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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.

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.

Woningen/bedrijven/tuincentra
De woningen, bedrijven en tuincentra aan
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Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg
afgesloten voor verkeer dat naar het noorden rijdt, richting Driehuis en 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
en Driehuis naar Santpoort-Noord en
Haarlem – kan 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.
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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.

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

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 en

IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen er
een brief over in de bus.
Openbaar vervoer rijdt anders
Ook de bussen van Connexxion rijden om

tijdens het werk. Meer informatie hierover en over tijdelijke bushaltes kunt u
vinden op www.connexxion.nl. (illustratie: gemeente Velsen)

Evenementen op 11, 18 en 19 augustus 2018

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het Velsen
Valleyterrein in Spaarnwoude verschillende grote muziekfestivals. Op zaterdag 11 augustus 2018 is het Dance Valley Festival. Een week later, zaterdag 18
augustus 2018, vindt het Dutch Valley
Festival plaats. De dag erop, 19 augustus 2018 het evenement: Latin Village.
Op 15 september vindt een ander nieuw
evenement plaats. Daarover later meer.
U leest hier praktische informatie over
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village.

Veiligheids- en verkeersmaatregelen
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en
de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied Spaarn-

woude verbindt, is tijdens de drie eerstgenoemde evenementen gesloten. Net als
voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven
en woonboten in Spaarnwoude bereikbaar. Het verkeer wordt door Traffic Support Events in goede banen geleid. Dit
bedrijf heeft veel ervaring met dit soort
werkzaamheden. Ook werken de organisatoren samen met gemeentelijke toezichthouders om parkeerdruk in Velserbroek te
beperken.
Legitimatieplicht: informatie voor
bewoners en bedrijven
Voor mensen die in het gebied wonen,
werken of bedrijven bezoeken is het goed
om te weten dat bij bepaalde punten
waar men Spaarnwoude met de auto bin-

Evenementen in Velsen
Er valt 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.

Tot en met zaterdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort
Zondag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Bunker Museum IJmuiden geopend
Zaterdag 5 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Het Toverbos bij Informatieboerderij Zorgvrij in Velsen-Zuid. Jonge kinderen beleven
het bos en zijn bewoners op een eenvoudige en aantrekkelijke manier. Met een magisch
toverstokje gaan allerlei dieren ineens praten!
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

nenkomt, om legitimatie kan worden gevraagd.
Verplichte (brom)fietsenstalling
Er worden 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 9 en vrijdag 10 augustus
vanaf 12.00 uur zijn de geluidstesten voor
Dance Valley. Deze geluidstesten duren
maximaal 3 uur. Op donderdag 16 en vrijdag 17 augustus vanaf 12.00 uur zijn de
geluidstesten voor Dutch Valley en Latin
Village. Deze geluidstesten duren maximaal 3 uur. Deze geluidstesten kunnen
enige overlast geven.

Overlast
De gemeente realiseert zich dat de evenementen overlast kunnen veroorzaken. Samen
met de organisator en vele adviseurs wordt
geprobeerd om deze overlast zo veel mogelijk
te beperken. Voor duizenden bezoekers geeft
het bijwonen van een van deze evenementen
onvergetelijke ervaringen. Ook zijn de evenementen goed voor de gemeente Velsen en
voor het recreatieschap Spaarnwoude.
Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.dutchvalleyfestival.nl 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 tijdens de evenementen bellen met het speciale telefoonnummer 020-4936050 of een e-mail sturen naar
info@udc.nl. (foto: Friso Huizinga)
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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.

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
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.

