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Strategische IJmond Agenda

Steeds meer samenwerking
Sterker staan als IJmondregio –
dat willen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Er is
een strategische IJmond agenda voor gemaakt, die de colleges
van burgemeester en wethouders
van de drie gemeenten op donderdag 25 juni 2015 hebben aangeboden aan de IJmondcommissie en aan de eigen gemeenteraden.

De drie gemeenten willen nauwer
samenwerken in het belang van hun
inwoners, het bedrijfsleven en andere organisaties. Zo wordt voorgesteld om een gezamenlijke visie op de detailhandel te maken. De
transformatie van het sociaal domein – betere organisatie van de
zorg, jeugdhulp en werk – staat op
de agenda, evenals het onderwerp
recreatie en toerisme.
Samenwerking in de IJmond is niet

nieuw. Beverwijk, Heemskerk en
Velsen hebben in de voorbije jaren al
verschillende richtinggevende documenten vastgesteld, zoals de mobiliteitsvisie en de visie luchtkwaliteit. De overkomst van taken op het
gebied van zorg, jeugdhulp en werk –
de decentralisaties – is mede dankzij de samenwerking naar behoren
verlopen.
De bereikbaarheid van de regio
wordt gezamenlijk aangepakt –
denk aan de tweede pont en andere
maatregelen in verband met de sluiting van de Velsertunnel. En de criminaliteit in het havengebied wordt
in IJmondverband opgepakt.
De strategische IJmond Agenda is
een ‘levend’ document. Agendapunten die zijn uitgevoerd worden vervangen door nieuwe onderwerpen
van gesprek. Dit alles met het doel
om de regio te versterken.

WZNH op bezoek in Velsen

Kansen&Zo: kansrijk project
Burgemeester en wethouders
bezochten afgelopen dinsdag
het buurtcentrum De Spil. Hier
organiseert Kansen&Zo activiteiten voor kwetsbare burgers
van Velsen, zodat zij zich kunnen
ontwikkelen in de brede zin des
woords.

De Stichting Welzijn nam in 2013

het initiatief tot dit samenwerkingsproject, waarbij ook de gemeente nauw betrokken is. Projectleider Ans Keet praatte het college bij. Deelnemend aan de activiteiten ervoer het gemeentebestuur,
dat de kracht in de ontmoeting zit.
Op de foto’s (Ko van Leeuwen) nemen burgemeester en wethouders
deel aan een heerlijke lunch.

Afgelopen vrijdag was Velsen
gastgemeente voor de leden van
Welstandszorg
Noord-Holland
(WZNH). Sinds 1 januari heeft Velsen haar welstandstoezicht uitbesteed aan deze organisatie, bestaande uit architecten en andere deskundigen op het gebied van
ruimtelijke kwaliteit. Dit jaar werd
de jaarvergadering van de WZNH
in Velsen gehouden. Daarna stond
een bezoek aan Oud-IJmuiden op
het programma.

Aftrap
Het thema luidde: Oud IJmuiden, modern wonen op historische grond. Het
ochtendprogramma begon in het gemeentehuis van Velsen met een welkom door Ronald Vennik, wethouder Ruimtelijke Ordening. Aansluitend waren er lezingen over de nieuwe Omgevingswet, de monumenten
in Velsen en de huidige bouw en nieuwe planopzet in Oud-IJmuiden. Ook
vertelden Marlenne Schrijver en Agnes de Boer van Beleef Oud-IJmuiden over de geschiedenis van de voormalige vissersplaats. Historisch perspectief is immers van groot belang
bij planologische herontwikkeling en
inrichting van de openbare ruimte.

