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Nieuw seizoen 
JeugdSportPas Velsen
Wil jij kennismaken met ver-
schillende sporten? Dat kan met 
JeugdSportPas! Hiermee kunnen 
kinderen tussen de 5 en 12 jaar op 
een laagdrempelige manier ken-
nis maken met diverse vormen 
van sport. En ook nog eens  tegen 
een zeer laag kennismakingsta-
rief. Ook voor kinderen die al aan 
sport doen is het leuk om andere 
sporten te leren. 

Inschrijven 
Vanaf vandaag kunnen de kinde-
ren via  jeugdsportpas.nl  inschrij-
ven voor het JeugdSportPas-aanbod 
voor het nieuwe schooljaar 2015-

2016. Met één druk op de knop wor-
den alle activiteiten in de wijk zicht-
baar. Vanaf 15 augustus aanstaande 
gaan de sportactiviteiten daadwer-
kelijk van start. 

Info 
Mist u een bepaalde sport of 
heeft u een andere vraag over de 
JeugdSportPas, neem dan contact 
op met team JeugdSportPas via jsp-
velsen@sportsupport.nl  of bel met 
023-5260302.
Op de foto(gemeente Velsen) is te 
zien hoe de jeugd bezig is met fi ets 
crossen bij FCC Wijkeroog in Vel-
sen-Noord. 

Vrijdag 3 juli is o�  cieel ‘IJmuiden 
Rauw aan Zee!’ gelanceerd. Dit 
gebeurde op het Forteiland, waar 
wethouder Toerisme Annette 
Baerveldt de vlag met het nieuwe 
beeldmerk in top hees. IJmuiden 
is een plek van rauwe schoonheid. 
Stoer vanwege de haven en indu-
strie. Met een avontuurlijk strand 
en ruimte voor wind- en water-
sport. Kortom: een badplaats bij 
uitstek om te beleven, te ervaren 
en te proeven en dat wil zij graag 
uitstralen.

Rauw
Strand, maar ook brede duinen vol 
bunkers en een zee waar altijd wel 
een enorm schip langs de pier ver-
dwijnt aan de horizon. Zelfs als het 
stormt, is IJmuiden een unieke 
plek om je ogen uit te kijken, verse 
vis te eten en te ervaren. Elke kust-
plaats heeft zijn eigen identiteit. En 
dat kan volgens de provincie Noord-
Holland beter benut worden. Even-
als andere kustgemeenten is ook 
Velsen hiermee aan de slag gegaan. 
Er is gekeken naar de visie en am-

bitie van de gemeente, die staat ver-
woord in de Visie Kennisrijk Wer-
ken 2025 en de Strategische Agenda. 
Een van de speerpunten uit de agen-
da is avontuurlijke kust en groen. 
‘IJmuiden Rauw aan Zee’ sluit daar 
naadloos op aan. Dat is ook de reden 
dat dit zogeheten impulsproject ex-
tra aandacht heeft gekregen. De raad 
heeft hiervoor geld beschikbaar ge-
steld. Wethouder Annette Baerveldt 
was tijdens de presentatie opgeto-
gen: “We moesten even wennen aan 
het woord ‘rauw’. Maar bewoners 
en ondernemers hebben ‘IJmuiden 
Rauw aan Zee! inmiddels omarmd. 
Resultaten hiervan zien we al aan 
het strand en in de openbare ruim-
te. Ondernemers hebben nu een 
soort kapstok waaraan ze activitei-
ten kunnen ophangen.” 

Informatie
Wilt u meer indrukken krijgen van 
het brandconcept ‘IJmuiden Rauw 
aan Zee!’,  kijk dan op de link https://
www.velsen.nl/Sport-Recreatie-en-
Cultuur.htm  (foto: Reinder Wei-
dijk)

Lancering nieuw beeldmerk

IJmuiden Rauw aan Zee!

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 7 juli 2015 
de heer K. M. Radstake per 1 oktober 2015 benoemd tot gemeentesecreta-
ris van onze gemeente. De heer Radstake volgt hiermee de heer F. Beijk op, 
die zijn loopbaan voortzet bij de Veiligheidsregio Kennemerland. 
De heer Radstake maakt al jaren deel uit van het directieteam, met dit ver-
schil dat hij straks algemeen directeur/gemeentesecretaris wordt. 
Per 1 oktober treden ook de dames C. Creveld en M. Meijer tot de directie. 
Zij zijn extern aangetrokken.  

