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Fietsers en brommers opgelet!

Losse tegels door droogte
Straatwerk en tegelverhardingen worden
altijd aangelegd op een zandbed. Dat zandbed is een beetje vochtig, waardoor het stevig is en de tegels en stenen goed vasthoudt.
Door de langdurige droogte en felle zon is
al het vocht nu wel weg uit de ondergrond.
Daardoor liggen stenen en tegels nu op los
zand, ze hebben geen steun meer. Dus als er
iemand overheen rijdt, kunnen ze gaan bewegen en komen ze nog verder los te liggen.
Het straat- en tegelwerk holt daardoor hard
achteruit.

Onderzoek bagger in Velsen
In sloten ligt op de bodem altijd een
laag bagger; dit is een mengeling van
plantenresten en bezonken slib. De
aangroei van bagger is een natuurlijk
proces. Om te voorkomen dat de sloten hierdoor te ondiep worden, moet
de bagger eens in de zoveel tijd weggehaald worden.

In 2017 heeft het Hoogheemraadschap
van Rijnland al een aantal sloten in Vel-

serbroek gebaggerd. De gemeente Velsen
moet zorgen dat de overige sloten in Velserbroek voldoende diepte hebben. Om te
bepalen welke sloten de gemeente moet
baggeren en hoeveel slib er dan vrijkomt is
een vooronderzoek nodig. Dit onderzoek
wordt tussen 23 juli en 3 augustus uitgevoerd door Niebeek Milieumanagement
BV. Zij doen het onderzoek zoveel mogelijk vanaf het water, zodat overlast minimaal blijft. (foto: gemeente Velsen)

De voortdurende droogte heeft een forse weerslag op de klinkerwegen en tegelpaden. Op willekeurige plaatsen komen
spontaan tegels en stenen los te liggen en
steken ze omhoog. Het is daarom vooral
voor wielrijders oppassen geblazen.

Helaas is daar praktisch niets tegen te doen.
De gemeente probeert met man en macht de
zwakke plekken in te vegen met voegmateriaal, om de stenen wat vaster te laten liggen. Maar verder zijn we overgeleverd aan
de weergoden. Sproeien zou helpen, maar is
onbegonnen werk. We kunnen pas goed repareren als de ondergrond voldoende vochtig is - na regen. Weggebruikers opletten
dus! (foto: gemeente Velsen)

Zomerrooster in De Heerenduinen

Kom klimmen, klauteren en
zoek het avontuur op!
Van 22 tot en met 30 juli en 26 augustus
tot en met 3 september 2018 ligt deze
Krokodil Avonturenrun weer in het wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen.

In de zomerperiode van 16 juli tot en met
2 september is het zwembad elke dag open
voor recreatief zwemmen tussen 10.0017.00 uur (recreatie- en buitenbad) en van
11.00 tot 17.00 uur (wedstrijdbad). Verder kun je in het wedstrijdbad elke dag van
10.00 tot 11.00 uur baantjes komen zwemmen.
Voor het doelgroepenbad gelden bijzondere
tijden. Kijk hiervoor op www.zwembadvelsen.nl/openingstijden. (foto: gemeente Velsen)

Spelen met water

Pieter Vermeulen Museum
bruist in de zomer!
Het Pieter Vermeulen Museum draait op
volle toeren deze zomer! Kom lekker
spelen met water (Waterwijs), geniet
van de poppenkast ‘Poep en Troep’,
knutsel wat moois in elkaar, wandel
over het natuurpad of ga op pad met
een GPS langs de Keltische bomenhoroscoop.

De tentoonstelling Waterwijs is voor iedereen vanaf 4 jaar – via opdrachten en
spelletjes word je wijzer. Waar komt ons
water vandaan, bijvoorbeeld! Deze tentoonstelling sluit heel goed aan op de Operatie Steenbreek, die inwoners wil aansporen om hun tuin groener te maken. De
poppenkast Poep en Troep is superleuk en
spannend, vooral voor de jongste bezoe-

kers vanaf 3 jaar.
Elke woensdag- en donderdagmiddag kun
je tussen half 2 en half 4 lekker knutselen
(voor kinderen vanaf 4 jaar). Als het mooi
weer is, kun je het natuurpad lopen en van
alles te weten komen over bomen, vogels
en struiken. Leuk samen met je ouders of
je opa & oma! De GPS-bomenroute loopt
over Schoonenberg en Beeckestijn.
Het Pieter Vermeulen Museum vind je
aan de Driehuizerkerkweg 34d en is ’s
middags open op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Bel voor meer informatie 0255536726 of kijk op www.pietervermeulenmuseum.nl.

