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Informatie Dance/Dutch
Valley en Latin Village
Op zaterdag 13 augustus is het
Dance Valley Festival. Een week
later, zaterdag 20 augustus, wordt
het Dutch Valley Festival georganiseerd en zondag 21 augustus Latin Village. De festivals zijn in de
Velsen Valley in Spaarnwoude.

De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in
recreatiegebied Spaarnwoude verbindt, is dit jaar tijdens de drie evenementen opengesteld.

De Amsterdamseweg wordt vanuit de richting IJmuiden afgesloten voor alle verkeer; woningen en
woonboten in Spaarnwoude blijven
bereikbaar, bezoekers aan de bedrijven in Spaarnwoude worden doorgelaten en ook de bezoekers aan het
afvalbrengstation van HVC mogen
doorrijden.

Voor fietsers wordt een grote stalling ingericht. Gebruik daarvan is
verplicht. Fietsen buiten de stalling
worden verwijderd.

Bij de afsluitpunten staan verkeersregelaars van Traffic Support
Events, hier kunt u aangeven waar u
moet zijn in Spaarnwoude. Zij leiden
het verkeer in goede banen.
Toezichthouders van de gemeente
worden ingezet in Velserbroek om
de parkeerdruk daar zoveel mogelijk
te beperken.

Geluidstesten
Op donderdag 11, vrijdag 12 augustus, donderdag 18 augustus zijn de
geluidstesten voor de drie festivals.
Deze tests kunnen enige overlast geven.
Meer informatie
Op www.dancevalley.com, www.dutchvalleyfestival.nl en www.latinvillage.nl kunt u alle berichtgeving nalezen. Voor aanvullende vragen is
het telefoonnummer 020-4936050
beschikbaar of het mailadres info@
udc.nl.

Aanpak Hagelingerweg
maandag van start gegaan
Afgelopen maandag is de firma
P. Hussaarts BV begonnen met de
aanpak van de Hagelingerweg.
Niet alleen wordt de weg opgeknapt. Ook zullen twee nieuwe
bomenrijen (lindes) worden geplant.

De werkzaamheden worden in verschillende fases uitgevoerd. Bij elke
fase wordt tijdens werkuren één zijde van de weg over een gedeelte afgesloten. Verkeersregelaars zijn ingezet voor een vlotte en veilige doorgang. Na werktijd wordt de rijbaan
steeds weer opengesteld voor het
verkeer. Bewoners en omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de
werkzaamheden. Naar verwachting
zijn alle werkzaamheden op zaterdag 17 september 2016 afgerond.

Plan
Om een mooie lindelaan te krijgen
wordt er aan beide kanten van de
straat om de 3 á 4 parkeervakken/
uitritten een boom geplant. Daardoor verdwijnen vier parkeerplekken, maar het totaal aantal parkeerplaatsen voldoet nog aan de norm.
Verder zullen de bushaltes, die door
de komst van de HOV komen te vervallen, worden verwijderd.
Er worden geen bomen meer geplant
in de middenberm, daar hier de bodem onvoldoende vruchtbaar is. Bestaande bomen blijven staan, zolang
ze geen gevaar opleveren. Waar geen
bomen in de middenberm staan,
komt een haag met – daar waar nodig – een doorgang. Vaste planten
maken het geheel af. (foto: gemeente Velsen)

Burgerzaken gesloten
Maandag 22 augustus is Burgerzaken gesloten.

Op deze dag wordt gewerkt aan een
nieuw bevolkingsregistersysteem.
Met als gevolg dat u strak vanuit
huis nog makkelijker uw zaken di-

gitaal kan regelen.
Op dinsdag 23 augustus kunt u gewoon – op afspraak – terecht op het
gemeentehuis. Excuses voor het
ongemak. Voor alle andere zaken
is het gemeentehuis gewoon open.

Infopagina
11 augustus 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Vierde fase Lange Nieuwstraat start op 15 augustus
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Het verkeer vanaf Plein 1945 richting Zeewijk wordt omgeleid via
de Zeeweg / Heerenduinweg. Het
uitgaande verkeer vanuit Zeewijk
wordt zoveel mogelijk omgeleid via
de Planetenweg / Gijzenveltplant-
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Omleiding
Het deel waar gewerkt wordt is voor
al het verkeer afgesloten. Het doorgaande autoverkeer wordt zoveel
mogelijk omgeleid via de Heerenduinweg; fietsers en bromfietsers
via de omliggende wegen. Voetgangers kunnen op loopplanken langs
het werk lopen om zo de woningen
en winkels te bereiken.

