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Evenementen op 11, 18 en 19 augustus 2018

Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village

(Brom)fietsenstalling verplicht
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.
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Gevaarlijke situaties
Steeds vaker signaleren handhavers op het
strand dat kite- en windsurfers te dicht
langs de kust en door de recreatiezone varen. Ook de reddingsbrigade gaf bij de gemeente aan zich zorgen te maken over de
veiligheid van strandbezoekers. Door de recreatiezone surfen, is met name in de zomermaanden gevaarlijk voor de zwemmers
in die zone. Het gemeentebestuur heeft
daarom al eerder besloten om in de zomermaanden kite- en windsurfers in zone 1 op
het IJmuiderstrand niet langer toe te staan.
Kite- en windsurfers kunnen nog wel gebruik blijven maken van zone 3. Zie ook het
kaartje.

Zee

DH
ON
IJM

Vlis

2

NOORDZEE
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activiteitenstrand
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IJmuiderslag

Meer inzet handhavers
Het waarschuwen en verwijzen van de surfers naar de juiste zones heeft de afgelopen
tijd niet voldoende geholpen om de overtredingen en daarmee de gevaarlijke situaties terug te dringen. Daarom wordt de inzet
van handhavers verhoogd. De handhavers
spreken de kite- en windsurfers in eerste
instantie aan en geven een waarschuwing.
Bij herhaalde overtredingen kunnen zij boe-
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2. Lagetemperatuurverwarming (LTV)
Lagetemperatuurverwarming verwarmt
een zeer goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelijker
dan gewone cv. Als u in de toekomst de cvketel vervangt door een warmtepomp of
aansluiting op het (mogelijk toekomstig)
warmtenet, dan kunt u daar het LTV-systeem op aansluiten.

Meer informatie
De adviseurs van Duurzaam Bouwloket
geven gratis en onafhankelijk advies over
het verduurzamen van de woning, subsidie- en financieringsmogelijkheden en
betrouwbare bedrijven voor het uitvoeren
van maatregelen. U kunt contact opnemen per mail (info@duurzaambouwloket.
nl) of telefoon (072 -743 39 56). Op www.
duurzaambouwloket.nl kunt u ‘Velsen’ selecteren voor informatie over onze regio.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur
dan een e-mail aan Duurzaam Bouwloket
met het onderwerp ‘aanmelding nieuwsbrief ’ en vermeld uw postcode en huisnummer.
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1.Hoogwaardige isolatie
De basis voor een aardgasvrije woning is
goede isolatie. Door de schil (kozijnen,
glas, gevel, dak, vloer en bodem) van de
woning te isoleren, blijft de warmte binnen en gaan de stookkosten omlaag.

4. Elektrisch koken
Bent u van plan in de nabije toekomst de
keuken te vernieuwen? Denk er dan aan
om het gasfornuis te vervangen door een
inductiekookplaat.
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Enkele aanbevelingen van Duurzaam
Bouwloket :

3. Opwekken van duurzame energie
Met zonnepanelen kunt u zelf energie opwekken. Heeft u geen geschikt dak voor
de plaatsing van panelen? Dan kunt u er
bijvoorbeeld voor kiezen om zon- of windaandelen te kopen bij lokale energiecoöperaties.
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De komende jaren gaat er voor woningbezitters in Nederland een hoop veranderen. Na 2050 moeten alle woningen van het aardgas afgesloten zijn. De
overheid werkt aan een landelijke planning waarin staat welke wijken wanneer afgesloten moeten zijn van aardgas. Maar woningeigenaren kunnen nu
al aan de slag om de woning voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.

Op de brede stranden van Velsen is er
voldoende ruimte voor zowel de recreatieve strandbezoeker als beoefenaren
van sport. Voor de veiligheid van beide
zijn zones aangewezen voor recreatie en
voor sport. Na signalen over gevaarlijke
situaties, verhoogt de gemeente Velsen
nu de inzet van handhavers op de stranden.
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Gratis advies voor
aardgasvrije toekomst

Meer inzet handhavers op strand
lein

Duurzaam Bouwloket

Meer informatie
Via www.dancevalley.com en www.dutch-

valleyfestival.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 van de organisatie, of een e-mail sturen naar info@udc.
nl. (foto: Friso Huizinga)
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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.
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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.
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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 Spaarnwoude 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.

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 binnenkomt, om legitimatie kan worden gevraagd.

KEN NEM ERM

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.
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tes opleggen. De aangepaste zonering voor
kite- en windsurfers geldt in de zomerperiode (van 1 juli tot en met 1 oktober). Kijk voor
meer informatie ook eens op www.ijmuidenaanzee.nl.

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.

Zaterdag 11 augustus van 12.00 tot 23.00 uur
Dance Valley in Spaarnwoude

Zondag 12 augustus van 14.00 tot 20.00 uur
Parksessie Velserbeek

Zaterdag 11 augustus van 09.00 tot 16.00 uur
Snuffelmarkt op de Lange Nieuwstraat in IJmuiden

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.
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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

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.

Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Liniepad
46,
oprichten
(26/07/2018) 10289-2018

Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Genieweg 38, plaatsen pontonbrug en aanleggen in-/uitrit (02/08/2018 10259-2018

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 28 juli 2018 tot en met 3
augustus 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
Pruimenboomplein 40, plaatsen balkonbeglazing (30/07/2018) 10528-2018
Zwaanstraat 61, plaatsen erker (30/07/2018)
10629-2018
Andromedastraat 30, plaatsen erker
(29/07/2018) 10551-2018
Dirk Hartoghstraat 64, plaatsen dakopbouw
(31/07/2018) 10679-2018
Iepenstraat 19, legaliseren dakopbouw en
wijzigen gevel achterzijde (02/08/2018)
10808-2018
Velserduinweg 173, wijzigen winkelruimte
naar woning (31/07/2018) 10707-2018
Dirk Hartoghstraat 70, plaatsen dakopbouw
(01/08/2018) 10755-2018

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 6, plaatsen dakkapel
(30/07/2018) 10756-2018
Vlietweg 16, plaatsen gevelreclame
(02/08/2018) 10802-2018
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, kappen 12 bomen
(31/07/2018) 10704-2018
Wüstelaan
32,
vernieuwen
dak
(02/08/2018) 10816-2018 (gmeentelijk monument)
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 2, gebruiken kantine voor
BSO (01/08/2018) 10806-2018
Velserbroek
Watergentiaan 1, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (28/07/2018) 105282018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk

IJmuiden
Betelgeuzestraat 2, vergroten winkelpand
(31/07/2018) 8288-2018
Santpoort-Zuid
Nabij Schoterkerkpad en Van Dalenlaan te
Santpoort-Zuid, aanpassen overweg Santpoort-Zuid (31/07/2018) 8146-2018
Velsen-Zuid
Van Tuyllweg 21, schilderen woonhuis
(31/07/2018) 7448-2018 (gemeentelijk monument)
Velserbroek
Liniepad
53,
vervangen
(02/08/2018) 6095-2018

schuur

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek

tuinhuis

Ingekomen aanvraag standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Verkoop saté/broodjes, parkeerterrein Zeilmakerstraat m.i.v. 01/09/2018 (02/08/2018)
10778-2018
Ingekomen aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin)
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van 14 op 15 september
2018 (tussen 19:00 en 07:00 uur) met een
uitloop naar 20 september 2018 i.v.m. eventuele weersomstandigheden (28/07/2018)
10584-2018.

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 aangevraagd, 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
Cornelis Vreeswijkpad ong., herinrichten
terrein rondom borstbeeld (31/07/2018)
7299-2018

Vlierstraat
9,
plaatsen
dakopbouw
(31/07/2018) 9456-2018
Nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen paviljoen (Wikkelhouse) (02/08/2018) 91342018
De Ruijterstraat 158, plaatsen dakopbouw
(02/08/2018) 9431-2018

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen boom
(01/08/2018) 9787-2018

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, herstellen dak
en schoorstenen (31/07/2018) 9114-2018
(gemeentelijk monument)

Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Latin Village muziekfestival Spaarnwoude
op 19 augustus 2018 van 13.00 t/m 23.00 uur
(30/07/2018) 469-2018
Dance Valley, op 11 augustus 2018 van 12.00
tot 23.00 uur, Velsen Valley in Spaarnwoude
(30/07/2018) 28699-2017
Dutch Valley, op 18 augustus 2018 van 13.00
t/m 23.00 uur, Velsen Valley in Spaarnwoude (30/07/2018) 28773-2017

Velsen-Noord
Reyndersweg nabij beginpunt boardwalk,
inrichten maaiveldterrein t.b.v. plaatsen
verrekijker (31/07/2018) 6775-2018
Velsen-Zuid
Torenstraat
3,
plaatsen
aanbouw
(31/07/2018) 6813-2018
Van Tuyllweg 21, schilderen woonhuis
(01/08/2018) 7448-2018 (gemeentelijk monument)
Nabij Genieweg 36-38, gebruik weiland
voor parkeren, aanleggen 2 pontonbruggen
en maken in-/uitrit op de N202 (voor 3 evenementen) (06/08/2018)
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, plaatsen rookmelders (31/07/2018) 8485-2018 (rijksmonument)

Velserbroek
Mina Krusemanstraat 6, plaatsen dakopbouw (31/07/2018) 9430-2018

Geweigerde evenementenvergunning
APV artikel 2:17
Velsen-Noord
Circus Renz Berlin, circusvoorstellingen
veld bouwperceel Concordiastraat op 10 en
11 september 2018 van 09.00 t/m 20.00 uur
(31/07/2018) 9334-2018
Verleende vergunning voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 5:5

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg viaduct A22 oprit IJmuiden,
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van vrijdag 24 augustus 2018
op zaterdag 25 augustus 2018 (tussen 20.00
en 05.00 uur) (01/08/2018) 9872-2018
Bloemendaalsestraatweg 167 (Blekersduin) te Santpoort-Zuid
ontheffing werkzaamheden buiten werktijden in de nacht van 14 september 2018 op
15 september 2018 (tussen 19:00 en 07:00
uur) met een uitloop naar 20 september
2018 i.v.m.eventuele weersomstandigheden
(06/08/2018) 10584-2018
Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 4:5
IJmuiden
Lange Nieuwstraat t.o. Stals, verkoop snacks
tijdens oliebollenseizoen (02/08/2018)
7388-2018
Planetenweg t.o nr. 76, verkoop snacks
(02/08/2018) 7396-2018
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
Driehuis
Driehuizerkerkweg, exploiteren van een
mobiele frietkraam (02/08/2018) 90522018.