Uit het college
• Velsen maakt vorderingen in de aanpak
van verwarde personen in de gemeente.
De gemeente spant zich in om problemen
zo vroeg mogelijk te signaleren en passende zorg te bieden, samen met andere
betrokken partijen. Op 1 oktober 2018
wil de gemeente een sluitende aanpak
voor mensen met verward gedrag klaar
hebben.
• IJmond Werkt! is de organisatie die de
re-integratie doet voor mensen die niet

aan het werk zijn. Het dagelijks bestuur
van IJmond Werkt! heeft aan de colleges
van Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en
Velsen verslag uitgebracht over de resultaten van het eerste kwartaal van 2018,
zoals over leerwerk-trajecten, garantiebanen en stages.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Inloopavond 25 juli 2018

Hagelingerweg vanaf 6 augustus
2018 op de schop
Overzichtskaart

Detailkaart

Vanaf maandag 6 augustus 2018 wordt
er gewerkt aan de Hagelingerweg (Santpoort-Noord). Het werk gaat in twee fases en duurt tot maandag 17 september.
Op woensdag 25 juli is er een inloopavond over bij tennisvereniging LTC
Groeneveen. U bent van harte welkom!

Werk in twee fases
Het project wordt per rijbaan uitgevoerd, in
twee fases. Aannemer Kreeft BV begint met
de westkant (oneven kant) vanaf huisnummer Hagelingerweg 285 tot aan het spoorviaduct. Er wordt gewerkt van maandag t/m
zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur.
Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg
afgesloten voor verkeer dat naar het noorden rijdt, richting Driehuis/IJmuiden. Dit
doorgaande verkeer wordt omgeleid via
Santpoortse Dreef en de N208. Er komen
borden met aanwijzingen te staan. Verkeer
naar het zuiden - van IJmuiden/Driehuis
naar Santpoort-Noord en Haarlem - kan

eg
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Informatiebijeenkomst 25 juli 2018
De gemeente organiseert samen met de aannemer een inloopavond. Hier kunt u met al
uw vragen bij hen terecht. U bent van harte
welkom van 17.00 tot 19.00 uur op woensdag
25 juli 2018 In de kantine van tennisvereniging LTC Groeneveen.

e
Hag

Wat gaat er gebeuren?
De Hagelingerweg vanaf huisnummers 180/
287 tot aan het spoorviaduct wordt helemaal opnieuw aangelegd. In het kort betekent dit nieuw ‘stiller’ asfalt op de rijbaan,
parkeervakken met nieuwe klinkers, rood
asfalt voor de fietspaden, een nieuwe inrit
bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan de
zijkanten. De bomen in de middenberm blijven staan.

Verkeershinder afsluiting Hagelingerweg,
gedeelte vanaf rotonde Santpoortse Dreef
tot het spoorviaduct 1e fase.

Doorgaand verkeer richting Driehuis en IJmuiden
Doorgaand verkeer richting Santpoort en Haarlem
Projectgebied
© GEMEENTE VELSEN - AFDELING INFORMATIEMANAGEMENT

wel blijven rijden. Fietsers kunnen langs
het werk rijden. Het fietspad wordt tijdelijk aangepast, zodat het in twee richtingen
gebruikt kan worden. Voetgangers kunnen
langs het werk lopen.
Woningen/bedrijven/tuincentra

Geen extra bijdrage voor
Kunstencentrum Velsen
Het Kunstencentrum Velsen is in acute financiële problemen gekomen. Het bestuur van
het KCV legde de gemeente een herstelplan
voor, maar dat kon de meerderheid van de
raad niet overtuigen. Op vrijdag 13 juli heeft
het KCV het faillissement aangevraagd. De
gemeente blijft zich inzetten voor behoud
van de cultuureducatie in Velsen.

