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Detailhandelsvisie 
IJmond vastgesteld
De Detailhandelsvisie IJmond is 
vastgesteld door de raden van ge-
meenten Beverwijk (30 juni 2016), 
Heemskerk (6 juli 2016) en Velsen 
(29 juni 2016). Eén van de plan-
nen is dat de regio actie wil on-
dernemen op de overcapaciteit 
aan winkeloppervlakte.

Marktontwikkeling, verouderd ge-
meentelijk beleid en de eis van de 
provincie om tot een regionaal han-
delsbeleid te komen hebben geleid 
tot deze regionale visie. Het docu-
ment is tot stand gekomen in samen-
spraak met diverse betrokken partij-
en. 

Detailhandel kwetsbaar
De situatie van de detailhandel in de 
IJmond is kwetsbaar. Er zijn teveel 
winkelgebieden, sommige winkels 
functioneren onder het te verwach-
ten niveau en er is veel leegstand. De 
regio wil actie ondernemen op de be-

staande overcapaciteit aan winkels. 
Het plan is in vijf jaar tijd het tota-
le aantal vierkante meters winkel-
vloeroppervlak in de IJmond met 
10.000 m2 te verkleinen. Ook wil de 
IJmond aansturen op een hoofdwin-
kelstructuur met 20 kansrijke win-
kelgebieden in plaats van de huidige 
30 winkelgebieden. Het versterken 
van de hoofdwinkelstructuur heeft 
prioriteit.

Bouwplannen
Bij het beoordelen van bouwplan-
nen en het ontwikkelen van bestem-
mingsplannen is de detailhandelsvi-
sie eveneens van belang. Ook andere 
ontwikkelingen en initiatieven kun-
nen op basis van dit document wor-
den gestimuleerd, getoetst en beoor-
deeld. 

De Detailhandelsvisie IJmond is te 
vinden op www.raad.velsen.nl. Zoek-
term ‘Detailhandelsvisie IJmond’.

Nieuwe Zeesluis
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe zeesluis in het 
Noordzeekanaal. We plaatsen daar geregeld foto’s van in deze Infopagina. 
Bent u geïnteresseerd in de bouw van de nieuwe Zeesluis en wilt u dit vol-
gen? Neem dan een abonnement op de digitale nieuwsbrief die Rijkswater-
staat maakt. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl. (foto: RWS)

IJmuiden aan Zee straks 
‘woest aantrekkelijk’
Als het aan het college ligt, is 
IJmuiden aan Zee straks bijzon-
der gewild. Een kustplaats met 
bijzondere en gevarieerde wonin-
gen, aantrekkelijke horeca, de-
tailhandel, culturele en recreatie-
ve voorzieningen. Burgemeester 
en wethouders willen belangrij-
ke stappen zetten om het gebied 
rond de jachthaven verder te (la-
ten)ontwikkelen.

IJmuiden aan Zee wordt een kust-
plaats voor mensen die zich aange-
sproken voelen door het rauwe en 
eerlijke karakter van IJmuiden. Een 
kustplaats dicht bij de natuur van de 
duinen en de zee. Een goed functio-
nerend, duurzaam en aantrekkelijk 
woon-en recreatiegebied met een 
sterke eigen identiteit. Deze doelen 
en ambities zijn neergelegd in het 
‘Ambitiedocument IJmuiden aan 
Zee’, een actuele uitwerking van de 
Herziene Kustvisie (2006).

Private partijen
Het plan is dat private partijen als 
projectontwikkelaar KondorWessels 
Vastgoed, Kennemerstrand NV, Ken-
nemermeer BV en Marina Seaport 
IJmuiden BV starten met de verdere 
ontwikkeling. Investeringen van de 
gemeente zijn niet nodig. Wel zal de 
gemeente aansluiten bij de project-
organisatie. De aantrekkende econo-
mie, de woningmarkt en het toerisme 
in de regio Amsterdam bieden kansen 
om het project te laten slagen. Vol-
gens het college is nu de tijd rijp om 
IJmuiden aan Zee succesvol verder te 
ontwikkelen.
 
Gemeenteraad
Het ‘ambitiedocument’ zal in septem-
ber aan de raad ter vaststelling wor-
den voorgelegd. Bent u geïnteresseerd 
in het ‘ambitiedocument’ dan u kunt 
u dit lezen op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl. (im-
pressie: KondorWessels Vastgoed)

Dependance Burgerzaken 
in De Stek tijdelijk dicht
In verband met de vakantieperi-
ode is het Wijkcentrum De Stek 
in Velsen-Noord tijdelijk geslo-
ten. 