OMLEIDING AUTO- EN FIETSVERKEER
TIJDENS WERKZAAMHEDEN
LANGE NIEUWSTRAAT

Gi

Het betreft de vierde fase van de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. Behalve nieuwe bestrating
en een andere indeling van het wegdek zal ook de riolering worden vervangen en het winkelgebied worden
opgeknapt. Kortom: straks een veiliger en meer leefbare Lange Nieuwstraat.

NOORDZ EEKANAAL

GEMEENTE VELSEN

Brinio

Maandag 15 augustus 2016 starten
de werkzaamheden op de Lange Nieuwstraat tussen de Velserduinweg en Plein 1945. Voor het
winkelend publiek is een tijdelijk
parkeerterrein aangelegd op het
voormalige KPN terrein tussen
de Merwedestraat en de Spaarnestraat.
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soen en Heerenduinweg. Verkeer
vanaf de rotonde Lange Nieuwstraat
kan ook via de Merwedestraat richting de Heerenduinweg rijden. Verkeer richting Marktplein en Kennemerlaan kan via de Spaarnestraat
rijden. De Merwedestraat wordt in-
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gericht naar de situatie zoals die eerder was.

nexxion omgeleid. Dit geldt voor de
buslijnen 3, 74, 75 en 82.

Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden en de afsluiting van de Lange Nieuwstraat
worden de lijndiensten van Con-

Meer informatie over busomleidingen en tijdelijke bushaltes is te vinden op www.connexxion.nl of www.
connexxion.com.

Woont u veilig en prettig? Schuilplekken voor vis
Binnenkort krijgen 3500 inwoners van Velsen per post het verzoek om een vragenlijst in te vullen over veiligheid en leefbaarheid. De antwoorden komen in
de veiligheidsmonitor: een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het
optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Werk mee
aan een veilige omgeving en vul
de enquête in!

Velsen gebruikt de uitkomsten van
dit onderzoek bij het vormgeven
en evalueren van haar veiligheids-

beleid. Hoe meer mensen hieraan
meewerken, des te betrouwbaarder
is het onderzoek. De 3500 adressen
in Velsen zijn willekeurig uitgekozen door het CBS (Centraal Bureau
voor de Statistiek).
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau gedaan.
Het onderzoek in Velsen begint half
augustus. U kunt meedoen via internet of schriftelijk. In de loop der
jaren is het onderzoek al in meer
dan 300 Nederlandse gemeenten
uitgevoerd. De resultaten worden
in maart 2017 verwacht.

Jonge vis en kleine trekvissoorten zijn een aantrekkelijke prooi
voor roofvis en visetende vogels. Deze week plaatsen Havenbedrijf Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,
Hoogheemraadschap van Rijnland en Rijkswaterstaat in en om
het Noordzeekanaal 45 rifkorven
waar kleine vissen kunnen schuilen.

De schuilobjecten hebben de vorm
van een bijenkorf, zijn hol en bevatten tal van gaten waar de vis de korf
in en uit kan zwemmen. Ze zijn ongeveer 1 meter hoog, gemaakt van
beton en wegen 800 kg. De rifkorven hebben hun werking als schuilplaats voor vis bewezen tijdens een
3 jaar durend onderzoek in de ‘waterproeftuin’ in het Markermeer.
Kleine trekvis zoals glasaal en driedoornige stekelbaars hebben door
deze rifkorven een grotere kans om
te overleven en zich veilig door de
vispassages te verplaatsen.

Ruim baan voor vis
Een gezonde visstand duidt op een
goede waterkwaliteit. Vissen moeten zich vrijuit kunnen verplaatsen
naar andere wateren, om zich voort
te planten en op te kunnen groeien.
Obstakels als sluizen, stuwen, gemalen en dammen verhinderen dit
vaak. Ze leiden ertoe dat het aantal
én de verscheidenheid aan vissen in
de Nederlandse wateren afneemt.
(foto: Rijkswaterstaat)
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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 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00
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.
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 08.30 tot 17.00 uur bellen met het

Klant Contact Centrum: 14 0255.
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
Discriminatiezaken Kennemerland
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.
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-aanhuisbladen 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 30
juli 2016 tot en met 5 augustus
2016 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
Dokweg 37, plaatsen garagedeur/rolluik (02/08/2016) 15378-2016
Saturnusstraat 71, plaatsen erfaf-

scheiding (02/08/2016) 15484-2016
Haringkade 32, plaatsen tijdelijke variantloods (04/08/2016) 15572-2016
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
De Ven 2, bouwen tijdelijke units,
erf- of perceelafscheiding plaatsen
en aanleggen water- en elektriciteitsaansluiting (04/08/2016) 15592-

2016
Santpoort-Zuid
Olga von Gotschlaan 1, kappen boom
(30/07/2016) 15171-2016
Brederoodseweg 41, oprichten 2 woningen (30/07/2016) 15166-2016
Velserbroek
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Reyndersweg 3A, tijdelijk plaatsen koelcel en keuken (01/08/2016)
15295-2016

Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen bedrijfsruimte in 5 appartementen
(23/07/2016) 14655-2016
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

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 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.

