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Aangepaste openingstijden bibliotheek Velsen
Bibliotheek Velsen benut de zomermaanden voor de omvorming
van de bieb. Vroeger een openbare leeszaal, nu een centrale plek in
Velsen voor educatieve en maatschappelijke dienstverlening.

De gemeente schaart zich achter de
plannen. Met de koerswijziging voldoet de bieb aan de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, die
voor alle openbare bibliotheken in
Nederland geldt.
Gewijzigde openingstijden van 1
juli tot en met 2 september:
Centrale Bibliotheek IJmuiden:
ma, di, do en vr: 09:00 – 17:00 uur

za: 10:00 – 14:00 uur
wo: gesloten.
Bibliotheek Velserbroek:
wo: 12:00 – 17:00 uur
za: 10:00 – 14:00 uur
overige dagen gesloten.
Mobiele uitleenpunten De Stek en
Het Terras:
Normale openingstijden tot de zomervakantie en tijdens de zomervakantie gesloten (22 juli tot en met 5
september)
Tijdens de zomerperiode kunnen de
boeken extra lang, namelijk 6 weken,
worden geleend. Zie voor meer informatie: www.bibliotheekvelsen.nl.

Nieuwe afvalpassen HVC
Bewoners, die nog een ouderwetse ReinUnie afvalpas hebben, krijgen deze week een afvalpas van
HVC. Deze nieuwe pas geeft toegang tot de milieustraat van HVC
(afvalbrengstation) in VelsenZuid en die in Beverwijk. Vanaf
maandag (26 juni) kunt u alleen
nog met de HVC-pas terecht bij
de afvalbrengstations. Bewoners,
die al in het bezit zijn van een
HVC afvalpas kunnen die natuurlijk blijven gebruiken.

Grofvuil
Helaas wordt nog steeds grofvuil
aangetroﬀen naast een ondergrondse container. Omwonenden ergeren
zich daar aan. Binnenkort start HVC
daarom met een gratis aanhangwa-

genservice. U kunt dan gratis een
aanhangwagen lenen om grof afval
naar het afvalbrengstation te brengen. Grof afval is van grote waarde.
Want wist u dat bijvoorbeeld uw kapotte strijkplank, versleten vloerbedekking, oude smartphone, kapotte apparaten of meubilair dienen als
grondstoﬀen voor nieuwe producten? Bovendien worden spullen, die
herbruikbaar zijn opgeknapt en via
kringloopbedrijf Noppes verkocht.

IJmuiden Zonder Zwerfvuil
In één middag een schone wijk
– dit was mogelijk! Op woensdagmiddag 14 juni organiseerde de wijkteams IJmuiden-Noord
en IJmuiden-Zuid het evenement
IJmuiden Zonder Zwerfvuil. Jong
en oud hielpen met opruimen.

Het evenement startte om 14.00 uur,
de Beestenbende kwam al gelijk een
zak met zwerfvuil brengen. In verschillende groepjes werd een route gelopen door IJmuiden-Noord en
IJmuiden-Zuid. Met als opbrengst:
een grote berg afval. Van oude handdoeken tot lege blikken. Alles werd
meegenomen naar de feestlocatie
op het Moerbergplantsoen in IJmuiden. Iedereen, die zwerfvuil kwam

brengen kreeg een bijvriendelijke
plant cadeau, mocht één keer grabbelen en kreeg een ijsje.
Eritrese hapjes
Er was nog veel meer te doen. Zo gaf
HVC informatie over afval, terwijl
het Pieter Vermeulen Museum zorgde voor educatieve spellen. Uiteraard waren de wijkplatforms en het
Sociaal Wijkteam ook present. De
statushouders uit de Torricellistraat
zorgden voor heerlijke Eritrese hapjes. Bezoekers lieten zich dat maar
wat graag smaken, evenals de 250
ijsjes die zijn uitgedeeld. Kortom:
een geslaagd evenement, dat onderstreept dat samenwerking loont. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Afvalbrengstations
Amsterdamseweg 10 in VelsenZuid en Binnenduinrandweg op het
BUKO bedrijventerrein in Beverwijk. Van maandag tot en met zaterdag geopend. Kijk voor exacte tijden
op www.hvcgroep.nl.

• Het kadeterrein Grote Hout wordt,
als de raad daarmee akkoord gaat,
voor een deel in erfpacht uitgegeven en voor een deel verhuurd aan
TMA Grote Hout BV; daar is nu in
principe overeenstemming over.
De gemaakte afspraken passen in
het gemeentelijke belang van havengebonden bedrijvigheid in Velsen-Noord met respect voor de
leefbaarheid van het woongebied
en focus op een rendabele exploitatie van de zeekade.

