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21 juli Boeken-, antiek- en curiosamarkt   Hagelingerweg,
  Santpoort-Noord
21-27 juli Huttenbouwweek IJmuiden Keetberglaan,
  IJmuiden
23-28 juli Huttenbouwweek Velserbroek Grote Buitendijk,
  Velserbroek

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Evenementen in Velsen

Feesten op 4 en 11 augustus

Dance en Dutch Valley
In augustus zijn er twee muziek-
festivals in recreatieschap Spaarn-
woude. Op zaterdag 4 augustus 
is het Dance Valley Festival. Een 
week later, zaterdag 11 augustus, 
wordt voor de tweede keer het 
Dutch Valley Festival georgani-
seerd; een festival met artiesten 
van Nederlandse bodem. Beide 
festivals vinden plaats op het eve-
nemententerrein, het zogenaam-
de Velsen Valley in Spaarnwoude. 

Verkeersmaatregelen
Ook dit jaar worden er verkeers- en 
veiligheidsmaatregelen getroffen 
die de overlast zoveel mogelijk moe-
ten beperken en voorkomen. Net 
als vorig jaar blijft de Amsterdam-
seweg open en zijn de woningen en 
woonboten in Spaarnwoude bereik-
baar. Bij bepaalde punten waar men 
Spaarnwoude met de auto binnen-
komt, kan om legitimatie worden ge-
vraagd.  Het verkeer wordt in goede 
banen geleid door Traffic Support 
Events; een bedrijf met veel erva-
ring met dit soort werkzaamheden. 
Om de parkeerdruk in Velserbroek 
zoveel mogelijk te beperken, zet Vel-
sen daar gemeentelijke toezichthou-
ders in. 

Fietsenstalling verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers op 
de fiets. Daarom wordt er dit jaar een 
grote fietsenstalling ingericht, waar 
verplicht gebruik van moet worden 
gemaakt. Fietsen die buiten de fiet-
senstalling worden neergezet, wor-
den verwijderd. 

Geluidstesten
Op vrijdag 3 augustus tot maxi-
maal 18.00 uur is de geluidstest voor 
Dance Valley. Op vrijdag 10 augustus 

tot maximaal 18.00 uur is de geluid-
stest voor Dutch Valley. Deze tests 
kunnen enige overlast geven.

Overlast
De gemeente realiseert zich dat eve-
nementen als Dance Valley en Dut-
ch Valley altijd enige overlast voor 
inwoners zullen veroorzaken, en 
vraagt daar begrip voor. De festivals 
zijn goede reclame voor Velsen en 
voor de duizenden bezoekers zijn het 
onvergetelijke evenementen.

Meer informatie
Via www.velsen.nl, www.dance 
valley.com en www.dutchvalleyfes-
tival.com en www.spaarnwoude.nl 
kunt u alle berichtgeving nalezen. 
Wie na het raadplegen van de web-
sites nog vragen heeft of aanvullen-
de informatie wil, kan bellen met 
het speciale telefoonnummer 020-
4936050 van de organisatie, of een 
e-mail sturen naar info@danceval-
ley.com of info@dutchvalleyfestival.
com. (foto: UDC)

Gedragscode ambtenaren
Vertrouwelijke informatie, ne-
venwerkzaamheden – hoe moe-
ten ambtenaren van de gemeente 
Velsen daar integer mee omgaan? 
Dat staat in de gedragscode, die 
nu is vastgesteld. 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben in de 
vergadering van 3 juli 2012  de ge-
dragscode voor medewerkers van 
de gemeente Velsen vastgesteld. De-
ze code is een bundeling en actuali-
satie van een groot aantal gedrags-
regels en thema’s waarbij de inte-
griteit in het geding kan komen. Er 

staat in hoe ze om moeten gaan met 
vertrouwelijke informatie, neven-
werkzaamheden, geschenken, uit-
nodigingen voor reizen, gemeentelij-
ke voorzieningen, belangen van rela-
ties en hoe te reageren op niet inte-
gere zaken.

