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Redder krijgt medaille
Woensdag 26 juni 2013 kreeg 
de heer De Wit een bronzen me-
daille met getuigschrift als blijk 
van waardering voor zijn red-
dingsactie. Burgemeester Weer-
wind reikte ze uit.

Op 24 september 2012 was er een 
auto te water geraakt aan de Laag-
landersluisweg in recreatiegebied  
Spaarnwoude. De heer De Wit pas-
seerde daar toevalling met zijn 
vrachtwagen. Hij aarzelde geen 
moment, zette zijn wagen aan de 
kant en hees de auto met bestuur-
der en al met zijn kraan uit het wa-
ter. De bestuurder kon bedekt met 
modder maar ongedeerd de auto 

verlaten nadat die op de kant was 
gezet.

De Maatschappij tot Redding van 
Drenkelingen, opgericht te Am-
sterdam in het jaar 1767, stelt deze 
medaille beschikbaar ter beloning 
van de bijzondere verdiensten van 
de heer De Wit bij de redding van 
iemand, die in gevaar verkeerde. 
Burgemeester Weerwind reikte de 
medaille uit, omdat de redding op 
Velsens grondgebied plaatsvond. 

Op de foto vanaf links mevrouw en 
meneer Klijn, de heer en mevrouw 
De Wit en burgemeeester Weer-
wind  (foto: Reinder Weidijk)

Zomerfestival 7 juli
Theater, een kruipdoor-sluip-
doorroute en een rondleiding 
in Landgoed Duin & Kruidberg 
– het is er allemaal op het Zo-
merfestival Nationaal Park Zuid-
Kennemerland op zondag 7 ju-
li a.s.

Op 7 juli is het Nationaal Park Zo-
merfestival in Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Op deze dag, 
die als thema ‘rijkdom in de natuur’ 
heeft gekregen, is er van alles te be-
leven op Landgoed Duin & Kruid-
berg. Dat is ook één van de organi-
satoren, samen met Natuurmonu-
menten, 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-Ken-
nemerland is rijk aan bijzondere 
planten en dieren. Die zijn op zon-
dag 7 juli te bewonderen via mind-

fulnesswandelingen, GPS- en bun-
kertochten, en nog veel meer. Na-
tuurmonumenten heeft een rou-
te voor kinderen aangelegd, die zij 
springend, kruipend en sluipend 
kunnen doen. In het huis van Duin 
& Kruidberg worden rondleidingen 
georganiseerd en u kunt slapen in 
het natuurhotel. 

De activiteiten vinden tussen 12.00 
en 18.00 uur plaats. Soms is reser-
vering gewenst. Kijk voor het pro-
gramma, reserveringen en het laat-
ste nieuws op www.np-zuidkenne-
merland.nl.

HOV Velsen

Bijeenkomst schuttingen
Op verzoek van bewoners komt 
er een schutting tussen tuinen 
en busbaan. Dit gebeurt van-
af de Driehuizerkerkweg 190 
in Driehuis tot aan de kruising 
Zeeweg. 

Op 26 juni kwamen ruim 50 be-
langstellenden naar een bijeen-
komst waar een toelichting werd 
gegeven. Het uitgangspunt is een 
gesloten schutting, maar het is 
ook  mogelijk om te kiezen voor 
een transparante schutting met 
open raster. 

Voor de bewoners die grenzen 
aan het toekomstige fietspad tus-
sen de Zeeweg en Westerveld is er 
de mogelijkheid om een poort in 

de schutting te laten aanbrengen. 
Op deze avond kwamen er voor-
al vragen over de hoogte van de 
schuttingen, waarbij veel mensen 
de voorkeur gaven voor een hoog-
te van 2,50 meter. De betreffende 
bewoners ontvangen half juli een 
brief met een antwoordformulier 
waarmee ze hun voorkeur kun-
nen aangeven. 

Ook was er op deze bijeenkomst 
de gelegenheid om vragen te stel-
len over een grondonderzoek 
dat langs het tracé is uitgevoerd. 
Hiervoor bleek weinig belang-
stelling.

Kijk voor meer informatie op 
www.hovvelsen.nl.