• De gemeente Velsen, de woningbouwcorporaties Velison Wonen
en Woningbedrijf Velsen hebben
in maart 2017 besloten om Skaeve Huse te realiseren aan Broekeroog in Velserbroek. Daar is een
wijziging van de bestemming voor
nodig. De eerste stap daartoe is
een startdocument; dit document
wordt nu aan de raad voorgelegd.
Meer informatie: raad.velsen.nl.
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Verkeersveiligheid en
parkeren Kennemerlaan
Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over verkeersonveilige situaties op de Kennemerlaan.

Vooral bij het winkelgedeelte staan
veel auto’s stil. Er wordt geparkeerd
op de rijbaan en/of op de ﬁetsstrook.
Dit levert niet alleen verkeersonveilige situaties op voor ﬁetsers, maar is

ook gevaarlijk voor het overige verkeer, dat moet uitwijken naar de andere rijbaan.
De veiligheid is in het geding en daarmee handhaving van de verkeersregels vereist. Vandaar dat de gemeentelijke handhavers samen met de politie optrekken om deze problematiek aan te pakken.

Hagelingerweg dicht
Op zondag 2 juli is de Hagelingerweg in Santpoort-Noord tussen 8.00 en 19.00 uur afgesloten
voor doorgaand verkeer van en
naar Haarlem

Op twee locaties wordt de bovenlaag van het asfalt vervangen: het

gedeelte tussen het Burgemeester
Weertsplantsoen en de Overbildtweg en tussen de zebrapaden tegenover de Dekamarkt en café-restaurant De Wildeman. De Dekamarkt
is te bereiken via de Santpoortse
Dreef en het Burgemeester Weertsplantsoen.

Steeds meer toeristische
overstappunten
Er komen steeds meer toeristische
overstappunten
(TOP’s) in Noord-Holland.
Iiedereen die naar de regio
komt, kan op deze hoge zuilen informatie vinden voor
een heerlijk dagje uit.

Je waant je als toerist in eigen
land vanaf de nieuwe TOP’s.
Op deze opvallend nieuwe
groenblauwe informatiezuilen
staat een verscheidenheid aan
ﬁets- wandel- en vaarroutes in
de omgeving. Ook staan er bezienswaardigheden, locaties
voor bootverhuur en horeca op
vermeld. De provincie NoordHolland en gemeenten subsidieren de realisatie van de TOP’s.
Voor de regio Alkmaar zijn dit
de gemeenten Alkmaar, Castricum, Langedijk, Heerhugowaard, Heiloo en Bergen. Voor
de regio Midden-Kennemerland zijn dit de gemeenten Velsen en Beverwijk. Voor de regio Laag Holland betreft het gemeente Zaanstad. Meer informatie over de TOP’s te vinden
op www.natuurwegwijzer.nl/
tops. (foto: gemeente Velsen)

Zoektocht naar
ontmoetingsplek jongeren
Donderdag 15 juni ging een kleine groep buurtbewoners al fietsend door Zee-en Duinwijk op
zoek naar een nieuwe locatie voor
een Jongeren Ontmoetingsplek
(JOP). De fietsers hadden gehoor
gegeven aan een oproep via Facebook en een berichtje in de krant.

Vertegenwoordigers van de gemeente, het wijkplatform Zee- en Duinwijk, Streetcornerwork en Jongerenwerk ﬁetsten eveneens mee. De
huidige JOP bij buurtcentrum De
Dwarsligger in IJmuiden zou niet
meer voldoen. Bovendien bestaat de
wens om dit veldje op te knappen om
zo de wijk een beter aanzicht te geven.

Vooraf waren door de bewoners een
aantal locaties als alternatief genoemd, zoals bij het basketveld aan
het Pleiadenplantsoen, bij het Johan Cruyﬀcourt aan het Pleiadenplantsoen of achter de sportschool
aan de Wouwenkoplaan. De laatste
twee locaties werden unaniem niet
geschikt geacht. Evenmin de optie
om het veldje bij buurtcentrum De
Dwarsligger te heroverwegen.
Twee opties
Er bleven twee opties over, namelijk:
het veldje tegenover Groot Helmduin en bij het basketbalveld aan het
Pleiadenplantsoen. Deze worden de
komende tijd door de gemeente beoordeeld. ( foto: gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag 24 en zondag 25 juni
Beachrugbytoernooi, Strandtent Springvloed in IJmuiden
Zaterdag 24 juni
Workshop Beelden Maken, Boerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid
Zaterdag 1 juli
2Generations Beach Edition, Villa Westend in Velserbroek
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender
vvvijmuidenaanzee.nl
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Langdurig gebruik
kadeterrein MEO
Stuwadoorsbedrijf MEO kan zich
straks definitief vestigen en verder ontwikkelen op Grote Hout
distriport IJmond. Velsen gaat een
overeenkomst aan met TMA Grote
Hout BV, die ervoor zorgt dat MEO
het terrein aan de zeekade langdurig kan gebruiken.

dingen. Dit sloot goed aan op de Velsense ambitie om het terrein in erfpacht uit te geven aan een partij, die
er haven gebonden activiteiten onderneemt. Bovendien is uit ervaring
gebleken, dat MEO in haar bedrijfsvoering goed rekening houdt met de
woonkwaliteit van Velsen-Noord.