Het besluit treedt in werking op de 
dag nadat dit bericht in de publiciteit 
is verschenen. De code is voor ieder-
een in te zien bij de afdeling Human 
Resources van de gemeente Velsen 
en te raadplegen via www.velsen.nl 
> regelingen en verordeningen van 
Velsen.

Woonvisie en Actieprogramma

Wonen in Velsen
Er zijn allerlei ontwikkelingen 
gaande die effect hebben op het 
wonen in Velsen tussen nu en 
2025. De gemeente gaat alle re-
levante informatie bundelen en 
bespreken om tot een gedegen 
woonvisie te komen. 

‘Kennisrijk werken in Velsen’ – de 
visie op Velsen 2025 – moet ook 
worden uitgewerkt voor ‘wonen 
in Velsen’. Daar spelen ook de kre-
dietcrisis, het kabinetsbeleid en 
nieuwe Europese regels een rol in. 
De huidige woonvisie dateert van 
2004 en loopt tot 2015, maar is nu 
ingehaald door alle ontwikkelin-
gen.

Als basis voor een nieuwe woonvi-
sie 2025 zijn koers en ambities nu 
beschreven in een zogenaamde ka-

dernotitie. Deze notitie legt het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders eerst voor aan de gemeente-
raad. Ook wordt hij besproken met 
de direct betrokken Velsense par-
tijen, zoals de wooncorporaties en 
maatschappelijke ondernemingen. 
Hun reacties worden verwerkt in 
de definitieve woonvisie. 

Het college heeft ook het Regio-
naal Actieprogramma Wonen vast-
gesteld, dat op initiatief van de pro-
vincie Noord-Holland tot stand is 
gekomen. Daarin worden de wo-
ningbouwprogramma’s in de re-
gio Zuid-Kennemerland en de 
IJmond tot en met 2015 op elkaar 
afgestemd. Zo worden alle relevan-
te ontwikkelingen meegenomen 
die tot een nieuwe woonvisie 2025 
moeten leiden.
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Onderzoek toekomst
Ruïne van Brederode
Zijn er partijen te vinden die kun-
nen helpen om de ruïne van Bre-
derode open te houden? Het col-
lege van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Velsen 
gaat dat onderzoeken.

De toekomst van de ruïne van Bre-
derode is onzeker. De provincie 
Zuid-Holland beheert dit kasteel via 
financiering van de Kastelenstich-
ting Holland en Zeeland. Maar die 
financiering wordt met ingang van 1 
januari 2013 stopgezet. Mogelijk ge-
volg daarvan is dat de ruïne van Bre-
derode niet langer openbaar toe-

gankelijk blijft. 

De Ruïne van Brederode is Rijks-
eigendom en is één van de belang-
rijke cultuurhistorische gebouwen 
van de gemeente Velsen. Vanuit dit 
oogpunt wil het college onderzoe-
ken of zij vanuit haar regierol partij-
en bij elkaar kan brengen die moge-
lijkheden zien om de ruïne open te 
houden. 

Het college heeft zelf geen financi-
ele mogelijkheden om in de kosten 
van onderhoud en beheer van de ru-
ine te voorzien.

Perspectiefnota 2012
Wie een hulpmiddel nodig heeft, 
zoals een rolstoel, kan een be-
roep doen op de gemeente. Dit 
is één van de onderwerpen uit 
de Perspectiefnota 2012.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft de raad de Per-
spectiefnota 2012 aangeboden – een 
opstap voor de gemeentelijke be-
groting 2013. Daar is een ongeluk-
kige formulering over de Wet maat-
schappelijke ondersteuning in te-
rechtgekomen, de Wmo. 

Het beeld is ontstaan dat de gemeen-
te mensen die bijvoorbeeld een rol-
stoel nodig hebben naar de landelijk 
bekende website www.markplaats.

nl zou verwijzen. Dat is niet het ge-
val en de gemeente betreurt dat dit 
beeld is ontstaan. 

De zinsnede is geschreven met een 
Haarlems initiatief in het achter-
hoofd: www.buuv.nu. Op deze site 
worden vraag en aanbod van hulp bij 
elkaar gebracht. Haarlemmers kun-
nen er hulp van buurtgenoten inroe-
pen en/of zelf hulp aanbieden.

