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Ronde om Noord-Holland
De twintigste Ronde om Noord-Holland, een bekend zeilevenement van de 
Stichting YSY, dat afgelopen zaterdag fi nishte in  Seaport Marina was ge-
slaagd. Ruim 150 zeilschepen voeren vanuit Muiden naar IJmuiden. De 
shantykoren  ‘t Staende Tuygh en Nortad zorgden bij aankomst voor  muzi-
kale omlijsting. Op de foto (Reinder Weidijk) reikt wethouder Floor Bal de 
eerste prijs uit aan Michael Brouwer. Hij is schipper van de Pura Vida en 
heeft in de toerklasse  de Medemblik etappe het snelste gevaren.

Verkeer in IJmuiden
Na het werk aan de IJmuider-
straatweg, de Julianakade en Lan-
ge Nieuwstraat wordt er in de 
toekomst gewerkt aan weg en ri-
ool van het Van Poptaplantsoen, 
het Kennemerplein, de Kennemer-
laan, het Oosterduinplein, de Oos-
terduinweg en de Merwede- en 
Spaarnestraat.

Als toch de schop in de grond gaat, 
kunnen we dan gelijk de bereikbaar-
heid en verkeersveiligheid verbete-
ren? Deze vraag stelden we 14 juni 

jl. aan de inwoners van het centrum 
IJmuiden. Ongeveer 80 belangstel-
lenden kwamen naar het gemeen-
tehuis om samen met de gemeente 
hierover in gesprek te gaan.
Alle ideeën worden meegenomen bij 
het maken van de inspraaknotitie. 
Tijdens de inspraakperiode in sep-
tember / oktober kan iedereen re-
ageren op de voorstellen van de ge-
meente. Daarna wordt een defi nitief 
voorstel gemaakt waarover het col-
lege en gemeenteraad een besluit ne-
men.(foto: Reinder Weidijk)

Onder het motto ‘Schoon, Heel en 
Veilig’ hebben ondernemers in het 
havengebied van IJmuiden, politie 
en de gemeente Velsen op 15 juni 
2016 de samenwerkingsovereen-
komst ‘Compaan’ ondertekend. 

Het was altijd al een wens van de on-
dernemers om samen met de over-
heid op te trekken omwille van de 
veiligheid en de kwaliteit van bedrij-
venterreinen. ‘Compaan’ biedt on-
dernemers de mogelijkheid misstan-
den in het havengebied digitaal - dus 
snel- te melden aan politie en ge-
meente Velsen. Een publiek-private 
samenwerking, online maar ook of-
fl ine voor een schoon, heel en veilig 
havengebied.

Economisch aantrekkelijker 
De samenwerkingsovereenkomst is 
een vervolg op het project Fabricius, 
een in 2013 gestarte integrale aanpak 

van het havengebied van IJmuiden. 
Met als doel: voorkomen van mis-
standen en vergroten van de (econo-
mische) aantrekkelijkheid van het 
havengebied. 

Investeringen havengebied
In het havengebied IJmuiden wordt 
geïnvesteerd. De afgelopen jaren is 
de openbare ruimte zichtbaar opge-
knapt. Sinds 1 januari 2016 is er spra-
ke van het Beeldkwaliteitfonds Mid-
denhavengebied. Meerdere onder-
nemers hebben gebruik gemaakt van 
deze subsidieregeling om de gevel of 
het voorterrein van hun bedrijfspand 
te renoveren.
Op de foto (Farzad Ghaus) van links 
naar rechts Ton Wijker, voorzitter 
BIZ stichting Havengebied IJmui-
den en de Ondernemerswerkgroep 
Middenhaven, Marianne Dubbeld, 
teamchef Politie IJmond en Frank 
Dales, burgemeester Velsen.

Politie, gemeente en bedrijven

Samenwerking in haven

Extra toezicht Duinpark
De komende weken is er ex-
tra toezicht in het Duinpark. Be-
woners hebben geklaagd, dus 
nu gaan handhavers van de ge-
meente Velsen en de politie sa-
men toezicht houden.

