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Opruimactie op het strand
Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stich-
ting De Noordzee de héle Noord-
zeekust op. Begonnen in Cadzand 
en eindigend op Schiermonnikoog. 
De kust van de gemeente Velsen is 
dit weekend aan de beurt, dus help 
je mee?

Op vrijdag 15 augustus is de etappe 
Zandvoort naar IJmuiden. Startpunt: 
strandpaviljoen Thalassa in Zand-
voort. Finish: Beach Inn (IJmuider-
slag). Op zaterdag 16 augustus begint 
de etappe Velsen-Noord naar Castri-
cum. Startpunt: strandpaviljoen Tim-
boektoe in Velsen-Noord. Aanvang el-
ke dag: 10.00 uur. Vrijdag sponsort ge-
meente Bloemendaal de lunch en za-
terdag de gemeenten Velsen en Bever-
wijk. Iedereen is van harte welkom.

Je kunt je ook aanmelden voor een 
halve dag of een andere etappe. Vo-

rig jaar werd samen met 563 vrijwil-
ligers 6590 kilo afval van het strand 
gehaald. Per dag wordt gemiddeld 10 
tot 12 kilometer strand schoonge-
maakt. Dat kan niet met een handje-
vol mensen! Daar is dagelijks de hulp 
van tientallen deelnemers voor no-
dig. Houd je van een fysieke uitda-
ging, wil je graag samen met vele an-
deren een unieke prestatie neerzet-
ten en heb je zin in een gezellige dag 
op het strand? Meld je dan nu aan 
voor een etappe van de Boskalis Beach 
Cleanup Tour 2014. Vele handen ma-
ken licht werk. Het is ook mogelijk om 
spontaan naar strandpaviljoen Tim-
boektoe (etappe Velsen-Noord/Cas-
tricum) of strandpaviljoen Thalas-
sa in Zandvoort (etappe Zandvoort/
IJmuiden) te komen. Meer info en/of 
digitaal aanmelden: www.noordzee.
nl/tour/#sthash.195SAsqz.dpuf. (fo-
to: Gemeente Velsen)

Zaterdag 30 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is het 
Havenfestival IJmuiden. De Traw-
lerkade wordt langs de Vissersha-
ven van IJmuiden omgetoverd tot 
festivalterrein. De haven ligt vol 
met prachtige schepen, terwijl er 
op de wal diverse optredens zijn. 
Voor het  volledige programma 
zie: www.havenfestivalijmuiden.
nl . Deze wordt ook uitgedeeld bij 
de infostand aan het begin van de 
Trawlerkade.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend en 
fietsend publiek en voor de juiste toe-
stroom van automobilisten zijn een 
aantal verkeersmaatregelen getrof-
fen. Op belangrijke punten staan ver-
keersregelaars. Parkeren is mogelijk 
in het Middenhavengebied.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgeslo-
ten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt 
voor alle zijstraten van de Trawler-
kade. 
Vanaf donderdag 28 augustus wor-
den de diverse podia opgebouwd 
op de Trawlerkade. De organisatie 
dringt erop aan om hier alleen voor 
korte tijd te parkeren.  

De afsluitingen en verkeers-
maatregelen zijn van kracht op 
zaterdag 30 augustus van 11.00 
tot 24.00 uur.

Extra informatie voor bedrijven 
rond Trawlerkade en Halkade
Bedrijven en bewoners die op 30 au-
gustus toch het evenementengebied 
willen bereiken (bestemmingsver-
keer), kunnen per mail een onthef-
fing aanvragen bij de organisatie,  in-
fo@havenfestivalijmuiden.nl.