Op pad
Een gebied gaat pas echt leven, als je
het met eigen ogen hebt gezien. Vandaar dat de projectontwikkelaar BPD
en de gemeente een excursie hadden
georganiseerd door Oud-IJmuiden.
De deelnemers waren zichtbaar onder de indruk van het in oude glorie
herstelde Thalia Theater en een toelichting van aannemer HSB Bouw op
de nieuwe woningen aan de Oranjestraat en de nieuwste ontwikkelingen
voor dit gebied. Op de foto (Reinder
Weidijk) het bezoek van de jaarvergadering van de WZNH in de Burgerzaal
van het gemeentehuis.

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente Velsen, zoals:
15 – 19 juli
1 augustus
8 augustus
9 augustus
1 t/m 8 augustus

Zomerfestival De Kennemerlaan Leeft
Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer
informatie www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.
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In verband met droogte

Extra inspectie van kades
De huidige droogte houdt
een langere periode aan.
Daarom houdt het Hoogheemraadschap van Rijnland

vanaf woensdag 1 juli a.s. de
kades in onze gemeente extra
in de gaten. Meer informatie
op www.rijnland.net/droogte.

Tijdens zomermaanden

Verbod voor surfers eerste
gedeelte IJmuider strand
In de maanden juli, augustus en
september zijn kite-en windsurfers in zone 1 (het eerste stuk vanaf de Zuidpier) zowel in zee als
op het IJmuider strand niet toegestaan. Het is te gevaarlijk als
de sportbeoefenaars hier in aanraking komen met de zwemmers.
Bovendien is dit strandgedeelte
tijdens het zomerseizoen druk bevolkt door zonaanbidders en is er
geen plaats voor surfers, die hun
plank naar de zee brengen.

Dagelijks staan er files op de
N203 en N246, omdat er geen
goede oost-westverbinding is
tussen de A8 en de A9. Deze verkeersproblemen leiden tot ernstige overlast in Krommenie en
Assendelft, zoals sluipverkeer,
geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Het project Verbinding
A8-A9 zoekt daar een oplossing
voor.

Voor het activiteitenstrand in zone
3 (zie afbeelding) geldt deze beperking niet. Hier is het doorgaans minder druk. Op de brede stranden van
Velsen zou er voldoende ruimte voor
zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren van sport en spel
zijn. Toch zijn er afzonderlijke zones
op het strand aangewezen waarbinnen recreatieve en sportieve activiteiten plaatsvinden.
Steeds vaker signaleren toezichthouders en politie op het strand dat
kite- en windsurfers te dicht langs
de kust door de recreatiezone varen,
wat in de zomermaanden gevaar oplevert voor zwemmers. Het college

Er worden zeven alternatieven onderzocht om de verbinding te verbeteren. Maar wat de één een prima
oplossing vindt, is voor de ander helemaal niet wenselijk. Er is een artikelenserie gestart, waarin voor- en
tegenstanders per alternatief ver-

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle

tellen waarom dit wel/niet een goed
idee is. Zo wordt duidelijk gemaakt
welke verschillende, en soms tegengestelde, belangen er spelen.
Alternatief 7: N203 Oost
Dit alternatief tast, van alle nieuwe wegverbindingen, het landschap
het minst aan. Het sluit aan op de
N203 naast de nog te bouwen wijk
Kreekrijk. De projectontwikkelaar
voorziet een verminderde woonkwaliteit en is tegen. LTO is juist
voorstander van dit alternatief omdat het weinig hinder geeft aan de
agrarische bedrijven. Op de website www.verbindinga8-a9.nl kunt u
hun argumenten lezen en bekijken
via een korte animatie.

Groente, fruit-en tuinafval
heeft daarom besloten in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op het IJmuider strand niet langer toe te staan. Het spreekt voor
zich, dat de recreatiestranden in zone 2 en 4 verboden zijn voor surfers.

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen ze
met een wijkmobiel naar u toe. Op
maandag 6 juli staat het wijkteam
klaar aan het Stratingplantsoen in
Velsen-Noord.