De zeekade is vernieuwd. Zeeschepen meren er aan om spullen voor
bijvoorbeeld de oﬀshore windparken te halen en te brengen. Binnenvaartschepen brengen onder meer
cellulose om er prachtig papier van
te maken. Er is dan ook een hoop bedrijvigheid aan de noordkant van het
Noordzeekanaal. De activiteiten van
stuwadoorsbedrijf MEO zijn gericht
op het laden en lossen van de schepen en dat de vracht wordt opgeslagen totdat ze verder wordt vervoerd.
MEO doet dit nu zo’n 10 jaar en wilde
van de gemeente meer zekerheid. Dit
met het oog op toekomstige uitbrei-

Onderhandelingen hebben geleid
tot de erfpachtovereenkomst, die de
gemeenteraad overigens nog moet
goedkeuren. Het gaat om langdurig
gebruik van het terrein aan de openbare zeekade in Velsen-Noord. Velsen is verheugd met de overeenkomst. Ook voor MEO is dit een belangrijke mijlpaal. Het bedrijf kan
zich nu deﬁnitief vestigen en verder ontwikkelen op Grote Hout distriport IJmond. Kortom: een mooie
stap in de duurzame ontwikkeling
van een gebied èn van een bedrijf.
Een echte win-winsituatie. (foto: gemeente Velsen)

Havenfestival
De gemeente Velsen kijkt terug op een zeer geslaagd Havenfestival.

Bijeenkomst over
sportaccommodaties
Telekids bij Terrasvogels
Kom zaterdag 24 juni a.s. van
10.00 uur tot 12.00 uur naar voetbalvereniging Terrasvogels aan
de Sportlaan 3 in Santpoort-Zuid
(sportcomplex Elta) . Daar vinden
de TV opnames plaats van het populaire TV programma RTL Telekids: ‘Hou ’t Schoon’.

Acht kinderen van verschillende basisscholen in Velsen strijden in twee
teams tegen elkaar. Een spannende
wedstrijd om te zien, maar ook leuk
om de TV opnames in het echt bij te
wonen. Gratis toegang.

Lesmateriaal
Alle basisscholen ontvangen in het
nieuwe schooljaar lesmateriaal behorend bij dit tv-programma. Dit
sluit mooi aan bij het educatieve programma dat Het Pieter Vermeulen
Museum voor Velsen heeft ontwikkeld m.b.t. zwerfafval en afvalscheiding. Hier wordt al volop gebruik van
wordt gemaakt.

Heeft u ideeën, wensen of signaleert uw knelpunten? Of
ziet u ontwikkeling voor uw
sportaccommodatie(s) dan wel
voor Velsense sportvoorzieningen in het algemeen? Kom dan
maandagavond 3 juli 2017 naar
de bijeenkomst over de ‘Agenda
Sportaccommodaties 2017-2021’
van de gemeente Velsen.

De gemeente wil graag input voor
haar gemeentelijk sportaccommodatiebeleid in de komende jaren. De
bijeenkomst wordt gehouden in de
Burgerzaal van het gemeentehuis.
Aanvang 19.30 uur. Inloop vanaf
19.00 uur. De avond is bedoeld voor
sportverenigingen, sportpartners,
vertegenwoordigers uit het onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties,
buurtsportcoaches en anderen, die
betrokken zijn bij de sport in Velsen.

Sporten in de wijk
Heb je nieuwe, slimme, leuke ideeen om buiten sporten in de openbare
ruimte te stimuleren? Kom dan op 3 juli jouw idee presenteren Spelregel: een
pitch van 3 minuten. De vorm is vrij. Er
is € 50.000 euro beschikbaar om een
of twee plannen uit te voeren. Met elkaar kiezen we de leukste plannen uit.
Meld je aan bij sportzaken@velsen.nl
t.a.v. Christa Hoek. Met als onderwerp:
idee – Sporten in de wijk.
Aanmelden
U kunt uw deelname doorgeven voor 1
juli, per mail aan: sportzaken@velsen.
nl. of telefonisch: 0255-567666. Vermeld hierbij uw naam, vereniging/organisatie, uw emailadres en het aantal personen (maximaal drie personen
per vereniging, school, enz.). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Dennis de Wit, afdeling Sociaal Domein, email: dwit@velsen.nl.
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School’s Cool IJmond

Thuismentoren gezocht!
Luchtkwaliteit
Noord-Holland op orde
De provincie Noord-Holland meet
jaarlijks, in de regio’s IJmond, Havengebied Amsterdam en Haarlemmermeer, de luchtkwaliteit.
Uit de meetresultaten is gebleken
dat ook in 2016 op alle meetlocaties is voldaan aan de Europese
wettelijke grenswaarden.