Fietsen
Het evenemententerrein is niet toe-
gankelijk voor (brom)fietsers, behal-
ve de ontheffingshouders. Een be-
waakte fietsenstalling is te vinden 
aan het begin van de Trawlerkade bij 
het kantoor van de KNRM.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en Be-
verwijk (via Pontplein, De Noostraat, 
Lange Nieuwstraat, Marktplein, 
Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) 
heeft een halte op de Dokweg. Van-
af hier is het festivalterrein binnen 
2 minuten lopend te bereiken. (foto: 
Gemeente Velsen)

Werk aan de weg
Velserbeek
Op het landgoed Velserbeek in Vel-
sen-Zuid worden van maandag 18 
t/m woensdag 20 augustus asfalte-
ringswerkzaamheden uitgevoerd. In 
deze periode is het park niet of be-
perkt bereikbaar voor auto’s vanaf 
de Parkweg. Bezoekers kunnen par-
keren nabij de ingang Van Tuyllweg 
of nabij Oud-Velsen.

’t Spijk/Hofgeesterweg
Op woensdag 20 augustus komt er 
nieuw asfalt op de fietsstroken van 
’t Spijk en een deel van de Hofgees-
terweg in Velserbroek. Beide wegen 
zijn dan voor alle verkeer afgesloten.

Kleeflaag
Houd u er rekening mee dat er al-
tijd eerst een kleeflaag wordt op-
gespoten voordat het nieuwe asfalt 
wordt aangebracht. Wij raden u af 
de weg vroegtijdig te betreden. Pas 
ook op met uw huisdieren. Verder 
kunnen er enige resten in de berm 
terecht komen. Controleer daarom 
uw schoeisel voordat u een pand of 
voertuig betreedt.

Mocht u per ongeluk kleefresten 
aan uw schoeisel of kleding krijgen, 
dan kunt u de aannemer (BAM-we-
gen) advies vragen om dit te verwij-
deren.
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Jonge aanplant voor 
zieke kastanjebomen
Een groot aantal paardenkastan-
jes in de gemeente Velsen is de af-
gelopen jaren besmet geraakt met 
de bloedingsziekte. Diverse kas-
tanjebomen zijn al verwijderd of 
staan op de nominatie, waardoor 
het straatbeeld kan veranderen. 
Voor zover mogelijk worden nieu-
we bomen aangeplant.

Schimmelinfectie
Naast deze besmettelijke bloedings-
ziekte is ook een aantal paardenkas-
tanjes geïnfecteerd met een schim-
melinfectie, veroorzaakt door de ho-
ningzwam en oesterzwam. Deze bo-
men worden dan van binnenuit ‘op-
gegeten’. De schimmeldraden tasten 
het hout aan en maken het zacht en 
sponzig, waardoor de sterkte van het 
hout afneemt en grote takken spon-
taan kunnen uitbreken. Dat komt de 
veiligheid op straat niet ten goede. 
Deze bevindingen zijn de uitkomst 
van een rapportage door een onaf-
hankelijk adviesbureau met als con-
clusie om deze bomen onmiddellijk 
te rooien.

Kapvergunning 
Vanwege het grillige verloop van 
de ziekte en het acute  gevaar, dat 
de zieke kastanjeboom kan opleve-
ren  vraagt de gemeente een zogehe-
ten noodkap aan. Via een persbericht 
zijn in diverse dag- en weekbladen de 
rooiwerkzaamheden aangekondigd. 
Dit heeft helaas niet kunnen voorko-
men dat bewoners  van de Van Rijs-
wijkstraat in Velsen-Noord en de 
Brederoodseweg in Santpoort-Zuid 

onaangenaam verrast waren door de 
snelle kap in de vakantie periode. De-
ze bewoners hebben inmiddels een 
brief ontvangen.

Herplant
Op de meeste locaties worden nieu-
we bomen aangeplant. Omdat de 
bacterie nog enkele jaren in de grond 
actief blijft, worden op plekken waar 
paardenkastanjes stonden geen 
nieuwe paardenkastanjes geplant. 
Deze jonge bomen zullen direct op-
nieuw besmet raken. In de getroffen 
straten wordt gezocht naar nieuwe 
boomsoorten, passend bij de straat. 
Het kan zijn dat er door gebrek aan 
ruimte of door de vele kabels en lei-
dingen ondergronds geen plaats is 
om een nieuwe boom te planten op 
dezelfde plek. Er wordt dan gekeken 
of er in de omgeving plaats is voor 
een vervangende boom.