Van A8 naar A9!

wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.
In Velsen-Noord staat het wijkmobiel op maandag 6 juli van 15.00 tot
17.00 uur. Meer informatie of vragen bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen, telefoon 0255567369.

In de zomer wordt de groene bak
altijd flink gevuld met tuinafval.
Prima natuurlijk. Maar wilt u ook
uw etensresten zoals kipkluifjes
van een barbecue en de fruitresten in de groene bak doen? Want
deze etensresten zijn juist nodig
voor het maken van groen gas en
compost.

In de zomer kan het gebeuren dat uw
gft-container gaat stinken vanwege
het warme weer. Hoe kunt u dit voorkomen en uw gft-container schoon
houden? Zet in ieder geval de container op een koele plek en gooi alleen
droog afval in de container. Maak de
container regelmatig schoon en leg
een oude krant onderin. Dit vergemakkelijkt het legen van de container, zodat er geen afval achter blijft.
Ook kunt u biozakken of papieren
gft-zakken gebruiken. Deze zijn te
koop in de supermarkt.

Wat gebeurt er met uw gft?
Bij composteren wordt het gft verteerd tot natuurlijke voedingsstof
voor de land- en tuinbouw, voor
tuinaarde en potgrond. Bij vergisten wordt uw gft in drie weken door
bacteriën gedeeltelijk afgebroken.
Hierbij wordt biogas gevormd, dit
wordt groen gas. Gas waarmee huizen kunnen worden verwarmd en
waarop je kunt koken. De prut die
achterblijft in de vergister nadat
het biogas eruit is, wordt omgezet in
compost.
Informatie
U kunt veel meer kwijt in de groene container dan u denkt, zoals al
uw etensresten, groente-, fruit- en
tuinafval. Wilt u weten wat u precies kunt doen in de groene bak?
Kijk hiervoor op uw digitale afvalkalender. Op www.indegoeiebak.nl
vindt u meer informatie hierover.
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Leren en ervaren aan het IJmuider strand
Het Kust Informatie Centrum (KIC)
staat er weliswaar nog niet, maar
de afgelopen weken mochten drie
klassen basisschoolleerlingen al
wél een ochtend de schoolbanken verruilen voor het strand. Kinderen kunnen niet vroeg genoeg
vertrouwd zijn met natuur en milieu. Vandaar dit educatieve project van de gemeente in samenwerking met het Pieter Vermeulen
museum en de Reddingsbrigade.

IJmuider Reddingsbrigade
Leerlingen van de Toermalijn, de
Franciscusschool en de Beekvliet
waren uitgenodigd om het werk van
de IJmuider Reddingsbrigade te
aanschouwen. Ze beklommen de toren om door eigen ogen te zien hoe
het strand en zijn badgasten in de gaten gehouden wordt. Ook mochten
de kinderen de voer- en vaartuigen
bekijken.

Flora en fauna
Minstens zo interessant zijn de flora en fauna van het strand. Met hulp
van de vrijwilligers van het Pieter Vermeulen museum leerden de
kinderen schelpen te benoemen, de
temperatuur te meten van het zeewater en met een getijdetabel in de
hand te kijken naar de gevolgen van
eb en vloed.
Zwerfvuil
Zwerfvuil heeft aandacht nodig. De
kinderen kregen dan ook uitleg over
het verschil in afbraaktijd van bijvoorbeeld een bananenschil en een
plastic drinkflesje. Na een kwartiertje afval zoeken waren de leerlingen
geschokt door zoveel kunststofafval
tussen het zand.
Info
Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom het Kust Informa-

tie Centrum? Zie de website van de
gemeente, www.velsen.nl onder het

kopje Projecten. (foto: Gemeente
Velsen)

Bekendmakingen algemeen
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 vragen die daar-

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

criminatiezaken 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. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.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 noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
20 juni 2015 tot en met 26 juni
2015 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

(22/06/2015)
10451-2015;
Dennekoplaan 58, plaatsen carpoort
(25/06/2015) 10687-2015;
Roerstraat 69 A, wijzigen kantoorruimte
naar
woonruimte
(25/06/2015) 10703-2015.

