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‘Gooi niet weg, lever in!’
Bijna iedereen weet dat een oude televisie of kapotte koelkast
moet worden ingeleverd om te recyclen. Maar dat geldt ook voor
een spaarlamp, MP3-speler, keukenmixer en elk ander elektrisch
apparaat. De gemeente Velsen
start 28 juni samen met 37 andere gemeenten een campagne voor
hergebruik. Er zijn prijzen mee te
winnen.

Kapotte kleine elektrische apparaten verdwijnen vaak in de vuilnisbak, maar daar zitten metalen in die
schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Als apparaten worden ingeleverd, kan bijna 90% van het materiaal weer worden gebruikt om nieuwe
producten te maken, die dan ook nog
goedkoper kunnen worden verkocht.
Dat is goed voor de portemonnee en
voor het milieu. Dus: niet weggooien of laten liggen, maar inleveren!
Dat kan bij de elektronicawinkel als
u een nieuw apparaat koopt, of bij de
kringloopwinkel of milieustraat.

media, tv- en radioreclames en de
website www.gooinietweg.nl. Vanaf
september zijn, met een grote inzamelactie, prijzen te winnen, en ook
onder de likers van facebook.com/
gooinietweg worden mooie prijzen
verloot. Hierover volgt later meer informatie.
Wethouder Vennik draagt de campagne een warm hart toe: “Ik hoop
dat het inzamelen van elektrische
apparaten voor de schoolkinderen
in Velsen net zo normaal wordt als
de inzameling en hergebruik van
oud papier, want daar willen we naar
toe.’’ (foto: gemeente Velsen)

Op 28 juni start de gemeente Velsen
samen met afvalinzamelaar HVC
en Wecycle een multimediale campagne met posters, banners, social

Werk aan de weg in Velsen
De onderhoudswerkzaamheden in
de tunnelbak van Driehuis/Santpoort zijn uitgesteld naar zondag
30 juni vanwege de slechte weersomstandigheden op de oorspronkelijke dag, een week eerder.

Zondag 23 juni zouden wegonderhoudswerkzaamheden plaatsvinden in de tunnelbak Van den Vondellaan-Hagelingerweg in Drie-

huis/Santpoort. Wegens de slechte
weersomstandigheden worden deze werkzaamheden verplaatst naar
zondag 30 juni. De werkzaamheden vinden plaats tussen 06.00 u en
18.00 u. Er worden regenwaterroosters vastgezet en op verschillende plekken wordt het asfalt gerepareerd. Verkeersregelaars zullen het
wegverkeer om en om over één rijbaan leiden.

Velsertunnel maanden dicht

Onderhoud in 2015/2016
De Velsertunnel moet in 2015
/2016 worden gerenoveerd. Dit
meldde Rijkswaterstaat op een
bijeenkomst maandag 24 juni
aan een aantal genodigden.

Begin 2014 start de aannemer met
de voorbereidende werkzaamhe-

den. Tijdens de renovatie, die drie
tot zes maanden zal duren, gaat de
Velsertunnel dicht, meldt Rijkswaterstaat. Er volgen nog meer bijeenkomsten over de inhoud van
het project, de planning, de gevolgen voor de omgeving en de aanpak
daarvan.

Personenvervoer over water

Provincie biedt kansen
Op maandag 24 juni 2013 heeft
Provinciale Staten van NoordHolland een motie aangenomen
waarbij ruimte wordt gegeven om
onderzoek te doen naar een duurzame vorm van personenvervoer
over water.

Het uitgangspunt hierbij is dat dit
onderzoek een bijdrage moet leveren
aan een fijnmazig openbaar vervoer
netwerk in het Noordzeekanaalgebied tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Het onderzoek
wordt gefinancierd door de provincie Noord-Holland en moet voor
het einde van dit jaar klaar zijn. Ook
staat in de motie dat de jaarlijkse
provinciale bijdrage van 1,2 miljoen
euro beschikbaar blijft tot uiterlijk
2016. Hierna kan er een nieuwe integrale afweging gemaakt worden.
Deze motie is, gezien de vele inspanningen van diverse partijen die strijden voor het behoud van de Fast Flying Ferry, het maximaal haalbare.
Enerzijds wordt het contract tus-

