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De gemeente wil dat het autoverkeer 
in IJmuiden meer rond het centrum van 
IJmuiden gaat rijden. Hiervoor wordt in 
delen een zogenaamde ‘kleine centrum-
ring’ aangelegd. Een onderdeel van deze 
kleine centrumring is de verbinding tus-
sen het Kennemerplein, via het Van Popta-
plantsoen naar de Julianakade.

Inloop
Er is een voorlopig ontwerp gemaakt dat tus-
sen 21 juni en 3 augustus ter inzage ligt voor 
inspraak. Op maandag 25 juni kunt u tussen 
19.00 en 21.00 uur binnenlopen in het W.F. 
Visserhuis aan de Houtmanstraat 1 in IJmui-
den. Hier zullen medewerkers van de ge-
meente persoonlijk dit voorlopige ontwerp 
toelichten. 

Nadat in maart 2017 eerst met bewoners is 
gesproken over plannen voor aanpassingen 
van het verkeer in IJmuiden, heeft de ge-
meenteraad van Velsen in juni 2017 besloten 
dat het Van Poptaplantsoen onderdeel wordt 
van de ‘kleine centrumring’. Er is bepaald dat 
de snelheid op het Van Poptaplantsoen 30 
km/uur blijft. Na dit raadsbesluit is opdracht 
gegeven voor het maken van een (voorlopig) 
ontwerp. Van december 2017 tot en met mei 
2018 is samen met een klankbordgroep van 
bewoners en ondernemers gewerkt aan dit 

ontwerp. Hierdoor zijn al veel aanpassingen 
gedaan die de buurt ten goede komen. Dit ont-
werp gaan nu het formele inspraaktraject in.

Meer informatie
De plannen voor het voorlopig ontwerp kunt 
u inzien aan de balie van het gemeentehuis
aan het Dudokplein 1 in IJmuiden. En op de
website van de gemeente Velsen: https://
www.velsen.nl/burger/meepraten-in-vel-
sen/inspraakonderwerpen. Voor vragen of
een reactie op het voorlopig ontwerp kunt u
contact opnemen met de heer A. van Poecke
via het algemene telefoonnummer 14 0255 of 
per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak
herinrichting Van Poptaplantsoen/ Kenne-
merplein. (impressies: gemeente Velsen).

Herinrichting Kennemerplein 
en Van Poptaplantsoen

• Jaarlijks krijgt het college een overzicht 
van toezicht en handhaving op de kwali-
teit van kinderopvang. In 2017 inspec-
teerde de GGD 44 bestaande kinderdag-
verblijven, buitenschoolse opvang en
gastouderbureaus. Het eindoordeel is
dat er volgens de landelijke afspraken is
gecontroleerd. Het uiteindelijke rapport
komt te staan op www.waarstaatjege-
meente.nl

• De gemeentearchivaris heeft het colle-
ge geïnformeerd over het beheer van het
gemeentelijk archief.  Zijn oordeel is dat
de Archiefwet- en regelgeving over 2016-
2017 redelijk adequaat wordt uitgevoerd
in Velsen. De archivaris adviseert de ge-
meente wel het digitaal werken een nieu-
we impuls te geven, zodat er niet op pa-
pier én digitaal wordt gearchiveerd.

  Uit het college

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Bram 
Diepstraten  de SportContrainer aan de 
Wijkeroogstraat in Velsen- Noord ge-
opend. Heerlijke fruitsticks, sportie-
ve drankjes, muziek en diverse demo’s 
maakten de opening tot een feestelijke 
gebeurtenis.

Een SportContrainer is een uitklapbare 
zeecontainer, een kruising tussen een sport-

toestel en een buitensportaccommodatie. 
Hierop kun je eindeloos veel sportactivitei-
ten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfi t, 
outdoor fi tness, obstacle runs en survival. 
De mobiele sportplek  staat vier maanden 
lang aan de Wijkeroogstraat en is beschik-
baar voor jong en oud voor een totale body 
work-out. Hierna verhuist de contrainer 
naar een andere plek in Velsen. ( foto: Rein-
der Weidijk)