PM2,5) overschreden. Ten opzichte van 2015 zijn er op sommige plekken wel lichte stijgingen voor stikstofdioxide (NO2 ) gemeten. Deze
waarden liggen nog wel ruim onder
de grenswaarden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2016.

In alle drie de regio’s wordt op geen
enkele locatie voor de jaargemiddelde concentraties ﬁjnstof (PM10 en

De actuele resultaten van het provinciaal meetnet zijn online te raadplegen op de site www.luchtmeetnet.nl.

Met een uurtje of twee begeleiding per week een brugklasser
verder helpen – is dat wat voor u?
School’s Cool IJmond zoekt enthousiaste vrijwillige thuismentors. Iedereen kan het doen, ook
werknemers. Een kind kan er geweldig mee geholpen zijn.

De thuismentoren van School’s cool
letten erop dat de leerling lekker in
zijn vel zit en voldoende tijd aan zijn
huiswerk besteedt. Zij geven tips en
adviezen, en oefenen met zelfstandig
leren. De begeleiding duurt ongeveer
anderhalf jaar en gebeurt thuis; één
van de ouders is dan ook thuis.

In de brugklas zitten kinderen die
het thuis niet makkelijk hebben, of
moeilijk hebben met de Nederlandse
taal. Zij lopen het risico dat ze vastlopen op school, en uiteindelijk uitvallen. Deze kinderen kunnen veel
hebben aan iemand die hen één of
twee uurtjes per week begeleidt.
School’s Cool IJmond zoekt vrijwilligers voor het komende schooljaar,
in Velsen, Beverwijk en Heemskerk.
Zij kunnen voor een brugklasser een
wereld van verschil maken.

School’s Cool is een maatschappelijk programma van Telstar Thuis in
de wijk. Bedrijven en ondernemers
die hun werknemers willen stimuleren om dit vrijwilligerswerk (deels)
in de baas zijn tijd te doen, zijn ook
van harte welkom. Het kan een
mooie vorm zijn van lokaal betrokken, maatschappelijk ondernemen.
Interesse? Of wilt u meer informatie? Zie dan www.schoolscoolijmond.nl of bel met Sophie Bekker
(023) 539 26 64.

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

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

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of
vragen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via
14 0255.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

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

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen De Jutter en
De Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.raad.velsen.nl.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Raadsvergadering woensdag 5 juli
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.
.

Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe via

telefoonnummer 0255 - 567502 of via de mail griﬃe@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De grifﬁe neemt dan contact met u op.
Agenda
Jaarstukken en begrotingen van de volgende gemeenschappelijke regelingen:
• Recreatieschap Spaarnwoude
• Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland
• Centraal Nautisch Beheer (CNB)
• Omgevingsdienst IJmond
• Veiligheidsregio Kennemerland
• Noord-Hollands Archief
• IJmond Werkt!
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
• ReinUnie
• Afvalschap IJmond Zaanstreek
Fractieverantwoording 2016
Jaarlijks stelt de raad de fractieverantwoording
van het afgelopen jaar vast, in dit geval 2016. De,
door de raad benoemde, controlecommissie controleert de fractieverantwoordingen.
Oplegging geheimhouding met betrekking
tot de Meerjaren prognose grondexploitaties
als bijlage bij de Jaarrekening 2016
De Meerjaren prognose grondexploitaties (Mpg)
is een niet openbare bijlage bij de Jaarrekening,
daarvoor is het nodig dat de raad de door het college opgelegde geheimhouding bekrachtigt.
Project Snippergroen
De gemeente wil de meeste van de bijna 300 aan
bewoners verhuurde stukjes gemeentegrond verkopen. Het kopen van dit snippergroen is niet
verplicht, huren blijft mogelijk maar tegen een
marktconform tarief. Inwoners, die geen gemeentegrond huren, kunnen ook een aanvraag doen
voor de aankoop van snippergroen. Per situatie
wordt bekeken of dit mogelijk is. Om de kans op
verkoop te vergroten, worden lagere tarieven en
geen minimale grondwaarde gehanteerd (in afwijking van de kadernota Grondprijzen).
Winkelfonds Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
A) Subsidieverordening Winkelfonds
B) Naamgeving Winkelfonds
De raad heeft eerder de Regionale Detailhandelsvisie IJmond vastgesteld. Om deze visie te realiseren zijn er voor Velsen nadere uitwerking en instrumenten nodig om de kansrijke centra sterker
en compacter te maken. Zo heeft de raad eerder
ingestemd met het fonds Verhuis- en gevelfonds.
Het fonds stimuleert winkelverhuizingen en gevelrenovaties in de kansrijke winkelcentra. De

