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De veertiende editie van het Havenfesti-
val IJmond heeft naar schatting 25.000 be-
zoekers getrokken. Het gratis toegankelijke 
evenement op de Trawlerkade in IJmuiden 
stond in het teken van kunst en cultuur, de 
visserij en de havens.

Aan boord van de voormalige mijnenveger Hr. 
Ms. Naaldwijk was zaterdagmiddag de prijs-
uitreiking van de visreceptenwedstrijd die sa-
men met IJmuiden Rauw aan Zee was georga-
niseerd. IJmuidenaar Gijsbrecht de Zeeuw (88) 
veroverde met zijn keeltjes en lippen van kabel-
jauw de harten van de jury én de vislie� ebbers 

die via Facebook konden stemmen. Hij kreeg de 
prijs van wethouder Jeroen Verwoort.

De festivalmarkt telde dit jaar 35 kramen met 
oude ambachten en maatschappelijke organi-
saties. Op het Visplein XL kon verse vis worden 
bekeken én gegeten. Zaterdag trok de Clipper 
Stad Amsterdam veel bekijks en ook dit jaar wa-
ren de gratis rondvaarten door de haven - moge-
lijk gemaakt door de nautische dienstverleners 
uit het havengebied - een groot succes.
Het volgende Havenfestival IJmond is op 22 
en 23 juni 2019. Zie ook www.havenfestivalij-
mond.nl. (Foto Havenfestival IJmond)

Havenfestival IJmond 

• Op verzoek van de raad heeft het college 
een plan gemaakt voor meer energiezui-
nige verlichting in Velsen. Momenteel is 
33% van de openbare verlichting ener-
giezuinig. In 2020 moet dat 40% zijn. 
Daarom wordt bij vervanging niet alleen 
de lamp vervangen maar ook de hele lan-
taarnpaal. Verouderde lampen met hoog 
verbruik worden vervangen door LED-
verlichting. Dat gebeurt meestal als een 
straat wordt opgeknapt.

* De RegioRijder heeft het college een 
voortgangsrapportage aangeboden over 
hun regionale prestaties in de periode no-
vember 2017 t/m april 2018. De kwaliteit 
van het Wmo-vervoer en het leerlingen-
vervoer stijgt. De RegioRijder wil goede 
dienstverlening blijven bieden, daarom 
halen zij momenteel ervaringen op bij 
hun Wmo-reizigers, de leerlingen en hun 
ouders.  

  Uit het college

Als startschot op een intensievere samen-
werking tussen politiek, inwoners en be-
drijfsleven was woensdag 21 juni een eer-
ste bijeenkomst in het gemeentehuis om 
met elkaar de maatschappelijke thema’s 
uit het concept raadsakkoord verder uit 
te werken. De avond was een groot suc-
ces. 

 Vooral de thema’s ‘Wonen en de woning-
bouwopgave’, ‘Lee� aarheid en Veiligheid’ en 
‘Kunst, Cultuur en Recreatie’ waren druk be-
zocht. De gemeenteraad Velsen bedankt alle 

aanwezigen voor hun enthousiaste inbreng.

In het raadsakkoord staan de maatschap-
pelijke thema’s en ambities die voor alle po-
litieke partijen belangrijk zijn voor de ko-
mende vier jaar. De raadsleden gaan nu aan 
de slag om te komen tot een breed gedragen 
raadsakkoord. Tijdens de raadsvergade-
ring van 5 juli neemt de raad hierover een 
besluit. Het is daarna aan het college van 
burgemeester en wethouders om de maat-
schappelijke opgaven te vertalen naar een 
collegeprogramma. (Foto: gemeente Velsen)

Drukbezochte avond 
raadsakkoord

In verband met de drukte voor o.a. het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten 
is de werkeenheid Burgerzaken extra open op dinsdagavond 3 juli.  
U kunt op deze avond terecht tussen 18.00 uur en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitslui-
tend op afspraak. U kunt voor deze extra avondopenstelling alleen telefonisch een af-
spraak maken. Het telefoonnummer is 140255 of 0255-567200.

Extra openstelling Burgerza-
ken in verband met de drukte

We gaan duurzamer wonen en leven. Dat 
heeft de Nederlandse overheid ook be-
loofd, samen met 200 andere landen, in 
het Klimaatakkoord van Parijs. En nu is het 
aan de gemeente om haar inwoners te hel-
pen om tussen nu en 2050 over te stappen 
van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen.