De gemeenteraad van Velsen heeft 
al in een eerdere vergadering beslo-
ten om de Haarlemse vorm van hulp 
aan buurtgenoten verder te onder-
zoeken. Wat blijft is de verantwoor-
delijkheid van de gemeente voor 
hulp aan mensen met een beperking.

Nota lokaal gezondheids-
beleid 2012-2015
Een gezonde manier van leven en 
preventie – daar zet de gemeen-
te Velsen op in als het gaat om de 
gezondheid van haar inwoners. 
De uitgangspunten staan in de 
nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
2012-2015, die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld.

Voor de periode 2012-2015 heeft de 
gemeente Velsen vijf zogenaamde 
speerpunten gekozen voor een ge-
zonde manier van leven en preven-
tie (het voorkomen van ziekte). De 
speerpunten zijn meer bewegen en 
sporten, minder overmatig alcohol- 
en genotmiddelengebruik onder jon-
geren, voorkomen van depressie en 
eenzaamheid, betere gezondheid 
voor mensen met een laag inkomen, 
en verbeteren van de leefomgeving. 
De nota is tot stand gekomen met in-
breng van gemeenteraadsleden en 
betrokken maatschappelijke organi-

saties en belangenorganisaties.

Iedere gemeente is wettelijk ver-
plicht om iedere vier jaar een no-
ta Lokaal gezondheidbeleid vast te 
stellen. Daarin staat wat de gemeen-
te de komende jaren gaat doen om de 
gezondheid van haar inwoners te be-
vorderen en te beschermen.

De gemeente moet de gezondheid 
van haar inwoners beschermen en 
bevorderen. Wie gezond is en zich 
gezond voelt, voelt zich prettig. Ge-
zonde inwoners kunnen actief mee 
doen in de samenleving en doen 
minder beroep op dure gezondheids-
zorg. 

De nota en het raadsbesluit staan op 
www.velsen.nl. Klik op gemeente-
raad > raadsbesluiten > overzicht be-
sluiten 2012 > R12.040, 31/5 Lokaal 
gezondheidsbeleid 2012–2015.

Raadsbesluiten 5 en 9 juli
De raad heeft in de vergadering van 5 juli 2012, voortgezet op 9 juli, een be-
sluit genomen over de volgende onderwerpen:

• Kadernota Naar één organisatie voor werk
• Perspectiefnota
• Bestemmingsplan De Leck en de Bergen
• Tracékeuze HOV, deeltracé 1
• Kadernota Jeugdbeleid
• Kansenonderzoek regionale samenwerking
• Visie Luchtkwaliteit IJmond
• Kadernota van Zorg naar Participatie
• Jaarstukken 2011 Centraal Nautisch Beheer
• Ontwerpbegroting 2013 en jaarrekening 2011 van de Gemeenschappelijke 
 Regeling ReinUnie
• Jaarrekening 2011 en begroting 2013 gemeenschappelijke regeling Regio- 
 naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
• Verruiming kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
 Kinderopvang
• Groencompensatie Briniostraat 10 te IJmuiden
• Voorbereidingskrediet kwaliteitsimpuls winkelcentrum IJmuiden
• Reglement van Orde gemeenteraad en Raadsplein Velsen
• Bestuursrapportage gemeente Velsen 1e kwartaal 2012
• Onderzoeksrecht van de raad
• Vergaderen op verschillende locaties

Deze besluiten zijn in te zien op www.velsen.nl/gemeenteraad/raadsbeslui-
ten.htm
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Verkeersmaatregel

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, ondernemer-
sloket, 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 het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen 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 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de periode 
van 7 juli 2012 tot en met 13 ju-
li 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld. Voor zover de aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen de-
ze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 0255-567424.

w12.000319 Velserduinweg 318 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2012), w12.000320 Schoe-
ner 4 Velserbroek, kappen boom 
(09/07/2012), w12.000322 Wil-
lem de Zwijgerlaan 25 Santpoord-
Zuid, oprichten aanbouw en dakka-
pel (11/07/2012), w12.000324 In-
dustriestraat 22 IJmuiden, ge-
velwijziging en aanbrengen entre-
solvloer (12/07/2012), w12.000325 
Industriestraat 16 IJmuiden, 
plaatsen tussenvloer (12/07/2012), 
w12.000327 Sluisplein ong. 
IJmuiden en Reyndersweg ong.Vel-
sen-Noord, plaatsen van 2 informa-
tieborden (13/07/2012).

