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Werkzaamheden
Waterloolaan Driehuis

Evenementen op 12, 19 en 20 augustus

Dance Valley, Dutch
Valley en Latin Village
Dit jaar zijn er in augustus op het
Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude drie muziekfestivals. Op
zaterdag 12 augustus 2017 is het
Dance Valley Festival. Een week
later, zaterdag 19 augustus 2017,
vindt het Dutch Valley Festival
plaats. De dag erop, 20 augustus 2017 het evenement: Latin
Village.

Veiligheid en verkeer
De fiets-en wandeltunnel (Tacitustunneltje), die onder de snelweg A9-A22 loopt en de Oostlaan in Velserbroek met de Oosterbroekerweg in recreatiegebied
Spaarnwoude verbindt, is tijdens
de drie evenementen gesloten. Net
als voorgaande jaren blijft de Amsterdamseweg open en zijn de woningen, bedrijven en woonboten
in Spaarnwoude bereikbaar. Het
verkeer wordt in goede banen geleid door Traffic Support Events.
Dit bedrijf heeft 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 op
dit gebied 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.

De werkzaamheden aan de Waterloolaan in Driehuis verlopen
volgens schema. De nieuwe rotonde bij de Minister van Houtenlaan en rijbanen van de Waterloolaan zijn al goed zichtbaar.
Onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden is de Waterloolaan vanaf zondag 20 augustus voor alle weggebruikers
weer open.

Rotonde IJspaleis
De rotonde Driehuizerkerkweg bij
het IJspaleis is vanaf donderdag
opgebroken. Deze wordt een stukje verlegd om plaats te maken voor
vrijliggende fietspaden. Fietsers en

bromfietsers worden vanaf donderdag omgeleid (zie kaartje). Om het
(vracht)verkeer tegemoet te komen
in de overlast zullen ook bij de rotonde bij de Nicolaas Beetslaan verkeersregelaars worden ingezet.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl bij werkzaamheden.
Tip/oproep
Oproep aan weggebruikers om te
gaan fietsen of de bus te nemen tijdens werkzaamheden Waterloolaan
en omgeving. Automobilisten worden aangeraden om buiten de spitsperioden te reizen.

Verplichte (brom)fietsenstalling
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 10 augustus 2017 van
16.00 tot 18.00 uur en vrijdag 11 augustus tot maximaal 15.00 uur is de
geluidstest voor Dance Valley. Op
donderdag 17 augustus van 16.00 tot
18.00 uur en vrijdag 18 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 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
e-mail sturen naar info@udc.nl.

Omleidingsroute brom/fietsers tijdens
werkzaamheden rotonde Driehuizerkerkweg
Afgesloten wegvak

Omleiding Brom / Fietsers vanaf IJmuiden naar Driehuis
Omleiding Brom / Fietsers vanaf Driehuis naar IJmuiden

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.

12,19 en 20 augustus 2017
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid
Zaterdag 12 augustus 2017
Snuffelmarkt, Lange Nieuwstraat, IJmuiden
Speciaal voor kinderen
Op boerderij Zorgvrij in recreatiegebied Spaarnwoude worden voor
kinderen tot en met 12 jaar in de schoolvakantie allerlei leuke activiteiten georganiseerd. Zie ook www.informatieboerderijzorgvrij.nl.
Kijk voor meer informatie en de volledige evenementenkalender op
www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Infopagina
10 augustus 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is 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.
Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

lijk 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
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
29 juli 2017 tot en met 4 augustus 2017 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
Velserduinweg 50, legaliseren erfafscheiding (02/08/2017) 20975-2017
Strandweg 80, wijzigen gevel
(03/08/2017) 21105-2017
Velserbroek
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen stuk damwand (31/07/2017)
20658-2017
Velsen-Noord
Gildenlaan 10, plaatsen aanbouw
(zijkant) (30/07/2017) 20485-2017
Velsen-Zuid
’s Gravenlust 35b, constructieve wijziging (02/08/2017) 20905-2017
Driehuis
P.C. Hooftlaan 2, kappen boom

(31/07/2017) 20604-2017
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 67, vergroten woning (31/07/2017) 20703-2017
Duin- en Kruidbergerweg ong., herstellen hekpijlers (02/08/2017)
20906-2017
Huis te Wissenlaan 19, vergroten
woning en splitsen in appartementen (04/08/2017) 21122-2017
Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 17, constructieve
doorbraak
woning
(01/08/2017) 20716-2017
Wüstelaan 12, verbouwen woning
(04/08/2017) 21159-2017
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

lingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Velsen-Noord
Melklaan 41, plaatsen dakkapel
(02/08/2017) 15429-2017
IJmuiden
Elzenstraat 33, verbouwen woning
(02/08/2017) 15623-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten woning (01/08/2017) 17538-2017
Driehuis
Waterlandweg 1, plaatsen blokhut
(01/08/2017) 16040-2017
Velsen-Noord
Wijkermeerweg 5, plaatsen bijenpark (02/08/2017) 20445-2017.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepa-

Ontwerpbesluituitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het

de 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 Bur-

gemeester 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

voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 18 augustus 2017 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 meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder 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.
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 66
– brandveilig gebruik gebouw
(05/08/2017) 11099-2017.

