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Budget beschikbaar

Activiteiten Burendag 2014
Op 27 september is het nationale Burendag. Wilt u ook het plantsoen bij u in de buurt opvrolijken of een straatfeest organiseren? Maak dan nu uw plannen. Het
Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en is bereid maximaal 500
per activiteit euro bij te dragen.

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn te vinden op www.burendag.nl. Het Oranje Fonds heeft
dit jaar 1 miljoen beschikbaar. Dus
wees er snel bij! Een belangrijke
voorwaarde is, dat de buurtactivitei-

ten op 26, 27 of 28 september worden gepland.

Bloedingsziekte velt
kastanjebomen in Velsen
In de gemeente Velsen staan
langs diverse lanen en wegen kastanjebomen. Een gedeelte daarvan is besmet met de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is
te herkennen aan roestbruine tot
zwarte vlekken, bloedingen en
bastscheuren en in een aantal gevallen het afsterven van de boom.

De ziekte ontwikkelt zich grillig,
de levensverwachting van de boom
is dan ook moeilijk te voorspellen.
Velsen volgt bij deze ziekte het landelijke beleid. Dat betekent, dat de
kastanjebomen blijven staan tot ze
daadwerkelijk dood zijn. Jammer
genoeg is er dit jaar een aantal bomen dood gegaan. Het is van belang
om deze exemplaren zo spoedig mo-

gelijk te kappen, daar een dode boom
gevaar kan opleveren voor de omgeving. In de week van 28 juli tot en
met 1 augustus worden de zieke kastanjebomen in de volgende straten
verwijderd:
- Jagtlustlaan, Santpoort-Zuid (1)
- Brederoodseweg, Santpoort-Zuid
(2)
- Heerenduinweg, IJmuiden (1)
- Dudokplein, IJmuiden (2)
- Grote Hout of Koningsweg, Velsen-Noord (1)
- Van Rijswijkstraat, Velsen-Noord
(1)
Meer info: www.vwa.nl > onderwerpen > plantenziekten-en-plagen >
dossier > kastanjebloedingsziekte

Turn Up The Beach succes
Meer dan 17 duizend mensen bezochten zaterdag het strand van
IJmuiden aan Zee voor de vierde
editie van 538 Turn Up The Beach.
Radio 538 en de gemeente Velsen
kijken terug op een geslaagd evenement.

Het strandfestival was uitverkocht.
Dat de zon niet volop scheen, maakten de bezoekers niets uit. Tot laat
in de avond werd er gedanst op de
muziek van onder andere Fedde Le
Grand, Gregor Salto en Sunnery
James & Ryan Marciano. Sidney
Samson had als verrassing de popu-

laire act Far East Movement meegenomen, bekend van hun hit ‘Like
A G6’. Firebeatz was de laatste act
op de Mainstage en zorgde voor een
spectaculaire afsluiting om 23:00
uur.
Naast al het muzikale genot kon het
publiek ook genieten van een exclusieve beachclub, een zweefmolen,
het reuzenrad en Turbo Polyp.
Wat Radio 538 betreft viert het festival volgend jaar zijn lustrum in
IJmuiden aan Zee. (foto: Friso Huizinga)

Parkeerschijfzone ventweg

Wijkerstraatweg opgeknapt
De Wijkerstraatweg in VelsenNoord is opgeknapt. De gemeente Velsen heeft in mei vorig jaar
samen met omwoners, de winkeliersvereniging en het wijkplatform gekeken naar de herinrichting van de Wijkerstraatweg. Zo
is de weg is niet alleen veiliger,
maar ook mooier gemaakt. Op
de ventweg voor de winkels gaat
een parkeerschijfzone gelden.

In de rijbaan zijn de gebakken oranje klinkers weer terug en er zijn extra parkeerplaatsen gemaakt De opknapbeurt bestond ook uit maatregelen tegen te hard rijden. Ter hoogte van de kiosken en de poort tussen de nummers 132 en 134 zijn extra drempels geplaatst. Het plateau
op de kruising Wijkerstraatweg/

Doelmanstraat is verplaatst naar
de kruising Wijkerstraatweg/Heirweg.
Op de ventweg voor de winkels gaat
per 28 juli 2014 een parkeerschijfzone gelden (blauwe zone). Om de
inwoners van Velsen-Noord tegemoet te komen, biedt de gemeente
Velsen een parkeerschijf aan. Deze is op te halen bij bloemenhandel
Leo Aardenburg. Op is op. De tijden
voor deze zone zijn van maandag tot
en met zaterdag van 09.00 tot 18.00
uur. De maximale parkeerduur is 2
uur. Dit is een proef voor een jaar.
Vanaf 18 augustus zal op het nieuwe parkeerregime worden gecontroleerd. Meer informatie bij de gemeente Velsen via telefoonnummer: 140255.
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Kennemerlaan tijdelijk afgesloten

Vekeershinder festival
Tot en met zondag 20 juli 2014
vindt het zomerfestival De Kennemerlaan Leeft! in IJmuiden plaats.

Gedurende deze periode zal de Kennemerlaan geheel of gedeeltelijk zijn
afgesloten voor verkeer. Parkeren

zal ook niet altijd mogelijk zijn. Alternatieve locaties om te parkeren
zijn het Velserduinplein en het Oosterduinplein.

