie
of vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen: 0255-567369.

vragen van paspoorten en identiteitskaarten. U dient hiervoor wel
telefonisch (dus niet digitaal via
de website) een afspraak te maken.
Het nummer is 140255 of 0255567200.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!
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Pink Panel onderzoek
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen – hoe
veilig voelen zij zich in Kennemerland? Het Bureau Discriminatie
Kennemerland wil dat graag weten. Doe vóór 1 juli mee aan het
digitale Pink Panel onderzoek.

Hoe veilig voelt u zich als lesbische
vrouw, homoseksuele man of biseksueel? Kunt u open zijn over uw seksuele gerichtheid in uw eigen wijk,
op het werk en bij de sportvereniging? Het Bureau Discriminatie
Kennemerland wil dat graag weten.
Het Pink Panel onderzoek – dat geregeld wordt gedaan – gaat dit keer

wat uitgebreider in op ervaringen in
uw eigen woonwijk en duurt slechts
10 minuten.
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen uit Velsen
worden opgeroepen om de enquête
in te vullen; tot nu toe is de respons
uit deze gemeente laag. De antwoorden zijn anoniem, worden alleen gebruikt voor onderzoek en nooit doorgegeven aan anderen.
Ga voor 1 juli naar http://pp2015.
questionpro.com of naar de website van Bureau Discriminatie Kennemerland http://bdkennemerland.nl/
index.php?p=nieuws&ID=389.

Wegwerkzaamheden
Parkweg bijna klaar
Tussen 1 juni en 15 juni is er hard
gewerkt aan de Parkweg in Velsen
Zuid. Vooral op zaterdag 13 juni
gaf dit overlast voor het verkeer.

Een kruising was in 1 richting afgesloten waardoor er files ontstonden
in IJmuiden, Driehuis en SantpoortNoord. Bezoekers die met de auto naar Beeckestijnpop reden, hadden eveneens last van de omleiding
en het filerijden. Op zaterdagmiddag
en op zondag ging het beter, al was er
nog steeds sprake van veel verkeer.

Nu de werkzaamheden bijna klaar
zijn, wordt gekeken of de herinrichting het gewenste effect heeft: verbetering van de doorstroming van
het auto- en busverkeer. Iedere gewenste bestemming heeft nu, anders
dan voorheen, een eigen rijstrook
waardoor voorsorteren eenvoudiger wordt. Ook is de afslag richting ’s
Gravenlust verlengd. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat
er minder lange rijen staan voor de
stoplichten bij de Parkweg. (foto: Ko
van Leeuwen)

Blauwe kratten in de grond
Voor de entree van het gemeentehuis aan het Dudokplein zijn
blauwe kunststofkratten in de
grond geplaatst. Wat zijn dat
voor kratten en waarom ondergronds?

De blauwe kratten zijn zogenoemde
infiltratiekratten, waardoor regenwater langzaam kan infiltreren in de
zandige bodem van IJmuiden. Het
gaat om regenwater dat op de bestrating en op de daken van de winkels langs het Dudokplein en Plein
1945 valt.
Tot nu toe werd dat regenwater afgevoerd naar het riool. Het schone
regenwater werd daarbij vermengd
met vuilwater en afgevoerd naar de
rioolwaterzuivering. Hier wordt dit

water tegen hoge kosten gereinigd.
De gemeente en het hoogheemraadschap streven er naar om schoon
regenwater gescheiden te houden
van vuilwater, zodat alleen vuilwater hoeft te worden gezuiverd. Dat
is veel goedkoper en komt ten goede
aan de belastingbetaler. Door het regenwater af te koppelen van de riolering wapenen we ons ook beter tegen steeds zwaarder worden regenbuien in de zomer.
Op het Dudokplein zijn 228 kratten
ingegraven. In totaal drie lagen op
elkaar over een lengte van 25 meter,
waarin 100 m3 regenwater geborgen
kan worden. Op de infiltratiekratten
wordt ongeveer 5000 m2 meter oppervlak aangesloten. (foto: gemeente Velsen)

Afvalbrengstation geopend
Het nieuwe ABS in Beverwijk is
vorige week officieel geopend.
Goed nieuws dus voor de bewoners in Velsen Noord.

