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Stop met voeren van vogels
Mensen houden van vogels. En
meeuwen horen bij IJmuiden met
haar havens en de zee. We willen
ze daarom graag verwennen met
losse frietjes, broodkruimels etc.
Maar meeuwen en duiven kunnen
ook een plaag zijn. Help dat te
voorkomen!

Meeuwen
Meeuwen krijsen, bevuilen de
straat, pikken vuilniszakken open
en roven eten. U kunt ervoor zorgen dat ze bij u uit de buurt blijven.
Door ze vooral niet te voeren en uw
afval zorgvuldig op te ruimen. De gemeente kan weinig doen. Meeuwen
worden beschermd door de Floraen Faunawet. Het is verboden eieren te rapen, nesten weg te halen, te
beschadigen of te vernielen.
Duiven
Ook duiven kunnen voor overlast
zorgen. Vooral als het er veel bij elkaar zijn. De ene bewoner kan niet
meer op zijn balkon zitten door al-

le duivenpoep. De ander wordt er
zelfs ziek van en krijgt last van zijn
longen. Ook willen deze koerende beesten ons nog wel eens uit de
slaap houden. Geef ze geen eten! Vogels zijn uitstekend in staat om zelf
in hun voedselbehoefte te voorzien.
Enkele tips:
• Voer geen meeuwen en duiven
• Gooi uw afval en etensresten in
de afvalbak
• Afvalbakken goed sluiten
• Vuilniszakken pas vlak voor ophaaltijd langs de weg zetten
• Voorkom broedplaatsen door een
nestwerend materiaal op uw dak
te leggen of draden te spannen.
• Fruit, groenten en brood dat u
over heeft, kunt u kwijt bij de ingang van kinderboerderij Velserbeek. Daar staan speciale containers.
• Zeg het voort!

Gratis naar de speeltuin
Lekker naar de speeltuin? Dat kan
voor iedereen. De gemeente Velsen geeft gezinnen met een laag
inkomen gratis toegang tot één
van de drie speeltuinen in Velsen.

Gratis naar de speeltuin
Hebt u een laag inkomen (tot 110%
van het minimum) en een kind onder de 13 jaar? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een seizoenkaart voor één van de drie speeltuinen in Velsen. Speeltuin Santpoort,
Speeltuin Zeewijk of Speeltuin De
Veilige Haven in IJmuiden. Met de
seizoenkaart heeft het hele gezin
toegang tot de speeltuin.
Hoe vraagt u aan?
Ga naar de website van Velsen:

www.velsen.nl. Kies dan voor ‘digitaal loket’ en zoek vervolgens op
‘gratis spelen’. U leest dan meer informatie. Ook kunt u het aanvraagformulier downloaden. Bellen met
het Klant Contact Centrum van de
gemeente (tel. 140255) is natuurlijk
ook mogelijk. Let op! Mensen die
een uitkering van de gemeente Velsen hebben hoeven niet te reageren;
zij krijgen persoonlijk bericht.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag hebt ingestuurd
en u voldoet aan de voorwaarden,
ontvangt u snel daarna een brief
met informatie. Met deze brief
krijgt u een pasje bij de speeltuin,
waarmee u dit seizoen gratis toegang heeft.

Werkzaamheden
Dudokplein afgerond
Het was hard werken geblazen,
maar het is gelukt! Net voor de
bouwvakvakantie en geheel volgens planning zijn de werkzaamheden rond het gemeentehuis afgerond. Het riool is vervangen en
het Dudokplein is opnieuw ingericht. Het plein is nu duidelijk een
hart, dat omgeven is door gebouwen en dat deel uitmaakt van het
stratennet van IJmuiden.

De firma Kreeft Infra bv startte met
de werkzaamheden op 1 juni jl. Doordat ook het weggedeelte vanaf Plein
1945 tot aan de Raadhuisstraat is
opgeknapt, staat het gemeentehuis
meer centraal en is de ingang beter
zichtbaar. Het vernieuwde Dudokplein draagt de naam van de befaamde architect van het gemeentehuis:
Willem Dudok.
Kunstwerk
Opvallend zijn de zeven poortjes van
verschillende grootte op het plein.
Deze vormen een kunstwerk naar
het ontwerp van Paul van Osch. Zij