Dancefestival 13 juli

Turn Up The Beach
Zaterdag 13 juli is het strand van 
IJmuiden aan Zee voor de der-
de keer het podium voor het 
beachevent ‘Turn Up The Beach’ 
van radio 538. Dit festival vindt 
plaats van 13.00 tot 23.00 uur.

Op de fiets of lopend
Vanaf de Kennemerboulevard is 
het evenementterrein te voet be-
reikbaar. Er wordt een fietsenstal-
ling ingericht voor de uitkijkpost 
van de IJmuider Redding Brigade. 
Op de Badweg staan borden met 
verwijzingen daarnaar. 

Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste 
bij de Kiss ’n Ride, volg de borden. 
Vooral bij het wegrijden is file mo-
gelijk; bezoekers worden gevraagd 
daar rekening mee te houden.

Met de auto
Er staan borden richting Turn Up 
The Beach. In IJmuiden staan ver-
keersregelaars om bezoekers naar 
de dichtstbijzijnde parkeerplaat-
sen te leiden. Er is voldoende par-
keergelegenheid. Verkeerd gepar-
keerde auto’s worden weggesleept. 
Verzoek is om zo vroeg mogelijk 

te komen zodat de toegangswe-
gen niet vollopen. Op de parkings 
staan herkenningsborden, zodat 
bezoekers hun auto na afloop mak-
kelijk  terug kunnen vinden. Een 
parkeerkaart voor de hele dag kost 
10 euro. 

Openbaar vervoer
Via 0900-9292 (70 cent p/m) 
is reisadvies voor het open-
baar vervoer te verkrijgen. Op  
www.ov9292.nl kan dat ook. Na 
het evenement zijn er beperk-
te OV-mogelijkheden; bus 82 rijdt 
tot 23.04 uur. Wie deze bus neemt, 
moet op tijd van het evenement 
vertrekken. Op de Kennemerbou-
levard zijn taxi’s te krijgen.

Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden 
wordt op zaterdag 13 juli rond 
12.00 uur vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer, om ruim-
te te maken voor hulpverleners bij 
eventuele calamiteiten. Het eve-
nement is vanaf deze zijde niet be-
reikbaar voor bezoekers.

Kijk voor meer informatie op 
www.turnupthebeach.nl.
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De tekening van Marcel van Tig-
gelen is te zien op Dance Valley 
– hij is de winnaar van de actie 
‘Get creative and win’.

Dat binnen Velsen vele creatie-
ve geesten wonen, bleek uit de on-
langs gehouden winkeliersactie. 
Velsenaren werden uitgedaagd 
een ‘street art’ tekening in te leve-
ren waarmee gratis festivalkaarten 
te winnen waren voor Dance Val-
ley of Dutch Valley. Het mooiste of 
‘allerallervetste’ ontwerp is te zien 
als decor op Dance Valley. 

De winnaars van de vrijkaartjes 
voor Dance en Dutch Valley heb-
ben inmiddels bericht gekregen.

Het ontwerp van Marcel van Tig-
gelen werd als beste beoordeeld. 
Dat wordt in het groot uitgevoerd 
op Dance Valley, 3 augustus in 
Velsen Valley in recreatiegebied 
Spaarnwoude. Zijn ontwerp sloot 
het beste aan bij de uitstraling van 
het festival.

In de jury zaten mensen van de 
winkeliersvereniging IJmuiden, 
Horeca Nederland, UDC en de ge-
meente Velsen.

‘Natuurlijke’ speelomgeving

Speelplek Grote Buiten-
dijk opnieuw ingericht
De speelplek aan de Grote Bui-
tendijk wordt dit jaar opnieuw 
ingericht tot een ‘natuur-
lijk’ speelterrein. De gemeen-
te vraagt kinderen om mee te 
denken.

Deze mooi gelegen speelplek aan 
de Grote Buitendijk – tussen de 
Rosa Manusstraat en de Mina 
Krusemanstraat – is toe aan een 
opknapbeurt. Van de originele 
inrichting is alleen nog de kabel-
baan over. Het moet een natuur-
speelplek worden, waarbij er zo-
veel mogelijk natuurlijke materi-
alen worden gebruikt en de ken-
merken van het terrein zelf, zoals 
de greppels, de heuvels en de bos-
jes.