Beverwijk betekent een prima aanvulling op het bestaande afvalbrengstation aan de Amsterdamseweg in Velsen Zuid. ABS Beverwijk
is gelegen op het BUKO Bedrijven-

park 1 langs de Westelijke Randweg
in Beverwijk. De openingstijden
voor beide HVC afvalbrengstations
zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Bewoners
kunnen kosteloos afval brengen. Er
is geen 500 kilo grens meer. U heeft
een afvalpas nodig voor de toegang
naar het ABS.
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22 juni in gemeentehuis Velsen

Pubers en geld: ouderavond
Hoe voorkom ik het eeuwige gezeur van mijn puber over geld?
En hoeveel kleedgeld moet ik geven? Vraagt u zich dat als ouder
ook wel eens af? Jongeren willen
tegenwoordig meedoen aan alle trends. En dan straks ook nog
studeren, kan je beter lenen of
eerst werken en sparen?

Gemeente maakt afspraken
met woningcorporaties
Woensdag 10 juni jl. hebben drie
woningcorporaties:
Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen, Brederode Wonen en de gemeente Velsen een overeenkomst ondertekend. Daarbij zijn afspraken vastgelegd, die gaan over de
ontwikkeling van de huurwoningvoorraad, duurzaamheid, huisvesting van specifieke doelgroepen,
woonruimteverdeling, wonen en
zorg en leefbaarheid. De afspraken gelden tot en met 2016.

Opmaat naar concrete afspraken
De nieuwe Woningwet, die per 1 juli 2015 in gaat, is sterk van invloed
op de rol- en taakverdeling van de
gemeente en de woningcorporaties.
Dat is dan ook de reden dat de afspraken nu vooral gaan over afstemming, informatie-uitwisseling en
regelmatig contact. Dit als opmaat
naar meer concrete prestatieafspraken. Belangrijk aandachtpunt daarbij is dat de huurdersorganisaties in
de nabije toekomst een volwaardig
partner worden bij het vaststellen

van de prestatieafspraken. Nu hebben zij nog een adviserende rol.
Een aantal afspraken uitgelicht
Jaarlijks bekijken de corporaties en
de gemeente hoeveel en welke huurwoningen er minimaal nodig zijn. Er
zijn ook afspraken gemaakt over de
samenwerking bij nieuwbouw, renovatie en duurzaamheidsprojecten.
Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Ook als ze zorg
nodig hebben. Hierbij bespreken de
corporaties, de gemeente en de zorgorganisaties de toekomstige invulling van vraag en aanbod naar woonzorgvoorzieningen. Verder zijn er afspraken gemaakt over huisvesting
van mensen, die bijvoorbeeld vanuit de zorginstellingen opnieuw op
de woningmarkt komen en over het
voorkomen van huurachterstanden.
De gemeente en de woningcorporaties werken intensief samen als het
gaat om verbetering van de leefbaarheid en het tegengaan van woonfraude en andere vormen van woonoverlast.( foto: Reinder Weidijk)

Annemarie van Gaal, bekend van
het TV- programma ‘Een dubbeltje op zijn kant, is 22 juni in de gemeente Velsen. Zij geeft advies over
het omgaan met zakgeld en over het
nieuwe leenstelsel voor studiefinanciering. Daarnaast geeft theatergroep PlayBack door middel van
rollenspellen tips aan ouders voor
een goed gesprek met hun puber
over geld.

De ouderavond vindt plaats op
maandag 22 juni 2015 in de Burgerzaal van het stadhuis van Velsen, Dudokplein 1 in IJmuiden. Woont u in
de gemeente Velsen en bent u vader/
moeder van een puber in de leeftijd
van 14 tot en met 18 jaar? Dan bent u
van harte welkom! De avond start om
19:00 uur en wethouder Arjen Verkaik verzorgt de opening. De bijeenkomst sluit om uiterlijk 21.30 uur.
De toegang is gratis en vol is vol! U
kunt zich voor deze avond opgeven
door vóór 20 juni te laten weten met
hoeveel personen u komt via mailadres schuldhulpverlening@velsen.
nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Neijssel van
de gemeente Velsen, telefoon 0255567200.

Het Terras geopend
Met het omdraaien van de sleutel hebben wethouder Robert te Beest en directeur Allart van Deventer het dorpshuis Het Terras in Santpoort-Noord
vorige week donderdag feestelijk geopend. (foto: Reinder Weidijk)

Expositie ‘Naar zee, het DNA van vier badplaatsen’
Zaterdagmiddag 20 juni om
17.00 uur opent acteur en schrijver Peter Römer de tentoonstelling ‘Naar zee, het DNA van vier
badplaatsen’ in het ABC architectuurcentrum aan het Groot Heiland 47 in Haarlem. Daarin staan
vier badplaatsen in de regio Kennemerland/IJmond centraal. Het
gaat om Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden en Wijk aan Zee.
Deze plaatsen hebben ieder een
heel eigen geschiedenis en identiteit, maar hebben strand en zee
gemeen.

