Infopagina
5 juli 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Schrijf je in voor de Zwem4Daagse
Van 9 t/m 13 juli is het voor de 39ste keer
zwem4daagse in zwembad De Heerenduinen. 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 mogelijkheid om tussen 9.00-10.00
uur en van 12.00-13.00 uur baantjes te
komen zwemmen.

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

rief van €5,25 inclusief medaille, aanmelden hiervoor gaat via de school. Volwassenen kunnen zich via de receptie aanmelden
en betalen het normale tarief van €10,50. De
medaille uitreiking is alleen op vrijdag. Van
de 5 avonden moeten er 4 worden gezwommen.
Op het buitenterrein vinden diverse activiteiten plaats waaronder doelschieten,
air-hockey, stropdasschieten, een buikschuifbaan van 20 meter, demonstraties
van Velsense sportverenigingen 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)

College niet blij met nieuwe
tegenvaller bouw zeesluis
Dinsdag is de Tweede Kamer door de minister geïnformeerd dat de bouw van de
nieuwe zeesluis bij IJmuiden aanzienlijke vertraging oploopt. Dit betekent dat
onze inwoners langer overlast gaan ervaren door geluid en de bouw dan eerder is
afgesproken.

De gemeente is teleurgesteld over deze
tweede tegenvaller in het bouwproces. Eind
maart werd het college onaangenaam verrast door de afsluiting van de sluizenroute
voor alle verkeer. Nu confronteert Rijkswaterstaat de gemeente binnen korte tijd
opnieuw met slecht nieuws voor haar inwoners. Wethouder Bram Diepstraten (mobiliteit en bereikbaarheid): “We zijn heel
blij met deze mooie sluis van wereldformaat
in onze gemeente. De bouw brengt ook overlast met zich mee en daarom zijn we kritisch op het proces en op de communicatie
van Rijkswaterstaat. Zeker als het onze in-

woners in negatieve zin raakt. We hebben
Rijkswaterstaat met een bezwaarschrift en
in overleggen laten weten onaangenaam getroffen te zijn over de afsluiting van de sluizenroute. Zowel de vertraging als het dicht
gaan van de sluizenroute leiden tot veel ongemak bij inwoners. We hebben in een gesprek met Rijkswaterstaat opnieuw met
klem aangedrongen op maatregelen om de
overlast voor omwonenden en weggebruikers van de sluizenroute te verminderen.
Ook hebben we gevraagd om de communicatie met inwoners en gemeente te verbeteren.’’
Rijkswaterstaat garandeert dat de vertraging geen invloed heeft op de periode van
afsluiting van de sluizenroute. In april 2019
gaat de sluizenroute weer open voor verkeer.
Uiteindelijk zal de nieuwe zeesluis pas uiterlijk eind januari 2022 opgeleverd worden. (foto: gemeente Velsen)

Velsen Aardgasvrij, denkt u mee?

Digitale displays in Velsen op
zwart; nieuwe zijn onderweg
We hebben in de gemeente twee digitale displays staan. 1 aan de Parkweg
in Velsen Zuid en 1 bij de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord. Die zijn 7
jaar geleden neergezet om evenementen te kunnen promoten. De displays
zijn inmiddels afgeschreven. Er zijn
nieuwe displays besteld.

De bedoeling was om de oude displays net
zo lang te laten draaien totdat de nieuwe
displays geplaatst kunnen worden. Dat is
helaas niet gelukt. De laatste storingen die
er waren aan de displays konden alleen
met nieuwe investeringen opgelost wor-

den. Die investeringen waren te hoog voor
de korte tijd waarop deze displays nog nodig zijn. Daarom zijn beide (oude) displays
nu uitgeschakeld.
De nieuwe displays worden geplaatst op
de Parkweg in Velsen-Zuid en de Hoofdstraat in Santpoort-Noord (i.p.v. de Santpoortse Dreef ). We wachten nog op 1 vergunning en daarna worden ze zo spoedig
mogelijk geplaatst. Voor actuele informatie over evenementen kunt u, in de tussentijd, ook kijken op www.ijmuidenaanzee.
nl/evenementenagenda. (foto: gemeente
Velsen)

We gaan duurzamer wonen en leven. Dat
heeft de Nederlandse overheid ook beloofd, samen met 200 andere landen, in
het Klimaatakkoord van Parijs. En nu is
het aan de gemeente om haar inwoners
te helpen 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 verwarmen. 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 benieuwd naar uw vragen, ideeën en oplossingen.
Datum: Woensdag 11 juli 2018. Tijd: Inloop
om 18.00 uur met een duurzame maaltijd.
Locatie: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1,
1971 EN IJmuiden. Aanmelden kan tot en
met 9 juli via www.odijmond.nl/velsenaardgasvrij.