zorgen voor speelsheid en leiden
naar de ingang van het gemeentehuis. Het verkeer heeft zijn normale gang weer genomen. Als het plantseizoen aanbreekt –in het najaarworden de bakken gevuld met vaste
planten en heesters. De randen hiervan krijgen de functie van zitbank.
Na de bouwvakantie worden er op
bepaalde gedeeltes van de plantenbakken houten zitelementen geplaatst. Dan zullen ook de tijdelijke
lichtmasten worden vervangen door
nieuwe.
Ondergronds
Ondergronds heeft de opknapbeurt
eveneens geleid tot vernieuwing. Zo
zijn er onder het Dudokplein 228 infiltratiekratten ingegraven, waardoor regenwater kan infiltreren in de
zandige bodem van IJmuiden. Het
regenwater hier hoeft dus niet langer vermengd te worden met het rioolwater, waardoor het schoon blijft.
En dat levert weer een besparing op
de reinigingskosten op. (foto: Gemeente Velsen)

Evenementen in Velsen
De zomer is aangebroken en er is weer veel te doen in de gemeente
Velsen, zoals:
1 augustus
1 t/m 8 augustus
8 augustus
9 augustus

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

Maar er zijn nog veel meer activiteiten! Voor jong en oud. Kijk voor meer
informatie op www.velsen.nl > Sport, Recreatie en Cultuur > Toerisme.
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Voorbereiding aanleg grote zeesluis begonnen
De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe
grote zeesluis in IJmuiden zijn begonnen. Vanaf 2016 werkt Rijkswaterstaat aan de nieuwe sluis,
die minimaal 65 meter breed, 500
meter lang en 18 meter diep zal
worden. Deze moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren.

Om ruimte te maken voor de bouw
van de nieuwe zeesluis gaat Rijkswaterstaat ook het walradarsysteem
langs het Noordzeekanaal aanpassen. Dit systeem zorg ervoor dat de
schepen veilig worden begeleid. De
radarmasten geven een continue
verkeersbeeld van de scheepvaart.
Ook maken ze het mogelijk dat er
contact wordt onderhouden met de
verkeersleiders en dat de schippers
onderling met elkaar kunnen communiceren. In de omgeving worden
4 nieuwe walradarmasten gebouwd.
Zo blijft de bestaande radardekking
behouden en de veiligheid van het
scheepvaartverkeer gegarandeerd.
Wat zijn de effecten?
De masten zijn hoog. De straling die
uitgezonden wordt is laag en ruim
onder de door de overheid gestelde gezondheidsnormen. Bovendien
stralen de masten alleen naar de waterkant. Richting de landzijde is de
straling geblokkeerd om reflectie
van de landzijde te voorkomen. Hierdoor is er geen straling richting land
mogelijk.

Waar komen de 4 walradarmasten te staan?
Een van de masten komt te staan
op het spuigebouw. Deze wordt 40
meter hoog en krijgt radar- en marifoonantennes. Op het Pontplein
vervangen we de bestaande mast
van 12 meter door een mast van 25
meter. Op de deurenbergplaats (op
het vierde eiland oost) komt een
mast van 25 meter te staan en op
het Zuidersluiseiland (eerste eiland west) bouwen we een 40 meter hoge mast met marifoonantennes.
Wat is de planning?
In week 29 is gestart met de werkzaamheden op Zuidersluiseiland
voor de realisatie van voeding en
glasvezel. In week 35 worden gelijke werkzaamheden uitgevoerd op
de deurenbergplaats. In week 40
worden op alle vier locaties nieuwe
masten geplaatst. Hiervoor trillen
we buispalen in, waarin we de masten met behulp van een opbouwstuk verankeren. Na het plaatsen
van de nieuwe masten volgt een periode van 6 weken voor het realiseren van de installatie-onderdelen
infra, de radarinstallatie en het marifoonsysteem.
Leveren de werkzaamheden
hinder op?
De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd, waardoor er beperkt verkeershinder zal zijn. Alleen bij het
plaatsen van de nieuwe mast op

OpenIJ bouwt nieuwe sluis
De aannemers BAM en VolkerWessels gaan de nieuwe zeesluis in IJmuiden bouwen, dat
heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat maandag bekend gemaakt. Het consortium OpenIJ,
met als derde partij het financieringsfonds voor infrastructurele projecten DIF, is als beste
uit de aanbestedingsprocedure
gekomen.