De expositie ‘Naar zee’ is een kennismaking met verleden, heden en toekomst van deze badplaatsen en toont
hun achterland, voorzieningen, natuur, bezoekers en bewoners. U bent
van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn! De tentoonstelling is te zien tot en met 30 september 2015. De toegang is gratis.
Tentoonstelling
Kenmerkend voor de kuststrook van
Zuid-Kennemerland en de IJmond
zijn zee, strand en duinen aan de
ene kant en een dichtbevolkt pol-

derlandschap – met Amsterdam als
grote stad – aan de andere kant. De
kuststrook is karakteristiek en zeker in de zomer en bij zonnig weer
geliefd. Zo ook de kustplaatsen
Zandvoort, Bloemendaal, IJmuiden
en Wijk aan Zee. Het zijn populaire plaatsen om te wonen en hebben
vooral op (dag)toeristen veel aantrekkingskracht.
Strand en zee
De expositie toont hoe de dorpen
zijn ontstaan, gegroeid en welke ambities er gekoesterd werden en wor-

den. Er wordt ingezoomd op de architectuur, de routes, maar ook op
economische, sociale en stedenbouwkundige ontwikkelingen. En
daarbij zal het ‘strand en zee-gevoel’
steeds zicht- en hoorbaar zijn. Meer
info: www.architectuurhaarlem.nl.
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Er worden zeven alternatieven onderzocht om de verbinding te verbeteren. Maar wat de één een prima
oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. Er is een artikelenserie gestart, waarin voor- en
tegenstanders per alternatief vertellen waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.

O

SINT
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De aannemerscombinatie VOC Overdag blijft er steeds 1 rijstrook
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steld.

Van A8 naar A9!
Dagelijks staan er files op de N203
en N246, omdat er geen goede
oost-westverbinding is tussen de
A8 en de A9. Deze verkeersproblemen leiden tot ernstige overlast in Krommenie en Assendelft,
zoals sluipverkeer, geluidhinder
en slechte luchtkwaliteit. Het project Verbinding A8-A9 zoekt daar
een oplossing voor.

NOORDSCHARWOUDE

Alternatief 5: Heemskerk
Dit alternatief maakt gebruik van
bestaande op- en afritten van de A9,
maar doorsnijdt het groene (weide)
gebied. De Stichting Houd Broekpolder Leefbaar is voorstander, omdat de aansluiting niet vlakbij deze woonwijk is. De Land-en Tuinbouw Organisatie (LTO) is, vanwege de doorsnijding van weiden, juist
niet voor dit alternatief. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u
hun argumenten lezen en bekijken
via een korte animatie.
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De samenwerkende partners zijn
de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen, Uitgeest, Zaanstad, de
stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.
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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.
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Tijdens de nachtafsluitingen
wordt het verkeer met gele bebording omgeleid via de afslag Beverwijk.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
juni 2015 tot en met 12 juni 2015
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
Middenhavenstraat 70, vernieuwen
voorgevel en dichtbouwen binnenplaats (12/06/2015) 9842-2015;
Kievitlaan 28, plaatsen dakkapel
(11/06/2015) 9700-2015;
Kromme Mijdrechtstraat 12, plaatsen dakkapel (11/06/2015) 97122015;
Lange Nieuwstraat 741, renoveren
voormalige V&D blok (11/06/2015)
9715-2015;
Kromhoutstraat 54 0026, legaliseren tussenvloer (10/06/2015) 99952015.

Driehuis
De Genestetlaan 28, plaatsen
schuur tegen zijgevel woonhuis
(08/06/2015) 9980-2015;
Driehuizerkerkweg 4 (gemeentelijk
monument), vergroten woning met
uitbouw (10/06/2015) 9635-2015.

bouwen woon/winkelpand tot 3 appartementen (09/06/2015) 95962015.

waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:

Velserbroek
Zon Bastion 23, kappen boom
(08/06/2015) 9380-2015.