sen Connexxion en de provincie niet
verlengd en gaat de Fast Flying Ferry vanaf 1 januari 2014 uit de vaart.
Aan de andere kant zijn er kansen
om de kennis, expertise en belangstelling van gemeenten en vele partijen te benutten om een goed plan
te maken voor personenvervoer over
water binnen het netwerk van openbaar vervoer. Dit moet voor het einde
van dit jaar gereed zijn, maar komt
dan te laat om de Ferry te behouden.
De vraag om nader onderzoek is constant benoemd in de lobby naar de
provincie. Wel is het een verkeerd
signaal aan alle gebruikers van deze
unieke bootverbinding dat de Ferry
intussen voor onbepaalde tijd uit de
vaart gaat.
Na gedegen onderzoek moet nu snel
duidelijk worden of de toekomst van
personenvervoer over water levensvatbaar is. Gezien de steun en reacties van afgelopen periode heeft het
college van B&W daar alle vertrouwen in. (foto: gemeente Velsen)

Laatste Raadsplein
voor zomervakantie
Op donderdag 4 juli 2013 is de
laatste raadsvergadering van het
Raadsplein voor de zomervakantie. Deze vergadering begint in
tegenstelling tot andere vergaderingen van het Raadsplein dit keer
om 18.30 uur.

Tijdens deze raadsvergadering
neemt de raad een besluit over de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 en

gaat de raad in debat over een aantal onderwerpen uit de Perspectiefnota 2013. Na stemming over de ingediende moties en amendementen
stelt de raad de Perspectiefnota 2013
vast. Inwoners en belangstellenden
zijn welkom op de tijdelijke vergaderlocatie in het Tata Steel Stadion
in Velsen-Zuid. Voor meer informatie kijk op raad.velsen.nl.
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Welkom in IJmuiden
aan Zee: borden geplaatst
Met een blokart onthulde Wethouder Annette Baerveldt op donderdag 20 juni het nieuwe welkomstbord voor IJmuiden aan Zee. Het
was gelijk duidelijk: de stranden
van Velsen zijn avontuurlijk en
sportief.

om ook de omgeving van de hoofdstad te verkennen. Velsen is de eerste gemeente die deze welkomstborden heeft geplaatst. Aan de weg naar
IJmuiderslag en bij Strand Noordpier
staan ze ook. (foto: Ko van Leeuwen)

De symbolen op het welkomstbord laten zien dat je in Velsen goed terecht
kunt voor actieve watersport, de brede
aantrekkelijke stranden en de duinen.
Elk strand heeft zijn eigen specialiteit:
IJmuiderslag is vooral populair bij
de blokarters en vliegeraars. Strand
Noordpier en IJmuiden aan Zee zijn
gewilde plaatsen voor kite- en golfsurfers door de unieke golfslag dankzij de
pieren. Die staan dan ook op het bord.

Ondergrondse waterkratten
In opdracht van de gemeente Velsen worden aan de Planetenweg in IJmuiden ondergrondse waterkratten geplaatst, die moeten helpen de wateroverlast daar te beperken. Om de kratten wordt doek gelegd, dat zand en andere
vaste bestanddelen tegenhoudt. In de kratten worden het regenwater en het
hemelwater van de woningen opgevangen en geleidelijk afgevoerd naar de
grond en het riool. (foto: Ko van Leeuwen)

Het welkomstbord hoort bij het project ‘Amsterdam Bezoeken Holland
Zien’ van de metropoolregio Amsterdam, die ook Velsen omvat. De gemeente doet sinds 2009 aan het project mee, dat internationale bezoekers van Amsterdam moet verleiden

Kadeterrein Grote Hout

Aanpak verontreiniging
Na een sanering op het terrein van
een van de bedrijven aan de Wijkermeerweg in Velsen-Noord is in
opdracht van de gemeente Velsen de bodem van de aangrenzende kavel, het kadeterrein van Grote Hout, onderzocht. Hier blijkt het
grondwater verontreinigd te zijn.