Dit betekent dat in de periode van 

25 juli tot en met 22 augustus Bur-
gerzaken daar geen spreekuur zal 
houden. Uiteraard kunt u gewoon 
- op afspraak - terecht in het ge-
meentehuis in IJmuiden. Excuses 
voor het ongemak.
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Onderzoek gol� aantracé 
verbinding A8-A9
Voor een betere verbinding 
tussen de A8 en A9 wordt nu 
ook het zogeheten Golfbaan-
alternatief verder uitgewerkt. 
Dit gebeurt op advies van 
de Commissie Milieue� ect-
rapportage (MER).  Het Nul-
plusalternatief en het Heems-
kerkalternatief zouden al ver-
der worden uitgewerkt.

Het ontbreken van een goede oost-
westverbinding zorgt dagelijks voor 
fi les op de provinciale wegen N203 
en N246. Dit leidt tot ernstige over-
last, zoals sluipverkeer, geluidhinder 
en slechte luchtkwaliteit. Een betere 
verbinding tussen de A8 en A9 is van 
groot belang om deze problemen op 
te lossen. De provincie Noord-Hol-
land, de Stadsregio Amsterdam en 
de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen on-
derzoeken samen de mogelijkheden 
om de doorstroming en de lee� aar-
heid voor nu en voor de toekomst te 
verbeteren.

Gol� aanalternatief
Dit alternatief is de kortste verbin-
ding die er te maken is. De nieuwe 
weg loopt vrijwel in een rechte lijn 
van de A8 naar de A9 en doorkruist 
het terrein van de Heemskerk-

se Golfclub. De gol� aan zal daar-
om moeten verdwijnen en het ter-
rein wordt opnieuw ingericht. De 
weg passeert vervolgens Fort Veld-
huis en gaat met een viaduct over de 
A9 heen. Er wordt bij dit alternatief 
een nieuwe aansluiting op de A9 ge-
maakt tussen Heemskerk en Bever-
wijk, vlakbij de woonwijk Broekpol-
der.

Info
Het volledige advies van de commis-
sie, een beschrijving van de verschil-
lende alternatieven en de onder-
zoeksrapporten zijn na te lezen op 
www.verbindinga8-a9.nl.

Nieuwe toeristische
website en webvideo
Velsen heeft een nieuwe toeris-
tische website. Op www.ijmui-
denaanzee.nl kunt u zien wat er 
allemaal te beleven, proeven en 
te ervaren valt in de gemeente 
Velsen.

De website is te gebruiken op elk 
tablet, smart Phone of PC. De site 
is ook heel praktisch. Toets een ac-
tiviteit in en u kunt op de kaart de 
locatie lezen! Verder is er een web-
video gemaakt om IJmuiden Rauw 
aan Zee extra  zichtbaar te maken 
door bezoekers kennis te laten ma-
ken met het woeste en avontuur-
lijke karakter van deze haven-en 
kustplaats. Het lied zorgt voor pas-
sende omlijsting. Behalve op de 
website is de fi lm ook te vinden op 
Youtube en Facebook @Rauwaan-
Zee.

Wat is hier te 
beleven?

ijmuidenaanzee.nl
of bezoek de VVV (marktplein 33 in IJmuiden)

Onderzoek lee� aarheid 
Noordzeekanaalgebied
Vanaf 21 juli 2016 ontvangen ruim 
11.000 personen,  die wonen, wer-
ken of recreëren in het Noordzee-
kanaalgebied een vragenlijst.  Be-
stuursplatform Noordzeekanaal-
gebied wil onderzoeken hoe hier 
de leefbaarheid wordt ervaren.

Vragenlijst
Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door RIGO Research en Advies. 
Ruim 10.000 bewoners, 2.400 recre-
anten en 5000 bedrijven/medewer-
kers ontvangen de vragenlijst per 
post met een begeleidende brief. Het 
onderzoeksbureau heeft deze perso-
nen willekeurig geselecteerd. In de 
vragenlijst kunnen zij aangeven hoe 
zij denken over allerlei aspecten in 
hun woon- en werkomgeving en de 
omgeving waarin zij recreëren. Ui-
teraard is het ook mogelijk om de 
vragenlijst online in te vullen. 

Iedereen die woont, werkt of recre-
eert in het Noordzeekanaalgebied 
kan meewerken aan het onderzoek 
en op de website www.lee� aarheid-
nzkg.nl de vragenlijst invullen. Onder 
alle deelnemers worden twee prij-
zen verloot: een luxe rondvaart en een 
rondleiding over het Tata-Steel ter-
rein. 

