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Onderzoek Seaport RTV
De gemeente Velsen heeft samen 
met Seaport RTV naar de mening 
gevraagd van de inwoners van Vel-
sen over de radio en televisiepro-
gramma’s van Seaport RTV. Een 
aantal van deze programma’s gaat 
specifiek over de politiek in de ge-
meente. Het onderzoek is uitge-
voerd om inzicht te krijgen in hoe 
programma’s bekeken, beluisterd 
en gewaardeerd worden en door 
wie.

Ruim een kwart van de inwoners kijkt 
weleens naar een televisieprogram-
ma van Seaport RTV. Iets meer dan 
een tiende luistert naar radiopro-
gramma’s. Gezien het totale aanbod 
van radio en televisieprogramma’s is 
dit een goed bereik. Een overzicht van 
de luisterdichtheid per programma is 
in het rapport opgenomen.
De rechtstreekse raadsvergaderin-

gen op televisie zijn zeer bekend bij 
de kijkers van Seaport RTV en wordt 
gewaardeerd met een 6,5. De respon-
denten gaven aan dat de registratie 
van raadsvergaderingen een goede af-
spiegeling biedt van de politiek in Vel-
sen. Ook wordt aangegeven dat  door 
deze registraties er meer belangstel-
ling is ontstaan voor de lokale poli-
tiek. 

Wel is er kritiek op de technische 
kwaliteit van de interviews bij de re-
gistratie van raadsvergaderingen  en 
de beperkte afwisseling in het pro-
gramma ‘Uit B&W’. Mede op basis van 
deze informatie kijken Seaport RTV 
en de gemeente na de zomer hoe de 
verschillende aandachtspunten ver-
beterd kunnen worden.

De rapportage van het onderzoek is 
terug te lezen op www.velsen.nl

Speelplekken en skatebaan
Het Stadspark bij het Gijzenvelt-
plantsoen en het Moerbergplant-
soen in IJmuiden gaat steeds meer 
vorm krijgen. De renovatie van de 
skatebaan is bijna klaar en er wordt 
gestart met de aanleg van speel-
plekken ten zuiden van het park.

Skaters kunnen al gebruik maken 
van de skatebaan. De houten bekis-
ting om de betonvloer wordt over on-
geveer twee weken verwijderd. Daar-
na wordt ook de grond in de omgeving 
van de skatebaan afgewerkt. Deze 
week is aan de zuidkant van het Gij-
zenveltplantsoen gestart met het aan-

leggen van de definitieve speelplek-
ken voor kinderen tot en met 12 jaar. 
Voor elke leeftijd komen er diverse 
speeltoestellen. Naast het aanleggen 
van deze speelplekken worden er ook 
fitnesstoestellen geplaatst. Zo kun je 
voor of na het sporten nog oefeningen 
doen in het park. 

Om gebruik van de skatebaan en de 
speelplekken tijdens de zomervakan-
tie mogelijk te maken, zijn er tijdelij-
ke toegangspaden aangelegd. Na de 
zomervakantie worden de definitie-
ve paden aangelegd. (foto: Gemeente 
Velsen)

‘Gooi niet weg, lever in!’
Bijna iedereen weet dat een ou-
de televisie of kapotte koelkast 
moet worden ingeleverd om te 
recyclen. Maar dat geldt ook voor 
een spaarlamp, MP3-speler, keu-
kenmixer en elk ander elektrisch 
apparaat. De gemeente Velsen is 
samen met 37 andere gemeenten 
een campagne gestart voor her-
gebruik. Er zijn prijzen mee te 
winnen.

Kapotte kleine elektrische appara-
ten verdwijnen vaak in de vuilnis-
bak, maar daar zitten metalen in die 
schadelijk kunnen zijn voor het mi-
lieu. Als apparaten worden ingele-
verd, kan bijna 90% van het materi-
aal weer worden gebruikt om nieu-
we producten te maken, die dan 
ook nog goedkoper kunnen worden 
verkocht. Dat is goed voor de por-
temonnee en voor het milieu. Dus: 
niet weggooien of laten liggen, maar 
inleveren! Dat kan bij de elektroni-

cawinkel als je een nieuw apparaat 
koopt, of bij de kringloopwinkel of 
milieustraat. 

Op 28 juni is de gemeente Velsen sa-
men met afvalinzamelaar HVC en 
Wecycle een multimediale campag-
ne gestart met posters, banners, so-
cial media, tv- en radioreclames en 
de website www.gooinietweg.nl. 
Vanaf september zijn, met een gro-
te inzamelactie, prijzen te winnen, 
en ook onder de likers van facebook.
com/gooinietweg worden mooie 
prijzen verloot. Hierover volgt later 
meer informatie.