Dit kadeterrein is bedoeld voor havengebonden bedrijven; die kunnen
zich er zonder problemen vestigen.
De verontreiniging zit onder een beperkt deel van het kadeterrein op een
diepte van 4 tot 9 meter onder het
maaiveld en stroomt in de richting
van het Noordzeekanaal. Op basis
van dit onderzoek is er geen sprake
van risico’s voor de bedrijven op het

Actie Havenfestival 2013
Burgemeester Weerwind – voorafgaand aan de actie om geld in te zamelen
voor het Havenfestival – in gesprek met een aantal ’Jantjes’. Meer informatie op www.havenfestivalijmuiden.nl. (foto: Sanne Tiebie)

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben op 25 juni 2013
besloten om de bevoegdheid tot het aanwijzen van uitvoerend (vervangend)
BAG beheerder te mandateren aan de
manager van de afdeling Informatiemanagment. Dit besluit treedt in werking

de dag na bekendmaking. Op grond van
artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit
binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Velsen.

terrein Grote Hout.
Op grond van de Wet bodembescherming moet de gemeente Velsen als eigenaar van het terrein deze verontreiniging melden bij de provincie
Noord-Holland. De provincie NoordHolland is het bevoegd gezag voor de
Wet bodembescherming. Zij beoordeelt het onderzoek op basis van de
Wet bodembescherming en bepaalt
uiteindelijk óf maatregelen getroffen moeten worden om de verontreiniging aan te pakken en hoe en wanneer dat gebeuren moet. Eind van dit
jaar doet de provincie hierover een
uitspraak door een beschikking af te
geven. Pas dan is duidelijk of sanering
aan de orde is en op welke wijze.

Sunrise Shopping 4 juli
Boodschappen doen, gelijk een
goed doel steunen en kans hebben op een gratis kaartje voor het
zwembad – dat kan op donderdag
4 juli met ‘sunrise shopping’ op de
markt in IJmuiden.

van de boodschappen aan het Inloophuis Kennemerland. En wie ter plekke een bal door de korfbalkorf weet te
gooien, scoort ook nog een gratis entreekaartje van zwembad De Heerenduinen.

Op donderdag 4 juli organiseert
zwembad De Heerenduinen samen
met bakkerij Het Stoepje en Holland
Kaascentrum twee uur lang Sunrise
Shopping op de markt in IJmuiden.
Iedereen die op deze dag tussen 08.00
en 10.00 uur in zwemkleding een aankoop doet bij een van deze twee ondernemers sponsort 20% van de prijs

Het inloophuis Kennemerland aan de
Wulverderlaan 51 in Santoort-Noord
is bedoeld voor iedereen die in zijn
of haar leven met kanker te maken
krijgt. Drie dagen in de week kunnen
mensen er terecht voor hulp, een luisterend oor, een kopje koffie en verschillende activiteiten. Zie ook www.
inloophuiskennemerland.nl.
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Zomerfestival 7 juli
Theater, een kruipdoor-sluipdoorroute en een rondleiding in Landgoed Duin & Kruidberg – het is er
allemaal op het Zomerfestival Nationaal Park Zuid-Kennemerland op
zondag 7 juli a.s.

Op 7 juli is het Nationaal Park Zomerfestival in Nationaal Park ZuidKennemerland. Op deze dag, die als
thema ‘rijkdom in de natuur’ heeft gekregen, is er van alles te beleven op

Landgoed Duin & Kruidberg. Dat is
ook één van de organisatoren, samen
met Natuurmonumenten, IVN en vele
anderen. Er is theater en muziek voor
jong en oud, en er zijn allerlei workshops in de omgeving van het landgoed.
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is rijk aan bijzondere planten en
dieren. Die zijn op zondag 7 juli vanaf het landgoed te bewonderen, bij-

voorbeeld via mindfulnesswandelingen, GPS- en bunkertochten. Natuurmonumenten heeft een route voor
kinderen aangelegd, waar zij springend, kruipend en sluipend aan kunnen meedoen. In het huis van Duin &
Kruidberg kunt u ook terecht. Er worden rondleidingen georganiseerd en u
kunt slapen in het natuurhotel.
De activiteiten vinden tussen 12.00 en
18.00 uur plaats. Soms is reservering

gewenst. Kijk voor het programma, reserveringen en het laatste nieuws op
www.np-zuidkennemerland.nl.

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

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
juni 2013 tot en met 21 juni 2013 de
volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
De Ruyterstraat 34, plaatsen dakopbouw (13/06/2013) w13.000215;
Planetenweg ong. (t.o. nr.72), plaatsen permanent verkooppunt voor
bloemen en planten (17/06/2013)
w13.000222;

Lorentzstraat ong. (t.o. nr. 72), kappen boom (20/06/2013) w13.000226;
Scheldestraat 47, plaatsen berging voor duofiets (17/06/2013)
w13.000220.

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 2, kappen boom
(18/06/2013) w13.000224;
Papenburghlaan 12, vergroten eerste
verdieping (19/06/2013) w13.000228.

