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28 juli-4 aug. Dorpsfeest Santpoort Santpoort-Noord
28 juli Toeristenmarkt Plein 1945, IJmuiden
4 augustus Dance Valley Spaarnwoude

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 vinden er in het recre-
atieschap Spaarnwoude twee mu-
ziekfestivals plaats. Op zaterdag 
4 augustus is het Dance Valley 
Festival. Een week later, zaterdag 
11 augustus, wordt voor de twee-
de keer het Dutch Valley Festival 
georganiseerd - een festival met 
Nederlandse artiesten. Beide fes-
tivals worden gehouden in Velsen 
Valley in Spaarnwoude.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten in 
Spaarnwoude blijven bereikbaar. Op 
bepaalde entreepunten in Spaarn-
woude wordt automobilisten om 
legitimatie gevraagd. Het verkeer 
wordt in goede banen geleid door 
Traffic Support Events. De gemeen-
te zet toezichthouders in om de par-
keerdruk zoveel mogelijk te beper-
ken. Voor de vele fietsers wordt een 
grote stalling ingericht. Gebruik 
daarvan is verplicht. Fietsen buiten 
de stalling worden verwijderd. 

Op vrijdag 3 augustus en 10 augus-
tus zijn de geluidstesten. Ze duren 
tot uiterlijk 18.00 uur en kunnen 
voor enige overlast zorgen. Dit soort 
evenementen leidt altijd tot enige 

overlast voor inwoners. De gemeen-
te vraagt daar begrip voor.

Meer informatie
Op www.dancevalley.com, www.
dutchvalleyfestival.nl en www.
spaarnwoude.nl kunt u alle bericht-
geving nalezen. Voor aanvullende 
vragen is het telefoonnummer 020-
4936060 beschikbaar of het mail-
adres info@udc.nl. (foto: UDC)

Luchtkwaliteit IJmond
De provincie en het RIVM hebben 
allebei gegevens over de lucht-
kwaliteit in de IJmond verzameld.  
De uitkomsten zijn niet helemaal 
gelijk; daar wordt nu aan gewerkt.

Het Datarapport luchtkwaliteit 
IJmond van de provincie Noord-
Holland verscheen half juli. Daar-
uit blijkt dat de jaargemiddelde con-
centratie van fijn stof in 2011 hoger 
is dan in 2010, dat de concentraties 
van de meeste andere gemeten stof-
fen ongeveer gelijk gebleven zijn en 
dat bepaalde concentraties zwavel-
dioxide lager uitvallen dan in voor-
gaande jaren. 

Ook het Rijks Instituut voor Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 
verzamelde gegevens over de lucht-
kwaliteit in deze regio. Omdat de 
provincie en het RIVM de luchtkwa-
liteit met verschillende bedoelingen 

maten, vallen de uitkomsten niet ge-
heel samen. De provincie, het rijk en 
het RIVM gaan met elkaar in gesprek 
om te kijken hoe de berekeningen 
en metingen gecombineerd kunnen 
worden tot één duidelijk beeld van de 
luchtkwaliteit in de IJmond. 

De vier IJmondgemeenten Bever-
wijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben een gemeenschappelijke vi-
sie op luchtkwaliteit in de IJmond. 
Daarbij wordt gekeken naar zowel 
de ontwikkelingen die de luchtkwa-
liteit verslechteren als maatregelen 
die getroffen kunnen worden om de 
luchtkwaliteit te verbeteren. De vier 
gemeenten streven ernaar de balans 
te laten doorslaan richting verbete-
ring van de luchtkwaliteit. Heldere 
gegevens helpen daarbij. 