Santpoort-Noord
Bickerlaan 2A, gebruiksvergunning tijdelijke huisvesting Bosbeekschool (10/06/2015) 9659-2015;
Broekbergenlaan ong., kappen boom
(08/06/2015) 9424-2015.

Velsen-Noord
Leeghwaterweg 7, plaatsen hekwerk
(10/06/2015) 9655-2015.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 489, plaatsen trapopgang t.b.v bovenwoning
(10/06/2015) 6242-2015.

Velsen-Zuid
Oosteinderweg 5, vergroten woning
(08/06/2015) 9389-2015;
Dr. Kuyperlaan 25, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(11/06/2015) 9758-2015.
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 71, plaatsen carport (10/06/2015) 9684-2015;
Bloemendaalsestraatweg 70, ver-

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
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn

Velsen-Noord
Platformweg 3, plaatsen loading
dock en herinrichten parkeerplaatsvoorzieningen (11/06/2015) 59132015
;
Lijndenweg 16, verbouwen distributiecentrum (11/06/2015) 58352015.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (11/06/2015)
6746-2015.
Kluijskenslaan 32, verlengen van
een schutting (11/06/2015) 62652015.

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 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.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 22rd, afwijken van verleende vergunning
(11/06/2015) 6280-2015;
Frans Naereboutstraat 4, wijzigen
gebruik bedrijfsruimte naar verkoopruimte (12/06/2015) 8826-2015;
Kievitlaan 19, vergroten tweede verdieping (15/06/2015) 3623-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 12, verplaatsen afmeersteiger (11/06/2015) 58422015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Vergunningen Algemene Plaat-

selijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrijmarkt, 26 september 2015, rondom Engelmunduskerk te VelsenZuid (15/06/2015) u15.003950.
Zomeravondmarkt, 19 juni en 21
augustus 2015, Kennemerlaan te
IJmuiden, (17/06/2015) u15.004018.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
Incidentele standplaatsvergunning
Oliebollen en gebakkraam, 15-11 t/m
31-12 2015, Hagelingerweg/Hoofdstraat (pleintje Bol en café Bartje)
te Santpoort-Noord, (09/06/2015)
u15.004428.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Wijkeroogstraat 104 t/m 174, vervangen 24 balkons (08/06/2015)
7860-2015;
Coymansstraat 12, aanhelen dak en
wand eerste verdieping en plaatsen twee lichtkoepels en lichttube
(04/06/2015) 7611-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunning- 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 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is het besluit in te zien op www.
velsen.nl via het menu: direct naar/
meer nieuws/ verleende omgevingsvergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0026GIENIEWEG50-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp
omgevingsvergunning en belanghebbenden 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 gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
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Besluiten (vervolg)
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:
Velsen-Zuid
Genieweg 50 - gedeeltelijke wijziging van stalgebouw naar kantoorruimten en het oprichten van fiet-

senberging met luifel (w14.000243)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen artikel 2:17 APV
Open dag Volkstuindersvereniging
Wijkeroog 12 juli 2015, Wijkermeer-

weg 5 te Velsen-Noord. (04/06/2015)
u15.003532.
Dorpsfeest Velsen-Noord, 19,20
en 21 juni 2015, Stratingplantsoen te Velsen-Noord (08/06/2015)
u15.002781.

Filmopnames vrijdag 12 juni 2015,
Middenhavenstraat 54 en omgeving ter hoogte van nummer 54
IJmuiden, Minister van Houtenlaan
(parkeerterrein) te Velsen-Zuid.
(08/06/2015) u15.004399.

Filmen artikel 2:12 APV

Nieuwe Huisvestingsverordening
Burgemeester en wethouders van Velsen maken met inachtneming van
artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 11 juni 2015 heeft besloten:

- de Huisvestingsverordening Velsen 2015 vast te stellen.
- de Huisvestingsverordening Velsen 2015 per 1 juli 2015 in werking te laten
treden;
- Per gelijke datum is de Huisvestingsverordening Velsen 2011 op grond van
artikel 51 van de Huisvestingswet 2014 vervallen.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.
Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente 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.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 12 mei 2015
een anterieure overeenkomst van
grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aanzien van het plangebied ‘H. Reptonstraat’ te Velserbroek.

De navolgende kadastrale percelen
maken deel uit van het plangebied:
gemeente Velsen, sectie P, nummers
4987, 4988 en 4990 gedeeltelijk. De
overeenkomst heeft betrekking op
de realisatie van 23 appartementen.