Omwonenden van het Duinpark in 
IJmuiden – dat loopt van de Ori-
onweg tot de Kruisberglaan – heb-
ben de afgelopen tijd meerdere ke-

ren meldingen doorgegeven en ge-
klaagd over het feit dat er mensen 
door het park rijden met hun fi ets 
of brommer, terwijl het Duinpark 
een voetgangersgebied is. Daarom 
gaan in de komende periode hand-
havers van de gemeente Velsen sa-
men met de politie hier extra op 
letten. Ook wordt er extra gelet op 
hondenbezitters, of zij zich houden 
aan de aanlijn- en opruimplicht.
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Kom kijken bij HVC!
Op zaterdag 2 en zondag 3 ju-
li organiseert HVC in de vestigin-
gen van Alkmaar en Middenmeer 
rondleidingen. Schrijf snel in, dan 
kun je in Alkmaar zien hoe ener-
gie wordt opgewekt uit restafval. 
In Middenmeer kan men een kijk-
je nemen bij de vergistingsinstal-
latie, waar van gft-afval groen gas 
en compost wordt gemaakt.

HVC bestaat dit jaar 25 jaar. Reden 
om aan geïnteresseerd publiek te la-
ten zien waarmee HVC zich bezig-
houdt. In 1991 is HVC gestart met 

het verwerken van restafval. Inmid-
dels heeft HVC zich ontwikkeld van 
afvalverwerker naar een overtuigd 
nutsbedrijf dat zich bezighoudt met 
hergebruik van waardevolle grond-
sto� en en het opwekken van (duur-
zame) energie.

De rondleidingen zijn alleen toe-
gankelijk voor mensen die goed ter 
been zijn. De minimumleeftijd is 12 
jaar. Er is een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar dus schrijf u snel in 
via: www.hvcgroep.nl/kijkdagen (fo-
to: HVC)

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe zeesluis in het 
Noordzeekanaal. We plaatsen daar geregeld foto’s van in deze Infopagina. 
Bent u geïnteresseerd in de bouw van de nieuwe Zeesluis en wilt u dit vol-
gen? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief die Rijkswater-
staat maakt. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl. (foto: RWS)

Nieuwe game voor
Buitenplaats Beeckestijn
Vrijdag 1 juli aanstaande wordt 
de nieuwe game van Buitenplaats 
Mobiel op landgoed Beeckestijn 
gelanceerd. Wethouder Robert te 
Beest van Velsen geeft samen met 
kinderen van basisschool De Toer-
malijn uit Driehuis het feestelijke 
startschot.

Buitenplaats Mobiel maakt buiten-
plaatsen op een spannende en verha-
lende manier toegankelijk voor kin-
deren van 6-12 jaar. Met een mobie-
le app. kunnen kinderen de schoon-
heid, natuur en geschiedenis van 
de buitenplaatsen in een spannen-
de, interactieve speurtocht ontdek-
ken. Dit kan op meerdere locaties, 
zodat gezinnen gestimuleerd wor-
den om zoveel mogelijk buitenplaat-
sen te bezoeken. Het spel is gratis en 
kan door iedereen worden gespeeld. 

Voor meer informatie zie www.bui-
tenplaatsmobiel.com.

Beeckestijn
Op Beeckestijn (game: Het Wapen 
van Beeckestijn) treft de speler Wil-
lem Boreel en zijn zoon Jacob. Wil-
lem wil de buitenplaats Beeckes-
tijn verkopen voor de aanleg van het 
Noordzeekanaal. Maar dan komt hij 
tot een schokkende ontdekking: het 
Wapen van Beeckestijn is gestolen! 
De game is mede tot stand gekomen 
door fi nanciële ondersteuning van de 
gemeente Velsen.

De games zijn gratis te downloaden 
in de Google Play Store. Ze zijn dus 
alleen te spelen op Android-appara-
ten. Daarnaast is er een uitgebreid 
lespakket beschikbaar voor de groe-
pen 5,6 en 7 van het basisonderwijs.

Brederode familiewapens 
bij Bibliotheek Velsen
2016 is Brederodejaar in Velsen! 
Speciaal voor deze gelegenheid 
deden verschillende scholen mee 
met de workshop ‘Ontwerp je ei-
gen familiewapen’.

Van alle familiewapens zijn per klas 
de drie mooiste kunstwerken uitge-
kozen. Deze zijn nu te bewonderen 
in de Centrale Bibliotheek in IJmui-
den.

Je bent harte welkom om van 17 t/m 
27 juni te stemmen op jouw favorie-
te Brederode familiewapen! Kom 
naar de bibliotheek en vul het stem-
formulier in. 