raad wordt gevraagd om de naam van het Verhuisen gevelfonds te wijzigen in Winkelfonds De raad
wordt tevens voorgesteld om de Subsidieverordening Winkelfonds Velsen vast te stellen.
Niet inwilligen aanvraag St. de Schoolwerkplaats voor plaatsing aanvraag nieuwe
school op het Plan van Scholen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Het bestuur van de Stichting de Schoolwerkplaatsen heeft een aanvraag ingediend voor het stichten van een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Op basis van de stukken en
gelezen de rapportage van het Adviesbureau voor
Onderwijsplanning uit Haarlem is vastgesteld dat
het vereiste aantal leerlingen om een school te
kunnen stichten zeer waarschijnlijk niet binnen
de termijn van 5 jaar worden gehaald . De aanvraag wordt niet ingewilligd en komt op het Overzicht van Scholen. De gemeenteraad stelt voor
1 augustus 2017 dit Overzicht van Scholen vast,
waarna het besluit naar de Minister Van Onderwijs gaat.
Startdocument en nota raadpleging planinitiatief ‘Biezenweg 70’ (onder voorbehoud
uitkomst sessie 21 juni)
De nieuwe eigenaar van het voormalige perceel
van Groenrijk aan de Biezenweg 70 wil op het
perceel een landhuis met een gastenverblijf realiseren. Hiervoor is een conceptstartdocument
Nieuw Groenrijk opgesteld en in maart is er een
inloopavond gehouden. De ingediende reacties
hebben geen aanleiding gegeven om het (concept)
startdocument te wijzigen. De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met de start van de bestemmingswijzigingsprocedure, van detailhandel
naar wonen, door het startdocument en de participatienota vast te stellen.
Volgende stap Kust Informatie Centrum
BRAK! (onder voorbehoud uitkomst sessie
21 juni)

In maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten om
een bedrag te reserveren voor een gebouw voor
het Kustinformatiecentrum BRAK! IJmuiden.
Afgelopen twee jaar is onderzocht hoe dit centrum met partners gerealiseerd en geëxploiteerd
kan worden. Op basis van de resultaten hiervan
wordt de raad voorgesteld om in te stemmen een
kustinformatiecentrum BRAK! in de vorm van
een groeimodel.
Bestemmingsplan ‘Duingebied’ (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Dit bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan ‘Duingebied Velsen’ en aangrenzende delen van enkele andere bestemmingsplannen. Het heeft ter inzage gelegen, waarop 41 reacties zijn ontvangen, waarvan een groot deel betrekking heeft op de bestemming van het perceel
Middenduinerweg 89 (Ekogrön) en op de ontwikkeling aan de Brederoodseweg 41. Naar aanleiding van de reacties zal het bestemmingsplan op
enkele punten worden aangepast. De Brederoodseweg 41 maakt echter geen deel meer uit van het
bestemmingsplan en hierop is de plangrens aangepast.
Jaarrekening en jaarverslag 2016 gemeente Velsen (onder voorbehoud uitkomst sessie 21 juni)
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de
raad over het gevoerde beleid met het jaarverslag
en de jaarrekening. De jaarrekening is door de accountant gecontroleerd en goedgekeurd. Het resultaat van de jaarrekening 2016 bedraagt € 3,4
mln positief, onder andere door ontwikkelingen
van beleidsvelden, waarvoor reserves zijn. Het
positieve saldo wordt aan de volgende bestemmingsreserves toegevoegd: Sociaal Domein (€ 0,8
mln), Openbare ruimte (€ 0,2 mln) en Statushouders (€ 0,5 mln). Het resterende saldo (€ 1,6 mln)
wordt toegevoegd aan de reserve Visie op Velsen.

Informatiebijeenkomst IJmondcommissie 27 juni
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk, Maerten van
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Aanvangstijd 19.30 uur.