De scholen beginnen weer
Na de zomervakantie gaan veel kin-
deren voor het eerst in lange tijd 
weer naar school. Dat is even wen-
nen. Voor de (brom)fietsende kin-
deren, maar ook voor andere weg-
gebruikers. Het is daarom van be-
lang om extra alert te zijn. Om ie-
dereen op de nieuwe verkeersdruk-
te te wijzen, voert Veilig Verkeer 
Nederland de campagne ‘De scho-
len zijn weer begonnen’.

Velsen pakt dit serieus op. De gemeen-
te besteedt veel aandacht aan de ver-
keersveiligheid rond de scholen en op 
de schoolroutes. Zo is onder meer in 
de vakantieperiode de rotonde Sant-
poortse Dreef-Hagelingerweg veiliger 
gemaakt voor fietsers. Dit verkeers-
knooppunt maakt deel uit van een 
drukke schoolroute. Scholieren kun-
nen hier nu op een apart fietspad hun 
route vervolgen.

Verder organiseert de gemeente in het 
nieuwe schooljaar verkeersgedrags-
projecten. Hierdoor krijgen de kinde-
ren meer vaardigheid en leren zij zich 
bewuster te gedragen in het verkeer.

Uiteraard hebben ouders van school-
gaande kinderen zelf de grootste ver-
antwoordelijkheid in de verkeersop-
voeding van hun kinderen. De ver-
keersveiligheid rond de school wordt 
vaak in gevaar gebracht, omdat kinde-
ren met de auto worden opgehaald of 
weggebracht. De vraag is of  dit wel al-
tijd noodzakelijk is. In veel gevallen is 
fietsen zelfs sneller.

Voor alle weggebruikers geldt: draag 
bij aan de verkeersveiligheid door re-
kening te houden met het soms on-
voorspelbare gedrag van kinderen in 
het verkeer. Pas je snelheid aan en geef 
het goede voorbeeld.

• Kies een veilige route. Zorg er-
voor dat dit de vaste route wordt. 
Het is niet vanzelfsprekend dat 
dit ook de kortste route is.

• Oefen de route vooraf met je 
kind (vooral ook voor brugklas-
sers). Op zoek naar een rus-
tig moment? Fiets de route dan 
eerst op zondag. Over het alge-
meen is het dan minder druk op 
de weg. 

• Zorg ervoor dat de bagage veilig 
meegenomen kan worden. Dat 
wil zeggen in een rugzak of in 
een fietstas achterop. 

• Waarschuw je kind:  nooit met 
drie of meer naast elkaar fietsen. 
Ook al is het nog zo gezellig, dit 
levert onnodige gevaren op. Geef 
zelf altijd het goede voorbeeld. 
Met 2 naast elkaar mag alleen als 
dat anderen niet hindert.

• Zorg altijd voor een veilige fiets. 
Werken de remmen goed en doet 
de verlichting het nog? Check de 
fiets van je kind aan de hand van 
de Checklist fietscontrole op de 
site van VVN.

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 bestem-
mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak 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 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact 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 op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

Vijf tips van VVN



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl14 augustus 2014

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 
augustus tot en met 8 augustus 
2014 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Grote Beerstraat 15, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) en vergroten dak-
kapel (achtergevel)(04/08/2014) 
w14.000356;
IJsselstraat 6, plaatsen dakopbouw 
(02/08/2014) w14.000351.