De afgelopen twee maanden kwam het KCV in
acute financiële problemen. Het Kunstencentrum had dit jaar 300.000 euro extra geld nodig om open te kunnen blijven. Zonder die extra bijdrage zou het centrum failliet gaan. Het
college boog zich over dat verzoek, maar zag er
geen mogelijkheden voor. Er is in 2015 al extra
geld naar het KCV gegaan om het kunstencentrum gezond te maken, zowel financieel als organisatorisch. Dat heeft onvoldoende gewerkt.

Het college vond de financiële situatie niet duidelijk en had onvoldoende vertrouwen dat een
extra bijdrage zou leiden tot een financieel gezond KCV. Ook de raad is inmiddels - met pijn
in het hart - tot die conclusie gekomen.
Het gemeentebestuur vindt deze situatie erg
vervelend voor cursisten, docenten en alle betrokkenen. Dit pijnlijke besluit betekent niet
het einde van bijvoorbeeld de cultuureducatie
of samenwerking met scholen; die vindt het
college nog steeds belangrijk. In de komende
periode zoekt het college op verzoek van de voltallige raad actief naar oplossingen om kwalitatief goede cultuureducatie te behouden. Het
gaat dan om beeldende kunst, dans, theater, populaire en klassieke muziek, en om de samenwerking met de scholen, verenigingen en vervolgopleidingen.

De woningen, bedrijven en tuincentra aan
Biezenweg en Kwekerslaan zijn wel bereikbaar maar alleen via Rijksweg en Biezenweg. De woningen aan de oostkant van de
Hagelingerweg (even huisnummers) zijn alleen te bereiken via Driehuis/IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen er een brief over in

de bus.
Openbaar vervoer Connexxion
Ook de bussen van Connexxion rijden om
tijdens het werk. Meer informatie hierover
en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden op
www.connexxion.nl.

Plannen voor energiebesparing?

Sportclubs: vraag subsidie aan
Welke sportclub heeft plannen om
energie te besparen of voor duurzame
energie? Er ligt nog veel subsidie op
de plank voor 2018. Vraag het aan en
doe er je voordeel mee!

Het Rijk heeft een subsidie ingesteld
voor ‘Energiebesparing en duurzame
energie sportaccommodaties’ (EDS). Begin juli was daar nog 1,4 miljoen euro van
over. Sportclubs kunnen dus nog aanvragen doen voor subsidie om te investeren
in duurzame energie, zoals ledverlichting of zonnepanelen.

Van 6 naar 8 miljoen
Oorspronkelijk was het jaarbudget aan
subsidie voor dit jaar 6 miljoen euro.
In februari was dat budget al vergeven,
waarna de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO besloot om het
budget te verhogen naar 8 miljoen euro.
Daar is nu 6,6 miljoen van gebruikt.
Sportclubs kunnen dus nog voor 1,4 miljoen aanvragen vóór 7 december 2018,
17.00 uur.
Meer informatie
Hoe je de subsidie aanvraagt (met eHerkenning) staat op www.rvo.nl. Daar staat
ook een stappenplan.

Voorkom meeuwenoverlast
Meeuwen horen bij onze gemeente. Maar
je kunt er ook last van hebben. Hieronder
nog wat tips om de overlast te verminderen. Tip 1: werk met anderen samen!

Meeuwen kunnen overlast veroorzaken: een
nest maken, krijsen, poepen, je broodje uit je
hand grissen. Vooral in het voorjaar en in de
zomermaanden kan dat heel hinderlijk zijn!
Meeuwen worden beschermd door de Flora- en Faunawet; hierdoor is het lastig voor
de gemeente om meeuwenoverlast goed tegen te gaan. Het aantal klachten neemt toe,
dus hieronder wat tips voor wat u als bewoner – samen met uw buren – zelf kunt doen.
Wat kunt u doen?
• Eet lekker zelf uw broodje of patat op en