Inspreken
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griﬃe
van de gemeente Velsen: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@regioijmond.nl
met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De
griﬃe neemt dan nog contact met u op.
Agenda (twee presentaties):
1. Stand van zaken Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond,
inclusief cijfers eerste kwartaal 2017. Een presentatie over de stand

van zaken, gebaseerd op de nu bekende informatie over het eerste kwartaal 2017. Basis hiervan is onder andere de informatie die van de zorgaanbieders is ontvangen ten aanzien van hun kwartaalresultaten. Daarna een
korte stand van zaken op de strategische doelen uit de Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond: integrale toegang, versterken zelforganisatie
van inwoners, samenhangende aanpak en meer grip.
2.Het op te stellen beleidsplan jeugd(hulp) 2017 -2020. Aan de raadsleden van de IJmondcommissie wordt gevraagd mee te denken over de thema’s en beleidsdoelen van het IJmondiale beleidsplan jeugd dat op dit moment wordt geschreven. Op basis van het voorwerk dat al is uitgevoerd ligt
er een gespreksnotitie voor het regionale deel van het beleidsplan. Het beleidsplan wordt IJmondiaal opgesteld en aangevuld met lokale paragrafen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
10 juni 2017 tot en met 16 juni 2017 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning
hebben ontvangen op grond van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Heerenduinweg 8, kappen 5 bomen
(12/06/2017) 15466-2017;
Lange Nieuwstraat 489, aanbrengen gevelreclame (12/06/2017)
15326-2017;
Dokweg 16, uitbreiden bedrijfsgebouw (14/06/2017) 15640-2017;
Elzenstraat 33, verbouwen woonhuis (14/06/2017) 15623-2017;
Kompasstraat 61, starten webshop
(14/06/2017) 15677-2017.
Driehuis
Hofdijklaan 37, wijzigen dakkapel

(13/06/2017) 15517-2017;
Hofdijklaan 39, wijzigen dakkapel
(13/06/2017) 15518-2017.
Santpoort-Noord
Kerkweg 52, vervangen en vergroten dakkapel (12/06/2017) 156272017;
Eyndenhoeﬄaan 3, kappen boom
(16/06/2017) 15860-2017.
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 28,plaatsen dakkapel en erker (16/06/2017) 158652017.
Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel
(12/06/2017)\ 15429-2017.
Velserbroek
Zwanebloembocht 172, wijzigen
verleende vergunning (vergroten
woning) (8095-2017) (13/06/2017)
16910-2017.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
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 aanvragen dienen te beslissen, verlengd met zes weken:
IJmuiden
Kaarweg 13, vervangen en vergroten van de bestaande bedrijfshal
(16/06/2017) 10957-2017
Rijnstraat 73, samenvoegen beneden- en bovenwoning tot één woning (16/06/2017) 11085-2017

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 25, plaatsen lichtstraat (16/06/2017) 108292017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kompasstraat
4,
verwijderen schuur en herstellen muur
(29/05/2017) 13788-2017.
Driehuis
Waterlandweg 2, plaatsen toegangshek (16/05/2017) 7915-2017.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 66, wijziging functie van woning naar vakantiewoning (06/06/2017) 67982017.
Velserbroek
Grote Buitendijk 76, vervangen
dakkapel(18-05-2017)12105-2017.
publicatietekst

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 Haar-

lem, 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
IJmuiden
Keetberglaan 303, plaatsen kelder
(16/06/2017) 13054-2017;
Keetberglaan 307, plaatsen kelder
(16/06/2017) 13060-2017;
De Ruyterstraat 178, realiseren 5
appartementen (16/06/2017) 81412017.
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 9, vervangen gevelkozijn (14/06/2017) 16851-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 57, oprichten schuur
(14/06/2017) 10548-2017;
Meerweidenlaan 43, plaatsen dakkapellen (voor- en achtergevel) (1906-2017) 11158-2017;
Velserkade ong., realiseren expeditie ruimte (19-06-2017) 216822017.
Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 28, plaatsen erker en een dakkapel (13/06/2017)
12555-2017.
Velserbroek
L. Zocherplantsoen 97, wijzigen zijgevel (19-06-2017) 11911-2017.
Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 3, kappen

boom (13/06/2017) 12380-2017.
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 74, gevelwijziging (20/06/2017)8158-2017.
APV artikel 2:17 Evenementen
IJmuiden
Braderie Kennemerboulevard op
2, 9, 16, 23 en 30 juli en 6, 13, 20 en
27 augustus van 10.00 tot 17.00 uur,
(14/06/2017)12197-2017;
Velserbroek
2Generations Beach Edition op het
strand Villa Westend op 1 juli 2017,
(20/06/2017) 11007-2017.