Het wordt een speelplek voor kin-
deren tussen de 8 en14  jaar. De 
gemeente wil graag van hen ho-
ren wat hun wensen en ideeën 
zijn voor de nieuwe inrichting. 
Kinderen die tussen 8 en 12 ju-

li meedoen aan de huttenbouw-
week krijgen eerst een flyer, zodat 
ze er vast over na kunnen denken, 
en worden daarna geïnterviewd 
over hun wensen. 

Andere kinderen kunnen op de 
website van de gemeente (Mee-
praten in Velsen > samenspraak > 
speelplekken) een vragenlijst in-
vullen. Direct omwonenden krij-
gen een brief met de uitnodiging 
om mee te denken. De Stichting 
Welzijn Velsen is vanwege haar 
contacten met jongeren gevraagd 
mee te denken over de herinrich-
ting.

Na de zomervakantie wordt een 
eerste ontwerp gepresenteerd. 
Als er nieuws is, komt het op 
www.velsen.nl te staan. 

Aanleg skatebaan in 
Stadspark IJmuiden
Vorige week is gestart met de aanleg van de skatebaan in het Stadspark. Sa-
men met de Stichting Skatecultuur is gewerkt aan een plan voor de renova-
tie van de oude skatebaan. Uitgangspunt is een skateplek met verschillende 
elementen op een nieuwe ondergrond. De contouren  van de baan zijn al dui-
delijk te zien. De meeste elementen staan al op hun plek. De werkzaamheden 
duren tot half juli. (foto: Gemeente Velsen)

Ontwerp in groot uitgevoerd

Winnaar winkeliersactie 
muziekfestivals bekend
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Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
juni 2013 tot en met 28 juni 2013 
de volgende aanvragen hebben 
ontvangen voor een omgevings-
vergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Snelliusstraat 30, plaatsen dakop-
bouw (24/06/2013) w13.000233.

Velsen-Zuid 
Parkweg ong., kappen 3 esdoorns 
(28/06/2013) w13.000237.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan ong. (nabij nrs. 67-
89), bouwplaatsinrichting t.b.v. 
groot onderhoud (27/06/2013) 
w13.000236;
Kieftendellaan 41, vervangen en 
vergroten dakkapel (27/06/2013) 

w13.000238;
J.T. Cremerlaan 17, veranderen dak-
constructie en plaatsen 2 dakkapel-
len (22/06/2013) w13.000231.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Kleermakerstraat ong., oprichten 
Gamma bouwmarkt (26/06/2013) 
w13.000235.

Velsen-Noord
Van Saelenplantsoen 34, vestigen 
tattoostudio aan huis (24/06/2013) 
w13.000234.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het voor-
nemen hebben een omgevingsver-
gunning te verlenen voor de onder-
staande aanvraag.  Deze aanvraag met 
bijbehorende ontwerpomgevingsver-
gunning, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen en overige bijbeho-
rende stukken liggen met ingang van 
5 juli 2013 gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Publiekszaken. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in 
te zien op de website velsen.nl via het 
menu bekendmakingen/ direct naar/ 
meer nieuws/ inzage (ontwerp)be-
sluiten. 

Tijdens deze periode van terinzagel-
egging, kan eenieder naar keuze mon-
deling of schriftelijke zienswijzen in-
brengen tegen zowel de ontwerpom-
gevingsvergunning als de ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen, werkeenheid 
Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar ma-
ken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Het betreft  het volgende ontwerpbe-
sluit:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 112-114, het samenvoe-
gen van een beneden- en bovenwo-
ning tot één woning (13/02/2013) 
w13.000054.

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

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

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

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier 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.

Bekendmakingen

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de 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, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Makreelkade 5, vergroten bedrijfsge-

bouw (26/06/2013) w13.000125;
Industriestraat 37, oprichten bedijfs-
gebouw (27/06/2013) w13.000136;
Adrianastraat 10, veranderen toe-
gang van draaideur naar schuifdeur 
(28/06/2013) w13.000208;
Kennemerlaan 2a, vernieuwen ko-
zijnen achtergevel (25/06/2013) 
w13.000181.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 48, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(28/06/2013) 
w13.000162.