Resultaten onderzoek
De resultaten van het onderzoek 
worden begin 2017 gepubliceerd op 
de website van het Projectbureau 
Noordzeekanaalgebied (www.noord 
zeekanaalgebied.nl) en op de sites van 
de partners van het Bestuursplatform 
Noordzeekanaalgebied. Op basis van 
de resultaten worden voorstellen ge-
daan om de lee� aarheid te verbete-
ren en beleid beter af te stemmen op 
de wensen van bewoners, recreanten 
en werkgevers/werknemers.

Natuurvriendelijke oevers  
van duinbeken in Velsen
Glooiende oevers die bloeien en 
leven – daar zet de gemeente Vel-
sen zich voor in. En het werkt! 
Kijk maar naar de Bosbeek en de 
Schipbroekerbeek. 

Langs de Schipbroekerbeek en de 
Bosbeek (vlakbij de Wüstelaan) zijn 
natuurvriendelijke oevers aange-
legd. Op deze glooiende oevers kun-
nen planten gedijen en dieren mak-
kelijk schuilen en leven. Langs 
de Schipbroekerbeek kwamen in 
2014/2015 ook twee paddenpoelen. 
In het voorjaar van 2016 worden de 
resultaten zichtbaar. Delen van de 
oevers langs de Bosbeek zijn mooi 
groen geworden. Er zijn bruine kik-
kers en blauwe reigers gesignaleerd 
en – heel bijzonder – ook de ijsvogel 
is dit jaar al een paar keer gezien, zo 
meldt onderzoeker Ben Kruijsen.

Een stuk Schipbroekerbeek is ver-
breed en er kwam een nieuwe poel. 
Dat heeft de plantgroei veel goed ge-
daan. Er komen nu allerlei beekplan-
ten voor zoals gewoon sterrenkroos, 
groot moerasscherm en slanke wa-
terkers. Dat wijst erop dat het water 
in de beek helder is en dus van goe-
de kwaliteit. 

Velsen zet zich in voor de waarde-
volle groene gebieden in de gemeen-
te. Hoe meer variatie er is in de bloe-
men, planten en dieren, hoe beter. 
Beken zijn belangrijke natuurlijke 
verbindingen en leefgebieden voor 
planten en dieren, als zij tenminste 
goed worden aangelegd en beheerd. 
Meer informatie in het Landschaps-
beleidsplan van Velsen, dat te vinden 
is op www.velsen.nl. (foto’s: B. Kruij-
sen)
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 2 ju-
li 2016 tot en met 8 juli 2016 de 
volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Cepheusstraat 19rd ,vergro-
ten bestaande dakkapel voorzijde 
(04/07/2016) 12978-2016.

Stephensonplein 27, plaatsen dakop-
bouw (04/07/2016) 13011-2016.  

Driehuis 
Lodewijk van Deyssellaan 45, kap-
pen boom (05/07/2016) 13206-2016.
Wol�  en Dekenlaan 1, plaatsen 
tijdelijke schoolaccommodatie 
(07/07/2016)13359-2016.

Santpoort-Noord
Stuyvesantstraat 10, plaatsen dakka-
pel (04/07/2016) 13064-2016.
Antillenstraat 40, plaatsen  erker 
(07/07/2016) 13336-2016.  

Kruidbergerweg 97,  plaatsen dakop-
bouw (08/07/2016) 13492-2016.  

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 180 bomen 
(07/07/2016) 13382-2016.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, plaatsen keerwand 
(03/07/2016) 12886-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen  strand-
paviljoen Timboektoe (8-07-2016) 
13496-2016.

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.

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 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 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.

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 08.30 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 noteren. Dit formulier 
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken 

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

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.

Bekendmakingen algemeen

Velsen heeft een prima resultaat ge-
boekt bij de uitdaging waarbij 100 in-
woners gedurende 100 dagen 100% 
van hun afval scheidden. Slechts 26.1 
kilo restafval per persoon per jaar! Dat 
betekent dat 83% van de totale hoe-
veelheid afval kan worden hergebruikt. 
Dus meer waarde uit afval!

Meer dan ambitie
Dat is een uitstekende score. Gestreefd 
wordt naar een landelijk cijfer in 2020 
van 100 kilo restafval per persoon per jaar. 
Dat is nu nog gemiddeld 250 kilo per per-
soon per jaar. Velsense deelnemers van 
100-100-100 campagne zijn het doel al ver 
voorbij. Zij scheidden 83% van hun afval 
en hebben gemiddeld nog maar 26,1 kilo 
restafval per jaar. 