Samenwerking
OpenIJ wordt verantwoordelijk
voor het ontwerpen, bouwen, fihet spuigebouw wordt gebruik gemaakt van een kraan die wordt opgesteld aan de Noordersluisweg.

nancieren en onderhouden van de
nieuwe zeesluis gedurende 26 jaar.
Voor dit grote project van 800 miljoen euro waren vijf consortia in
de race. De definitieve gunning aan
OpenIJ wordt in september verwacht. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij de bouw
van de nieuwe grote zeesluis bij
IJmuiden. De gemeente Velsen is
betrokken als wettelijk adviseur in
het kader van de ruimtelijke ordening. (foto: Gemeente Velsen)
Het intrillen van de buispalen is
hoorbaar, maar niet te vergelijken
met het geluid van heien.

Kent u of bent u een zelfstandig ondernemer in nood?
Als alles goed gaat met je bedrijf,
staat iedereen in de rij. Maar gaat
het minder, dan sta je er als ondernemer vaak alleen voor. Dat
is de reden waarom onze gemeente zich heeft aangesloten bij
155-red-een-bedrijf, een onafhankelijk en kosteloos initiatief van
het Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf (IMK). Samen met het
IMK kan de gemeente acute hulp
bieden aan ondernemers in nood.

Meer dan 30.000 ondernemers in
Nederland werden eerder met succes geadviseerd en/of begeleid door
het IMK. Daarbij moet gezegd worden dat hoe eerder u hulp zoekt, des

te groter de kans op succes is. Op
2 juli jl. vond op het gemeentehuis
van Velsen een interessante bijeenkomst plaats over de werking van
155-red-een-bedrijf. Hier werden
onder andere administratiekantoren en ondernemers geïnformeerd
over de werkwijze van het IMK. Wat
uit deze informatieavond is gebleken, is dat het van groot belang is om
de samenwerking tussen de gemeente en het IMK voortdurend onder de
aandacht te blijven brengen.
Heeft u als ondernemer hulp nodig?
Dan kunt u kijken op www.155.nl.
Wilt u meer informatie? Neem dan
contact op via 088 9990 155.
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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.

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 vragen die daar-

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

criminatiezaken 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. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.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 noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 11
juli 2015 tot en met 17 juli 2015 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
Zeeweg 5, veranderen benzinestation van Q8 naar Ok benzine
(17/07/2015) 11950-2015;
Tiberiusplein ong., plaatsen geluidscherm t.b.v. realisatie HOV Velsen
(13/07/2015) 11748-2015.
Driehuis
HOV tracé deelgebied 5, aanleggen

perron (17/07/2015) 11940-2015;
Hoek Driehuizerkerweg / Duin en
Kruidbergerweg, aanleggen tijdelijke parkeerplaatsen t.b.v. realisatie HOV Velsen (17/07/2015) 119442015;
HOV tracé deelgebied 5, plaatsen
diverse schuttingen (17/07/2015)
11946-2015;
HOV-tracé deelgebied 5, uitvoeren
werkzaamheden en weg aanpassen
(16/07/2015) 11917-2015.

wagen (16/07/2015) 11962-2015.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 180, interne verbouwing (15/07/2015) 11873-2015;
Corantijnstraat 2, kappen 3 bomen
(15/07/2015) 11862-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 152, plaatsen woon-

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 13, renoveren woning, oprichten garage en kappen 2 bomen (14/07/2015)
11812-2015;
Willem de Zwijgerlaan 39, kappen
boom (12/07/2015) 11683-2015.
Velserbroek
Geen mededelingen.

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 aanvraag dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Terrasweg 43, vestigen ambachtelijke brouwerij (20/07/2015) 82262015.
Santpoort-Zuid
Wijnoldy Danielslaan 2, kappen
boom (17/07/2015) 9245-2015.

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 spoedeisen-

de 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.

IJmuiden
Peperkers 17, 29, 47, 57, plaatsen
wegschuifbare
balkonbeglazing
(21/07/2015) 9230-2015;
Lange Nieuwstraat 741, renoveren
voormalige V&D Blok (16/07/2015)
9715-2015;
Cederstraat 44, plaatsen dakopbouw
(15/07/2015) 8712-2015.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Kluijskenslaan 32, verlengen schutting (16/07/2015) 6265-2015;

Harddraverslaan 56, plaatsen dakkapel (voorgevel) (15/07/2015) 67462015;
Litslaan 33, plaatsen dakkapel (voorgevel) (15/07/2015) 8936-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
L. Springerstraat 52, wijzigen voorgevel inpandige garage (21/07/2015)
10300-2015;
Betsy Perkstraat 7, plaatsen dakkapel voorzijde woning (21/07/2015)
10245-2015.

APV gemeente Velsen.