SportContrainer geopend

Donderdag 14 juni jl. heeft wethouder Bram Diepstraten het startschot gegeven voor de 
opening van de sporttriatlon in zwembad De Heerenduinen voor zo’n 265 leerlingen van 
groep 6 (leeftijd ongeveer 10 jaar) van 8 verschillende scholen: (OBS De Pleiaden, Parnas-
sia, Het Kompas, De Hoeksteen, De Vuurtoren, De Toermalijn, Jan Campertschool, Breder-
ode Daltonschool). De triatlon bestaat uit hardlopen, een stormbaan en zwemmen. Vooraf-
gaand aan het lossen van het startschot werden eerst de spieren opgewarmd op muziek van 
de Hokey Pokey. (foto: gemeente Velsen)

Sporttriatlon in zwembad

Zaterdag 16 juni genoten 150 
kinderen en begeleiders uit Vel-
sen van o.a. dolfi jnen, walrussen 
en zeeleeuwen in het Dolfi na-
rium. Eén keer per jaar worden 
de kinderen van de De Beesten-
Bende beloond voor hun tome-
loze inzet tegen zwerfafval in 
Velsen. Ter afsluiting sloofden 
de dolfi jnen zich uit terwijl DJ 
Ruud Feltkamp de voetjes van 
de vloer kreeg. (foto: gemeente 
Velsen)

Uitje voor de BeestenBende
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In de maand mei was de Bellatrixstraat 
in IJmuiden de ‘straat van de maand’. Er 
was een Italiaanse voorstelling, de Bees-
tenbende kwam voorbij en Bella heeft 
lekker gebakken! Zo was er voor elk wat 
wils.

In de maand mei was de Bellatrixstraat de 
straat van de maand. Op woensdag 9 mei be-
gonnen de feestelijkheden met een heerlijk 
straatfeest. De bewonerscommissie had al-
les goed voorbereid, samen met een aantal 
bewoners. Op donderdag 17 mei genoten de 
bewoners van de Bellatrixstraat van de voor-
stelling ‘Bella Italia’ in de Stadsschouwburg. 
De Italiaanse nummer werden op zijn beste 
IJmuidens (Nederlands) meegezongen. 

Op 30 mei kwamen kinderen van de Bees-
tenbende rondom de fl ats (wooncomplexen) 
zwerfvuil opruimen. En ze hielpen bewo-
ners met het vullen van de plantenbakken. 
Deze planten waren gefi nancierd door het 
project ‘Dijk van een wijk’ van de gemeente 
Velsen. De fl at fl eurde er helemaal van op!

Tot slot gingen 7 bakblikken op reis in de 
Bellatrixstraat. Het project ‘Heel Bella Bakt’ 
begint bij 7 bewoners die een cake gaan bak-
ken voor buren en die zij vervolgens weer 
doorgeven. Al met al kijken we als Sociaal 
Wijkteam terug op een geslaagde maand! 
(foto: Sociaal Wijkteam)

Bellatrixstraat IJmuiden
‘Straat van de maand’

Het havengebied in IJmuiden is al een 
stuk veiliger en schoner. Dat is het resul-
taat van de oprichting van de Bedrijven 
Investeringszone ( BIZ).

De BIZ is o�  cieel sinds 1 januari 2017 van 
kracht en omvat een afgebakend havenge-
bied waarbinnen ondernemers samen in-
vesteren in de kwaliteitsverbetering van 
hun bedrijfsomgeving. Inmiddels zijn ver-
schillende activiteiten uitgevoerd en zijn 
de resultaten goed zichtbaar. Zie foto’s ( 
gemeente Velsen ) voor en na de inzet van 
de BIZ.

Zo is in samenwerking met Zeehaven 
IJmuiden N.V. een camerasysteem ge-
plaatst. Dit camerasysteem is op 5 febru-
ari 2018 o�  cieel in werking gesteld en 
omvat 14 camera’s waaronder 3 kenteken-
registratiecamera’s. Verder is parkmana-
ger Frans Hoogzaad aangesteld om een 
oogje in het zeil te houden. Ook is hij aan-

spreekpunt voor ondernemers en andere 
belanghebbenden. Bij de parkmanager kan 
melding worden gemaakt van zaken zoals 
zwerfafval, defecte straatverlichting of een 
slecht wegdek. Mede dankzij de inzet van 
John van der Kolk en Imo Moussa (hand-
having gemeente Velsen) is het BIZ haven-
gebied schoner geworden. Ook is het digi-
tale platform Chainels beschikbaar voor 
alle ondernemers van havengebied IJmui-
den, de parkmanager, beveiliging, gemeen-
te en politie. Op Chainels verschijnen on-
der andere nieuwsberichten, meldingen en 
uitnodigingen voor bijeenkomsten.