De maker van het winnende kunst-
werk krijgt een workshop tin-gieten 
voor de hele klas aangeboden door de 
Compagnie van Brederode.
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Archeologie uit Velsen in 
Rijksmuseum Oudheden
Een bijzondere archeologische 
vondst uit Velsen is vanaf heden 
te zien in het Rijksmuseum van 
Oudheden in Leiden. Het gaat om 
een sierkan met Bijbelse voorstel-
lingen uit de periode 1500-1550.

U kunt de kan zien in een tien meter 
lange ladekast, waar archeologische 
vondsten uit totaal 120 gemeenten 
liggen. De kast zal in de loop der tijd 
worden aangevuld met bijdragen van 
elk van de 390 Nederlandse gemeen-
ten. De voorwerpen zijn ook online 
te vinden op  www.archeologieuitje-
achtertuin.nl.
 
Schnelle
‘De kan van Velsen’ is een slanke, 
taps toelopende witgrijze Siegbur-
ger steengoedkruik (een zogenaam-
de Schnelle) met handvat en werd in 
1982 aangetro� en in een beerput bij 
een voormalige boerderij aan de 13e-
eeuwse Velserdijk, nu Boterwegdijk. 
De kan diende vooral als sierobject.

Ladenkast
Samen vertegenwoordigen de 
vondsten in de kast de enorme rijk-
dom en verscheidenheid van het Ne-
derlands nationaal archeologisch 
erfgoed. Open je een laatje, dan sta je 
oog in oog met een voorwerp uit onze 
bodem, dat een bijzonder verhaal il-
lustreert uit de geschiedenis van die 
stad of dat dorp. (foto’s: Rijksmuse-
um van Oudheden en gemeente Vel-
sen)

Hekwerk terug 
bij Duin en Kruidberg
Het hek langs de oostzijde van 
de Duin-en Kruidbergerweg is na 
restauratie weer teruggeplaatst. 
Het betreft een Rijksmonument 
uit 1912 en maakt deel uit van het 
landgoed Duin-en Kruidberg.

Het hek vormt de westelijke be-
grenzing van het oorspronkelijk bij 
Duin en Kruidberg behorend voor-
malig landgoed Kennemergaarde. 
Ongeveer 20% van de originele on-
derdelen is opnieuw gebruikt om 
het circa 1 meter hoge smeedijze-
ren hek te herstellen. Het was voor 
smid Rein Tupker een hele opga-

ve om te bepalen hoe het staal om-
gevormd moest worden. De omhei-
ning kenmerkt zich door zijn verti-
cale spijlen met gedraaide kop. Tien 
tot vijftien spijlen vormen met el-
kaar een hekdeel. Deze worden ge-
scheiden door hogere en sober ge-
decoreerde hekpalen. 

Om de drie hekdelen maakt de hek-
paal plaats voor een hoger sierstuk 
van rijk gekruld smeedwerk. Het 
hek is zowel historisch als functio-
neel van belang voor het landgoed 
Duin-en Kruidberg. (foto: Anton 
Buurman)

indegoeiebak.nl

WIST u dat
we in Nederland 70 

miljoen kilo per jaar aan 
lege pakken hebben? 
Als we deze allemaal 
opstapelen, komen  

we tot de maan.

indegoeiebak.nl

miljoen kilo per jaar aan 

Voorrondes in diverse wijken

Telstar Streetleague
Dit najaar vinden de voorrondes 
plaats van de Telstar Streetleague 
2016 in diverse wijken van Velsen. 
Het straatvoetbaltoernooi is voor 
meisjes en jongens van 12 tot en 
met 15 jaar.

Anders dan in de voorgaande jaren 
zijn de voorrondes van de Telstar 
Streetleague 2016 gepland in het na-
jaar. En wel op 14 september op het 
Cruij� court in IJmuiden-Zeewijk, 
op 21 september aan de Wieringer 
Aak in Velserbroek, op 28 september 
op het Homburgplantsoen in IJmui-
den en op 5 oktober op het veldje 
Dijkzigtlaan/Delftplein in Haarlem-
Noord, op de grens met Santpoort. 
De laatstgenoemde locatie is nieuw. 

