Infopagina
31 juli 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Dance Valley, Dutch
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het
Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude maar liefst drie muziekfestivals.
Nieuw dit jaar is Latin Village. Op
zaterdag 2 augustus is het Dance
Valley Festival. Een week later, zaterdag 9 augustus, vindt het Dutch
Valley Festival plaats. De dag erop
het evenement Latin Village, dat
vorig jaar in de gemeente Haarlemmerliede werd gehouden.

Tunneltje gesloten
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in
recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is tijdens de drie evenementen gesloten. Net als vorig jaar blijft
de Amsterdamseweg open en zijn
de woningen, bedrijven en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Verkeers- en veiligheidsmaatregelen
zijn nodig om de overlast zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.
Het verkeer zal door Traffic Support
Events in goede banen worden geleid. Dat is een bedrijf met veel ervaring met dit soort werkzaamheden.
Om de parkeerdruk in Velserbroek
zoveel mogelijk te beperken zet Velsen daar gemeentelijke toezichthouders in.
Legitimatieplicht
Voor de drie evenementen zijn diverse maatregelen getroffen. Bij bepaalde punten waar men Spaarnwoude
met de auto binnenkomt, kan om legitimatie worden gevraagd. Dit geldt
alleen voor mensen, die in het gebied
wonen, werken of bedrijven bezoeken.

Gebruik (brom)fietsenstalling
verplicht
Vorig jaar kwamen veel bezoekers op
de (brom)fiets. Daarom worden er dit
jaar twee grote (brom)fietsenstallingen ingericht, waar verplicht gebruik
van moet worden gemaakt. (Brom)
fietsen die buiten de fietsenstalling
worden neergezet worden verwijderd.
Geluidstesten
Op donderdag 31 juli van 16.00 tot
18.00 uur en vrijdag 1 augustus tot
maximaal 15.00 uur is de geluidstest voor Dance Valley. Op donderdag 7 augustus van 16.00 tot 18.00 uur
en vrijdag 8 augustus tot maximaal
15.00 uur is de geluidstest voor Dutch Valley en Latin Village. Deze tests
kunnen enige overlast geven.
Overlast
De gemeente realiseert zich dat
de evenementen altijd enige overlast voor inwoners veroorzaken. Zij
vraagt daar begrip voor. De festivals
zijn goede reclame voor Velsen, terwijl het voor de duizenden bezoekers
onvergetelijke evenementen zijn.
Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.
dutchvalleyfestival.com en www.
spaarnwoude.nl en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Wie na het raadplegen van de
websites nog vragen heeft of aanvullende informatie wil, kan bellen met
het speciale telefoonnummer 0204936050 van de organisatie, of een email sturen naar info@udc.nl of info@dutchvalleyfestival.com. (foto:
Dance Valley)

Schoonmaken strand
Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stichting De Noordzee de héle Noordzeekust op. Op 1 augustus start de
zogeheten Boskalis Beach Cleanup Tour in Cadzand. 31 dagen later eindigt deze op Schiermonnikoog. Help je mee? Op zaterdag 16 augustus begint de etappe Velsen-Noord/Castricum. Je
kunt je voor deze dag aanmelden
bij strandpaviljoen Timboektoe
in Velsen-Noord. Aanvang: 10.00
uur. Iedereen is van harte welkom.

Het is natuurlijk ook mogelijk om
je aan te melden voor een andere
etappe. Denkbaar is die van Zandvoort/IJmuiden op vrijdag 15 augustus. Vorig jaar werd samen met 563
vrijwilligers 6590 kilo afval van het
strand gehaald. Per dag wordt ge-

middeld 10 tot 12 kilometer strand
schoongemaakt. Dat kan niet met
een handjevol mensen! Daar is dagelijks de hulp van tientallen deelnemers voor nodig. Houd je van een
fysieke uitdaging, wil je graag samen
met vele anderen een unieke prestatie neerzetten en heb je zin in een
gezellige dag op het strand? Meld je
dan nu aan voor een etappe van de
Boskalis Beach Cleanup Tour 2014.
Vele handen maken licht werk. Het
is ook mogelijk om spontaan naar
strandpaviljoen Timboektoe (etappe Velsen-Noord/Castricum) of
strandpaviljoen Thalassa in Zandvoort (etappe Zandvoort/IJmuiden) te komen. Meer info en/of digitaal aanmelden: www.noordzee.nl/
tour/#sthash.195SAsqz.dpuf.

Kunstwerk publiekshal
Burgemeester en wethouders hebben kunstenaar Rein Jelle Terpstra (www.reinjelleterpstra.nl) opdracht gegeven om een kunstwerk
te maken in de publiekshal van
het gemeentehuis. De vervaardi-

ging, die 5 augustus begint, kan enige overlast geven voor de bezoekers
van het gemeentehuis. De bedoeling is dat het kunstwerk 1 september is afgerond. Meer info: kunst@
velsen.nl.