2016

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

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 57, plaatsen dakkapel (voorgevel) (03/08/2016)125092016
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen
5 bomen (03/08/2016) 11372-2016

IJmuiden
Dokweg 41, vervangen gevelbekleding van trafoboxen (02/08/2016)
11181-2016
Verbrande Vlak 1, wijzigen gebruik
berging in trimsalon voor honden en
katten (03/08/2016) 9802-2016
Jan
Pieterszoon
Coenstraat
89,
plaatsen
dakopbouw
(04/08/2016) 9241-2016
Pruimenboomplein 76, plaatsen balkonbeglazing (04/08/2016) 14056-

Driehuis
Wolff en Dekenlaan 1, plaatsen
tijdelijke
schoolaccommodatie
(04/08/2016) 13359-2016

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 87, vergroten 2e
verdieping (05/08/2016)11512-2016
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 89, vergroten 2e verdieping (03/08/2016)12302-2016

Velserbroek
Geen mededelingen
Verleende omgevingsvergunning
– uitgebreide procedure
De onderstaande omgevingsvergunning met bijhorende stukken ligt met
ingang van 12 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens is het
besluit in te zien op www.velsen.nl
via het menu Actueel /Inzage (ontwerp)besluiten. Belanghebbenden
die een zienswijze hebben ingediend
tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs niet toe in staat zijn geweest,
kunnen tegen dit besluit binnen een
termijn van zes weken met ingang
van de dag na die waarop het besluit
ter inzage is gelegd een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus
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Besluiten (vervolg)
1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening

te treffen indien onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat
vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.

Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend
voor:

Velsen-Noord
Heirweg 2A, 2B, 2C, 2E en 2F, gebruiksvergunning brandveilig gebruik (09/08/2016) 8456-2016.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Averijhaven
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 29 juni 2016 het bestemmingsplan “Averijhaven” (idn:
NL.IMRO.0453.BP0102AVERIJHAVEN1-R001) gewijzigd heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan “Averijhaven” heeft
hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 20 november 2015, gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn door 3 partijen zienswijzen ingediend.

Aanleiding
De huidige lichterlocatie ligt in de
vaarroute van het sluiscomplex en
is daarmee een obstakel voor de
scheepvaart. Daarnaast is de looptijd van het convenant voor de exploitatie van het slibdepot in de Averijhaven afgelopen. Er is aan de daarin gestelde voorwaarden voor ontmanteling van het slibdepot voldaan.
Het slibdepot kan ontmanteld worden en weer als haven worden teruggebracht. Met het vaststellen van het
bestemmingsplan kan ook de activiteit lichteren naar de Averijhaven
worden verplaatst
Wijzigingen ten opzichte van
het Ontwerp
De raad heeft besloten de volgende
inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerp vast te stellen:
• Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is de
maximale bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde in de
bestemming Water aangepast naar
8 meter.
• Er is een afwijkingsbevoegdheid
opgenomen die dit mogelijk maakt
onder voorwaarden de lichterlocatie te vergroten vanwege de steeds
groter wordende afmetingen van
Capesize bulkcarriers.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het slibdepot “Averijhaven” en het ten westen daarvan gelegen deel van de
Reyndersweg. Aan de zuidzijde is
de bestaande lichterlocatie meegenomen in het plangebied. Deze zuidelijke begrenzing loopt door tot en
met horecaetablissement “Sea You”.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
“Averijhaven” voor een ieder met ingang van 12 augustus 2016 gedurende zes weken ter inzage.
- Gemeentehuis, Dudokplein 1,
IJmuiden.
- Centrale bibliotheek, Dudokplein
16, IJmuiden.
- Digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang
van de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen
zes weken beroep worden ingediend
bij de Raad van State.
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de
hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud
te worden gezonden aan de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan treedt in werking
daags na afloop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorzie-

ning. 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 verzoek is beslist.