•
•
•
•
•

•

laat de meeuwen hun eigen kostje bij elkaar scharrelen (dus: voer meeuwen niet).
Gooi afval in de afvalbak.
Sluit uw eigen afvalbakken goed af en zet
geen vuilniszakken op straat
Zet uw afval zo kort mogelijk voor de ophaaltijd langs de weg.
Vertel mensen die meeuwen voeren dat
dit niet mag.
In september eindigt het broedseizoen.
Vanaf dat moment kunt u het meeuwen
moeilijk maken om een nest te maken
door een net te spannen op uw (platte)
dak of draden. Dat werkt nog beter als u
dat met uw buren tegelijk doet.
Zet bijvoorbeeld vogelverschrikkers in
(vliegers) om vogels te verjagen. Kijk op
www.vogelverschrikker.nl.
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Bewonersavond over aardgasvrije gemeente goed bezocht
Een verplicht aardgasvrij Nederland in
2050 en een gaskraan die op niet al te
lange termijn sluit. Dit was aanleiding
om met inwoners van Velsen te praten
over de grote gevolgen hiervan voor het
wonen en leven in de gemeente Velsen.
Daarom nodigde de gemeente haar inwoners uit om op 11 juli mee te praten over
de weg hoe te komen tot een aardgasvrije gemeente. 60 inwoners gingen met
de gemeente en met elkaar in gesprek.

Voor 2021 moet er een regionaal plan en
een planning zijn hoe de gemeente stap voor
stap over gaat op duurzame energiebronnen
in plaats van fossiele brandstoffen die we nu
gebruiken. Dit om uiteindelijk in 2050 allemaal aardgasvrij te wonen, werken en leven. Omgevingsdienst IJmond en gemeente
Velsen ontwikkelen samen met andere gemeenten uit de regio, een planning om wijken geleidelijk over te laten gaan. Daarbij
wordt bijvoorbeeld bekeken in welke wijken
er grootschalige veranderingen in de openbare ruimte gepland zijn. Dan kan de infrastructuur onder de grond makkelijker worden benut of aangepast.
Naast informatie was er vooral het gesprek

om te ontdekken wat inwoners verwachten van deze energietransitie. Wat kan de
gemeente betekenen voor haar inwoners
en wat kan men zelf doen? Wat gebeurt er
met restwarmte van industrie? Wie gaat de
energietransitie betalen? Dit waren enkele
vragen die op deze avond voorbij kwamen.
Na een welkom van wethouder Floor Bal
volgde twee presentaties. Een presentatie van de Omgevingsdienst Ijmond en van
‘Duurzaam Bouwloket’. het onafhankelijke
loket waar inwoners terecht kunnen met
vragen over het verduurzamen van de eigen
woning. Kijk voor meer informatie hierover
op www.duurzaambouwloket.nl.
Daarna werden met elkaar in rap tempo
ideeën uitgewisseld over hoe we in deze
energietransitie kunnen samenwerken,
waar de gemeente een rol heeft en wat inwoners nu al zelf kunnen doen. Aan de tafels
ontstonden aansprekende ideeën en nieuwe
initiatieven. Ook werd steeds meer duidelijk waar nog een vraag of verwachting naar
de gemeente toe leeft. Vragen die tijdens de
avond gesteld zijn, worden binnenkort beantwoord op www.odijmond.nl/aardgasvrij
Na afloop hebben 14 inwoners zich aange-

meld voor de klankbordgroep. Binnenkort
neemt Omgevingsdienst IJmond contact op
met de leden. Wilt u zich nog aanmelden?
Dat kan via communicatie@odijmond.nl.

Ook als u aanknopingspunten ziet om zelf
actie te ondernemen? Neem dan vooral contact met ons op via communicatie@odijmond.nl. (foto: OD IJmond)

Veel te beleven in de zomermaanden

Evenementen in Velsen

Er valt de komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een
rijtje gezet.

Woensdag 18 juli t/m zondag 22 juli
Zomerfestival .IJmuiden op en rond de Kennemerlaan in IJmuiden
Vanaf zondag 22 juli
Struinen door de duinen. Ga mee op de fiets naar de stuivende duinen. Parkeerplaats
ingang Duin- en Kruidberg.
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl. (foto: Zomerfestival .IJmuiden)