Een zakelijke beschrijving van de
inhoud van de overeenkomsten ligt
vanaf 19 juni 2015 tot en met 14 juli
2015 tijdens kantooruren ter inzage
bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden 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.

Ontwerp wijzigingsplan ‘De Visstek’
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij voornemens zijn om het wijzigingsplan
‘De Visstek’, vast te stellen.

Wat gaat er gebeuren?
Het plan ‘de Visstek’ in IJmuiden
West zal worden uitgevoerd conform eerdere besluitvorming van
het college en gemeenteraad. Met
het plan wordt een kiosk op de hoek
van de Planetenweg met de Bellatrixstraat mogelijk gemaakt. Voordat de vergunning verleend kan

worden, moet het bestaande bestemmingsplan worden gewijzigd.
Dit gebeurt door het vaststellen van
het wijzigingsplan. De gemeenteraad heeft hiervoor in het bestemmingsplan ‘IJmuiden West’ een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen.
Met het wijzigingsplan wijzigt het
College het bestemmingsplan zodat
de kiosk kan worden gebouwd.
Inzage in het plan
Van vrijdag 19 juni 2015 tot en met
donderdag 30 juli 2015 ligt het ont-

werpbestemmingsplan ter inzage
bij de receptie van het stadhuis en de
centrale bibliotheek. De openingstijden van het stadhuis zijn op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Het digitale bestemmingsplan
is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (IDN) is: NL.IMRO.0453.
WP0807DEVISSTEK1-O001.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen van vrij-

dag 19 juni 2015 tot en met donderdag 30 juli 2015 een zienswijze indienen op het plan. Dit doet u door
een brief te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden, onder vermelding van
‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan
‘De Visstek”. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer
0255-567200.

subsidiëring Amateurkunst Velsen te wijzigen in 50%.
2. de gewijzigde beleidsregel in werking te laten treden daags na publicatie.

1 te IJmuiden. De gewijzigde beleidsregel wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

Auto tegen
lichtmast en
over de kop

Ouderen maken schilderij
voor Vissenloop
IJmuiden - Samen met de deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom in Haarlem
heeft kunstenaar Michel van
Schie een prachtig schilderij
gemaakt voor de Vissenloop in
IJmuiden.
De deelnemers van Ontmoetingscentrum Houtstroom, onderdeel van Zorgbalans, hebben wekenlang met veel plezier
gewerkt aan het prachtige drieluik. Op het IJmuidense tafereel
zijn onder andere de Halkade, de
watertoren, de vuurtoren en het
gebouw van de KNRM te herkennen. Het schilderij werd op
31 mei tijdens de Vissenloop gebruikt als herdenkingswand om
extra aandacht te besteden aan

kankerpatiënten, ex-kankerpatiënten maar ook aan velen die
een dierbare verloren hebben.
Tijdens het evenement konden bezoekers en deelnemers
van de Vissersloop de naam van
een dierbare of een boodschap
schrijven op een speciaal daarvoor bestemd visje of mooie
schelp. Die visjes en schelpen
zijn bij het schilderij bevestigd,
waardoor samen met de bezoekers een heel bijzonder Vissenloopkunstwerk is gecreëerd. Het
kunstwerk is nu te bewonderen
in het Zee- en Havenmuseum in
IJmuiden.
Met de Vissenloop is bijna 30.000
euro opgehaald voor KWF Kankerfonds.

Trots én Midzomerfestival

Beeckestijn herleeft met
tal van evenementen
Velsen-Zuid - Zondag is er
weer een Trotsmarkt op Buitenplaats Beeckestijn. Een markt die
zich kenmerkt door puur, eerlijk
en heerlijk in de breedste zin
van het woord. De markt is een
samenstelling van aanbieders
die trots en passie hebben voor
hun producten. Of het nou hippe klompen zijn of ambachtelijke chutney, het kan en mag allemaal.
Zondag trekt deze editie van

Trots samen op met het Midzomerfestival 2015. Een bruisend
festival vol met activiteiten voor
het hele gezin. Het programma biedt muziek, theater, workshops, rondleidingen en lekker
eten en drinken.
Trots en het Midzomerfestival
zijn vrij van entree, er zal een
geringe parkeervergoeding gevraagd worden van 2 euro. De
festiviteiten zijn van 11.00 tot
18.00 uur.