IJmuiden
Zandershof 47, verbouwen bedrijfspand naar woning (24/06/2015)
10654-2015;
Middenhavenstraat 20-22, voortzetten gebruik als atelierruimte, ontwerpruimte en werkplaats

Santpoort-Noord
Molenstraat 9 (gemeentelijkmonument), vernieuwen bestaande kozijnen (22/06/2015) 10902-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 9, plaatsen dakkapel

voorzijde en uitbouwen 1ste verdieping (26/06/2015) 10810-2015;
Amsterdamseweg 12 H, vervangen brandweer oefencontainers
(22/06/2015) 10432-2015;
Oude Pontweg 2 (Velsertunnel)
(rijksmonument), renoveren Velsertunnel (25/06/2015) 10699-2015;
Heuvelweg 6-8, kappen 7 bomen
(22/06/2015) 10433-2015;
Minister van Houtenlaan 5, kappen
boom (24/06/2015) 10908-2015.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan ong., kappen
4 bomen (23/06/2015) 10510-2015.
Velserbroek

Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, slopen bestaande bebouwing (24/06/2015)
10604-2015;
Reyndersweg 7, wijzigen pergola
(22/06/2015) 10460-2015;
Leeghwaterweg 7, aanbrengen tussenvloer (23/06/2015) 10527-2015.
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
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Aanvragen (vervolg)
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren kas en
lantaarnpaal en wijzigen bestem-

mingsplan voor 4 pensionpaarden
(26/06/2015)
6824-2015.
Ontwerpbesluit- uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 6 juli 2015 geduren-

de zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 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.

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:

Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Nabij Hoofdstraat, Vlielantweg en
Broekbergenlaan – het oprichten
van damwanden t.b.v. HOV Haarlem-IJmuiden, deeltracé 1, 58392015.

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

IJmuiden
Leeuweriklaan 41, plaatsen 2 dakkapellen (26/06/2015) 7532-2015;
Platanenstraat
50,
vervangende nieuwbouw Vellesan College
(19/06/2015) w14.000633;
Ahornstraat 40, plaatsen dakopbouw
(26/06/2015) 7567-2015.
Driehuis
Middeloolaan 16, vergroten 1ste verdieping (29/06/2015) 7713-2015.
Santpoort-Noord

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 9, vervangen damwand
(23/06/2015) 2187-2015;
Vinkenbaan 11, vervangen damwand
(23/06/2015) 5487-2015.
Velsen-Zuid
Oude Pontweg 178, plaatsen woonwagen (30/06/2015) 5502-2015.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen

Mountainbikewedstrijd
Mountainbike Beach Battle, strand Velsen-Noord, 29 november 2015
u15.004204 (22/06/2015);
Giant Tour Ride 2015, te Amsterdam-

Sloten doorkomst Velsen tussen 9.00
en 12.00 uur, 4 juli 2015 u15.004431
(25/06/2015);
2Generations Beach Edition, Villa
Westend, Westlaan 41 te Velserbroek,
4 juli 2015, u15.004331 (29/06/2015);
Huttenbouw Velserbroek, grasveld

Grote Buitendijk t.o. nr. 214 Velserbroek, 6 t/m 9 juli 2015 dagelijks
van 10.00 tot 18.00 uur u15.004813
(29/06/2015);
Strandzeilwedstrijden,
recreatiestrand van IJmuiden (groot gedeelte
van zone 2), 10 en 24 oktober, 14 en 28

november, 12 en 26 december 2015,
u15.004395 (30/06/2015);
Organisatie van Circus Sijm, parkeerterrein zwembad De Heerenduinen, Heerenduinweg 6 te IJmuiden,
21 tot 27 september 2015 u15.004639
(30/06/2015).