Zo gaan we onder andere afscheid nemen van 
aardgas. Dat betekent dat we elektrisch gaan 
koken en onze huizen anders gaan verwar-
men. Voor deze transitie in energiegebruik 
maken we een plan, we stippelen een route 
uit naar aardgasvrij. Daarvoor willen wij u 
ook wat vragen, want het vergt inspanning 
van ons allemaal. 
Luister, denk en praat mee als inwoner van 
de gemeente Velsen en help ons, uzelf en uw 

buurt op weg naar aardgasvrij. We zijn be-
nieuwd naar uw vragen, ideeën en oplossin-
gen. 

Datum: Woensdag 11 juli 2018
Tijd: Inloop om 18.00 uur met een 
  duurzame maaltijd
Locatie:  Gemeentehuis Velsen, 
  Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden

Aanmelden kan tot en met 9 juli via 
www.odijmond.nl/velsenaardgasvrij

 

Velsen Aardgasvrij, 
denkt u mee?
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Het seizoen 2018 staat weer bol van de 
activiteiten in en rondom de bunkers van 
IJmuiden. Gedurende het seizoen wordt 
er maar liefst driemaal een historisch eve-
nement georganiseerd. Daarnaast organi-
seert Bunker Museum IJmuiden de Bunker-
dag, verschillende rondleidingen en is het 
Bunkermuseum om de week geopend.

Ieder week organiseert het bunkermuseum 
een rondleiding langs en door de bunkers 
van de batterijen Olmen en Heerenduin.   De 
rondleidingen zijn afgestemd op iedere doel-
groep. Zo bevat   de kinderrondleiding naast 
educatieve elementen   allerlei spelactivitei-
ten.  Ook is het mogelijk om in het bunkermu-
seum een kinderfeestje te vieren. Bent u een 

avonturier dan boekt u de volwassenenrond-
leiding, u klimt en klautert door de bunkers 
om alle hoekjes en gaatjes te ontdekken. Ver-
geet vooral uw zaklamp niet. Natuurlijk is ook 
een rustige wandeling door het gebied met de 
fraaie natuur mogelijk, de gezinsrondleidin-
gen zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Alle 
rondleidingen worden begeleid door een des-
kundige gids van het bunkermuseum. Voor 
meer informatie of het maken van een reser-
vering bezoek u de website van Bunker Muse-
um IJmuiden.

Het bunkermuseum is om de week geopend. 
De Historische dagen staan gepland op 30 
juni, 1 juli en 2 september. Graag tot ziens in 
het Bunker Museum IJmuiden!

Een seizen vol rauwe activiteiten
Bunkerbezoek en excursies 
in IJmuiden

Burgemeester van den Bergh 
van Eysingaplantsoen
‘Straat van de maand’
Een mond vol voor mensen die niet ge-
wend zijn aan het uitspreken van het plant-
soen in Santpoort-Zuid waar de 5 fl ats sa-
men een klein dorp vormen. Om tegemoet te 
komen aan de woningbehoefte is deze wijk 
in 1960 gebouwd aan het spoor maar ook in 
het groen. Sommige bewoners wonen daar 
al vanaf het begin en andere nog maar kort.  

Om bewoners de gelegenheid te geven elkaar 
beter te leren kennen hebben  enkele actieve 
bewoners  een gezellige middag georganiseerd 
met een hapje en een drankje samen het Sociale 
Wijkteam en de twee woningcorporaties Bre-
derode Wonen en Woningbedrijf Velsen Ook 

konden er vragen worden gesteld aan vertegen-
woordiger van de gemeente en de wijkagent of 
suggesties gegeven om het nog leuker te maken 
in dit idyllische stukje van Velsen. 

Het was een zonovergoten middag waarbij de 
oudste en jongste bewoners elkaar ontmoetten 
en veel mensen met elkaar in gesprek gingen 
in plaats van alleen te groeten. Op zaterdag 16 
juni heeft de bijeenkomst een vervolg en wordt 
het plantsoen met nieuwe bloemen en planten 
bepoot door de bewoners. Zo hoopt het Sociale 
Wijkteam meer Fleur en Kleur te brengen in het 
leven van de bewoners zodat zij elkaar ook vin-
den op andere momenten. (Foto SWT Velsen)

Van 9 t/m 13 juli is het voor de 39ste keer 
zwem4daagse in zwembad De Heerendui-
nen. Er kan gestart worden tussen 18.15 uur 
en 20.00 uur. Op maandag en dinsdag al 
vanaf 17.15 uur. Wij bieden ook de mogelijk-
heid om tussen 9.00-10.00 uur en van 12.00-
13.00 uur baantjes te komen zwemmen.

Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baan-
tjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65+ zwemmen 
250 meter (10 baantjes), maar meer mag na-
tuurlijk ook. Alle deelnemers zijn verplicht een 
zwemdiploma te hebben. Er kan zowel binnen 
als buiten gezwommen worden.
Voor kinderen geldt een speciaal schooltarief 

van €5,25 inclusief medaille, aanmelden hier-
voor gaat via de school. Volwassenen kunnen 
zich via de receptie aanmelden en betalen het 
normale tarief van €10,50. De medaille uitrei-
king is alleen op vrijdag. Van de 5 avonden moe-
ten er 4 worden gezwommen.
Op het buitenterrein vinden diverse activitei-
ten plaats waaronder doelschieten, air-hockey, 
stropdasschieten, een buikschui� aan van 20 
meter, demonstraties van Velsense sportver-
enigingen en nog veel meer.
Iedereen die de zwemmers wil aanmoedigen is 
van harte welkom.
Kortom: Een leuke week die niet gemist mag 
worden! (Foto gemeente Velsen)

Schrijf je in voor de 
Zwem4Daagse!

In één middag een schone wijk – het kon! 
Op woensdagmiddag 20 juni organiseerde 
het Wijkteam Velserbroek het evenement 
Velserbroek Geen Bende! Jong en oud hiel-
pen met opruimen.

Het evenement startte om 14.00 uur, maar om 
13.30 meldden de eerste kinderen zich al om 
te willen beginnen. Ze wilden heel graag aan 
de slag met een echte afvalprikker en groene 
vuilniszak. Het cadeautje na afl oop, even op 
het water rollen in een aquaroller, was ook heel 
aantrekkelijk voor de jeugd! Wat een geluk dat 
het weer deze middag piekfi jn in orde was! Het 
was een positieve middag met als opbrengst: 
een grote berg afval. Van oude handdoeken tot 
lege blikken. Alles werd meegenomen naar de 
feestlocatie in het Wijkpark in Velserbroek. 

Wateractiviteiten en Buitengewoon
Er was nog veel meer te doen. De feestlocatie 
was naast het water in Velserbroek. Met SUP’s 
werd afval uit het water gevist, dat waren een 
paar vuilniszakken vol. Ook mocht er gerold 
worden in aquarollers. HVC gaf informatie 
over afval en het Pieter Vermeulen Museum 
zorgde voor educatieve spellen. Stichting Bui-

tengewoon, buur van het feestterrein, verzorgt 
dagbesteding en was heel gastvrij en behulp-
zaam tijdens de dag. Bij buurtsupport mochten 
bezoekers proberen met pijl en boog te schie-
ten. De statushouders zorgden voor heerlijke 
Syrische en Iraanse hapjes. Bezoekers lieten 
zich dat maar wat graag smaken, evenals de 
200 ijsjes die zijn uitgedeeld. Kortom een ge-
slaagd evenement, dat onderstreept dat sa-
menwerking loont. (Foto: Reinder Weidijk).

Velserbroek Geen Bende!
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Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 16 juni 2018 tot en met 22 juni 
2018 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Betelgeuzestraat 2, vergroten winkelpand 
(18/06/2018) 8288-2018
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen gebouw in 
6 appartementen voor kamergewijze verhuur 
(18/06/2018) 8271-2018
Siriusstraat 20, plaatsen erker en verplaatsen 
entree (18/06/2018) 8275-2018  
Siriusstraat 18, plaatsen erker en verplaatsen 
entree (18/06/2018) 8276-2018 
Kanaalstraat 70a, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2018) 8328-2018       
Lierstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen op voor- en 
achterzijde woning (20/06/2018) 8409-2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 40, plaatsen dakopbouw 
(19/06/2018) 8349-2018
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen van rook-
melders (21/06/2018) 8485-2018 (Rijksmonu-
ment)
Hagelingeweg 132C en 132D, gewijzigd uit-
voeren indeling appartementen (21/06/2018) 
8491-2018