Velsen-Noord - Een personenauto is afgelopen maandag aan het eind van de ochtend tegen een lichtmast geklapt en over de kop geslagen.
Dat gebeurde omstreeks 11.40
uur op de Rijk de Waalweg –
N197 ter hoogte van de kruising met de Wenckebachstraat
in Velsen-Noord. Twee andere auto’s raakten beschadigd,
doordat de kap van de lichtmast door de lucht vloog. Diverse hulpdiensten kwamen ter
plaatse voor assistentie. De bestuurder van de auto raakte gewond en is per ambulance naar
het ziekenhuis overgebracht.

Drukte
voor EHBZ
IJmuiden - Tijdens de Cultuurmarkt op zondag 7 juni op de Kennemerboulevard
waar EHBZ (Eerste Hulp bij
Zeehonden) Velsen stond met
een kraam, werd na een melding een dode zeehond door
het team uit de jachthaven van
Seaport Marina gehaald en afgevoerd. Later op de avond
werd de eerste pup (huiler) binnengehaald door EHBZ. Het
was een jong van vier dagen,
gewicht 9,6 kilo, met de navelstreng er nog aan. De huiler is na de eerste opvang bij
het EHBZ op maandag doorgebracht naar A-Seal in Stellendam. Op die maandag 8 juni werd de tweede pup binnengehaald, ongeveer zes dagen
jong,ook deze is na de eerste
opvang bij EHBZ, op dinsdag 9
juni doorgebracht naar A-Seal
in Stellendam, deze pup woog
iets meer dan 10 kilo. In deze zelfde week heeft het EHBZ
nog twee keer een pup overgebracht naar het A-Seal, ook ongeveer 6 en 8 dagen jong. Het
mooie is dat op maandag 29 juni er twee zeehonden worden
vrijgelaten in Renesse, de vrijheid tegemoet. Hier doet EHBZ
het allemaal voor, met uw steun.

Weer kampioenen bij
LTC de Heerenduinen
IJmuiden - Heren 1 van LTC de
Heerenduinen (foto boven) is
onlangs kampioen in de vierde
klasse geworden. Het trotse herenteam bestaat uit Bas Jonker,
Tjeerd Hendriks, Gerard Boeter, Jerry de Weers, Mark van
Os, Harold van Kaam en trainer
Ronald van der Linden. Niet op
de foto maar toch mede-verant-

woordelijk voor het kampioenschap is Eric Koks.
Ook het Herendubbelteam 2 35+
viel in de prijzen, zij zijn eveneens kampioen geworden, maar
dan in de tweede klasse. Dit
team bestaat uit Jan Edeling,
Jack Rijs, Wim Zwanenburg, Gerard Blok, Peter Cheret en Klaas
Blok (foto onder).

Pierloopcursus 2015
Velsen - Voor de 25ste editie van
de Pierloop wordt bij Atletiekvereniging Suomi weer een cursus hardlopen gestart. De eerste training is op zaterdag 20 juni en start om 8.30 uur. De Pierloopcursus is bedoeld voor zowel
de beginnende als de gevorderde lo(o)p(st)er. Op een leuke en
verantwoorde manier bereiden
de cursisten zich goed voor op
de loop. Dit jaar wordt de cursus
in samenwerking met fysiotherapie Maas gegeven, met extra
aandacht voor o.a. blessurepreventie, hardlopen en rompstabiliteit, loophouding en schoeisel. Er kan worden getraind voor

de 8,2 km en de 15 km. Onder
leiding van gediplomeerd trainster Noëlla Kieftenbeld vinden
de trainingen plaats op de atletiekbaan van AV Suomi op
Sportpark Groeneveen in Santpoort-Noord. De kosten bedragen 70 euro. Dit is inclusief inschrijving, startnummer voor de
loop en een kopje thee na iedere
training. Naast looptraining krijgen de deelne(e)m(st)ers ook
informatie over schoeisel en kleding. Meer informatie of opgeven voor de trainingen bij Noella Kieftenbeld via pierloopcursus@pierloop.nl of bellen met:
06-21873290.

1. het percentage van 75% actieve leden in artikel 4 lid 5 van de Beleidsregel
subsidiëring Amateurkunst Velsen te wijzigen in 50%.
2. de gewijzigde beleidsregel in werking te laten treden daags na publicatie.
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun
vergadering van 19 mei 2015 hebben besloten:

Ter inzage
De integrale tekst van de gewijzigde beleidsregel is gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen. Tevens ligt de gewijzigde
beleidsregel 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. De gewijzigde beleidsregel wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl
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