Voor meer informatie over de BIZ Haven-
gebied IJmuiden kunt u contact opnemen 
met parkmanager Frans Hoogzaad via 
parkmanager@biz-havenijmuiden.nl of 
met het ondernemersloket@velsen.nl.

Op de foto’s (gemeente Velsen) de situatie 
voor en na.

BIZ Havengebied IJmuiden
Goed op weg naar een schoon, 
heel en veilig Havengebied!

Op 21 juni valt het tweede nummer van het .IJmui-
den Magazine op de mat bij alle Velsenaren. Ook 
ligt het magazine op ko�  etafels bij leuke hotspots 
in Velsen, Amsterdam en Haarlem. Als bonus vind 
je in het hart van dit magazine de uitneembare 
Rauw aan Zee-evenementenkalender.

Het magazine dat nu uitkomt is een echt zomernum-
mer met vooral zomerse onderwerpen, evenementen 
en activiteiten. Maar ook de (zee)haven, gebiedsont-
wikkelingen, goed wonen en gewoon genieten komen 
aan bod. Verteld door ‘echte’, bijzondere, bekende en 
minder bekende Velsenaren. Het magazine over, voor 
en door Velsen!

Mocht je het magazine niet hebben ontvangen dan 
kun je op www.ijmuiden.nl na 21 juni de digitale ver-
sie bekijken.(foto: gemeente Velsen)

Tweede nummer .IJmuiden Magazine deze week in de bus

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Situatie
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Vergaderingen Gemeenteraad
Sessie Kunstencentrum Velsen donderdag 28 juni 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd: 19:30 uur.

U bent van harte welkom de sessie bij te wonen. Wilt u inspreken? Neem dan contact op met de 
gri�  e 0255 567502. De gemeenteraad Velsen wordt bijgepraat over de actuele stand van zaken 
rondom de fi nanciële problemen bij het Kunstencentrum Velsen.

Raadsvergadering donderdag 28 juni 2018
Locatie: raadzaal gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd: circa 20:30 uur.

U bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.
velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.

Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje? 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoonnummer 
0255 - 567502 of via de mail gri�  e@velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-
mailadres en telefoonnummer. De gri�  e neemt dan contact met u op.

De Agenda

Toelaten raadslid
De heer Wijkhuisen is op 7 juni benoemd als wethouder van de gemeente Bloemendaal. Hier-
door is zijn plek als raadslid vrijgekomen. De heer Kuin wordt door D66Velsen voorgedragen 
als nieuw raadslid.

Plaatsen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats op Plan van Scholen 2019-2022
In 2017 had de stichting De Schoolwerkplaats een aanvraag ingediend voor het stichten van 
een nieuwe basisschool op Algemeen Bijzondere Grondslag. Deze aanvraag is 5 juli 2017 door 
de gemeenteraad verworpen. De Stichting heeft een beroep ingesteld bij de minister. Deze heeft 
het beroep van de Stichting De Schoolwerkplaats gegrond verklaard. De aanvraag ligt daarom 
opnieuw bij de raad. De gemeenteraad moet de gevraagde algemeen bijzondere basisschool nu 
opnemen in het eerstvolgende plan van scholen.

Paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen 
Met ingang van 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening 
te vervallen. Eén van die stedenbouwkundige bepalingen is het mogen stellen van parkeernor-
men. Dit betekent dat vanaf 1 juli de parkeernormen en laden/lossen in bestemmingsplannen 
moeten worden geregeld. Met dit paraplubestemmingsplan worden de geldende parkeernor-
men juridisch planologisch vastgelegd en deze normen gelden voor de hele gemeente.

Gemeenschappelijke Regelingen jaarstukken en begrotingen
De gemeente Velsen werkt op diverse onderwerpen samen met andere gemeenten. Alle afspra-
ken zijn vastgelegd in Gemeenschappelijke Regelingen. Jaarlijks staat op de agenda van de ge-
meenteraad de jaarstukken en de begrotingen. De raad behandelt de volgende stukken:

Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude 
Recreatieschap Spaarnwoude is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Vel-
sen, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Amsterdam deelnemen. 
De raad kan een zienswijze indienen over de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018. 
Om de huidige meerjarenbegroting structureel in evenwicht te krijgen, zijn er drie scenario’s 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Jaarrekening 2017, begroting 2019 gemeenschappelijke regeling  Centraal Nautisch 
Beheer 
Centraal Nautisch Beheer is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, 
Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam deelnemen om een veilig, vlot en duurzaam gebruik van de 
nautische ruimte in het Noordzeekanaalgebied te waarborgen.