Niet alleen voetballen
In oktober wordt de fi naleronde ge-
speeld in het Rabobank IJmond sta-

dion van Telstar, voorafgaande aan 
een thuiswedstrijd van Telstar. De 
deelnemers kunnen de fi nales ha-
len door zowel goed te voetballen als 
door een nuttige wijkbijdrage te le-
veren.

De Telstar Streetleague is een initi-
atief van de stichting Telstar Thuis 
in de Wijk, die dit evenement samen 
met het jongerenwerk van stichting 
Welzijn Velsen, Buurtsport Velsen, 
SportSupport en de club Telstar or-
ganiseert. Ook autobedrijf Van Mos-
sel en de gemeente Velsen dragen bij 
aan de Streetleague.

Inschrijving
Zie voor meer informatie en in-
schrijving www.telstatstreetleague.
nl en Facebook.com/TelstarStreet-
league of ga naar de buurtsportcoach 
bij jou in de buurt.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 ju-
ni 2016 tot en met 17 juni 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Havenkade 19, uitbreiden tandart-
senpraktijk (16/06/2016) 11464-
2016;
Dokweg ong., vervangen gevelbekle-
ding van trafoboxen (14/06/2016) 
11181-2016;
Edisonstraat 5, wijzigen 2 kozijnen 
in voorgevel (13/06/2016) 11132-
2016;
Loggerstraat 39, verzoek tijdelij-
ke onthe�  ng bestemmingsplan 
(09/05/2016) 11347-2016;
Strandweg ong., realiseren uitrit 
(14/06/2016) 11267-2016;
Acaciastraat 14, plaatsen dakopbouw 
(15/06/2016) 11373-2016;
Eksterlaan 8, gewijzigd uitvoe-
ren dakconstructies dakkapellen 
(08/06/2016) 10747-2016.

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan 5, kappen boom 
(16/06/2016) 11537-2016;
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen 
AED-kast op zijgevel gemeente-
lijk monument (13/06/2016) 11194-
2016.

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 
5 bomen (15/06/2016) 11372-2016;
Bickerlaan 22, kappen boom 
(13/06/2016) 11152-2016.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten 2e 
verdieping (13/06/2016) 11512-
2016.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velserbroek
Linie 35 9000, vervangen dakbedek-
king (14/06/2016) 11201-2016;
Floraronde 109, plaatsen dak-
kapellen voor- en achtergevel 
(12/06/2016) 11012-2016.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbin-
nen zij op de volgende aanvragen die-
nen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

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

IJmuiden
Esdoornstraat 14, verwijderen be-
staande opbouw en plaatsen nieuwe 
opbouw (15/06/2016) 7588-2016.

Ontwerpbesluit- uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-

vergunning te verlenen voor: 

Velserbroek
Rijksweg 287, het uitoefenen van een 
dierenartspraktijk in Tuincentrum 
Ranzijn Tuin & Dier.
De aanvraag, de ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en de bij-
behorende stukken liggen met in-
gang van 27 juni 2016 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Tevens zijn deze stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl  via het menu Actueel/inza-
ge (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging, kan een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp-omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten  worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-
linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor 
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te 

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze 
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot 
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 
0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten 
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van 
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen 
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De 
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het 
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van 
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Schrijf je in voor de zwem4daagse in De Heerenduinen
Van 4 t/m 8 juli vindt de jaarlijkse 
zwem4daagse plaats in zwembad 
De Heerenduinen.

Er kan gestart worden tussen 18.15 
uur en 20.00 uur. Van de 5 avonden 
moeten er 4 worden gezwommen. 
Inschrijven kan bij de receptie van 
het zwembad. 

De kosten bedragen € 9,00 per per-
soon met medaille en € 7,50 zon-
der medaille. Kinderen die zich via 
JeugdSportPas óf school opgeven 
kunnen voor € 5,00 komen zwem-
men. Kinderen die op een B- of C les 
zitten hebben gratis toegang, maar 
moeten zich wel inschrijven.
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Besluiten

Raadsvergadering 29 juni 2016

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Engelmundusstraat 9, plaatsen dak-
opbouw (17/06/2016) 6186-2016;
Jan Pieterszoon Coenstraat 135, 
plaatsen dakkapel (16/06/2016) 
10498-2016;
Kennemerboulevard 428 en 430, 
plaatsen nieuw kozijn (16/06/2016) 
6491-2016.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velserbroek
Klipper 45, wijzigen voorgevel 
(17/06/2016) 10385-2016;
Grote Buitendijk 232, plaatsen bal-
konhek (20/06/2016) 8998-2016.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrij-
markt op 24 september 2016 van 8.00 
tot 16.30 uur (15/06/2016) 8438-
2016.
APV artikel 5:18 Standplaatsen
standplaats voor informatiekraam 
week 28 -22 t/15 juli ma t/m vrij van 
10:00 tot 18:00 uur, Lange Nieuw-
straat (15/06/2016) 8305-2016.  