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

gemeentevelsen |

gemvelsen

Ontwerpbesluiten Motorhuislocatie Santpoort-Noord
Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Motorhuislocatie
en ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van 10 woningen en het kappen van 13 bomen op de locatie Hoofdstraat
262 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op 23 mei 2017 besloten de gecoördineerde procedure te starten om woningbouw mogelijk te maken op het perceel Hoofdstraat 262 in Santpoort-Noord.
De gemeente is voornemens mee te
werken aan het verzoek van Wibaut
om tien woningen te realiseren op
bovengenoemde locatie. De gronden zijn in Velsen ook bekend als de
zgn. ‘Motorhuislocatie’, vanwege de
vestiging van de voormalige autogarage Motorhuis en het Shell-tankstation.
Ontwerpbesluiten
Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet
ruimtelijke ordening en afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Velsen bekend dat met
ingang van 30 juni 2017 gedurende
zes weken de volgende ontwerpbesluiten inclusief bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage liggen:
1) Ontwerpbestemmingsplan ‘Mo-

torhuislocatie’. Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001) biedt
het planologisch kader voor de
bouw van tien woningen met bijbehorende bouwwerken. Het
plangebied is gelegen in Santpoort-Noord in de gemeente Velsen en bevindt zich in een driehoekig bouwblok dat wordt begrensd door de Wüstelaan aan de
westzijde, de Johan van Beemlaan aan de zuidzijde en de
Hoofdstraat aan de oostzijde (zie
volgende afbeelding). De huidige
bebouwing bestaat uit het voormalige pand van autodealer Motorhuis en het oude Shellstation
aan de Hoofdstraat 262.
2) Ontwerp omgevingsvergunning.
Voor het bouwen van 10 woningen, het realiseren van een tuinmuur, het veranderen van de weg
en het kappen van 13 bomen is op
16 december 2016 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag
past binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’.
3) Ontwerpbesluit hogere grenswaarden. In het besluit hogere
grenswaarden zijn hogere waarden bepaald voor de woningen in
het plangebied. Ten gevolge van
de ligging binnen de geluidszones
van de wegen A208 en de Hoofdstraat wordt de voorkeursgrens-

waarde uit de Wet geluidhinder
overschreden.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Motorhuislocatie’ met alle bijlagen en
de ontwerp omgevingsvergunning
met bijlagen liggen van 23 juni 2017
tot en met 3 augustus 2017 tijdens
openingstijden ter visie op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1
in IJmuiden en in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16 in
IJmuiden. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het ontwerpbestemmingsplan
kan daarnaast ook worden ingezien
via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website
kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het
ontwerpbestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van
de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer
NL.IMRO.0453.BP1503MOTORHUIS1-O001.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter visie
ligging kan een ieder (bij voorkeur)
schriftelijk of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning. Dit doet u
door een brief te richten aan het col-

lege van Burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden of via ro@velsen.nl.
Onder vermelding van ‘zienswijze
coördinatieprocedure Motorhuislocatie’. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend
ambtenaar, de heer S.F. van Putten,
telefoonnummer 0255 567200.
Zienswijzen hogere waarden
Voor het indienen van zienswijzen
gericht op het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van ter visie ligging schriftelijk
dan wel mondeling richten tot de
Omgevingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding
van “Zienswijze ontwerpbesluit
vaststelling hogere waarde Wet bestemmingsplan “Motorhuislocatie
Santpoort Noord”. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een
afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer
0251-263863.

Startnotitie locatie Handgraaf Santpoort-Zuid
De gemeente Velsen nodigt u uit
om kennis te nemen van de startnotitie van locatie Handgraaf in
Santpoort-Zuid. In de startnotitie
staan de randvoorwaarden voor
ontwikkeling van de locatie als
woongebied.

Op 20 juni 2017 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om de startnotitie voor locatie Handgraaf vrij te geven voor participatie. Gedurende de 4 weken dat
de stukken ter inzage liggen, heeft u
de mogelijkheid om hierop een reactie te geven. De reacties worden voorzien van commentaar en opgenomen
in een reactienota. De reacties kunnen leiden tot aanpassing en/of aanvulling van de startnotitie. De (aangepaste) startnotitie wordt samen
met reactienota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad Vel-

sen.
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentehuis en in de Centrale Bibliotheek Velsen van 21 juni t/m 22
juli 2017. Ook staan de stukken gepubliceerd op de website www.velsen.nl. U kunt uw reactie sturen naar
handgraaf@velsen.nl onder vermelding van ‘reactie startnotitie locatie
Handgraaf ’.
Inloopbijeenkomst
Tevens organiseert de gemeente op
dinsdag 4 juli as. samen met Pré Wonen, grondeigenaar, een inloopgelegenheid in ‘t Brederode Huys ,Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Inloop van 17.00 tot
19.00 uur. Er is gelegenheid tot het
stellen van vragen. Bovendien kunt
u natuurlijk van gedachten wisselen
over de startnotitie.