Uit het college
• Het college heeft op het besluit om de
hondenlosloopplaatsen in het burgemeester Rijkenspark, Velserbeek en het
Watertorenpark ter verkleinen 34 bezwaarschriften en een petitie ontvangen.
Donderdag 19 juli organiseert de gemeente één gezamenlijke hoorzitting. Alle bezwaarmakers en de initiatiefnemers van

de getekende petitie zijn uitgenodigd om
hun bezwaar mondeling toe te lichten. Na
deze hoorzitting neemt het college een
besluit.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Wat is dit voor pad?
Met de komst van de HOV is het smalle
grindpaadje (olifantenpaadje), over het
voormalige spoortracé, omgetoverd tot
een mooi fietspad. De route SpoorpadPrincenboschpad, tussen de Zeeweg en
Station Santpoort-Noord, wordt daarmee
een belangrijke en aantrekkelijke verbindingsroute voor steeds meer fietsers.

De aantrekkelijkheid zit in de directe en
comfortabele verbinding en de rust en stilte. Deze aspecten zijn ook van belang voor
de aanwonenden. Daarnaast speelt de verkeersveiligheid van de route uiteraard een
belangrijke rol. Door al deze punten is de
route aangewezen als ‘onverplicht fietspad’.
Dit is aangegeven met de rechthoekige fietspadborden. Dat bord heeft een belangrijke
betekenis.

Herinrichting Pleiadenplantsoen
De gemeente gaat het Pleiadenplantsoen, aan de entreezijde van basisschool
De Pleiaden, opnieuw inrichten. De huidige inrichting van de weg past namelijk
niet bij het karakter van de straat. Daarnaast gaat de gemeente maatregelen
treffen om de veiligheid rondom de basisschool te vergroten. Bij de herinrichting wordt ook gelijk het oude riool vervangen.

Helaas worden borden soms over het hoofd
gezien. Dat is fietsers een doorn in het oog.
Daarom hebben we de ‘onverplicht fietspad’aanduidingen nu ook op het wegdek aangebracht. Niet meer te missen. Dat maakt ook
de handhaving makkelijker. De betekenis
van de borden die u aan kunt treffen bij fietspaden staat ter herinnering nog eens in het
schema vermeld. (foto: gemeente Velsen)

Hoe zit het ook alweer?
Op welk fietspad mag je als bestuurder wel of niet?

Ook met elektrische
trapondersteuning

Indien elektrische
aandrijving

Indien met
brandstofmotor

toegestaan

verplicht

verplicht

toegestaan

verplicht

verplicht

verboden

verplicht

verplicht

verboden

verplicht

Boete €95 + €9 administratie

verboden
Boete €95 + €9 administratie

verboden
Als ruiter, geleider, of menner

Boete €55 + €9 administratie

Inloop
Wij nodigen belangstellenden uit voor de
inloopbijeenkomst op donderdag 19 juli
a.s. tussen 17.00 en 19.00 uur in de aula van

basisschool De Pleiaden. Hier wordt u in
de gelegenheid gesteld het ontwerp in te
zien, vragen te stellen en opmerkingen te
geven.
Inspraak
U kunt het ontwerp ook inzien aan de balie in het gemeentehuis of op de website:
www.velsen.nl/pleiadenplantsoen. Schriftelijke reacties kunnen tot 23 augustus
2018 worden gestuurd naar het college van
burgemeester en wethouders, postbus 465,
1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak ‘Herinrichting
Pleiadenplantsoen’.

Heropening Cruyff Court
Het Cruyff Court aan het Pleiadenplantsoen in IJmuiden-Zeewijk is onlangs
grondig aangepakt. Het Court is o.a.
voorzien van nieuwe hekken, doelen en
kunstgras. Afgelopen woensdagmiddag 27 juni heeft de officiële en feestelijke heropening van het kunstgrasveld plaats gevonden. Dit ging gepaard
met de nodige festiviteiten en uiteraard
veel voetbal, waaronder een zes tegen
zes toernooi en een voorronde van de
Telstar Street League.