Het rapport is te vinden op de website 
www.noord-holland.nl

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 maken be-
kend dat zij in de periode van 14 
juli 2012 tot en met 20 juli 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

Voor zover de aanvragen voor 
een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000328 De Savornin Loh-

manlaan 18 Velsen-Zuid, kappen 
boom (16/07/2012), w12.000329 
Bloemendaalsestraatweg 4A 
Santpoort-Zuid, kappen van acht 
bomen (16/07/2012), w12.000330 
Kraandrijversstraat ong. Velsen-
Noord, oprichten bedrijfsgebouw 
(16/07/2012), w12.000331 Cano-
pusplein 1 IJmuiden, aanpassing 
in dak van magazijngedeelte tbv 

nieuwe papierpers (16/07/2012), 
w12.000332 Lepelaar 19 Velser-
broek, kappen boom (16/07/2012), 
w12.000333 De Kamp 49 Velser-
broek, verrichten administratie-
ve werkzaamheden vanuit huis 
(17/07/2012), w12.000334 Duin-
weg of Duivelslaan 27, aanpassing 
garage (17/07/2012), w12.000335 
Kruitenstraat 17 IJmuiden,
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Aanvragen (vervolg)
maken logiesverblijf in bestaand 
bedrijfspand (18/07/2012), 
w12.000336 Van Dalenlaan 9 
Santpoort-Zuid, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (18/07/2012), 
w12.000337 Liniepad 46 Vel-
serbroek, oprichten berging 
(18/07/2012), w12.000338 Spaar-
nestraat 8 IJmuiden, kappen boom 
(18/07/2012), w12.000339 Dudok-
plein 1 te IJmuiden (gemeentelijk 
monument), renovatie gebouw B 
Stadhuis (18/07/2012), w12.000340 
Elzenstraat 29 IJmuiden, plaat-
sen dakopbouw (19/07/2012), 
w12.000341 Wüstelaan 26 en 
28 Santpoort-Zuid, samenvoegen 
van twee woningen (20/07/2012), 
w12.000342 Loggerstraat 80 
IJmuiden, plaatsen overkapping 

(20/07/2012), w12.000343 Denne-
koplaan 103 IJmuiden, kappen van 
2 bomen (20/07/2012)

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te be-
slissen verlengd met zes weken:

w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, het gewijzigd uit-
voeren van bouwaanvraag BP-60-
2002 (07/05/2012), w12.000258 
Brederoodseweg 17 Santpoort-
Zuid, het oprichten van 3 woningen 
(30/05/2012)

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 ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in com-
binatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende be-
sluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen 
haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

w12.000226 Kompasstraat 

53 IJmuiden, het plaatsen van 
een dakopbouw (18/07/2012), 
w12.000247 Kweekerslaan 21 
te Santpoort-Noord, plaatsen 
schuilgelegenheid en toiletge-
bouw (19/07/2012), w12.000248 
Terrasweg 63 Santpoort-Noord, 
plaatsen aanbouw op de begane 
grond en 1e verdieping en het ver-
vangen en uitbreiden van een ga-
rage (17/07/2012), w12.000256 
Van den Vondellaan 40 Drie-
huis, het kappen van een boom 
(23/07/2012), w12.000264 Tol-
lenslaan 5 Driehuis, het plaat-
sen van een dakkapel (voorge-
vel) (23/07/2012), w12.000274 
IJsselstraat 83 IJmuiden, het 
veranderen en vergroten van de 
2e verdieping van een woning 
(17/07/2012)

Ontheffing omtrent nachtelij-
ke werkzaamheden

i12.005622 Planetenweg 278 
IJmuiden, uitvoeren van werk-
zaamheden buiten de reguliere 
werktijden (23/07/2012)

Intrekken verleende bouwver-
gunning

BP-864-2002, Mandemaker-
straat ong. Velserbroek, op-
richten van 5 kantoorpanden 
(17/07/2012)

Besluiten

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten een individuele ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perce-
len:

De Ticht 55, te IJmuiden
Botter 35, te Velserbroek

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.

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie Publieke Dienstverlening, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden

Vrijstelling
Algemene vrijstelling o.g.v. de Re-
gionale Havenverordening Noord-
zeekanaal-gebied 2012 en Haven-
reglement Noordzeekanaalge-
bied 2012

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat zij in hun vergadering van 
17 juli 2012 hebben besloten:

met inachtneming van de artikelen 
1.6, 1.8, lid 2 en 4.14, derde en vierde 
lid, van de Regionale Havenverorde-
ning Noordzeekanaalgebied 2012 en 
artikel 11.5 van het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012;

vrijstelling te verlenen aan de eige-
naren van vissersschepen voor de 
Noordzee- en kustvisserij van:

1. het verbod als bedoeld in artikel 
4.14, eerste lid, van de Regionale Ha-
venverordening Noordzeekanaalge-
bied 2012 voor zover het betreft de 
termijn van ten hoogste drie dagen 
voor werkzaamheden, bedoeld in het 
eerste lid, onder b en deze te stellen 

op maximaal vier weken;

2. de meldplicht als bedoeld in arti-
kel 4.14, derde lid, van de Regiona-
le Havenverordening Noordzeeka-
naalgebied 2012 voor zover het re-
guliere onderhoudswerkzaamheden 
bovendeks betreft.