Evenementen in Velsen
16 – 20 juli
2 augustus
2 t/m 9 augustus
9 augustus
10 augustus

Zomerfestival, Kennemerlaan, IJmuiden
Dance Valley, 12.00 tot 23.00 uur
Dorpsfeest Santpoort
Dutch Valley, 13.00 tot 23.00 uur
LatinVillage Festival, 13.00 uur tot 23.00 uur

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Bekendmakingen
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 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

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

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
juli tot en met 11 juli 2014 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
Uranusstraat 23, plaatsen over
de nok dakkapel (09/07/2014)
w14.000320;
Ir. Justus Dirkstraat ong., oprichten 13 woningen (10/07/2014)
w14.000315;
Moerbergplantsoen 3A, aanbrengen afvoerkanaal (10/07/2014)
w14.000316;
Texelstraat 43, plaatsen overkapping (07/07/2014) w14.000307;

Saturnusstraat 16, plaatsen perceelafscheiding
(07/07/2014)
w14.000308;
Amstelstraat 7, plaatsen kozijn
(08/07/2014) w14.000312;
Zuiderkruisstraat ong., kappen 6 bomen (08/07/2014) w14.000313;
Groeneweg 71, plaatsen 6 banieren
(07/07/2014) w14.000306.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Anemonenstraat 24, vergroten woning met uitbouw (08/07/2014)
w14.000314.
Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 11, kappen
boom (11/07/2014) w14.000319;
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 2
bomen (07/07/2014) w14.000309.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, veranderen
terreinafscheiding
(11/07/2014)
w14.000318;
Westbroekerweg 32, plaatsen terrasoverkapping
(07/07/2014)
w14.000310;
Grote Boterbloem 25, kappen 2 bomen (05/07/2014) w14.000305.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178-184, veranderen horecapand met 2 bovenwoningen tot woongebouw met 9 appartementen
(11/07/2014) w14.000317;
Schulpweg 23, kappen 2 bomen
(08/07/2014) w14.000311.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg
43,
plaatsen
16
lichtmasten
(15/05/2014)
w14.000228 en w14.000229.
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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
Het college van Burgemeester en

wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Edisonstraat 24, plaatsen dakopbouw (14/07/2014) w14.000239.
Driehuis
Geen mededelingen
Santpoort-Noord
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 17, kappen boom
(09/07/2014) w14.000303;
Willem de Zwijgerlaan 2, oprichten

garage (11/07/2014) w14.000193.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Geen mededelingen
Velserbroek
Floraronde 291, aanpassen schoolgebouw
tbv
kinderdagverblijf
(10/07/2014) w14.000257;
Waterviolier 6, plaatsen woonwagen
(11/07/2014) w14.000207.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan HOV-tracé
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 5 juni 2014 het bestemmingsplan “HOV-tracé” gewijzigd
(idn:
NL.IMRO.0453.BP0901HOVTRACE1-R001) heeft vastgesteld.
Het
ontwerp-bestemmingsplan
“HOV-tracé” heeft hieraan voorafgaand vanaf 6 december 2013, gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage gelegen. Binnen deze
termijn zijn zienswijzen ingediend.

De gemeente werkt samen met de
provincie aan de realisatie van de
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
(HOV) verbinding van Haarlem naar
IJmuiden. Voor de verbinding tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en de Troelstraweg/
Plein 1945 in IJmuiden is een bestemmingsplan opgesteld, aangezien
de aanleg van een HOV-tracé op dit
gedeelte niet overal rechtstreeks is
toegestaan. Een groot gedeelte van
het bedoelde tracé, gelegen in Santpoort-Noord, Driehuis en IJmuiden,
heeft nu een spoorbestemming. Het
bestemmingsplan is een planologische vertaling van de ontwerpen voor
de deeltracés 4,5 en 6 die na inspraak
door het college zijn vastgesteld.
Naar aanleiding van de zienswijzen is
het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Hierna volgt een korte op-

somming op hoofdlijnen van de wijzigingen. Paragraaf 3.2 in de toelichting is aangevuld met een tekst over
de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Paragraaf 2.2 van de toelichting
is vervangen door een tekst over nut
en noodzaak. Waar nodig is de juridische planbeschrijving van de toelichting aangepast naar aanleiding van de
wijzigingen in de regels.
Op de verbeelding is ter hoogte van
de onderdoorgang van de busbaan
met het spoor, bij het onderstation
van ProRail, de aanduiding ‘specifieke aanduiding – onderhoudsweg’ (sgohw) wordt opgenomen. Daartoe is in
artikel 3 Groen een nieuw sub b, ten
behoeve van een onderhoudsweg opgenomen. In artikel 3.2 is de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde gewijzigd tot 2,5 meter (was 3
meter).
In artikel 7 Verkeer – Openbaar vervoer zijn specifieke gebruiksregels
opgenomen. Namelijk dat voorafgaand aan het in gebruik nemen van
de busbaan trillingsmaatregelen zijn
genomen bij vier woningen (Driehuizerkerkweg 140-142 en Groeneweg 82-84) waar de streefwaarde
volgens de SRB-B richtlijn voor trillingen wordt overschreden. En dat
nieuwe verlichting ter plaatse van de
vliegroute Driehuizerkerkweg – oude
spoorlijn vleermuisvriendelijk wordt

toegepast. En tevens dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder dan wel een vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden.
Artikel 10 Leiding – Gas is aangevuld.
De dubbelbestemming Waarde – Archeologie is opgenomen voor het gehele plangebied. Een belemmeringsstrook Leiding – Gas is aan de oostzijde van het plangebied opgenomen.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan “HOV-tracé” voor een ieder met ingang van 18
juli 2014 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan 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 tevens in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij re-

delijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van de dag
nadat het besluit ter inzage is gelegd,
kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit
niet. Belanghebbenden die beroep
hebben ingesteld kunnen verzoeken
om een voorlopige voorziening. Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