Jaarstukken 2017, begroting 2019  en Meerjarenraming 2020-2022 GR IJmond Werkt!
IJmond Werkt! is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest deelnemen om aan de re-integratietaak en de taak op de sociale werk-

voorziening uitvoering te geven.

Ontwerp jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019-2022 gemeenschappelijke rege-
ling Veiligheidsregio Kennemerland 
De Veiligheidsregio Kennemerland is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten 
Velsen, Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Haarlemmerliede – Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort deelnemen. 

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands 
Archief 
Het Noord-Hollands Archief is een Gemeenschappelijke Regeling (GR) waar Velsen samen 
met de gemeente Haarlem en het Rijk in deelneemt. Doel van de Gemeenschappelijke Regeling 
is om de archieven van de deelnemende gemeenten op te slaan en voor het publiek toegankelijk 
te maken.

Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en begroting 2019 van de gemeenschappelijke re-
geling Omgevingsdienst IJmond 
De Omgevingsdienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Vel-
sen, Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Waterland, Wormerland, Zandvoort en de provin-
cie Noord-Holland deelnemen. Het doel van de gemeenschappelijke regeling is om bij te dragen 
aan een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen het 
werkgebied.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie 
De ReinUnie is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeenten Heemskerk, Bever-
wijk en Velsen deelnemen. Doel is om de gemeenschappelijke belangen te behartigen die ver-
band houden met de (ver)koop en verhuur van bouwwerken voor de afvalinzameling door HVC. 
Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling op 
het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
Afvalschap IJmond-Zaansteek ( AIJZ)is een Gemeenschappelijke Regeling waarin de gemeen-
ten Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Zaanstad deelnemen om de gemeenschappelijke belan-
gen te behartigen die verband houden met het aandeelhouderschap in NV HVC.

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim 
en Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kennemerland 
De Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kenne-
merland wordt uitgevoerd door het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Regio West-Kenne-
merland (RMC). De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem (centrumgemeente), Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort nemen deel aan 
deze regeling. Het doel is zoveel mogelijk jongeren van 5 tot 27 jaar een passend leerwerkaan-
bod te bieden zodat zij uiteindelijk met een diploma de school verlaten.

Jaarstukken 2017 Velsen 
Elk jaar legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid met de jaarstuk-
ken: het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staan de resultaten op de diverse be-
leidsterreinen. In de jaarrekening staat de fi nanciële verantwoording. De jaarrekening is door 
de accountant gecontroleerd. Uit de jaarstukken blijkt dat het fi nanciële resultaat € 4,6 miljoen 
positief is. 

Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2018
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 is een bedrag toegevoegd aan de Reserve Beleids-
speerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2017, om diverse redenen, nog 
niet waren afgerond te kunnen voortzetten in 2018. 

Afl eggen eed/belofte steunfractielid
De raadsfracties hebben de mogelijkheid zich te laten bijstaan door maximaal twee steunfrac-
tieleden. Een steunfractielid mag deelnemen aan een sessie namens de betreª ende fractie. Een 
steunfractielid mag niet deelnemen aan de raadsvergadering. Een steunfractielid hoeft niet op 
de kandidatenlijst van de laatstgehouden verkiezingen te staan. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 9 juni 2018 tot en met 15 
juni 2018 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Velserduinweg 240, kappen 2 bomen 
(10/06/2018) 7799-2018
Herculesstraat 63, plaatsen 2 dakkapellen 
(11/06/2018) 7874-2018
Velserhof 63, vervangen en updaten be-
staande gevelreclame (12/06/2018) 7937-
2018
Gjertsenstraat 8, plaatsen dakkapel voor- en 
achtergevel (13/06/2018) 8029-2018
Haringkade 18, revisie met wijziging op 
reeds vergunde gevel (12/06/2018) 7958-

2018
Berkenstraat 18, plaatsen dakkapel 
(15/06/2018) 8153-2018

Velsen-Noord
Stratingplantsoen/Duinvlietstraat, legali-
seren plaatsen verkoopbord (12/06/2018) 
7910-2018 