De heer K.M. Radstake 

Nieuwe gemeentesecretaris

Gemeenteraad Velsen 
met reces
Donderdag 25 juni 2015 was voor de 
gemeenteraad van  Velsen de laat-
ste raadsvergadering voor het re-
ces. Na het raadsbreed aannemen 
van een amendement van de LGV 
over Street Art stemde de raad in 
met de plannen en het totale bud-
get van de vijf impulsprojecten. Ook 
heeft de raad uiteindelijk ingestemd 
met de Perspectiefnota 2015. De-
ze nota dient als basisstuk voor het 
opstellen van de Begroting 2016 die 
de gemeenteraad in november 2015 
zal vaststellen. Het college gaat nu 

aan de slag om de conceptbegroting 
2016 op te stellen. 

De eerste openbare vergadering van 
het Raadsplein is een raadsvergade-
ring. Deze vergadering is op donder-
dag 10 september waarbij iedereen 
welkom is om plaats te nemen op de 
publieke tribune. De agenda’s voor 
de komende twee vergaderingen van 
het Raadsplein zijn na 25 augustus 
bekend. Kijk voor meer informatie 
over de gemeenteraad en de agenda 
op raad.velsen.nl
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De aanleg van de rotonde Ori-
onweg/Pleiadenplantsoen/Raaf-
straat is uitgesteld. Na de winter-
periode zal hiermee worden be-
gonnen. Eerst moeten diverse lei-
dingen worden verlegd. De ge-
meente streeft naar een afron-
ding van het werk in april 2016. 

Planning
De bedoeling was om in september 
2015 te beginnen. Maar een veran-
dering van kruispunt in rotonde be-
tekent, dat er diverse leidingen moe-
ten worden verlegd. Hiervoor zijn 

voorbereidingen gaande. Om de 
overlast voor het verkeer tot een mi-
nimum te beperken zijn de werk-
zaamheden aan de leidingen losge-
koppeld van de aanleg van de roton-
de. 

Sinds de reconstructie in 2009 ge-
beuren er regelmatig ongevallen. Di-
verse aanpassingen aan het kruis-
punt boden geen oplossing voor het 
probleem. Ook de ontevredenheid 
van de verkeersdeelnemers heeft de 
gemeente doen besluiten de gevaar-
lijke kruising aan te pakken. 

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er 
is weer veel te doen in de ge-
meente Velsen. Zoals:

• 15 – 19 juli: Zomerfestival, 
• Kennemerlaan IJmuiden  
• 1 augustus: Dance Valley, 
 12.00 tot 23.00 uur 
• 8 augustus: Dutch Valley, 
 13.00  tot 23.00 uur   
• 9 augustus: LatinVillage 

 Festival, 13.00 uur tot 
 23.00 uur
• 1 t/m 8 augustus: Dorpsfeest  
 Santpoort

Maar er zijn nog veel meer activi-
teiten! Voor jong en oud. 

Kijk voor meer informatie  www.
velsen.nl > Sport, Recreatie en Cul-
tuur > Toerisme.

Zwerfafval in de 
Burgerzaal 
Flessen, plastic speelgoed, net-
ten en ander afval. Dat was het re-
sultaat van de strandopruimactie 
van een groep basisschoolleerlin-
gen. Als stille getuigen van ons 
wegwerp -en consumptiegedrag 
brachten de kinderen deze ‘plas-
tic soep’ afgelopen dinsdag naar 
het gemeentehuis. Allemaal afval, 
dat niet in de afvalbakken terecht 
kwam, maar op strand zwierf en 
schadelijk is voor natuur en mi-
lieu. 

KIMO
Drie klassen van verschillende ba-
sisscholen hebben de afgelopen we-
ken meegedaan aan een educatief 
project op het strand. Samen met 
Mike Mannaart van de organisatie 
KIMO die zich inzet voor een scho-
ne Noordzee, keken de kinderen 

nauwkeurig naar wat ze nu eigenlijk 
gevonden hadden. Welk afval is gif-
tig, welk afval wordt door vogels en 
vissen gegeten en waar kunnen zee-
bewoners in verstrikt raken?  Ze re-
ageerden geschrokken. Het werd de 
leerlingen al snel duidelijk: oprui-
men is heel belangrijk, maar voor-
komen dat we zoveel afval produce-
ren is nog beter.    

Kust Informatie Centrum 
Deze activiteiten worden gehouden 
in de geest van een eventueel toe-
komstig Kustinformatie Centrum 
bij het strand van IJmuiden. Op de 
hoogte blijven over de ontwikke-
lingen rondom het Kust Informatie 
Centrum? 
Zie de website van de gemeen-
te, www.velsen.nl/ projecten.
(foto:gemeente Velsen) 

Pierenbadjes in Velsen
De gemeente Velsen beschikt 
over twee pierenbadjes voor de 
allerkleinste badgasten. Een in 
het Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort en de tweede naast de 
kinderboerderij in het Park Vel-
serbeek. In het ondiepe water 
wordt druk gesparteld, zo is de 
laatste tijd wel gebleken. 

Burgemeester Rijkenspark
Het badje in het Burgemeester Rij-
kenspark is  vanaf juni tot half sep-
tember bij een buitentempera-
tuur van enkele dagen boven de 20 
graden.  Het wordt 3 tot 4 keer per 
week helemaal verschoond. Boven-
dien worden er dagelijks chloorkor-
rels toegevoegd en controleert de 
gemeente het water op zwerfvuil en 
overige zaken. Helaas tre� en we re-
gelmatig fl essen of stukjes glas aan. 
In dat geval wordt het badje hele-
maal schoongemaakt. Voorkomen 

kunnen we het niet, check dus altijd 
even of er glas in ligt!

Velserbeek
Het badje in Velserbeek  is tijdens 
de schoolvakantie elke dag gevuld. 
Tijdens de zomervakantie wordt 
het, a� ankelijk van de drukte, dage-
lijks schoon gemaakt en met schoon 
water gevuld. Na de grote vakantie 
is het badje alleen op woensdag en 
in het weekend gevuld.  De buiten-
temperatuur moet dan wel enkele 
dagen achtereen boven de 20 gra-
den zijn. 
 
Waterorgel
Het Waterorgel in het Duinpark in 
Zeewijk werkt al een tijd niet. De 
pomp was defect en moet vervan-
gen worden.  Naar verwachting zal 
het Waterorgel uiterlijk volgende 
week  weer werken. (foto: gemeen-
te Velsen)

Aanleg rotonde 
Orionweg uitgesteld
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Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de 
herinrichting van de Grote Hout- of Koningsweg 
Noord vrijgegeven voor inspraak. Dit ontwerp is 
op de website www.velsen.nl/meepraten in Velsen 
te raadplegen. 

Het voorlopig ontwerp kan ook worden ingezien 
bij de receptiebalie van het gemeentehuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Schriftelijke reacties kunnen van 2 juli tot 29 au-

gustus 2015 worden gestuurd naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 465, 1970 
AL IJmuiden of via het contactformulier op de 
website o.v.v. inspraak Grote Hout- of Koningsweg 
Noord.

Herinrichting  Grote Hout of Koningsweg 
Noord in Velsen-Noord

Ontwerp Milieubeleidsplan Velsen 2015-2020
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij op 7 
juli 2015 hebben ingestemd met 
het Ontwerp Milieubeleidsplan ge-
meente Velsen 2015-2020. 
De beleidsdoelen sluiten aan bij 
het Collegeprogramma Velsen 
2014-2018. 
Het Uitvoeringsprogramma in dit 
Ontwerp Milieubeleidsplan bevat 

19 projecten. 

Zienswijzen
Het Ontwerp Milieubeleidsplan ge-
meente Velsen 2015-2020 ligt met 
ingang van 10 juli 2015 tot 15 augus-
tus 2015 ter inzage op het stadhuis ge-
meente Velsen, Dudokplein 1,1971 EN 
te IJmuiden. U kunt het stuk ook digi-
taal downloaden via www.velsen.nl

Tot  22 augustus 2015 kunt u uw schrif-
telijke reactie sturen aan: Burgemees-
ter en wethouders van Velsen,Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden

Het is ook mogelijk een mondelinge 
reactie te geven. Voor het maken van 
een afspraak, kunt u contact opne-
men met mevrouw Van Vuuren of me-
vrouw Velthuis van Omgevingsdienst 

IJmond, bereikbaar via telefoonnum-
mer 0251-263863 of per e-mail: info@
odijmond.nl.  

De ontvangen zienswijzen en beant-
woording worden opgenomen in een 
eindverslag. Deze stukken worden 
met het Milieubeleidsplan gemeen-
te Velsen 2015-2020 aan de Raad ter 
vaststelling voorgelegd. 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in zijn 
vergadering van 18 juni 2015  heeft 
besloten:

• artikel 15 van de Regeling kunst
 commissie, artikel 6 van de Veror-
 dening op de Rekenkamercommis-
 sie, artikel 13 van de Regeling Com-

 missie Naamgeving openbare  ruim-
 te en artikel 18 van de Rege ling voor 
 de Commissie Bezwaar schriften te 
 laten vervallen voorzover de veror-
 dening rechtspositie wethouders, 
 raads- en commissieleden Gemeen-
 te Velsen hierin voorziet:
• de verordening rechtspositie wethou-
 ders, raads- en commissieleden Ge-
 meente Velsen 2015 vast te stellen.
• de verordening rechtspositie wet-

houders, raads- en commissieleden 
Gemeente Velsen 2011 in te trekken

Inwerkingtreding
De verordening rechtspositie wethou-
ders, raads- en commissieleden Ge-
meente Velsen 2015   treedt in wer-
king op de dag na de o�  ciële bekend-
making en werkt , met uitzondering 
van artikel 13 terug tot en met 1 ju-
li 2014.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening 
is gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen. 
Tevens ligt de verordening 12 weken 
ter inzage bij de receptie van het stad-
huis, Dudokplein 1 te IJmuiden.  

Deze verordening wordt ook gepubli-
ceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden gemeente Velsen 2015

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Voorbereidingsbesluit Woongebruik 
IJmuiden-Oost en Santpoort-Noord

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken ingevolge artikel 3.7 
van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad van 
Velsen in zijn vergadering van 11 ju-
ni 2015 heeft besloten dat een be-
stemmingsplan wordt voorbereid 
voor het oostelijk deel van IJmui-
den en Santpoort-Noord. 

Het besluit treedt daags na publica-
tie in werking. Dit besluit ziet er op 
dat het verboden is een woning an-
ders te gebruiken dan bewoning door 
één huishouden. Vanaf heden ligt 
het voorbereidingsbesluit ter inza-
ge bij de bij de afdeling Publieksza-
ken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 
te IJmuiden. Tevens is het besluit in 

te zien op www.velsen.nl en via www.
ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk 
NL.IMRO.0453.VB0001WOONGE-
BRUIK1-R001. Wettelijk is bepaald 
dat tegen het voorbereidingsbesluit 
geen bezwaar en beroep kan worden 
ingesteld.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals colle-
ge van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD). 
In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Noord-Hol-

land, locatie Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Duinlustparkweg 49, kappen boom 
(03/07/2015) 9179-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Kennemerstrand 800, vergroten ge-
bruiksmogelijkheden (06/07/2015) 

1640-2015.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen

Return to the Beach, IJmuiderslag 
IJmuiden, 11 juli 2015 (01/07/2015) 
u15.004651;
Evenement op het trottoir bij Mo-
na Lisa in de Houtmanstraat en bij 
Oma’s Keuken in de  Kennemer-
laan te IJmuiden,15 t/m 19 juli 2015 
(01/07/2015) u15.004175;
Allerzielen Velsen verlicht, begraaf-
plaats De Biezen te Santpoort-Noord, 
28 oktober 2015 tussen 18.30 en 21.30 
uur, (06/07/2015) u15.002923;
Zomerfestival, Kennemerlaan/Ken-
nemerplein en Van Poptaplant-
soen en omgeving 15 t/m 19 juli 2015 
(09/07/2015) u15.004670.

Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
juni 2015 tot en met 3 juli 2015 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
Willemsbeekweg 22, plaatsen dakop-
bouw (03/07/2015) 11190-2015; 
Platanenstraat ong., kappen 4 bomen 
(10/04/2015) 11017-2015;
Velserduinweg 170, plaatsen dakop-
bouw (25/06/2015) 11061-2015;
Velserduinweg 290, kappen 2 bomen 
(29/06/2015) 10916-2015.

Driehuis 
Driehuizerkerkweg 45 en 47, plaat-
sen gecombineerde dakkapel voorzij-
de en plaatsen dakkapel  zijgevel nr. 47 
(29/06/2015) 10941-2015

Santpoort-Noord
Antillenstraat 33, constructieve wij-
ziging appartement (01/07/2015) 
11084-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 
 
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 4, legaliseren dak-
terras en plaatsen terrasafscheiding 
(03/07/2015) 11212-2015;
Van Dalenlaan ong., plaatsen 2 fi et-
senkluizen (tijdelijk)(01/07/2015) 

11046-2015.

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 88, plaatsen dakop-
bouw (03/07/2015) 11191-2015;
Concordiastraat 84, maken tijdelijke 
uitweg (30/06/2015) 10990-2015.

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen 
zij op de volgende aanvraag dienen te 
beslissen, verlengd met zes weken:

IJmuiden
Duinstraat ong., aanleggen 10 par-
keerplaatsen (02/07/2015) 8505-
2015;
President Steynstraat ong., construc-
tieve wijzigingen op verleende ver-
gunning w14.000261 (02/07/2015) 
9081-2015.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 190, plaatsen woonwa-
gen (03/07/2015) 8675-2015.