Tijdens de officiële opening ondertekende wethouder Bram Diepstraten namens
de gemeente Velsen samen met de Johan
Cruyff Foundation, De Pleiadenschool,

S.C. Telstar en Stichting Telstar Thuis in
de Wijk, Stichting Welzijn Velsen, Sportloket Velsen en SportSupport een convenant. Hierin staat dat alle partijen
beloven dat zij goed op het Cruyff Court
passen, het onderhouden en er regelmatig sportactiviteiten voor de buurt organiseren.
Met projecten zoals de Cruyff Courts wil
de foundation van de legendarische voetballer de jeugd vooruit brengen door beweging. Sport en spel zijn belangrijk voor
een goede en gezonde ontwikkeling van
kinderen. Het maakt ze fitter, het leert ze
met elkaar om te gaan en helpt bij hun persoonlijke ontwikkeling. (foto: Ron Pichel)

Boete €95 + €9 administratie

verboden
Boete €55 + €9 administratie

verboden
Boete €55 + €9 administratie

Wist u dat: - voetgangers fietspaden mogen gebruiken als een voetpad ontbreekt ;
- geleiders van vee/paarden geen voetgangers, maar bestuurders zijn en niet zijn toegestaan op voet- en fietspaden
(zie voor (verkeers)regels en tips paard en verkeer : www.knhs.nl).

Gemeenten unaniem op VNG-vergadering

Velsen initiatiefnemer
motie ondergrond en
maatschappelijke opgaven
Op de algemene ledenvergadering
van de Vereniging van Nederlandse
gemeenten (VNG) zijn de aanwezige
bestuurders unaniem akkoord gegaan
met de motie ‘Ondergrond en maatschappelijke opgaven’. In de motie die
is ingediend door wethouder Bal roept
het college op om bodem en ondergrond een goede plek te geven in nieuwe visies en plannen.

Nieuwe woningen worden per 1 juli in
principe niet meer aangesloten op aardgas. Voor het bepalen van alternatieven
als een warmte-koude opslag is het no-

dig te weten wat zich in de ondergrond
bevindt. Hierbij kan gedacht worden aan
kabels, waterleidingen en tunnels, maar
ook aan grondwateropslag en natuurlijke
hulpbronnen.
Het is dus belangrijk om het gebruik van
de ondergrond goed af te stemmen. Hiervoor is het wel nodig dat de beschikbare
kennis gedeeld wordt. Samenwerking
tussen kennisinstellingen, gemeenten,
burgers en bedrijven bij nieuwe plannen
is daarom erg belangrijk. De bestuurders
geven via de motie aan de noodzaak hiervan in te zien.

Inloopbijeenkomst over
project Verbinding A8-A9
Op dinsdag 17 juli a.s. organiseert de
provincie Noord-Holland een bewonersavond over het voorkeursalternatief en
de Nota van Beantwoording van het project Verbinding A8-A9. Tussen 17.00 en
20.00 uur zijn bestuurders en projectteamleden aanwezig in Van der Valk Hotel Akersloot om vragen van bewoners te
beantwoorden. Er wordt door hen geen
nieuwe informatie gepresenteerd.

Op 29 mei hebben Gedeputeerde Staten (GS)
het Golfbaanalternatief aangewezen als voorkeursalternatief voor de Verbinding A8-A9.
Ook de Nota van Beantwoording is toen door
GS vastgesteld. Deze besluiten zijn donderdag 21 juni behandeld in de Statencommissie Mobiliteit en Financiën. De Nota van Beantwoording staat op www.noord-holland.nl
> Actueel > Archief > 2018 > Juni_2018 > Inloopbijeenkomst Verbinding A8 A9 op 17 juli.
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Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 28 juni 2018

De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering van 28 juni besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

• Plaatsen aanvraag Stichting de Schoolwerkplaats op Plan van Scholen 2019-2022
• Paraplubestemmingsplan Parkeren Velsen
• Jaarrekening 2017, begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Centraal Nautisch Beheer
• Jaarstukken 2017, begroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 GR IJmond Werkt!
• Ontwerp jaarverslag 2017 en ontwerpbegroting 2019-2022 gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Kennemerland
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief
• Jaarrekening 2017, jaarverslag 2017 en begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
• Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ)
• Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en
Vroegtijdig Schoolverlaten West-Kennemerland
• Jaarstukken 2017 gemeente Velsen
• Vrijgeven en opnemen budgetten in begroting 2018