App Dorpsfeest Santpoort
Het Dorpsfeest Santpoort gaat
met zijn tijd mee. Voor de 255ste
editie van de feestweek is een
speciale app voor de mobiele telefoon ontwikkeld.

Met de app kan de nieuwsgierige
feestganger allerlei info vinden met
betrekking tot het programma en de
diverse locaties. De app ’Dorpsfeest

Santpoort’ is gratis te downloaden
in Google Play en in de AppStore. Als
het programmaatje eenmaal op uw
mobiele telefoon staat, vindt er automatisch een update plaats. Zo blijven niet alleen de hulpverlenende
instanties, maar ook u doorlopend
op de hoogte van de nieuwsberichten en mogelijke programmawijzigingen.
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Tijdens Dorpsfeest Santpoort
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Ingeval er onvoldoende plek is, zien
we oogluikend toe dat containers
dubbel geparkeerd worden.

Woont u in een deel van het dorp dat
vanwege de feestelijkheden is afgezet? Breng dan uw minicontainer naar de dichtstbijzijnde clusterplaats buiten het afgezette gebied.

Botter/Groninger Tjalk

Evenementen in Velsen
2 augustus
2 t/m 9 augustus
9 augustus
10 augustus
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Vanwege het dorpsfeest Santpoort kan HVC op dinsdag 5
augustus(ringsteken) en vrijdag 8
augustus(jaarmarkt) in en om het
winkelgebied van de Hoofdstraat
geen GFT (groente, fruit en tuinafval) en oud papier ophalen.
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Inzameling GFT en papier
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De winkels zijn gewoon bereikbaar
en open. U kunt gratis parkeren op
het speciale evenementenparkeer-

terrein tegenover de kermis. Ook
enkele dagen voor het dorpsfeest is
er in verband met de opbouwwerkzaamheden sprake van enige verkeershinder. Daarom is vanaf woensdag 30 juli het gratis evenementenparkeerterrein (ingang Rijksweg) al
geopend. De winkeliers zien u - ook
tijdens deze speciale week- graag als
klant tegemoet.

Sp

Van 2 tot en met 9 augustus wordt
het dorpsfeest in Santpoort-Noord
georganiseerd. In verband met de
festiviteiten zal het winkelgedeelte van de Hoofdstraat dan dagelijks vanaf 14.00 uur autovrij zijn.
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Hoofdstraat autovrij

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

Opknapbeurt speelplek
De gemeente gaat het speelterrein aan de Botter/Groninger Tjalk
in Velserbroek opknappen. De
speeltoestellen zijn verouderd en
worden allemaal verwijderd. De
speelplek zal opnieuw worden ingericht voor kinderen van 2-8 jaar.

Het plan is om nieuwe speeltoestel-

len aan te schaffen. Via www.velsen.
nl kunt u een tekening en afbeeldingen downloaden, waarop ons voorstel staat voor de speeltoestellen.
Heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u vóór 25 augustus contact opnemen met mevrouw L. Kollaard, telefoon 140255 of via info@velsen.nl.

Werkzaamheden worden hervat op maandag 18 augustus

Voortgang herinrichting IJmuiderstraatweg e.o.
De werkzaamheden aan de IJmuiderstraatweg zijn in verband met
de bouwvakvakantie tijdelijk gestopt. Vanaf de start in januari is
er hard gewerkt. De aanleg van de
riolering, de weg en het ﬁetspad
lopen voor op de planning. Verder is gedeeltelijk het groen aangelegd.

Maandag 18 augustus wordt het
werk door de firma KWS hervat. Dan
zijn diverse asfaltwerkzaamheden
ingepland op gedeelten van de Willebrordstraat, IJmuiderstraatweg en
De Noostraat.
Vrijdag 29 augustus en maandag 1

september wordt het asfalt van de
kruising van De Noostraat hersteld.
Dit gebeurt ’s avonds na de avondspits en duurt tot ongeveer 0.00 uur.
Donderdag 11 september wordt de
asfaltdeklaag in één handeling aangebracht vanaf De Noostraat tot het
BP brandstofstation. Auto’s op de
parkeervakken langs het werk zijn
dan niet toegestaan. De aannemer
zal dit met bebording een paar dagen
van tevoren nog eens goed aangeven.
Voor meer info is de uitvoerder vanaf 18 augustus weer bereikbaar in de
bouwkeet. Deze staat op de IJmuiderstraatweg tegenover de Nissan
garage. (foto: Friso Huizinga)
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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 19
juli tot en met 25 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
Frans Naereboutstraat 70, plaatsen erfafscheiding (21/07/2014)
w14.000335;
Texelstraat 45, veranderen bedrijfsgebouw (21/07/2014) w14.000334.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Burgemeester
Enschedelaan
13, kappen boom (22/07/2014)
w14.000336.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Kerkesingel 1, plaatsen groendrager
(23/07/2014) w14.000340.

binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:

Velserbroek
Geen mededelingen.