Deze vrijstelling laat onverlet het-
geen overigens bij of krachtens 
de Regionale Haven-verordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 res-
pectievelijk het Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied is bepaald 
voor genoemde vaartuigen.

Inwerkingtreding
Het onderhavige besluit treedt in 
werking per 1 augustus 2012.

Ter inzage
De onderhavige besluiten liggen ge-
durende twaalf weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden en nadien bij de 
afdeling Algemene Zaken. De be-
sluiten worden ook gepubliceerd op 
de website van de gemeente Velsen: 
www.Velsen.nl 
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Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeente-
raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 9 juli 2012 het bestem-
mingsplan De Leck en De Bergen 
gewijzigd (idn: NL.IMRO.0453.
BP1600LECKBERGEN1-R001) 
heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan De Leck en 
De Bergen heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf vrijdag 27 mei 2011, 
gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegen. Binnen 
deze termijn zijn meerdere ziens-
wijzen ingediend.

Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op het gebied ten westen van 
Santpoort-Zuid, plaatselijk bekend 
als De Leck en De Bergen. Het gaat 
hier om een conserverend bestem-
mingsplan. Met uitzondering van 
enkele kleine wijzigingen zijn er 
geen ontwikkelingen gepland in dit 
plangebied. Voor enkele ontwikke-

lingen, zoals bijvoorbeeld een boer-
derijverplaatsing en de daarbij be-
horende aanleg van een weg is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “De 
Leck en De Bergen” voor een ieder 
met ingang van 27 juli gedurende 
zes weken ter visie. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij be-
horende stukken zijn in te zien bij 
de receptie van het stadhuis, Du-
dokplein 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 vastgestel-
de bestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan 

is tevens te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig zijn 
zienswijze bij de gemeenteraad 
heeft kenbaar gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad  kenbaar 
te maken, kunnen gedurende de bo-
venvermelde termijn van terinzage-
legging beroep instellen bij de Raad 
van State. 

Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen even-
eens beroep worden ingediend bin-
nen de hier bovengenoemde ter-
mijn. Hiervoor is een griffierecht 
verschuldigd. Het beroepschrift 
dient in tweevoud te worden gezon-
den aan de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het 
instellen van beroep schorst de wer-
king van het besluit niet. Belangheb-
benden  die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlo-
pige 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 ver-
zoek is beslist.

IJmuiden, 9 juli 2012
Burgemeester en wethouders van 
Velsen,
de secretaris,             de burgemeester,

Vastgesteld bestemmingsplan De Leck en De Bergen
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Velsen - De 2x2 vrijkaarten voor 
2Generations Beach Edition, af-
gelopen zaterdag bij Beachclub 
Vroeger in Bloemendaal, zijn ge-
wonnen door Bianca Lubbersen 
en Maarten de Koning. Met naar 
schatting 2.000 bezoekers was 
het strandfeest een groot suc-
ces. Er waren optredens van on-
der andere Funky Diva Ezz, Ge-
orge Baker, 2 Brothers on the 4th 
Floor en de band Soulbeach. De 
volgende editie van 2Genera-
tions is op 27 oktober in Claus 
Event Center in Hoofddorp. 

Winnaars 
2Generations

Koel weer in aantocht
Tot vrijdag blijft het voorbeeldig 
zomerweer met eindelijk ide-
aal strandweer. De augustus-
zon maakt overuren en schijnt 
op donderdag nog zo’n 14 uur 
achtereen. Op vrijdag stijgt het 
kwik landelijk tot bijna 30 gra-
den. De IJmond komt lager uit, 
onder andere door wat meer 
bewolking en een aanlandige 
wind. Het devies is om - indien 
mogelijk - deze beste fase van 
de zomer nog even mee te pik-
ken, want zomerperioden du-
ren immers nooit lang in Ne-
derland en zeker niet in deze 
wisselvallige zomer.