Amendement Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude
D66Velsen diende samen met de ChristenUnie, Forza!IJmond, CDA, PvdA en GroenLinks
een amendement in. Met dit amendement draagt de raad het college op om een zienswijze
in te dienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
Spaarnwoude. De raad kiest voor een scenario waarin de meerjarenraming van 2019-2023
een begrotingsevenwicht laat zien en waar voldoende budget is om achterstallig onderhoud
weg te werken. Dit onder voorbehoud dat de overige deelnemers aan deze regeling ook hiertoe besluiten. Het amendement is aangenomen met 17 stemmen (D66, Forza!IJmond, CDA,
GroenLinks, PvdA en CU) voor en 16 stemmen (SP, Velsen Lokaal , LGV en VVD) tegen.
Toelating van een raadslid
De heer Ewoud Kuin is toegelaten als nieuw raadslid namens D66Velsen. Hij volgt de heer
Henk Wijkhuisen op die op 7 juni is benoemd als wethouder van de gemeente Bloemendaal.
Afleggen belofte steunfractielid
Mevrouw Antoinette Keur heeft de belofte afgelegd. Zij is nu steunfractielid van de SP.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 28 juni 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en
een beeldverslag van de raadsvergadering.

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.

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

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 23 juni 2018 tot en met 29 juni
2018 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
Herenlaan 2, splitsen villa in twee woningen
(25/06/2018) 8703-2018
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren 2
appartementen op eerste en tweede verdieping i.p.v. 1 appartement (26/06/2018) 87762018
Kompasstraat
74-76,
wijzigen
gevel
(27/06/2018) 8835-2018
Santpoort-Noord

Hoofdstraat 215, wijzigen gevel (25/06/2018)
8667-2018
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 8 bomen
(23/06/2018) 8611-2018

ben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, kappen 5 bomen (28/06/2018)
5850-2018
Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen reclamedoek
aan de gevel (28/06/2018) 5723-2018

Velserbroek
Gerstland 19, uitbreiden woning (erker voorzijde, aanbouw zijkant) (29/06/2018) 89342018

IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk
wind- en watersport paviljoen (28/06/2018)
7757-2018

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, plaatsen aanbouw en plaatsen zonnepanelen
(26/06/2018) 8784-2018

Driehuis
Driehuizerkerkweg 57, plaatsen aanbouw
(28/06/2018) 5952-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking heb-

oplaadstation

8829-2018
American Day op 19 augustus 2018 van 13.00 tot 18.00 uur, locatie: Paviljoen Noordzee te IJmuiden (27/06/2018)

Herculesstraat 63, legaliseren 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) (28/06/2018)
7874-2018

16:00 uur, locatie: Plein 1945, Lange Nieuwstraat en Marktplein (28/06/2018) 60472018

Velsen-Zuid
Lizenstrate 1 en 3, verhogen dakconstructie
(26/06/2018) 7274-2018

Velserbroek
Run2Day Velserbroekloop op 6 juli 2018 van
18.30 tot 21.00 uur (27/06/2018) 8738-2018
2 Generations Beach Edition op 7 juli 2018
van 16.00 tot 24.00 uur (03/07/2018) 51282018

Velsen-Noord
Pontweg 1D, plaatsen
(28/06/2018) 5998-2018

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17
IJmuiden
8807-2018
Obstacle Race op 1 september 2018 van 7:00 tot 20.00 uur, locatie
Kennemermeer te IJmuiden (26/06/2018)

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
IJmuiden
nabij Kennemermeer, tijdelijk (t/m augustus 2023) afwijken van bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van paviljoens
(26/06/2018) 5859-2018
nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen van
een pad (26/06/2018) 6032-2018
Zwaanstraat 39, plaatsen dakopbouw
(28/06/2018) 7583-2018

Velserbroek
Liniepad 48, verbouwen bovenlaag woonark
(28/06/2018) 3423-2018
Pijlkruid 23, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(28/06/2018) 7258-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Summer Event op 30 juni 2018 van 12:00 tot

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis op 5 juli van 20.00 tot
01.00 uur, 6 juli van 16.00 tot 01.00 uur en
7 juli 2018 van 10.00 tot 01.00 uur, locatie:
Driehuizerkerkweg, tussen Valeriuslaan
en P.C. Hooftlaan te Driehuis (02/07/2018)
4385-2018.
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Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