IJmuiden
President Steynstraat ong., oprichten 34 appartementen en 48 woningen (05/06/2014) w14.000261;
De Olmen 23F, plaatsen glazen panelen op balkon (07/05/2014)
w14.000203.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 2 bomen
(23/07/2014) w14.000339;
Van Rijswijkplantsoen, kappen 2 bomen (23/07/2014) w14.000338;
Grote Hout of Koningsweg ong., kappen boom (23/07/2014) w14.000337.
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 waar-

Ontwerpbesluiten - uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvragen. Deze aanvragen met bijbehorende ontwerpomgevingsvergunning en overige
bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/ direct naar/ meer
nieuws/ inzage (ontwerp)beslui-

ten. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid
Vergunningen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met
de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255. Het betreft de volgende
ontwerpbesluiten:
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 79, brandveilig gebruik (w14.000080)
IJmuiden
Orionweg 576, brandveilig gebruik
(w14.000282)
Eenhoornstraat 2, brandveilig gebruik (w13.000375)

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 (zo-

als 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 voorzieningen-

rechter van de rechtbank NoordHolland, 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 omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Dudokplein 1, aanpassing indeling gebouw A (25/07/2014)
w14.000283;
Vlissingenstraat
41-43,
wijzigen bedrijfspand (23/07/2014)
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Besluiten (vervolg)
w14.000284;
Lange Nieuwstraat 751-753, gedeeltelijk wijzigen gevel (24/07/2014)
w14.000289;
Zoutmanstraat 1RD, vervangen hekwerk (23/07/2014) w14.000293
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 27, realiseren
aanbouw zijgevel (25/07/2014)
w14.000251;
Paramaribostraat 18, plaatsen dakopbouw (24/07/2014) w14.000249;
Hoodstraat 187, kappen boom
(22/07/2014) w14.000245.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Galle Promenade 45, plaatsen reclame-uitingen
(22/07/2014)
w14.000274.
Verleende omgevingsvergunning
- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning
verleend. De omgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 1 augustus 2014 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-

den. Tevens is het besluit in te zien
op www.velsen.nl via het menu: direct naar/ meer nieuws/ besluiten en
vergunningen en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0020SEINPOSTWEG1-R001.
Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij dat daartoe redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest, kunnen tegen
dit besluit binnen een termijn van 6
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage zijn gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onver-

wijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde is
wel dat ook beroep is ingesteld. Het
betreft:
IJmuiden
Seinpostweg 36, plaatsen koelunits
(tijdelijk)(W14.000023)
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
Standplaats artikel 5:18 APV
Vestingsplein,
Velserbroek
t/o
Het Polderhuis, branche vis, donderdag en zaterdag (28/07/2014)
u14.007467.
Snuffelmarkt artikel 5:22 APV
Sporthal Zeewijk, Eenhoornstraat 2
IJmuiden, zondag 30 november van
09:00 uur tot 15:00 uur (29/07/2014)
u14.007555.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat na uitvoerig
onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer
woonachtig zijn, op het adres
waar zij in de basisregistratie
personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat
zij daardoor formeel niet meer in
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Ali Abdulqadir Ahmed Musin
geb. 02-06-1991
Marinov, A.
geb. 02-05-1990
Anjos Gomes Vilela, dos T.
geb. 11-02-1959
Matyó, E.
geb. 06-01-1987
Avella Riera, R.A. geb. 08-12-1990
Meijer, K.
geb. 07-02-1970
Bakir, Z.
geb. 25-08-1971
Mors, B.
geb. 30-03-1984
Basiri Beyragh, A. geb. 16-09-1988
Nannos, I.
geb. 17-07-1982
Boulmarouf, A.
geb. 21-07-1972
Nazeef, M.
geb. 20-05-1975
Bree, van E.
geb. 22-02-1980
Nijenhuis, S.M.
geb. 04-10-1963
Chavez Osorio, J.A. geb. 03-01-1976

Nijland, D.T.J.
geb. 22-11-1986
Cruijssen, M.E.P.H.J.
geb. 29-09-1952
Nomikos, G.
geb. 02-09-1957
Czajka, K.D.
geb. 04-12-1971
Omar Ahmed, M. geb. 21-12-1985
Fragkoulias, S.
geb. 01-07-1984
Patty, R.
geb. 21-06-1964
Genty, F.B.M.
geb. 03-10-1990
Rolloos, I.M.
geb. 23-06-1991
Iliev. D.
geb. 16-06-1977
Stepanova, A.
geb. 22-06-1980
Kiliç, A.
geb. 07-05-1988
Wilbie, E
geb. 05-04-1969
Voor informatie kunt u terecht bij de
Publiekszaken, werkeenheid bur-

gerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
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.