Velserbroek
Zwanebloembocht 174, plaatsen 
dakkapel (voorgevel)(25/06/2013) 
w13.000197.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 

Paviljoen Aloha, strand te Velsen 
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Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Leck en De Bergen’

Besluiten (vervolg)
Noord - 6 juli 2013, besloten evene-
ment, (27/06/2013) u13.005414;
Op en rondom het Kerkplein te Vel-
sen Zuid - 28 september 2013, jaar-
markt (27/06/2013) u13.005023;
Strand te IJmuiden - 5+19 oktober 

2013, 2+16+23 november 2013 en 
7+21 december 2013, strandzeilwed-
strijden (01/07/2013) u13.005404;
Zeewegbar, Zeeweg 149 te IJmuiden 
- 6 juli 2013, jubileumactiviteiten 
(01/07/2013) u13.005453.

Exploitatie openbare inrichting - 
art. 2:20 apv

Stichting Basis bibliotheek Vel-
sen, Dudokplein 16 te IJmuiden 
- wijziging exploitant koffiebar 

(27/06/2013) u13.004284.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat de ge-
meenteraad op 20 juni 2013 het bestemmingsplan “De Leck en De 
Bergen” op enkele onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1600LECKBERGEN1-R002). Het besluit volgt op de 
tussenuitspraak (bestuurlijke lus) van 15 mei 2013 (nr 201208016) van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het eer-
dere vaststellingsbesluit van 9 juli 2012.

Om gevolg te geven aan de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad op 20 ju-
ni 2013 een nieuw besluit genomen over: 

• de toegangsweg tot het perceel aan de Hoofdstraat 292 te Santpoort-
Noord; 

• de bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf gevestigd aan de Bloe-
mendaalsestraat 4-6 te Santpoort-Zuid; 

• de toegestane hoogte van erfafscheidingen. 

Het besluit en het bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 5 juli 
2013 tot en met donderdag 15 augustus 2013 ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Een exemplaar van het vastgestelde bestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ter voldoening aan de tussenuitspraak zijn de 
stukken verzonden naar de Raad van State voor verdere behandeling.

Belanghebbenden die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft ken-
baar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad  
kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van terin-
zagelegging beroep instellen bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte 
wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden 
ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffie-
recht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden 
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de genoemde termijn van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien 
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 20 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris,  de burgemeester,

Mededeling
Het dagelijks bestuur van Milieu-
dienst IJmond heeft op 26 juni 
2013 mandaat, volmacht en mach-
tiging aan de secretaris–directeur 
verleend. In dit besluit is de se-
cretaris-directeur onder meer ge-
mandateerd beschikkingen te ne-
men, zoals het verlenen van om-
gevingsvergunningen milieu en 
nemen van besluiten milieu-ef-
fectrapportage aangaande. Ook is 
aan hem volmacht verleend zaken 

van privaatrechtelijke aard te re-
gelen, zoals het sluiten van verze-
keringsovereenkomsten, aanbe-
steding van diensten en het aan-
stellen van personeel. Dit besluit 
treedt in werking per 1 juli 2013 en 
werkt terug tot 1 april 2013.

De secretaris-directeur van Milieu-
dienst IJmond heeft op 27 juni 2013 
ondermandaat, subvolmacht- en 
submachtiging verleend aan de ad-

junct-directeur, teamleiders en se-
nior medewerkers van Milieudienst 
IJmond om bij ontstentenis van hem 
besluiten te nemen en te onderteke-
nen, overeenkomsten te sluiten als-
mede feitelijke handelingen te ver-
richten omtrent zaken van publiek-
rechtelijke en privaatrechtelijke 
aard, alsmede personele zaken. De-
ze besluiten treden in werking op de 
datum van bekendmaking daarvan.

Ter inzage
Voornoemde besluiten liggen voor 
eenieder ter inzage bij Milieudienst 
IJmond. Tegen de besluiten is geen 
bezwaar of beroep mogelijk.

Bezoek- en postadres Milieudienst 
IJmond: Stationsplein 48b, Bever-
wijk. Postadres: Postbus 325, 1940 
AH te Beverwijk. Telefoon: 0251-
263863. Fax: 0251-263888. info@
milieudienst-ijmond.nl.