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,

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
22 juni 2017

Met gids wandelen
door Oud-IJmuiden
IJmuiden - Ontdek OudIJmuiden organiseert wandelingen onder begeleiding van
een deskundige en enthousiaste gids. U maakt kennis met
het interessante heden en verleden van een unieke kustplaats. Dat kan weer op woensdagmiddag 28 juni.
Nog maar 140 jaar jong is
IJmuiden. Ontstaan door de
aanleg van het Noordzeekanaal en de sluizen. Er is veel
te vertellen over het ontstaan
van Oud-IJmuiden, de groei en
bloei, de vishandel, ijsfabrieken,
werkzaamheden in en rond de
vissershaven en sluizen, de invloed van de oorlog, de sloop
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van delen van de wijk, wederopbouw, architectuur, de bouw
van de nieuwe sluis en veel
meer.
U kunt op woensdagmiddag 28
juni mee met de gids. De start
is om 13.00 uur. De startplek
wordt na aanmelding doorgegeven. De wandeling duurt
twee uur. Er is een mogelijkheid om aansluitend, om circa
drie uur, gezellig koffie of thee
te drinken met de groep.
Het thema van de wandeling is
de visserij, voor en na de oorlog. Over gebeurtenissen tijdens de oorlogsperiode en over
het leven in Oud-IJmuiden voor
en na de oorlog. De kosten van
de rondleiding zijn 8 euro per
persoon. De wandeling inclusief koffie of thee met appeltaart kost 13 euro per persoon.
Na de wandeling kunt u op eigen gelegenheid een bezoek
brengen aan het Zee- en Havenmuseum. Zie ook www.zeehavenmuseum.nl. Aanmelden
kan tot en met 26 juni via info@ontdekoudijmuiden.nl of
bel naar 06-50905585.
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KNRM goed
doel IJmond
Bereikbaar

Kidsdag westernstyle
Santpoort-Noord - Zaterdagmiddag kon je heel wat
cowboys en indianen tegenkomen in en om de Hoofdstraat. Met het ‘westernthema’ had Puur Santpoort een
raak thema gekozen voor
hun Kidsdag tijdens de Juni
Shoppingmaand.
Kinderen konden lekker
knutselen, geschminkt worden, rijden op de woeste rodeostier of springen op het

springkussen. Er werd lekker
genoten van de activiteiten in
het heerlijke zonnetje.
Hopelijk doet de zon zaterdag ook mee tijdens de
Vriendinnen Verwendag in de
Hoofdstraat en op het Broekbergenplein. Voor de dames
is er veel winst te behalen en
daarvoor hoef je niet ineens
op je hoge hakken door de
straat te rennen om twee uur.
Maar het mag natuurlijk wel!

IJmond - Maandag 19 juni is de
nieuwe challenge gestart van de
fiets-app Ring-Ring van IJmond
Bereikbaar. Wanneer de 100.000
kilometer op de teller wordt bereikt, ontvangt de KNRM 1.000
euro. Fietsen maar! Eind april
is de fietsapp van Ring-Ring
bij alle IJmond Bereikbaar-fietsers geïntroduceerd. Een app
waarmee je spaart, bespaart en
wordt uitgedaagd. Een enthousiaste kopgroep van 250 fietsers
heeft de app inmiddels gedownload en registreert daarmee hun
fietsritten.
De KNRM is één van de 170 organisaties die is aangesloten bij
IJmond Bereikbaar. ,,Voor veel
mensen is het vanzelfsprekend
dat ze op de fiets naar het werk
komen. Door het fietsprogramma maken we hen en de collega’s die dat nog niet doen op
een leuke en positieve manier
bewust van de keuze die je hebt:
pak je de auto, of stap je op de
fiets?” zegt Gerda van Vliet van
de KNRM. De KNRM redt en
helpt sinds 1824 mens en dier in
nood op zee.

Dokter de Grootlaan 19, 2071 TG SANTPOORT-NOORD

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.

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,

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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

Verkeersmaatregel
In verband met slechte conditie
worden de populieren aan het Lange

Vlak achter nr. 22 en die aan de Orionweg/Raafstraat (garagebox 4c) in

IJmuiden gekapt.

Melding kappen bomen
• Beleidsregels handhaving drugs in
woningen en lokalen 2017 vast te
De burgemeester van Velsen
maakt bekend dat hij op 13 juni
2017 heeft besloten:

stellen
• Deze Beleidsregels handhaving
drugs in woningen en lokalen 2017
de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad in werking te
laten treden

Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen.
Tevens ligt de regeling 12 weken ter
inzage bij de receptie van het stad-

huis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd
op de website van de gemeente Velsen: www.overheid.nl.

Beleidsregels handhaving drugs
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