Wethouder Vennik draagt de cam-
pagne een warm hart toe: “Ik hoop 
dat het inzamelen van elektrische 
apparaten voor de schoolkinderen 
in Velsen net zo normaal wordt als 
de inzameling en hergebruik van 
oud papier, want daar willen we naar 
toe”. (foto: Gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
7-21 juli Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden 
19-26 juli Kermis, Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee
21 juli  Braderie, Kennemerboulevard, IJmuiden aan Zee
26 juli-3 augustus Dorpsfeest Santpoort

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme
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ANWB en publiek kiezen 
schoonste stranden
Ook dit jaar krijgen strandbe-
zoekers de kans om hun favorie-
te strand te beoordelen. Nieuw is 
echter dat er een Schoonste Strand 
top 10 wordt samengesteld. De 
nummer 1 wordt uiteraard extra in 
het zonnetje gezet en krijgt boven-
dien een jaar lang de wisselbokaal 
in de vorm van een metershoog 
zandkasteel op zijn strand. De-
ze blikvanger is voor strandgasten 
niet te missen. Waar eindigt Vel-
sen? Welke badplaats wint dit jaar?

Via www.supportervanschoon.nl kan 
iedereen tussen 8 juli en 14 augustus 
stemmen op zijn favoriete strand. Ui-
teraard gaan ook de ANWB inspec-
teurs weer op pad. Het eindcijfer voor 
het strand in het klassement wordt 
bepaald door de stem van het publiek 
en de beoordeling van de ANWB. Bei-
de tellen voor 50% mee. In totaal doen 
50 badplaatsen mee. De top 10 wordt 

op maandag 26 augustus bekendge-
maakt.

De afgelopen jaren zijn de Nederland-
se stranden ruim twee keer zo schoon 
geworden. Vorig jaar waardeerden de 
ANWB inspecteurs onze Nederland-
se stranden gemiddeld met een 9,7. 
Het publiek verkoos met ruim 540 
stemmen en een gemiddelde van 9,64 
Castricum tot winnaar van de pu-
blieksprijs.

Op een schoon strand blijf je langer 
hangen. Een schoner strand zorgt 
voor meer plezier! Je bouwt er meer 
zandkastelen. En mensen komen 
daardoor vaker terug. Reden genoeg 
dus om het mooi schoon te houden, en 
je zorgt er ook meteen voor dat Velsen 
zo hoog mogelijk eindigt.

Samen maken we onze stranden zo 
nog aantrekkelijker voor het publiek!

Hekpijlers Huis te Spijk in ere hersteld
Aan de rand van Velserbroek heeft 
ooit de buitenplaats Huis te Spijk 
gestaan. Deze is in het begin van 
de 19de eeuw gesloopt waarna er 
een gelijknamige boerderij op die 
plaats terug kwam.

Naast de markante aarden wal die de 
voormalige buitenplaats omringde, 
herinneren alleen nog de twee hek-
pijlers bij de toegang van het boeren-
erf aan het rijke verleden. 

De pijlers die als rijksmonument ge-
registreerd staan, raakten de laatste 

jaren echter zo in verval dat voor be-
houd werd gevreesd. De huidige eige-
naresse besloot ze te laten restaure-
ren. Met subsidie van zowel het rijk 
als de gemeente Velsen en ondersteu-
ning van de Historische Kring Velsen 
werd tot herstel overgegaan, hierbij 
werd vooral het metsel- en voegwerk 
aangepakt. Ook werd het gerestau-
reerde hekwerk teruggeplaatst. 

Het resultaat van deze gezamenlij-
ke inspanning is dat de historische 
hekpijlers er weer in volle pracht bij 
staan. (foto: Gemeente Velsen)

Turn Up The Beach
15.000 mensen zorgden afgelopen zaterdag 13 juli voor feest tijdens dan-
sevenement Turn Up The Beach op het strand van IJmuiden. Het prachti-
ge weer en gemoedelijke sfeer zorgden voor een geslaagd evenement. (foto: 
Friso Huizinga)

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 het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen
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Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende 
zes weken na de dag van verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 

er ook een bezwaarschrift is in-
gediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Industriestraat 55 D, verande-
ren bedrijfspand (10/07/2013) 
w13.000178.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 28, maken con-
structieve doorbraak (10/07/2013) 
w13.000163.

Velserbroek
Wagenmakerstraat 32, plaatsen lui-

fel (15/07/2013) w13.000185.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 183, plaatsen woon-
wagen (11/07/2013) w13.000179.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Driehuis
Geen mededelingen.