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) onderstaan-

combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haar-

ningen - reguliere procedure

Anna van Burenlaan 15, uitbreiden
en renoveren woning, vervangen
dakbedekking (inclusief buurpand

Velserbroek
Hogemaad 81, plaatsen erfafschei-

van IJmuiden (03/08/2017) 158122017.

Oecumenische
koffieochtend
Driehuis - Op donderdag 17
augustus is er weer een oecumenische koffieochtend in
de parochiezaal van de Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg 113. Maandelijks wordt er koffie geschonken in een van de aangesloten kerken. Vanaf 10.00 uur
staat de koffie en thee klaar.
De koffieochtenden mogen
zich in een toenemende belangstelling verheugen. Belangstellenden kunnen de
kerk van binnen bekijken.
Er zijn onder meer gebrandschilderde ramen te bezichtigen die de tocht van Engelmundus vanuit Ierland naar
ons land beschrijven.

Negatief
zwemadvies

DFDS en ORCA steken handen uit
de mouwen tijdens Beach Cleanup
CA varen van mei tot en met
september mee aan boord
om vanaf het schip dieren te
spotten die in de Noordzee
leven. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden om in kaart
te brengen waar de dieren
voorkomen. Op basis van deze informatie worden, in samenwerking met de overheid, maatregelen genomen
om de dieren te beschermen.
In het ORCA Wildlife Centre aan boord van het schip
KING Seaways geven medewerkers van ORCA lezingen
aan de gasten van DFDS, om
hen meer te leren over het

wildlife in de Noordzee. Op
deze manier wil DFDS een
steentje bijdragen aan de
kennis over de Noordzee en
de dieren die er in leven.
,,Een reis over zee brengt je
dicht bij de natuur en we hopen op deze manier het bewustzijn van onze gasten te
versterken”, aldus general
manager Célèst Jansen van
DFDS Nederland.
Voor kinderen worden er ook
diverse activiteiten georganiseerd, om ook juist aan deze generatie kennis over de
natuur door te geven. (foto:
Stichting De Noordzee)

Velsen - De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft een negatief zwemadvies ingesteld voor de locaties De Watergeus en Naaktrecreatie
Spaarnwoude in Velsen-Zuid.
In het water is een blauwalgoverschrijding
geconstateerd. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord (RUD NHN) heeft
daarom, mede op advies van
de waterkwaliteitsbeheerder,
besloten een negatief zwemadvies in te stellen. Voor beide locaties gold al een waarschuwing vanwege blauwalg. Bij een negatief zwemadvies is zwemmen op die
plek slecht voor de gezondheid. Zwemmen wordt iedereen afgeraden. Zie ook www.
zwemwater.nl en in de appstore kan ook een app gedownload worden.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden
en renoveren woning, vervangen
dakbedekking (inclusief buurpand
Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 24, plaatsen dakkapel (03/08/2017) 12907-2017

wildlife in zee in gevaar.
Daarom steken wildlife-organisatie ORCA en ferrymaatschappij DFDS graag de
handen uit de mouwen om
het stuk strand tussen IJmuiden en Zandvoort schoon te
maken. Deze etappe (op 15
augustus) wordt gesponsord
door DFDS en is omgedoopt
tot DFDS Beach Cleanup.
Sinds een aantal jaar werkt
DFDS samen met ORCA,
een organisatie die zich inzet voor de bescherming van
dolfijnen en andere dieren
die in en op de Noordzee leven. Medewerkers van OR-

Driehuis
Marnixlaan 4, plaatsen dakkapel
(01/08/2017) 16819-2017

Velserbroek
Hogemaad 81, plaatsen erfafscheiPapenburghlaan 28, plaatsen erker
en dakkapel (03/08/2017) 158652017
nr. 13) (01/08/2017) 19120-2017
Bloemendaalsestraatweg 89, wijzigen tandprothesepraktijk naar fysiotherapiepraktijk (03/08/2017)
14023-2017

IJmuiden aan Zee - Deze
maand organiseert Stichting
De Noordzee voor de vijfde
keer op rij de Boskalis Beach
Cleanup Tour. Daarbij wordt
de hele Noordzeekust afvalvrij gemaakt.
Vrijwilligers leggen in 15 dagen in totaal 30 etappes af,
waarbij de ene helft in noordelijke richting loopt en de
andere helft richting zuiden. Deze grote schoonmaak
is hard nodig, want per 100
meter strand wordt gemiddeld 380 stuks afval aangetroffen.
De ‘plastic soep’ brengt het

lem, 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.

Nieuwjaarsduik op 1 januari 2018
van 12.00 tot 13.30 uur op het strand
van IJmuiden (03/08/2017) 158122017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
ding (01/08/2017) 16385-2017
Botter 35, plaatsen invalidenlift
(01/08/2017) 18771-2017
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