Schoener 57, vergroten eerste verdieping (14/06/2013) w13.000218.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan
43, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(19/06/2013) w13.000227;
Hoofdstraat 177, plaatsen dubbelzijdige Camellichtbak aan gevel
(20/06/2013) w13.000229.

Velserbroek
Zwanebloembocht 227, kappen boom
(21/06/2013) w13.000230;
Zandaak 70, plaatsen 2 dakkapellen
(achtergevel)
(17/06/2013)
w13.000221;
H. Reptonstraat 68, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)
(21/06/2013) w13.000232;

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.

gemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
rechtbank Noord-Holland, loca-

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

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Bur-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
IJmuiderstraatweg 46, terugsnoeien
1 boom (25/06/2013) w13.000200;
Lorentzstraat ong. (t.o. nr. 72), kappen boom (25/06/2013) w13.000226;
omgeving Zoutmanstraat en Stolstraat ong., kappen 6 populieren
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Besluiten (vervolg)
(24/06/2013) w13.000216.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 2, kappen boom
(24/06/2013) w13.000224.
Velserbroek
Gerstland 18, uitoefenen bedrijf aan
huis (24/06/2013) w13.000174.
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 18, kappen
3 bomen (24/06/2013) w13.000182;
Van Tuyllweg 21 (gemeentelijk monument), vernieuwen/vervangen rieten kap (25/06/2013)
w13.000184.
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Driehuis
Van Lenneplaan 8, kappen 2 bomen
(24/06/2013) w13.000177.

Evenementenvergunning – artikel 2:17 APV
29 juni 2013 Giant Tour Ride fietstoertocht (24/06/2013) u13.005848;
13 juli 2013 muziekevenement
Turn up the Beach, op het strand
van IJmuiden aan Zee, het gedeelte bij de IJmuiderslag (25/06/2013)
u13.005320.
Film- en foto opnamen art. APV
2:12
27 juni en 4 juli 2013 filmopnamen in Oud-Velsen (19/06/2013)
u13.005730.
Inzameling/ Collecte art. APV
5:13
AMREF Flying Doctors, 10 t/m
18 augustus 2013 (19/06/2013)
u13.005730.
Varen met passagiers art. APV
5.33
Clipper Stad Amsterdam van 18 juni
2013 tot 12 maart 2014 (18/06/2013)

Verleende omgevingsvergunningen – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaande
projecten een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juli 2013 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/ besluiten en vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0014EUSTATIUSST1-R001,
NL.IMRO.0453.OM0015ALEXANDERBE1-R001. Belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met in-

gang van de dag na die waarop het
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
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat ook beroep is ingesteld. Het betreft:
Santpoort-Noord
St. Eustatiusstraat 10A, wijzigen bedrijfsruimte naar woning
op eerste verdieping (25/06/2013)
(w12.000197).
IJmuiden
Alexander Bellstraat 2, wijzigen bedrijfsruimte naar woning op eerste verdieping en deels beganegrond
(25/06/2013)(w12.000161)

Raadsplein 4 juli 2013
Op 4 juli 2013 om 18.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen in
de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
1
2

Opening
Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:notulen en besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Visie Noordzeekanaalgebied 2040
6 Regeling rechtspositie Griffie
7 Instelling werkgeverscommissie Griffie
8 Aanwijzen accountant
9 Vaststellen fractieverantwoording 2012 (onder voorbehoud)
10 Perspectiefnota 2013
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken,
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de
bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl
De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van de
raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport TV
en via uitzendinggemist op www.seaporttv.nl

*Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere actuele
en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Deze
inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat
of die relevant zijn voor de raad.
Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) tot
uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.
De raad heeft in zijn vergadering van 20 juni 2013 een besluit genomen over
de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan Zeezicht
• Verklaring van geen bedenkingen Alexander Bellstraat 2 te IJmuiden
• Verklaring van geen bedenkingen St. Eustatiusstraat 10A te
Santpoort-Noord
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
(VRK)
• Financiële jaarstukken van de Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
• Visie Groengebied Amsterdam-Haarlem, bufferzone in een Metropolitaan
Landschap
• Rapportage Beleidskader begraafplaatsen gemeente Velsen
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied
• Evaluatie Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP)
• Bestemmingsplan Havengebied
• Bestemmingsplan IJmuiden-West
• Visie Noordzeekanaalgebied 2040
• Bestuursrapportage 1e kwartaal 2013
• Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan De Leck en de Bergen