Evenementenvergunning – art. 
2:17 APV 
7 november 2013, Allerzielen Vel-
sen verlicht, Begraafplaats Duin-
hof te IJmuiden (12/07/2013) 
u13.006014;
17 juli 2013, 10 augustus 2013, 24 
augustus 2013, 15 september 2013, 
5 oktober 2013, 19 oktober 2013, 
vlooienmarkt, Kennemerboulevard 
(12/07/2013) u13.006310;
4 augustus 2013, oldtimershow, 
Kennemerboulevard (12/07/2013) 

u13.006425;
3 augustus 2013, Dance Valley, 
Velsen valley te Spaarnwoude 
(15/07/2013) u13.005579;
10 augustus 2013, Dutch Val-
ley, Velsen valley te Spaarnwoude 
(15/07/2013) u13.005638;
27 juli t/m 3 augustus 2013, Dorps-
feest Santpoort, diverse loca-
ties in Santpoort, (15/07/2013) 
u13.005468;
27 juli 2013 t/m 3 augustus 2013, 
Dorpsfeest Santpoort (hore-
ca), Hoofdstraat in Santpoort 
(15/07/2013) u13.005497.

Standplaats art. 5:18 APV
ijs-verkoop Ster Bastion onge-
nummerd Velserbroek , van 7 ju-
li t/m 1 oktober 2013 (07/07/2013) 
u13.006429;
bibliotheek IJmuiderstrand, van 6 
juli t/m 17 augustus 2013, IJmuiden 
(09/07/2013) u13.006476.

Besluiten

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 juli 
2013 tot en met 12 juli 2013 de vol-
gende aanvragen hebben ontvan-
gen voor een omgevingsvergun-
ning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden 
Sparrenstraat 13, plaatsen dakop-
bouw (10/07/2013) w13.000250;
Esdoornstraat 5, plaatsen dakopbouw 
(08/07/2013) w13.000243;
1e Industriedwarsstraat 3 C, plaat-
sen dakopbouw (10/07/2013) 
w13.000248;
Zuidersluisweg 1, oprichten utiliteits-

gebouw (11/07/2013) w13.000253;
Cornwallstraat ong., oprich-
ten bedrijfsgebouw (07/07/2013) 
w13.000242.

Velsen-Zuid 
Zuiderdorpstraat 4 (rijksmonument), 
onderhoud monument (12/07/2013) 
w13.000257;
Laaglandersluisweg 12, oprichten tij-
delijk recreatiecentrum (11/07/2013) 
w13.000252;
De Savornin Lohmanlaan 23, vergro-
ten bestaande uitbouw (09/07/2013) 
w13.000244.

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 67 t/m 257, onderhoud 
hoogbouw Velserhooft (09/07/2013) 
w13.000247; 

Sabastraat 1, slopen schuur en oprich-
ten garage (12/07/2013) w13.000255;
Marowijnestraat 22, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(09/07/2013) 
w13.000246.

Santpoort-Zuid
Litslaan 5, plaatsen dakkapel (voorge-
vel)(12/07/2013) w13.000251; 
Zinneveltlaan 13, maken construc-
tieve doorbraak (10/07/2013) 
w13.000249.

Driehuis
Duin en Kuidbergerweg 1, kappen 2 
bomen (09/07/2013) w13.000245.

Velserbroek
Vestingplein 64, wijzingen van kin-
derdagverblijf naar buitenschoolse 

opvang (12/07/2013) w13.000254.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 189 (ge-
meentelijk monument), renove-
ren voegwerk voor- en zijgevel 
(12/07/2013) w13.000258.

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.

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen
Geen mededelingen.

Bekendmaking
Bekendmaking wijziging Ge-
meenschappelijke Regeling Vei-
ligheidsregio Kennemerland

Op grond van artikel 26, lid 3 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
maakt het college van burgemeester 
en wethouders van Velsen bekend 
dat de Gemeenschappelijke Rege-

ling Veiligheidsregio Kennemerland 
is gewijzigd. De regeling is verplicht 
op grond van artikel 9 Wet veilig-
heidsregio’s. De regeling is gewijzigd 
op het punt van de directiestructuur 
en de totstandkoming van bestuurs-
rapportages.

De wijziging is op 1 juli 2013 in wer-
king getreden na besluitvorming 
door de colleges en raden van Bever-
wijk, Bloemendaal, Haarlem, Haar-
lemmerliede & Spaarnwoude, Haar-
lemmermeer, Heemskerk, Heemste-
de, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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Bekendmaking
De burgemeester en burgemees-
ter en wethouders van Velsen, ieder 
voor zover het zijn/hun bevoegd-
heid betreft, heeft/hebben met in-
achtneming van:

- de Aanwijzing Opiumwet van het
 Openbaar Ministerie (2012A021);
- artikel 174 Gemeentewet;
- artikel 13b Opiumwet;
- artikel 4:81 Algemene wet 
 bestuursrecht;
- hoofdstuk 2, afdeling 8 van de 

 gewijzigde Algemene Plaatselijke
  verordening  gemeente Velsen;

een aangescherpte beleidsregel cof-
feeshops en illegale verkooppunten 
verdovende middelen en handha-
ving gemeente Velsen 2013 vastge-
steld. Het aangescherpte beleid gaat 
uit van de vestiging/aanwezigheid 
van maximaal twee coffeeshops in 
Velsen.