Standplaats
Het college van Burgemeesters 
en Wethouders heeft een ver-
gunning verleend op grond
van art 5:18 APV voor het inne-
men van een standplaats:

i12.006713 Canopusplein ongenum-
merd te IJmuiden voor de verkoop 
van bloemen en planten van dins-
dag t/m zaterdag, vanaf 13 juli 2012 
t/m 31 december 2012 (13/07/2012).

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000239 Velserhooftlaan 20 
Santpoort-Noord, aanbrengen beton-
nen vloer (gemeentelijk monument)
(11/07/2012), w12.000240 Ooster-
duinweg 4 IJmuiden, plaatsen dak-
kapel (11/07/2012), w12.000244 Pe-
gasusstraat 67 IJmuiden, plaat-
sen van een over-de-nok dakkapel 
(12/07/2012), w12.000245 De Zand-
kuil 7 IJmuiden, veranderen kozijn 
en aanbrengen Frans balkonhek voor-
gevel (12/07/2012), w12.000246 Bri-
niostraat 16 te IJmuiden, wijzigen 
van een gevelontwerp (16/07/2012), 
w12.000250 Halkade 50, 52 en 54 
IJmuiden, vervangen gevelbeplating 
(16/07/2012), w12.000290 Duin-
weg of Duivelslaan 52 Santpoort-
Zuid, kappen boom (16/07/20121), 
w12.000294 Willem de Zwijgerlaan 

31 Santpoort-Zuid, kappen 2 bomen 
(16/07/2012), w12.000296 Harddra-
verslaan 32 Santpoort-Zuid, kap-
pen boom (16/07/2012), w12.000303 
Eridanusstraat 29 IJmuiden, plaat-
sen erker (17/07/2012), w12.000304 
Kotterkade 4 & Texelstraat 45 
IJmuiden, vervangen gevelbeplating 
(17/07/2012).

Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgende 
vergunning(en) verleend voor het or-
ganiseren van een evenement:

i12.002493 omgeving Santpoort, 28 
juli 2012 tot en met 4 augustus 2012, 
Dorpfeest Santpoort (13/07/2012), 
i12.003253 Hoofdstraat Santpoort, 
28 juli 2012 tot en met 4 augus-
tus 2012, Dorpfeest Santpoort 
(13/07/2012), i12.005581 Strand 
IJmuiden, 11 november 2012, Happy 
Running Strandloop (12/07/2012), 
i12.006344 omgeving Aloha, 1 sep-
tember 2012, besloten bedrijfsevene-
ment (16/07/2012) i12.005886, uit-
zichtheuvel en omliggende terreinen 
in deelgebied Oosterbroek Spaarn-
woude te Velsen-Zuid, 11 augustus 
2012, Dutch Valley (16/07/2012), 
i12.005885 uitzichtheuvel en omlig-
gende terreinen in deelgebied Oos-
terbroek Spaarnwoude te Velsen-
Zuid, 4 augustus 2012, Dance Valley 
(16/07/2012).

Exploitatie Openbare inrichting
De burgemeester heeft een exploita-
tievergunning verleend op grond van 
art. 2.20 APV: i12.0056904 Lange 
Nieuwstraat 401 te IJmuiden - dag-
horeca met terras, (13/07/2012).

Collectevergunning
De burgemeester en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond 
van art. 5:13 APV: i12.006814 op 25 
en 26 augustus 2012 een inzame-
ling ten bate van de Koninklijke Ne-
derlandse Redding Maatschappij 
(13/07/2012).

Besluiten

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een indivi-
duele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het 
volgende perceel:

Molenstraat te Santpoort-Noord 
t.b.v. Wüstelaan 91, te Santpoort-
Noord

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie Publieke Dienstver-
lening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden




