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Strandbieb weer open
Zaterdag 5 juli om 11.00 uur opent
wethouder Robert te Beest de
Strandbieb. Vanaf dat moment
tot half augustus is iedereen welkom in deze fleurige bibliotheek
op het IJmuider strand tegenover
Paviljoen Noordzee. Kom langs,
want er is veel te lezen, te luisteren en te doen!

Zo zal na de officiële opening de beroemde verhalenverteller Wijnand
Stomp alias Mister Anansi het publiek trakteren op een zomerse vertelling. Mister Anansi werd in 2013
uitgeroepen tot Verteller Van Het
Jaar. Ook schreef hij in 2010 zijn
verhalenboek ‘Mister Anansi Leert
de wereld lachen’.

Vakantie
Morgen sluiten de scholen in Velsen hun deuren en breekt de grote vakantie
aan. Voor vele inwoners een fijne periode van ontspanning, tijd voor de kinderen en voor elkaar. Even niet de druk voelen van werk of andere verplichtingen. Maar erop uit en genieten van al het moois dat de gemeente Velsen te
bieden heeft. Zoals op de foto lekker luieren op het strand bij de Noordpier en
je verwonderen over de dingen van de dag. De gemeente Velsen wenst u een
hele fijne vakantie. (foto: Gemeente Velsen)

Dancefestival

Turn Up The Beach
Zaterdag 12 juli 2014 is het strand
van IJmuiden aan Zee voor de
derde 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
evenemententerrein te voet bereikbaar. Er wordt een fietsenstalling
ingericht voor de uitkijkpost van de
IJmuider Reddingsbrigade. Op de
Badweg staan borden met verwijzingen daarnaar.
Gebracht en/of gehaald
Halen en brengen kan het beste bij
de Kiss & Ride, volg de borden. Vooral bij het wegrijden is file mogelijk;
bezoekers worden gevraagd daar rekening mee te houden.
Met de auto
Er staan borden richting Turn Up
The Beach. In IJmuiden staan verkeersregelaars om bezoekers naar de
dichtstbijzijnde parkeerplaatsen te
leiden. Er is voldoende parkeergelegenheid. Verkeerd geparkeerde au-

to’s worden weggesleept. Verzoek is
om zo vroeg mogelijk te komen zodat
de toegangswegen niet vollopen. Op
de parkings staan herkenningsborden, zodat bezoekers hun auto na afloop makkelijk 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 openbaar vervoer te
verkrijgen. Op www.ov9292.nl kan
dat ook. Na het evenement zijn er
beperkte OV-mogelijkheden; bus
82 rijdt tot 23:04 uur. Wie deze bus
neemt, moet op tijd van het evenement vertrekken. Op de Kennemerboulevard zijn taxi’s te krijgen.
Afsluiting Heerenduinweg
De Heerenduinweg in IJmuiden
wordt op zaterdag 12 juli rond 12.00
uur vanaf de Kruisberglaan afgesloten voor verkeer om ruimte te maken voor hulpverleners bij eventuele
calamiteiten. Het evenement is vanaf deze zijde niet bereikbaar voor bezoekers. Meer informatie: www.turnupthebeach.nl.

’s Middags zal Yvonne Schellekens
een dansworkshop geven, waaraan

iedereen - jong en oud - kan meedoen. Deze feestelijke dag zal worden afgesloten met een hapje en een
drankje voor de volwassenen, terwijl
de kleintjes zich kunnen laten versieren met een glitter tattoo.
Openingstijden
In de kleurige, goed ingerichte
schaftwagen zijn niet alleen boeken
en ander materiaal te lezen en te lenen. Vanuit deze locatie worden in
de zomervakantie ook diverse activiteiten georganiseerd. De Strandbieb is geopend van woensdag t/m
zondag van 11:00 tot 17:00 uur. Deze
blijft staan tot en met zondag 17 augustus 2014.
Voor meer informatie en de complete agenda van de strandbieb: www.
bibliotheekvelsen.nl

Renovatie Velsertunnel

Bereikbaarheidsplan klaar
Een extra tijdelijke rijstrook in
de Wijkertunnel, een extra pont
voor fietsverkeer en extra verbindingswegen op knooppunten
Velsen en Beverwijk. Allemaal
maatregelen om de IJmond tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 bereikbaar te
houden.

reikbaar en betrokken wegbeheerders. Deze week heeft Rijkswaterstaat dit zogeheten Bereikbaarheidsplan bekend gemaakt. Meer
info: www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel.

De maatregelen zijn genomen in
overleg met Rijkswaterstaat, samenwerkingsverband IJmond Be-

Gemeenteraad met reces
Donderdag 26 juni 2014 was
voor de nieuwe gemeenteraad
de
laatste
raadsvergadering
voor het reces.

Tijdens deze raadsvergadering
hebben alle politieke partijen ingestemd met de Perspectiefnota 2014. Deze nota dient als basisstuk voor het opstellen van de Begroting 2015 die de gemeenteraad
in november 2014 zal vaststellen.
Het college gaat nu aan de slag om

de conceptbegroting 2015 op te
stellen.
De eerste vergadering van het Raadsplein is een Carrousel. Deze vergadering is op donderdag 11 september waarbij iedereen welkom is om
plaats te nemen op de publieke tribune. Wilt u weten wat er die avond
op de agenda staat en wanneer de
gemeenteraad nog meer vergadert?
Kijk voor meer informatie op raad.
velsen.nl.
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Ernstige verkeershinder
Vanaf maandag 7 juli worden er
werkzaamheden verricht op de rotonde Santpoortse Dreef/Hagelingerweg. Dit betekent ernstige overlast voor het verkeer op de Hagelingerweg vanaf Driehuis richting
Santpoort en vice versa.

Het autoverkeer wordt omgeleid. Voor
de bus, hulpdiensten en de brom/fietsers worden voorzieningen getroffen, zodat zij langs het werk kunnen

rijden. De rotonde wordt veiliger gemaakt voor fietsers. Behalve afzonderlijke fietspaden komen er ook verkeerslichten om bussen voorrang te
geven op de rotonde. Er wordt gewerkt van maandag t/m zaterdag tussen 07.00 en 22.00 uur. De werkzaamheden zullen naar verwachting ruim
drie weken duren, dus van 7 tot 31 juli 2014. Meer info: www.velsen.nl en
www.connexxion.nl

Hoogste punt De Ring
Op woensdag 25 juni is het hoogste punt bereikt van project De
Ring in IJmuiden. Op deze dag
zijn de dakspanten van het sporthaldeel geplaatst en zijn de vlaggen van de opdrachtnemer en de
gemeente Velsen gehesen.

De nieuwe accommodatie voor
school, sport- en speelzaal ligt in het
verlengde van het prachtige Pleiadenplantsoen in IJmuiden. De planning is dat het multifunctionele gebouw begin 2015 klaar is.

In deze nieuwe accommodatie komen basisschool De Zandloper,
Sporthal Zeewijk en peuterspeelzaal Humpie Dumpie. Hier gaan
samen leren en samen sporten letterlijk hand in hand. Het gebouw
wordt niet alleen multifunctioneel,
maar is straks ook energievriendelijk. Zo zal er sprake zijn van dak
begroeiing. Dat zorgt ervoor, dat
het gebouw in de zomer minder opwarmt en in de winter zijn warmte beter vasthoudt. (foto: gemeente Velsen)

Bekendmakingen
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 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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluitend 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.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.velsen.nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 21
juni tot en met 27 juni 2014 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
Dudokplein 1, aanpassing corridor
gebouw A (23/06/2014) w14.000283
Vlissingenstraat 41-43, wijziging
indeling begane grond bedrijfshal
(23/06/2014) w14.000284
Lange Nieuwstraat 751-753, gedeel-

telijk wijzigen gevel (26/06/2014)
w14.000289
Oosterduinplein 4, splitsing woning in bestemming op begane
grond en verdieping (27/06/2014)
w14.000290
Driehuis
Tollenslaan 12, veranderen dakkapel

(zijgevel) (23/06/2014) w14.000280
Bosboom Toussaintlaan 8, plaatsen
groendrager als perceelafscheiding
(27/06/2014) w14.000291
Santpoort-Noord
Kerkweg 47, vergroten dakkapel
(23/06/2014) w14.000279
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Aanvragen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 5, plaatsen
dakkapel voorgevel (23/06/2014)
w14.000285
Velsen-Zuid
Meervlietstraat

34

(rijksmonu-

ment), isoleren kap (23/06/2014)
w14.000287
Velserbroek
Rosa Manusstraat 8, plaatsen dakkapel achtergevel (23/06/2014)
w14.000286

Velsen-Noord
Dijckmansstraat 2, plaatsen tussenvloer
kerk
(24/06/2014)
w14.000288.
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.

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 Haarlem, 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
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand ong., gebruik Kennemerstrand voor een dancefestival
(27/06/2014) w14.000212
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Voorplaats 10, kappen boom
(26/06/2014) w14.000244
Hyacinthenstraat 24, wijzigen verleende wabo vergunning door middel van vergroten zolderverdieping
(30/06/2014) w14.000205
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 3, kappen
boom (26/06/2014) w14.000265;
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 23, vergroten
woning
(19/06/2014)
w14.000201.

Velsen-Noord
Velserkade ong., oprichten opslaghal
(26/06/2014) w14.000168.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Ontwerpbesluit - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. Deze aanvraag
met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en overige bijbehorende stukken liggen met
ingang van 4 juli 2014 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)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze
mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de

ontwerpverklaring 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 maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft
de volgende ontwerpbesluiten:
Santpoort-Noord
Leeghwaterweg 1a te Velsen-Noord,
het wijzigen van het gebruik van kantoordoeleinden naar maatschappelijke doeleinden (w13.000496).
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen art. APV 2:17
5 juli 2014, 2Generations, Villa Westend, Westlaan 41 te Velserbroek, 30
juni 2014 (u14.005637)

Gemeenteraad Velsen met reces
Donderdag 26 juni 2014 was voor
de nieuwe gemeenteraad de laatste raadsvergadering voor het reces.

Tijdens deze raadsvergadering heb-

ben alle politieke partijen ingestemd
met de Perspectiefnota 2014. Deze
nota dient als basisstuk voor het opstellen van de Begroting 2015 die de
gemeenteraad in november 2014 zal
vaststellen. Het college gaat nu aan

de slag om de conceptbegroting 2015
op te stellen.
De eerste vergadering van het Raadsplein is een Carrousel. Deze vergadering is op donderdag 11 september

waarbij iedereen welkom is om plaats
te nemen op de publieke tribune. Wilt
u weten wat er die avond op de agenda staat en wanneer de gemeenteraad
nog meer vergadert? Kijk voor meer
informatie op raad.velsen.nl.