In deze beleidsregel, die de beleids-

regel van 2008 vervangt, is voorts 
het aangescherpt landelijk coffee-
shopbeleid doorgevoerd, zijn de ge-
doogcriteria voor vestiging van een 
coffeeshop aangevuld en zijn slui-
tingscriteria opgenomen. In deze 
beleidsregel is als bijlage een hand-
havingplan en -arrangement opge-
nomen.

In het handhavingarrangement zijn 
naast sancties ter zake van overtre-
ding van de vestigingscriteria voor 

coffeeshops ook sancties opgeno-
men ter zake van thuisteelt van hen-
nep en verkoop van verdovende 
middelen vanuit illegale verkoop-
punten.

De beleidsregel treedt in werking op 
de dag na deze bekendmaking. De 
beleidsregel ligt gedurende twaalf 
weken ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders heb-
ben op 9 juli 2013 besloten om:

de naam Transportstraat vast te 
stellen voor de openbare ruimte ty-
pe weg tussen de Concordiastraat 
en de Kraandrijverstraat in Velsen-
Noord, conform de bij dit besluit be-
horende kaart, en  de naam Tacitus-
pad vast te stellen voor de openbare 

ruimte type weg tussen de Oostlaan 
in Velserbroek tot aan de Oostbroe-
kerweg in Velsen-Zuid, conform de 
bij dit besluit behorende kaart.

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 
formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het colle-
ge van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart 
kunt u inzien bij de afdeling Infor-
matiemanagement van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij de receptiebalie, of via tele-
foonnummer 0255 567352.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Biezen’
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ringen van 16 mei en 6 juni 2013 
het bestem¬mingsplan ‘De Bie-
zen’ (idn: NL.IMRO.0453.BP-
1400DEBIEZEN1-R001) gewijzigd 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan heeft hieraan 
vooraf¬gaand vanaf 21 september 
2012, gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage gelegen. Bin-
nen deze termijn zijn zienswijzen 
inge-diend.

Het bestemmingsplan ‘De Biezen’ 
heeft betrekking op het gebied tussen 
Driehuis, Santpoort-
Noord en de Velserbroek. Het plan-
gebied wordt in het oosten begrensd 
door de Rijksweg en de N208, in
het zuiden door de Santpoortse Dreef, 
en in het westen en noorden door de 
spoorbaan Haarlem-Beverwijk. Het 
bestemmingsplan voorziet in de ver-
vanging van (delen van) verschillen-
de oudere bestemmingsplannen die 
aan actualisering toe zijn en in enkele 
ontwikkelingen (wijzigingsbevoegd-
heden ten behoeve van de uitbreiding 
van tuincentrum Haan en ten behoe-

ve van verplaatsing van het bouwvlak 
van hoveniersbedrijf Van Schagen en 
uitbreiding van paardencentrum De 
Biezen). Het bestemmingsplan be-
oogt een eigentijdse planologische re-
geling te geven voor het plangebied.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vastge-
stelde bestemmingsplan ‘De Biezen’ 
voor een ieder met ingang van 19 ju-
li 2013 gedurende zes weken ter inza-
ge. Het vastgestelde bestem-mings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 
16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde 
bestemmingsplan is in te zien bij de 
centrale bibliotheek te IJmuiden ge-
durende de gebruikelijke openingstij-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep bij de Raad van State kan wor-
den ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen op het ontwerpbestemmings-
plan bij de raad kenbaar hebben ge-
maakt, dan wel door belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten geen zienswijzen 
op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de raad kenbaar te hebben gemaakt; 
• een ieder als het gaat om de wijzi-
gingen die de raad heeft aangebracht 
in het vastgestelde plan ten opzich-
te van het ontwerpbestemmingsplan.
Hiervoor is een griffierecht verschul-
digd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde ter-
mijn van terinzagelegging. Het in-
stellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de ter-
mijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is in-
gediend bij de Voorzitter van de Afde-

ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is be-
slist.

IJmuiden, 18 juli 2013
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,
de burgemeester,

Besluiten
De raad heeft in zijn vergadering van 
4 juli 2013 een besluit genomen over 
de volgende onderwerpen:

• Visie Noordzeekanaalgebied 2040
• Regeling rechtspositie Griffie
• Instelling werkgeverscommissie
 Griffie
• Aanwijzen accountant
• Vaststellen fractieverantwoording
 2012
• Perspectiefnota 2013