Floor Bal
Wethouder Floor Bal verantwoorde-
lijk voor milieuzaken, deed zelf ook mee 
aan 100-100-100.nu. Hij is trots op ‘zijn’ 

deelnemers: “Samen hebben we in Vel-
sen laten zien hoeveel grondsto� en we 
uit ons afval kunnen halen! Die basis zul-
len we gebruiken om met alle bewoner toe 
te werken naar een manier om het schei-
den van afval voor alle inwoners makkelij-
ker en vanzelfsprekend te maken. We zijn 
inmiddels gestart bij laagbouwwoningen 
maar ook voor de bewoners van hoogbouw 
moet het makkelijker worden hun afval te 
scheiden.’’

Meer dan 3500 mensen hebben 100 da-
gen lang hun afval (gfe, oud papier, plastic, 
blik & pak en restafval) gescheiden. Het 
was een actie van HVC met maar liefst 29 
gemeenten om meer waarde uit afval te 
halen. Na de zomervakantie organiseert 
HVC voor alle deelnemers eindbijeen-
komsten. Meer info over deze campagne: 
www.100-100-100.nu. Nieuws over Meer 
Waarde Uit Afval: www.velsen.nl/meer-
waardeuitafval.

100-100-100 campagne

Velsen scoort hoog bij afvalscheiding
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe be-
loningshoofdstuk (hoofdstuk 3) in 

de CAR/VAR in werking getreden. 
In samenhang hiermee zijn diver-
se, met name redactionele wijzigin-
gen, in de andere hoofdstukken van 
de CAR/VAR doorgevoerd zodat de 
terminologie en verwijzingen over-
eenstemmen met het nieuwe hoofd-
stuk 3. Nu is de integrale toelichting 
bij de CAR/VAR geheel gereviseerd 

zodat deze ook overeenstemt. Daar-
naast zijn nog enkele wijzigingen in 
de toelichting bij artikelen in hoofd-
stuk 3 doorgevoerd.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-

draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 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. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Blauwe Zeedistel 23,vergroten wo-
ning door middel van aanbouw ach-
terzijde (07/07/2016)10187-2016.
IJsselstraat 3,vergroten 2e verdie-
ping (11/07/2016) 7132-2016.

Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen van een oran-
jerie (07/07/2016) 11765-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., organiseren eve-
nement (dorpsfeest) (11/07/2016) 
9518-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84,oprichten tijde-
lijke loods (05/07/2016) 8168-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strand IJmuiden t.h.v Beach Inn, 
Return to the beach op 16 juli 2016 
(08/07/2016) 7171-2016;
Terrein Grote Buitendijk t.o. nr. 214 
te Velserbroek, huttenbouw Velser-
broek van 18 juli t/m 21 juli 2016 
(08/07/2016) 11358-2016. 

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Tijdelijke standplaatsvergunning 
Wijkerstraatweg naast viskiosk, Vel-
sen-Noord, van 12 augustus t/m 30 
december 2016 (11/07/2016)11662-
2016.

APV artikel 2:12 Filmen
fi lmopnamen op 24 juli 2016 Bik 
en Arnoldkade, Halkade, Sein-
postweg, Loggerstraat  te IJmuide 
(12/07/2016) 12449-2016.

 
13  14 juli 2016

Jeugdtraining voor 
1,2 kilometer Velserbroekloop

Velserbroek - Speciaal 
voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar organiseert at-
letiekvereniging Suomi in 
de zomervakantie de Road-
Runners-training. Train met 
plezier en loop de Velser-
broekloop met gemak! Je 
leert afstandlopen, je doet 
leuke hardlooptrainingen 
en je krijgt oefeningen mee 
voor thuis. Hiermee kan jij 
je goed voorbereiden voor 
de 1,2 km van de Velser-
broekloop op vrijdag 26 au-
gustus. 
De trainingen zijn in de zo-
mervakantie op maandag 
15 augustus, donderdag 18 
augustus en maandag 22 
augustus van 17.00 tot 18.00 

uur. Deelname kost 10 eu-
ro voor drie trainingen (mi-
nimaal 10 deelnemers). 
Aanmelden kan via trainin-
groadrunner@avsuomi.nl. 
Vermeld je naam en leeftijd 
dan ontvang je van Suomi 
een bevestiging.
Heb je aan drie trainingen 
meegedaan? Dan word je 
ingeschreven voor de Vel-
serbroekloop en ben je au-
tomatisch deelnemer van 
het RoadRunner Circuit 
for kids. Dit is het loopcir-
cuit voor basisscholieren uit 
Velsen. Het circuit bestaat 
uit drie wedstrijden: de Pim 
Mulierloop, Velserbroek-
loop en de Sinterklaasloop. 
Zie ook www.avsuomi.nl.