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning – 
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij een om-
gevingsvergunning hebben verleend 
voor:

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, oprichten van beheers-
schuur, aanleggen van in/uitrit en 
kappen van bomen 

De omgevingsvergunning met bijho-
rende stukken ligt met ingang van 17 
juni 2016 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publieksza-
ken. Tevens is het besluit in te zien 
op www.velsen.nl via het menu Ac-
tueel / Inzage (ontwerp)besluiten en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl on-
der NL.IMRO.0453.OM0028RIJKS-
WEG1-R001.

Belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
daar redelijkerwijs niet toe in staat 
zijn geweest, kunnen tegen dit besluit 
binnen een termijn van zes weken 
met ingang van de dag na die waar-
op het besluit ter inzage is gelegd een 
gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Te-
vens kunnen zij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-
land verzoeken een voorlopige voor-
ziening te tre� en indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Voorwaarde is wel 
dat ook beroep is ingesteld.

Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur 

1. Opening en mededelingen
2. Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3. Vaststellen van de agenda 
4. Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering van 19 april en 

12 mei 2016
5. Lijst van aan de raad gerichte brieven
6. Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7. Wijziging Verordening Starterslening Velsen 2013
8. Jaarstukken 2015 Velsen 
9. Verordening cliëntparticipatie Velsen Participatiewet 2016 
10. Regionale Detailhandelsvisie IJmond 
11. Informatievisie 2016 – 2020 IJmond gemeenten 
12. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Centraal Nautisch Beheer 
13. a)Jaarstukken 2015 IJmond Werkt!
b)Begroting 2017 IJmond Werkt!
14. Jaarrekening 2015, begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 

2017 recreatieschap Spaarnwoude.
15. Ontwerpjaarverslag 2015 en Begroting 2017 Veiligheidsregio Kenne-

merland
16. Verlenging voorbereidingsbesluit IJmuiden Oost en Santpoort-Noord
17. Jaarrekening/ jaarverslag 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst 

IJmond
18. Jaarstukken Regionaal Historisch Centrum in Noord-Holland

19. Ontwerpjaarrekening 2015 en begroting 2017 van de GR ReinUnie en 
van de GR Afvalschap IJmond Zaanstreek

20. Afsluiten Dienstverleningsovereenkomst met HVC 
21. Vaststellen fractieverantwoording 2015
22. 1e Bestuursrapportage 2016 Velsen
23. Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kenne-

merland
24. Jaarstukken 2015 en ontwerpbegroting 2017 van de GR Schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaten West Kennemerland
25. Bestemmingsplan Averijhaven 
26. Regionaal Actieprogramma Wonen 2016 – 2020 (onder voorbehoud  

IJmondcommissie)
27. Sluiting 

* Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeente-
raadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de gemeen-
teraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u zich tot  
dinsdag 28 juni 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri¤  e: 0255-567502 
of via e-mail: gri¤  e@velsen.nl.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl/vergaderingen. Via deze website zijn alle vergaderingen 
rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren.
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Raadsvergadering 30 juni 2016
Locatie:  het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 19.30 uur

1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda 
3. Perspectiefnota Velsen 2016
4. Sluiting 

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl/vergaderingen. Via deze website zijn alle vergaderin-
gen rechtstreeks te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV 
Seaport zendt een rechtstreeks verslag uit via internet (www.rtvseaport.nl) 
en hun TV kanaal. 

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

Fahrenheitstraat 32, 1973 RL  

IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

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

Hoofdstraat 240, 2071 EP  SANT-
POORT-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-

mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

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

De navolgende kadastrale perce-

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

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

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

Tegen de gesloten overeenkomst 
staat geen bezwaar of beroep open.