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 12 juli 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de
raadsvergadering van 12 juli een besluit genomen over het Kunstencentrum Velsen. De
gemeenteraad gaat geen eenmalige financiele bijdrage van € 300.000 en geen extra financiële bijdrage en vanaf 2019 geen extra
jaarlijkse bijdrage van € 70.000 verstrekken. Wel stemde de raad in met het aanwenden van het resterende subsidiebedrag

van € 237.875 voor het voortzetten van cultuureducatie. D66Velsen stemde tegen het
raadsvoorstel omdat zij nog wel toekomst
zagen in het voortbestaan van het Kunstencentrum Velsen.
GroenLinks diende de motie Breedte, Kwaliteit en Netwerk van Cultuureducatie samen met Velsen Lokaal, VVD, LGV, PvdA en
CDA in.
Met deze motie verzoekt de raad het college om actief te zoeken naar een manier om
het aanbod van cultuureducatie in Velsen te

borgen; zowel binnenschools (voor scholieren) als buitenschools (voor cursisten). De
raad vraagt actief te zoeken naar een manier
om de toegankelijkheid van het brede aanbod van cultuureducatie in Velsen in stand
te houden; van beeldende kunst, dans, theater, populaire en klassieke muziek. Ook wil
de raad dat het college actief zoekt naar een
manier om de kwaliteit en het didactisch niveau van het aanbod van cultuureducatie in
Velsen te behouden; inclusief de mogelijkheid tot het afnemen van muziekexamens

en het aanbieden van een vooropleiding
dans. Tot slot vraagt de raad het college om
actief te zoeken naar een manier om het netwerk met scholen, verenigingen en vervolgopleidingen in stand te borgen. De motie
werd door de gehele raad aangenomen.

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Meer informatie over de raadsvergadering?
Kijk op www.velsen.nl/gemeenteraad en
klik op de datum 12 juli 2018 in de raadskalender. U kunt daar de stukken zien en een
beeldverslag van de raadsvergadering.

Bekendmakingen algemeen
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.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur 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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 7 juli 2018 tot en met 13
juli 2018 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
De Ruijterstraat 158, plaatsen dakopbouw
(09/07/2018) 9431-2018
Vlierstraat
9,
plaatsen
dakopbouw
(09/07/2018) 9456-2018
Oosterduinplein 26, herindelen winkel –
woongebouw (10/07/2018) 9526-2018
Koningin Wilhelminakade 227, verhogen erfafscheiding (11/07/2018) 96242018
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw
(11/07/2018) 9625-2018
Iepenstraat 17, plaatsen dakopbouw
(13/07/2018) 9749-2018

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 7 bomen (10/07/2018)
9490-2018 (Rijksmonument)

welstand: 140255

Santpoort-Noord
Huis te Wissenlaan 24, kappen 1 boom
(11/07/2018) 9597-2018

Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 1 t/m 7, Albert Glasstraat 1 t/m 7, kopersopties Blekersduin
(09/07/2018) 6594-2018

Velsen-Zuid
Vergunning (competitie) wedstrijden 20182019, div data, locatie: Sportpark Schoonenberg, (09/07/2018) 9408-2018
Strong Viking Brother, op 13 en 14 oktober
2018, van 8:00 tot 20:00 uur, locatie: recreatiegebied Spaarnwoude
(10/07/2018) 9484-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg, nabij beginpunt boardwalk,
plaatsen verrekijker (13/07/2018) 67752018

Velsen-Noord
Circus Renz Berlin, van 12 t/m 23 september 2018, locatie: Concordiastraat,
(04/07/2018) 9241-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

Driehuis
Van Maerlantlaan 6, oprichten garage
(13/06/2018) 9761-2018
Velserbroek
De Zeiler 104, oprichten berging
(12/07/2018) 9691-2018
Mina Krusemanstraat 6, plaatsen dakopbouw (09/07/2018) 9430-2018
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

Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Rijksweg 130, kappen 5 bomen (11/07/2018)
5850-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Velserbroek
Paeonfood (verkoop snacks), september
t/m 31 december 2018 op woensdag, locatie:
Klompenmakerstraat, (12/07/2018) 96462018.