IJmuiden - Vakbond FNV 
waarschuwt voor groot ba-
nenverlies bij Tata Steel in 
IJmuiden, als het bedrijf fu-
seert met de Duitse bran-
chegenoot ThyssenKrupp. 
FNV-bestuurder Aad in ‘t 
Veld zegt tegen de regionale 
omroep NH dat bij een fusie 
de banen van 4000 kantoor-
medewerkers dreigen te ver-
dwijnen. Tata Steel en Thys-
senKrupp bevestigden eer-
der dat er gesprekken lopen 
tussen de twee bedrijven 
over samenwerking. Het is 
volgens vakbondsbestuurder 
In ‘t Veld goed mogelijk dat 
in geval van een fusie afde-
lingen als inkoop en verkoop 

worden samengevoegd en 
naar Duitsland verhuizen. De 
5000 productiemensen die 
bij de hoogovens werken, 
houden volgens de FNV na 
een fusie wel hun baan. De 
FNV-bestuurder voegt eraan 
toe dat er nog niet met ze-
kerheid iets te zeggen valt 
over de gevolgen van een 
fusie, omdat de gesprekken 
tussen Tata Steel en Thys-
senKrupp nog gaande zijn. 
Tata Steel Nederland wil nog 
niet reageren. Het bedrijf 
heeft eerder toegezegd hon-
derden miljoenen te steken 
in de fabriek in IJmuiden om 
het productieproces te mo-
derniseren. (bron: NOS)

FNV vreest voor 
banenverlies bij  Tata
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Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken hier-
bij bekend dat per 1 januari 2016 
de collectieve arbeidsvoorwaar-
denregeling van de gemeente 
Velsen  (CAR/VAR) is gewijzigd.

Per 1 januari 2016 is het nieuwe be-
loningshoofdstuk (hoofdstuk 3) in 

de CAR/VAR in werking getreden. 
In samenhang hiermee zijn diver-
se, met name redactionele wijzigin-
gen, in de andere hoofdstukken van 
de CAR/VAR doorgevoerd zodat de 
terminologie en verwijzingen over-
eenstemmen met het nieuwe hoofd-
stuk 3. Nu is de integrale toelichting 
bij de CAR/VAR geheel gereviseerd 

zodat deze ook overeenstemt. Daar-
naast zijn nog enkele wijzigingen in 
de toelichting bij artikelen in hoofd-
stuk 3 doorgevoerd.

Ter inzage
De tekst van de wijziging van de ver-
ordening is in het elektronisch ge-
meenteblad gepubliceerd.  Een uit-

draai van het elektronisch gemeen-
teblad is ook in te zien bij de balie 
van het stadhuis.  De wijzigingen in 
de verordening worden ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. Het be-
sluit tot wijziging treedt in werking 
op de dag na bekendmaking.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 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. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Blauwe Zeedistel 23,vergroten wo-
ning door middel van aanbouw ach-
terzijde (07/07/2016)10187-2016.
IJsselstraat 3,vergroten 2e verdie-
ping (11/07/2016) 7132-2016.

Velsen-Zuid
Genieweg 42, plaatsen van een oran-
jerie (07/07/2016) 11765-2016.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., organiseren eve-
nement (dorpsfeest) (11/07/2016) 
9518-2016.

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Concordiastraat 84,oprichten tijde-
lijke loods (05/07/2016) 8168-2016.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Strand IJmuiden t.h.v Beach Inn, 
Return to the beach op 16 juli 2016 
(08/07/2016) 7171-2016;
Terrein Grote Buitendijk t.o. nr. 214 
te Velserbroek, huttenbouw Velser-
broek van 18 juli t/m 21 juli 2016 
(08/07/2016) 11358-2016. 

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Tijdelijke standplaatsvergunning 
Wijkerstraatweg naast viskiosk, Vel-
sen-Noord, van 12 augustus t/m 30 
december 2016 (11/07/2016)11662-
2016.

APV artikel 2:12 Filmen
fi lmopnamen op 24 juli 2016 Bik 
en Arnoldkade, Halkade, Sein-
postweg, Loggerstraat  te IJmuide 
(12/07/2016) 12449-2016.

worden samengevoegd en 
naar Duitsland verhuizen. De 
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