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 19, wijzigen construc-
tie (11/06/2018) 7881-2018

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 154, in gebruik nemen uit-
bouw als dakterras en hierop plaatsen bal-
konhek (10/06/2018) 7804-2018
Nabij Schoterkerkpad en Van Dalen-
laan, aanpassing overweg Santpoort-Zuid 
(14/06/2018) 8146-2018

Velsen-Zuid
Nabij Genieweg 36-38, gebruik weiland 
voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen 
en maken in-/uitrit op N202 (project tij-
delijk t.b.v. 3 evenementen) (13/06/2018) 
7999-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Velserkade 1, aanpassen expeditieruimte en 
bouwen nieuwe hal (11/06/2018) 3015-2018
Reyndersweg 3, plaatsen tijdelijke units 

voor opslag wind- en watersportonderdelen 
(11/06/2018) 5179-2018

Velsen-Zuid
Parkweg ong., vervangen evenementen dis-
play (11/06/2018) 5126-2018        

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 62, realiseren bijgebouw 
met mantelzorg (14/06/2018) 5446-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar 
14 appartementen (13/06/2018) 7193-2018.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw 
(12/06/2018) 4300-2018
Reaumurstraat 3D en 3E, realiseren 2 wo-
ningen in bedrijfsruimte (12/06/2018) 
4523-2018
Lange Nieuwstraat ong. (KPN locatie), re-
aliseren 57 appartementen en supermarkt 
met parkeerdek (12/06/2018) 33090-2017
Velserduinweg 248 en 248A, wijzigen gevel 
van 2 appartementen (13/06/2018) 6603-
2018

IJsselstraat 10, plaatsen dakopbouw 
(14/06/2018) 6670-2018

Santpoort-Noord
Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen 
2 dakkapellen (12/06/2018) 5965-2018

Velserbroek
Linie 16, wijzigen bestemming gebruik ber-
ging t.b.v. Bed & Breakfast voor periode van 
10 jaar (13/06/2018) 5521-2018

Geweigerde omgevingsvergunning – re-
guliere procedure

IJmuiden
Griftstraat 16, legaliseren veranda 
(14/06/2018) 5517-2018

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Havenfestival IJmond, 23 juni 2018 van 
12.00 tot 24.00 uur en 24 juni 2018 van 
12.00 tot 17.00 uur, locatie: Trawlerkade 
(14/06/2018) 4042-2018
Circus in de zorg, 27 juni 2018 van 11.00 t/m 
16.30 uur, locatie: parkeerplaats Heeren-
duinweg 6 (14/06/2018) 5829-2018

Velsen-Zuid
Dubwise Village Weekender, 15 t/m 17 juni 
2018, locatie: De Ven (12/06/2018) 3771-
2018
1e MTB Snowplanet Three Nations Cup, 23 
en 24 juni 2018 van 10.00 tot 18.00 uur, loca-
tie: Spaarnwoude (14/06/2018) 1069-2018
Sweets festival 2018, op 23 juni 2018, van 
13.00 tot 23.00 uur, locatie: De Ven Spaarn-
woude (18/06/2018) 3440-2018.

Inspraak herinrichting Van Poptaplantsoen, Kennemerplein
De gemeente nodigt belangstellenden 
uit voor de inloopbijeenkomst op maan-
dag 25 juni a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 
in het WF Vissershuis, Houtmanstraat 1 te 
IJmuiden (restaurant begane grond).

Hier wordt u in de gelegenheid gesteld vra-

gen te stellen en opmerkingen te geven over 
de plannen voor de verbinding tussen het 
Kennemerplein via het Van Poptaplantsoen 
naar de Julianakade in IJmuiden. 

Inzage
Het voorlopig ontwerp is vrijgegeven voor 

inspraak. U kunt het ontwerp vanaf 21 juni 
2018 inzien bij het KCC van het gemeen-
tehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden of op de 
website: https://www.velsen.nl/burger/
meepraten-in-velsen/inspraakonderwer-
pen

Reageren
Schriftelijke reacties kunnen tot 3 augustus 
2018 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting Ken-
nemerplein en Van Poptaplantsoen’.

Kapmelding
Straat  plaats  soort  reden
Bosboom Toussantlaan voor nr 28 Driehuis Malus dood
Kompasstraat  tegenover nr 9 IJmuiden Esdoorn  dood
J.P Coenstraat  IJmuiden Haagbeuk dood