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.

reeds vergunde gevel (09/07/2018) 79582018
Halkade 6,oprichten en uitbreiden opslagruimte (09/07/2018) 6336-2018
Gjertsenstraat 8, plaatsen dakkapel voor- en
achtergevel (10/07/2018) 8029-2018
Margadantstraat 48, afbouw unit 08/09
IJmuider Delta (13/07/2018) 5068-2018

Driehuis
Da Costalaan 15, wijzigen kantoorbestemming naar woonruimte (13/07/2018) 41482018

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 19, wijzigen constructie (interne muurdoorbraak) (09/07/2018)
7881-2018
Hoofdstraat 252, uitbreiden erfafscheiding
10/07/2018) 7126-2018

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

IJmuiden
Velserhof 63, vervangen/updaten gevelreclame (09/07/2018) 7937-2018
Haringkade 18, revisie met wijziging op een

Velserbroek
Hogemaad 81, legaliseren overkapping
(12/07/2018) 6707-2018

IJmuiden
Zomerfestival: van18 juli 2018 t/m 22 juli
2018 van 10:00 uur t/m 01:00 uur, locatie:
Kennemerplein en omgeving (13/07/2018)
3708-2018.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 11 juli 2018 hebben besloten:

1. De Subsidieregeling sociaal domein 2018

vast te stellen.
2. De beleidsregels Subsidiëring Maatschappelijke Participatie en Amateur kunstbeoefening in te trekken.
3. De besluiten onder 1 en 2 de dag na publi-

catie in werking laten treden.
Ter inzage
De integrale tekst van de Subsidieregeling
sociaal domein s is als bijlage in het elektro-

nisch gemeenteblad gepubliceerd op www.
officielebekendmakingen.nl. De Subsidieregeling sociaal domein wordt ook gepubliceerd op www.overheid.nl.

Meer evenementen
Velsen - Het recreatieschap
Spaarnwoude wil meer evenementen organiseren in het recreatiegebied. Ook het aantal locaties binnen het gebied
waar evenementen kunnen
plaatsvinden, moet worden uitgebreid. De gemeente maakt
dit mogelijk met een nieuw bestemmingsplan, waarvan de
ontwerpversie vanaf september ter visie wordt gelegd.

Gezellig rondje footgolf

Velsen - Na een stevig ontbijt bij Koppes Snacks vertrok een groep van 100 bevriende Velsenaren afgelopen zondag naar Spaarnwoude voor een rondje footgolf. Het was alweer de achtste keer dat dit sportieve uitje werd georganiseerd door Bob Kroonenburg en Menno Kloppers. De dag werd afgesloten bij Villa Westend, waar de zangers Yanni en Fred Post samen met DJ Bas voor een feestje zorgden. Pascal de Wit
was de beste footgolfer van de dag. Bij de jeugd was die eer weggelegd voor Dax Engelmoer. (foto: aangeleverd)

45.000 mensen, zoals Dance Valley. Van deze acht evenementen
dienen er tenminste drie binnen
een periode van negen dagen
plaats te vinden. Eigenlijk was het
de bedoeling geweest om jaarlijks twee grote popconcerten te
organiseren op het benedenveld,
de plek waar tijdens Dance Valley geparkeerd wordt. Ruimtelijk
bleek dit echter niet haalbaar, er
zou dan niet voldoende parkeergelegenheid overblijven om alOp grond van dit nieuwe bestem- le bezoekers te kunnen ontvanmingsplan kunnen in Spaarnwou- gen. Ook is onderzocht of parkede straks acht grote evenemen- ren elders in de regio een optie is,
ten per jaar worden gerealiseerd, zoals op het terrein van De Bazaar
nu zijn dat er nog maximaal zes. in Beverwijk.
Het gaat dan om evenementen De bezoekers zouden dan met
met een bezoekerscapaciteit tot pendelbussen verder kunnen

worden vervoerd, maar ook dit
valt niet te realiseren. Op het benedenveld zouden wel popconcerten met maximaal 27.000
bezoekers kunnen plaatsvinden. Verder staat in het bestemmingsplan dat op de locatie De
Ven maximaal acht kleinere evenementen (tot 5.000 bezoekers)
kunnen worden gehouden. Een
proef heeft uitgewezen dat evenementen op deze locatie aanvaardbaar zijn, mits voldoende rekening wordt gehouden met de
bereikbaarheid van de bedrijven
in het gebied. De gemeente gaat
na de zomervakantie een inloopavond organiseren om belangstellende te informeren en eventuele vragen te beantwoorden.
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