Velsen-Zuid
Genieweg ong. (Spaarnwoude), handelen in 
strijd met regels bestemmingsplan voor een 
eendaags popmuziekfestival(18/06/2018) 
8274-2018

Driehuis
Van den Vondellaan 23, uitbreiden  woning 
(17/06/2018) 8211-2018  

Velserbroek
Lockerskamp 10, plaatsen aanbouw achterzijde 
woning (18/06/2018) 8290-2018

Lepelaar 13, plaatsen dakkapel (19/06/2018) 
8292-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voorge-
legd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Noord
Reyndersweg 2, tijdelijk en seizoensgebon-
den plaatsen van 4 palen voor 2 volleybalvel-
den (5 jaar en 1 maand, van mei tot oktober) 
(21/06/2018) 5909-2018       

Velserbroek
Liniepad 46, vervangen schuur door tuinhuis 
(19/06/2018) 4606-2018        
De Zeiler 104, legaliseren berging inclusief over-
kapping (21/06/2018) 5470-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, uitbreiden van 12 naar 14 ap-
partementen (18/06/2018) 7193-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan 
voor een evenement op 8 juli 2018 (Thé Dansant 
@ The Beach) (21/06/2018) 3420-2018

Westlaan 41, afwijken van het bestemmings-
plan voor een evenement op 5 juli 2018 (ING) 
en parkeren in weiland (21/06/2018) 7411-2018
 
Ingekomen aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
8587-2018 IJmuiden Kust Trail 2018 op 29-08-
2018 van 09:00 t/m 17:00 uur, locatie: Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland (22/06/2018)

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). 
In spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige  voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsvergunning ver-
leend voor: 

IJmuiden
Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik short stay 
hotel (19/06/2018) 3357-2018
Zwarte Mierenvlak 1, wijziging gevel 
(21/06/2018) 5997-2018
Velserduinweg 338 9000, plaatsen viskiosk 
(21/06/2018) 2107-2018
IJsselstraat 30 ben-bov, samenvoegen duplex-
woning (21/06/2018) 6863-2018
Eenhoornstraat 2c, vervangen 3 gevelkozijnen 
(21/06/2018) 6926-2018
Lekstraat 28 ben- bov,  samenvoegen duplexwo-
ning (21/06/2018) 6575-2018
Snippenbos 24, wijzigen dakkapel (voorgevel) 
(22/06/2018)

Santpoort-Noord

Burgemeester Weertsplantsoen 9, plaatsen er-
ker (18/06/2018) 6464-2018
Kerkerinklaan 17, plaatsen dakkapel 
(20/06/2018) 6678-2018
Kieftendellaan 45, vervangen en vergroten dak-
kapel (20/06/2018) 7588-2018
Hagelingerweg tegenover Biezenweg, organi-
seren van een evenement op vuurwerkterrein 
(21/06/2018) 7168-2018
Huis te Wissenlaan 21, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (21/06/2018) 6950-2018

Velsen-Noord
Concordiastraat 79, oprichten bedrijfsgebouw 
met kantoor (18/06/2018) 3521-2018
nabij Hofl aan 1, aanleggen toegangsweg naar 
GIS-gebouw van TenneT (18/06/2018) 1045-
2018
Lijndenweg 34, wijzigen gevel (21/06/2018) 
6152-2018  

Driehuis
Driehuizerkerkweg 13, plaatsen trainingsmolen 

(20/06/2018) 4106-2018  
P.C. Hooftlaan 68, wijzigen begane grond (in-
tern) (22/06/2018) 6975-2018

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmings-
plan voor een evenement op 7 juli 2018 (2Gene-
rations Beach Edition) (26/06/2018) 3077-2018
 De Zeiler 152, plaatsen stenen berging 
(18/06/2018) 6862-2018
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan voor 
evenement op 6 juli 2018 (voetbal award show) 
en parkeren in weiland (21/06/2018) 2604-
2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Der Lage Landen, op 30 juni en 1 
juli 2018 van 11.00 tot 17.00 uur, locatie: weiland 
bij Ruïne van Brederode (19/06/2018) 6169-
2018     

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.

Verkeersmaatregel - gehandicaptenparkeerplaats 
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen voor het volgen-
de perceel:

 Ter hoogte van J. Bijhouwersstraat 40, 1992 

JP  VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

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

Kapmelding
Straat    plaats  soort  reden
Kromme mijdrechtstraat  IJmuiden Els  Vitaliteit slecht Dikte tot 40 cm.




