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Evenementen in Velsen
10 augustus Dutch Valley, Recreatiegebied Spaarnwoude
10 augustus Snuffelmarkt, Lange Nieuwstraat, IJmuiden
18 augustus Braderie, Kennemerboulevard IJmuiden aan Zee
18 augustus Kofferbakmarkt, Velserbroek

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport, 
Recreatie en Cultuur > Toerisme             (foto: Ko van Leeuwen)

Vanaf 12 augustus 2013  is de ver-
trouwde ingang aan het Dudok-
plein weer open voor publiek 
voor bijvoorbeeld een nieuw pas-
poort, rijbewijs of de balies van 
het klantcontactcentrum (KCC). 
De gemeente Velsen is bij de ver-
bouwing van de publiekshal , die 
onder meer nodig was om aan de 
arbo-eisen te voldoen, uitgegaan 
van de gebruikers. Zo is er aan-
dacht besteed aan de toeganke-
lijkheid van het gebouw, zoals 
een nieuwe draaideur. Ook bij de 
inrichting is er rekening gehou-
den met kinderen en minder va-
liden.

Wij zijn er voor U
Naast de klantgerichte dienstverle-
ning is de publiekshal nu overzich-
telijker voor de bezoekers door een 

betere indeling van de ruimte en 
goede verlichting. Er is gebruik ge-
maakt van het nieuwe gemeentelogo 
en de ruimte is visueel aantrekkelijk 
gemaakt door het gebruik van kleu-
ren en golvende balies.

Visie
Na deze verbouwing en die van het 
Dudok-gedeelte van het stadhuis, 
waarvan we de opening in het voor-
jaar 2014 verwachten, is het stad-
huis (beide gebouwen) toekomst 
‘proof ’. Er is veel aandacht voor de 
duurzaamheid, één van de speer-
punten uit de Visie op Velsen 2025.

Officiële opening
In het najaar 2013 zijn ook de kan-
toortuinen achter de publiekshal ge-
reed en wordt het geheel officieel ge-
opend.

Werk aan de weg in Velsen
Vanaf maandag 12 augustus wordt 
gewerkt aan het vervangen van de 
riolering en het herinrichten van 
de Boerhaavestraat e.o, de Ka-
naalstraat en de Visseringstraat in 
IJmuiden.

De firma Kreeft Infra BV voert de-
ze werkzaamheden uit aan de Boer-
haavestraat e.o. en de firma De Bie 
Wegenbouw aan de Kanaalstraat en 
de Visseringstraat.

Gedurende die periode moeten de 
auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Wie dat echt 
niet zelf kan, kan de hulp inroepen 
van het personeel van de aannemer.

De gemeente probeert de overlast 
van de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk te beperken. Meer informatie 
via 0255-567200.

Dutch Valley Festival
Op zaterdag 10 augustus wordt 
voor de derde keer het Dutch Val-
ley Festival georganiseerd, een 
evenement met Nederlandse ar-
tiesten. Het festival wordt gehou-
den in Velsen Valley in Spaarnwou-
de.

De Amsterdamseweg wordt niet af-
gesloten; woningen en woonboten 
in Spaarnwoude blijven bereikbaar. 
Het Tacitustunneltje (fiets- en wan-
deltunnel) is geslotens tijdens Dance 
Valley en Dutch Valley. Het Tacitus-
tunneltje loopt onder de snelweg A9-
A22 en verbindt de Oostlaan in Vel-
serbroek met de Oostbroekerweg in 
recreatiegebied Spaarnwoude. 

Op bepaalde entreepunten in Spaarn-
woude wordt automobilisten om legi-
timatie gevraagd. Het verkeer wordt 
in goede banen geleid door Traffic 

Support Events. De gemeente zet toe-
zichthouders in om de parkeerdruk 
zoveel mogelijk te beperken. Voor de 
vele (brom)fietsers wordt een grote 
stalling ingericht. Gebruik daarvan 
is verplicht. (Brom)fietsen buiten de 
stalling worden verwijderd.

Op donderdag 8 augustus van 16.00 
tot 18.00 uur en vrijdag 9 augustus tot 
maximaal 15.00 uur zal een geluid-
stest plaatsvinden. Gedurende deze 
uren is het mogelijk dat muziek te ho-
ren is.

Meer informatie
Op www.dutchvalleyfestival.nl en 
www.spaarnwoude.nl kunt u alle be-
richtgeving nalezen. Voor aanvul-
lende vragen is het telefoonnum-
mer 020-4936060 beschikbaar of het 
mailadres info@udc.nl. (foto: Dutch 
Valley Festival)

Veel aandacht voor duurzaamheid

Nieuwe Publiekshal
gemeentehuis in gebruik
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
juli 2013 tot en met 26 juli 2013 de 
volgende aanvragen hebben ont-
vangen voor een omgevingsver-
gunning op grond van de Wet al-
gemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zuidersluisweg 1, verzoek zienswij-

ze n.a.v. aanvraag watervergunning 
(29/07/2013) w13.000287;

Velsen-Zuid 
Geen medelingen.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 73, plaatsen er-
ker voorgevel en uitbouw zijgevel 
(27/07/2013) w13.000284;  
Irissenstraat 3, veranderen en vergro-
ten woning (28/07/2013) w13.000285;

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 22, oprichten hou-
ten tuinhuis met veranda en schuur 
(30/07/2013) w13.000288;
Nicolaas Beetslaan 1, kappen 25 bo-
men (02/08/2013) w13.000290.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactiviteit 
kunnen deze worden voorgelegd aan 
de commissie Stedelijk Schoon Vel-
sen. Voor meer informatie over wel-
stand: 140255.

Besluiten
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 verzen-
ding van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. Burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de 
verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure

IJmuiden
Badweg 38c (rijksmonument), 
ingraven twee zeecontainers 
(01/08/2013) w13.000131;
De Ruyterstraat 34, plaatsen dak-
opbouw (30/07/2013) w13.000215;

Santpoort-Noord
Hagelingerweg ong. en Hoofdstraat 
ong., realiseren reclamedragers 
aan lantaarnpalen (31/07/2013) 
w13.000212;
Crijnssenstraat 8, plaatsen dak-
kapel op voorgevel (31/07/2013) 
w13.000260;

Santpoort-Zuid
Zinneveltlaan 13, maken con-
structieve doorbraak (31/07/2013) 
w13.000249.

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: w12.000461 Eenhoornstraat 
4 IJmuiden, brandveilig gebruik 
van een basisschool. Deze omge-
vingsvergunning ligt met ingang 
van 6 augustus 2013 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inza-
ge bij de werkeenheid Vergunnin-
gen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunnen belangheb-
benden gedurende de termijn van 
terinzagelegging tegen dit besluit 
een gemotiveerd beroepschrift in-
dienen bij de Rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-

bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
beroepschrift is ingediend.

Geweigerde omgevingsvergun-
ning - reguliere procedure

IJmuiden
Evertsenstraat 4D en 4E, wijzigen 
voorgevel 2 woningen

Film – en foto opnamen APV art. 
2:12
Vergunning filmopnamen omge-
ving Oud-Velsen, 5 september 2013, 
u13.006966, verzonden 29 juli 2013 

Standplaats APV art. 5:18
Vergunning tijdelijke standplaats 
parkeerterrein Velserduinplein, 20 
september 2013, evangelisatiebus, 
verzonden 29 juli 2013. 