IJmuiden aan Zee van 25 juni 2018 t/m 31
december 2018 met vrachtwagen met kenteken 37-BKG-2, Iveco met kenteken VD046-X en personenauto met kenteken RN215-Z;

• Drankengroothandel Boonekamp, voor
het rijden op het Cornelis Vreeswijkpad aan

• Stichting De Noordzee, en een door haar
aan te wijzen bestuurder, voor het rijden op

het noord- en zuidstrand van de gemeente
Velsen op 14 en 15 augustus 2018 met een
bob cat 3400 D;
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het

besluit elektronisch is bekend gemaakt,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 4 juni 2018 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wro ten aanzien van het projectgebied
‘Velserend,’ gelegen aan de Velserenderlaan te Santpoort-Zuid.

De navolgende kadastrale percelen maken

deel uit van het projectgebied : gemeente
Velsen, sectie F, nummers 8496, 8517, 8518,
8519, 8520, 7030 en 5512 gedeeltelijk. De
overeenkomst heeft betrekking op een de
ontwikkeling en realisatie van 3 vrijstaande
woningen, een restaurant met hotel en de
herinrichting/ uitbreiding van de sauna met
parkeervoorzieningen en de daarbij beho-

rende aanpassingen in het openbaar gebied.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf 10 juli 2018
tot en met 21 augustus 2018 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis
(Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur

tot 16.00 uur maandag tot en met vrijdag en
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen
bezwaar of beroep open.

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst
De gemeente heeft op 2 juli 2018 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wro ten aanzien van het project ‘Biezenweg 70a’.

wegje en de spoorweg Driehuis-Beverwijk.
De navolgende kadastrale percelen maken
deel uit van het projectgebied: kadastraal
bekend gemeente Velsen, sectie O, nummers 1225 en 1227.

Het projectgebied wordt omsloten door de
Biezenwegweg, Hagelingerweg, Spekken-

De overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar van het project en heeft betrekking

op de realisatie van 2 woningen en de (natuurlandschappelijke) inrichting in het projectgebied en de aanheling van het project
op de openbare ruimte.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt vanaf vrijdag 6 juli
2018 tijdens kantooruren 6 weken ter in-

zage bij de balie van het stadhuis (Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van
het stadhuis zijn van 08:00 uur tot 17.00 uur
maandag tot en met vrijdag en donderdagavond tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen
bezwaar of beroep open.

Kapmelding
Straat
Duin en Kruidbergerweg LP nr 13

Plaats
Driehuis

Soort
3 populieren

Reden
Vitaliteit slecht

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

- om 2 parkeerplaatsen in de Wulverderlaan te Santpoort-Noord, ter hoogte van
de kruising met de Kruidbergerweg, vrij
te geven voor het parkeren van alle typen
voertuigen door middel van het verwijderen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage
I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met

de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen
op te laden’ en onderbord OB504;
- om 2 parkeerplaatsen in de Wulverderlaan te Santpoort-Noord, ter hoogte van
de kruising met de Cotélaan, aan te wijzen
ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage
I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met
de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen

op te laden’ en onderbord OB504.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-

tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Velserduinweg 314, 1971 ZK IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

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

het woord geweest. Hierna heeft de wethouder Jeroen Verwoort het Kunstencentrum
Velsen twee weken de tijd gegeven om met
een gedegen plan voor de toekomst te komen. De gemeenteraad is nu aan zet om vragen te stellen aan de wethouder, de toezichthouder, de bewindvoerder en het bestuur
van het KCV. Daarna volgt er een schorsing.
Hierna bespreekt de raad een raadsvoorstel
over de voortgang van het KCV.

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie en de
raadsvergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune
van de vergaderzalen. De vergaderingen
zijn zowel live als achteraf te volgen via de
raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze sessie en raadsvergadering.

Vergaderingen Gemeenteraad
Sessie donderdag 12 juli

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 18.30 uur.

Stand van zaken Zeesluis
De wethouder en een ambtenaar van Rijkswaterstaat praat de raad bij over de stand
van zaken over de vertraging van de bouw
van de Zeesluis.

Raadsvergadering
donderdag 12 juli 2018

Locatie: het gemeentehuis, ingang
Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur.
Kunstencentrum Velsen
Tijdens de sessie van 28 juni over de ﬁnanciele situatie bij het Kunstencentrum Velsen
(KCV) is er een petitie aangeboden met 776
handtekeningen door een docent van het
KCV en zijn er verschillende insprekers aan