1: Parkeerplaats links van de pont

2: Velsen-Zuid, hoek Torenstraat/
Parkweg op het grasveld

3: Velsen-Zuid, 2 locaties in het gras:
Torenstraat en Ticht

MagProtect verovert de wereld
slag. Het idee voor de magnetische beschermhoek ontstond
echter nadat Chris Lindenberg,
de oprichter van MagProtect,
in botsing kwam met een stapel staalplaten, waarbij een beschermhoek was losgeraakt. Lindenberg merkte dat er nog geen
standaardoplossing voor dit soort
veiligheidsrisico’s te vinden was.
Binnen een jaar was de magnetische beschermhoek een feit.
De uitvinding uit IJmuiden voorkomt niet alleen beschadigingen
aan producten en materieel, maar
zorgt er tevens voor dat voorbijgangers zich niet verwonden.
Ook het risico op bedrijfsongevallen neemt af door de beschermhoek. Chris Lindenberg van MagProtect: ,,We merken dat steeds
meer bedrijven aan de moderne veiligheidsvoorschriften willen voldoen om een veilige werkomgeving te kunnen bieden aan

hun medewerkers. En dat zien we
terug in de, inmiddels internationale, belangstelling voor ons product.”
De kunststof beschermhoek is
voorzien van een krachtige magneet en blijft daardoor altijd stevig op zijn plek zitten. In een
schroefgat variant is de hoek ook
op hout aan te brengen.
,,Het product kan op iedere constructie worden bevestigd en beschermt niet alleen tegen scherpe hoeken, maar zorgt met zijn
felle kleur ook voor een duidelijke markering”, aldus Chris Lindenberg.
De functionaliteit van de Nederlandse noviteit is in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. De beschermhoek wordt
momenteel in meer dan 25 landen gebruikt. Mede hierdoor is
de totale omzet van MagProtect
uit 2014 in de eerste drie maan-

den van 2015 al geëvenaard. Het
distributienetwerk is inmiddels
uitgebreid naar Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen,
Hongarije en Nieuw-Zeeland.
Dit netwerk wordt de komende

1: Parkeerplaats links van de pont

2: Velsen-Zuid, hoek Torenstraat/
Parkweg op het grasveld

IJmuiden - Klein van stuk, maar
groot in functionaliteit; de magnetische beschermhoek van het
IJmuidense bedrijf MagProtect
gaat de hele wereld over. Door
gebruik te maken van hoogwaardige, ‘custom made’ neodymium
magneten vormt de even simpele
als doeltreffende beschermhoek
een innovatie op het gebied van
veiligheid. En dat wordt inmiddels
ook internationaal erkend. De
productie van de beschermhoek
is het afgelopen jaar verdubbeld
en de innovatie wordt inmiddels
in meer dan 25 landen, op alle
continenten, gebruikt. Vooral in
de bouwsector, de staalverwerkende industrie en de transporten logistieksector vindt het oerHollandse product gretig aftrek.
De hoeken en randen van ladingen zijn vaak kwetsbaar. Niet alleen tijdens het transport, maar
ook bij de behandeling en de op-

periode verder uitgebouwd. MagProtect is opgericht in IJmuiden
in december 2013 en is sinds een
jaar actief met de verkoop van de
magnetische beschermhoek. Zie
ook www.magprotect.nl.

De burgemeester heeft de op de bijlage aangeduide locaties aangewezen als plaatsen waarvoor een standplaatsvergunning kan worden verleend als bedoeld in de Verordening
SAIL 2015 gemeente Velsen en de
APV gemeente Velsen.

3: Velsen-Zuid, 2 locaties in het gras:
Torenstraat en Ticht

Op 19 augustus (SAIL-In Parade)
en 23 augustus (SAIL Thank You
Parade) wordt er veel publiek verwacht langs het Noordzeekanaal
om schepen te verwelkomen respectievelijk uit te zwaaien.

Aanwijzingsbesluit standplaatsen SAIL 2015
De Ticht 7, 1981 AR VELSEN-ZUID
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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

Dorpsfeest Santpoort, van 1 augustus t/m 8 augustus 2015, diverse locaties Hoofdstraat te SantpoortNoord, (22/07/2015) u15.004636;

Brocantemarkt, 30 augustus 2015,
landgoed Beeckestijn te Velsen-Zuid
(20/07/2015) u15.004816.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
APV artikel 2:17 Evenementen
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Dorpsfeest Santpoort, van 1 augustus t/m 8 augustus 2015, diverse locaties te Santpoort (22/07/2015)
U15.004210;
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