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 21 juli 2018 tot en met 27
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
Dolfijnstraat 196, plaatsen dakkapel
voorzijde woning (20/07/2018) 101442018
Trompstraat 71, plaatsen dakopbouw
(25/07/2018) 10408-2018
Zeeweg 260,oprichten open kapschuur
(25/07/2018) 10428-2018
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapel voor/
zijkant woning (20/07/2018) 10171-2018
J.T. Cremerlaan 8, plaatsen dakkapel
voorzijde woning (24-07-2018) 103692018

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (zuidwesthoek parkeergarage, Blekersduin), plaatsen
transformatorstation (26-07-2018) 104582018
Zinneveltlaan 14, plaatsen dakkapel
(27/07/2018) 10520-2018
Velsen-Zuid
Genieweg 38, plaatsen pontonbrug / aanleggen in- uitrit (23/07/2018) 20259-2018
Velsen-Noord
Reyndersweg 3, aanleg voorziening watersport opslag (26-07-2018) 10456-2018
Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, plaatsen balkonhekken (22/07/2018) 10208-2018
(gemeentelijk monument)
Velserbroek
De Sluistocht 16, plaatsen van uitbouw
(25/07/2018) 10372-2018

Liniepad
46,
oprichten
(23/07/2018) 10289-2018

tuinhuis

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
Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Rijksweg 134, renovatie- en herinrichtingswerkzaamheden (nabij Beeckestijn)
(25/07/2018) 6665-2018
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel
(25/07/2018) 7325-2018
Velserbroek
Floraronde 293, uitbreiden basisschool
(26/07/2018) 7384-2018
Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
nabij Kennemermeer, tijdelijk (tot en met
oktober 2023) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van recreatief
nachtverblijf (24/07/2018) 7284-2018
nabij Kennemermeer, het herinrichten
van het terrein rondom een borstbeeld
(25/07/2018) 7299-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Boerenmarkt, op 15 en 16 september van 10:00 tot 16:00 uur, locatie: t.h.v.
Spekkenwegje 8 (23/07/2018) 5011-2018

voor opslag van wind- en watersportonderdelen 25/07/2018) 5179-2018

Santpoort-Noord
Santpoortse Boerenmarkt, op 15 en16 september 2018 van 10:00 tot 16:00 uur, locatie
t.h.v. Spekkewegje 5011-2018

Velserbroek
1e Velsener Oldtimerdag, op 2 september
2018 van 09:00 tot 19.00 uur, locatie Vestingplein (23/07/2018) 10237-2018.

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 aange-

vraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
IJmuiden
Berkenstraat 18, plaatsen dakkapel
(24/07/2018) 8153-2018
Kanaalstraat 70a, plaatsen dakopbouw
(24/07/2018) 8328-2018
Zeewijkplein ong., revisie oude aanvraag
(w14.000631) i.v.m. lokaal gewijzigde indeling winkelunits (25/07/2018) 7328-2018
Velsen-Noord
Stratingplantsoen / Duinvlietstraat, legaliseren verkoopbord (24/07/2018) 79102018
Reyndersweg 3, plaatsen van tijdelijke units

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, plaatsen aanbouw (24/07/2018) 7001-2018
Brederoodseweg 62, realiseren van bijgebouw met mantelzorg (25/07/2018) 54462018
Velserbroek
Wieringer Aak 61, plaatsen dakkapel (achterdakvlak) (25/07/2018) 9269-2018
Gerstland 19, plaatsen erker (25/07/2018)
8934-2018
Lepelaar 13 , plaatsen 2 dakkapellen
(26/07/2018) 8292-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 10 t/m/ 14 oktober
2018, locatie: Vestingplein (24/07/2018)
1812-2018
Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 5:5
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin), ontheffing werkzaamheden buiten
werktijden in de nacht van 29 augustus 2018
op 30 augustus 2018 (tussen 19:00 en 7:00
uur) met een uitloop naar 5 september 2018
i.v.m. eventuele
weersomstandigheden.
(16/07/2018) 9873-2018

Besluit verlenen ontheffing
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten op grond
van artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening ontheffing te
verlenen aan:

• De heer R. Timmermans, Toyota Landcruiser, kenteken VT-BX-60, voor het rijden op het Zuidstrand van gemeente Velsen van 16 juli 2018 t/m 31 december
2018; De ontheffing is tot 1 oktober 2018
niet geldig tussen 09.00 uur en 21:00 uur;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt,
schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmui-

den) 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 van Velsen.