Tot vrijdag blijft een hogedruk-
gebied bepalend, dat met het 
accent ten oosten van Ne-
derland is uitgekomen en dat 
ons nog even mooi zomer-
weer geeft. De wind zal eerst 
nog variëren tussen oost en 
zuid. Daarna draait de wind 
naar zuid tot zuidwest en koelt 
het af.

De mensen op het strand heb-
ben donderdagmiddag al te 

maken met zeewind die een 
aangename verkoeling kan ge-
ven. Het zeewater is momen-
teel niet warm met amper 17 
graden.

Op vrijdag kan het dus eerst 
nog even warm worden, maar 
de atmosfeer is dan wel al 
kwetsbaar voor buien vanuit 
het zuiden, vooral later op de 
dag. Onweer is daarbij moge-
lijk! Deze buienstoring vormt 
de overgang naar aanmerke-
lijk koeler en licht wisselval-
lig weer in het  weekend. Het 
wordt dan maximaal 18 graden 
overdag.

Het is onzeker of het weer 
daarna snel herstelt. Waar-
schijnlijk zit een weersverbe-
tering er niet echt in en scha-
kelen we over naar een tame-
lijk onbestendig weerbeeld met 
gematigde temperaturen.

Meer weerinfo via de weerpri-
meurlijn op 0900-1234554. 

de IJmondiale weerman

Dit weerbericht is mede mogelijk gemaakt door:

GroenRijk Velserbroek
Rijksweg 287 • Velserbroek • 023 5376190 • www.groenrijkvelserbroek.nl

Regio - Een alerte getuige meld-
de in de nacht van dinsdag op 
woensdag dat een paar mannen 
in de Vooruitgangstraat in Haar-
lem bezig waren een fiets te ste-
len. De getuige gaf een signale-
ment op van de mannen waarna 
de politiemensen een onderzoek 
in stelden. Vlak daarna kreeg de 
politie een melding dat vanuit 
een tuin in de Poelpolderstraat 
een fiets gestolen was. De agen-
ten zagen in de Cremerstraat drie 
mannen op twee fietsen rijden. 
Het drietal voldeed aan het signa-
lement. Bij het zien van de agen-
ten gooiden de mannen de fiet-
sen op de grond en wilden vluch-
ten. Een van hen wist te ontko-
men. De andere twee, 20 en 21 
jaar oud en zonder vaste woon- of 
verblijfplaats, zijn aangehouden.

Fietsendieven
Maak kans op vrijkaarten
Dance Valley pakt uit
Velsen - Het aftellen voor Dance 
Valley is begonnen. Op zaterdag 
4 augustus worden tienduizen-
den danceliefhebbers uit de he-
le wereld verwacht in de Velsen 
Valley. Organisator UDC pakt dit 
jaar groots uit, met optredens 
van onder meer Afrojack, Axwell, 
Roger Sanchez en Ferry Corsten.
De ticketprijs is verlaagd van 69 
naar 55 euro. Bezoekers die op 
4 augustus 17 jaar zijn, betalen 
maar 25 euro. Dance Valley geeft 
voor het eerst regengarantie: als 
het langer dan een uur aaneen-
gesloten plenst, krijgen de be-
zoekers die zich melden 50 pro-
cent korting op een ticket voor 
2013. Een megaföhn staat klaar 
om de bezoekers droog te bla-

zen. De organisatie benadrukt 
dat er dit jaar geen twee-voor-
één-actie komt, zoals vorig jaar.  
,,De actie die we vorig jaar heb-
ben gedaan was echt eenma-
lig’’, schrijft UDC op de website. 
Dance Valley duurt van 12.00 tot 
23.00 uur en beschikt over der-
tien verschillende tenten en po-
dia.
Wil jij kans maken op twee van 
de vier vrijkaarten die wij in sa-
menwerking met UDC wegge-
ven? Stuur dan uiterlijk dinsdag 
31 juli een mail met als onder-
werp ‘Ik wil naar Dance Valley’ 
naar info@jutter.nl. De winnaars 
krikgen hun tickets per mail toe-
gestuurd. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd.