Driehuis 
De Genestetlaan 32, kappen 4 bo-
men (03/08/2014) w14.000352.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 4, plaatsen hoekdakka-
pel (06/08/2014) w14.000360;
Spanjaardsberglaan 9, vergroten ga-
rage (02/08/2014) w14.000350.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Langs Noordzeekanaal t.h.v. Noor-
derdorppad, plaatsen 2 infoborden 
(05/08/2014) w14.000357;
‘s Gravenlust 29, plaatsen balkonhek 
(06/08/2014) w14.000358.

Velserbroek
Korteweid ong., kappen 6 bomen 
(04/08/2014) w14.000353;
Klipper 3, plaatsen beschoeiing 
(05/08/2014) w14.000359;
Mina Krusemanstraat 33, plaatsen 
dakkapel (01/08/2014) w14.000349.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvra(a)
g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

IJmuiden
Kennemerplein 21B, toestaan 
permanente kiosk (11/06/2014) 
w14.000267;
Oranjestraat ong., oprichten 27 
appartementen (16/06/2014) 
w14.000272.

Aanvragen

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-

gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Zuiderkruisstraat ong., kappen 6 bo-
men (12/08/2014) w14.000313.

Driehuis
P.C. Hooftlaan ong., kappen 2 bomen 
(12/08/2014) w14.000332.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan ong., kappen boom 
(12/08/2014) w14.000333.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 2 
bomen (12/08/2014) w14.000309;
Anna van Saksenlaan 11, kappen 

boom (12/08/2014) w14.000319;
Bloemendaalsestraatweg 5, plaat-
sen dakkapel voorgevel (11/08/2014) 
w14.000285.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Doelmanstraat ong., kappen boom 
(12/08/2014) w14.000331;
Wijkeroogpark, kappen 2 bomen 
(12/08/2014) w14.000339;
Van Rijswijkplantsoen, kappen 2 bo-
men (12/08/2014) w14.000338;
Schulpweg 23, kappen 2 bomen 
(12/08/2014) w14.000311.

Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, veranderen 
terreinafscheiding (12/08/2014) 
w14.000318;
Waterwegbree 3, kappen boom 
(12/08/2014) w14.000294;
Schoener 51, plaatsen carport 
(12/08/2014) w14.000301;
Grote Boterbloem 25, kappen 2 bo-

men (12/08/2014) w14.000305;
Rosa Manusstraat 8, plaatsen dak-
kapel achtergevel (07/08/2014) 
w14.000286.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
29 augustus 2014, Velserbroek-
loop, door Velserbroek (06/08/2014) 
u14.006327.

Standplaats artikel 5:18 APV
Canopusplein , donderdag tot en met 
zaterdag van 1 september tot 1 febru-
ari 2015, verkoop bloemen en plan-
ten (11/08/2014) u14.008079.

Rectificatie
De aanvraag omgevingsvergun-
ning, oprichten garage/berging, 
Kerkweg 48A te Santpoort-Noord 
(w14.000268) is, in  tegenstelling tot 
wat in de krant van 7 augustus 2014 
gepubliceerd is, niet verleend maar 
geweigerd op 31 juli 2014.

Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Zuid
Onderstaande tekst is op 7 au-
gustus j.l. gepubliceerd in het 
electronisch gemeenteblad. Aan-
vullend wordt deze bekendma-
king in week 33 in de Jutter en de 
Hofgeest geplaatst. 

Burgemeester en wethouders ma-

ken bekend dat de gemeenteraad 
van Velsen in zijn vergadering van 
26 juni 2014 het bestemmingsplan 
“Santpoort-Zuid” gewijzigd (idn: 
N L . I M R O.0 4 5 3. B P 170 0 S A N T-
POORTZU1-R001) heeft vastge-
steld. Het ontwerp-bestemmings-
plan “Santpoort-Zuid” heeft hieraan 

voorafgaand vanaf 7 februari 2014, 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze ter-
mijn zijn zienswijzen ingediend.

Het plangebied betreft de gehele 
kern van Santpoort-Zuid met uit-
zondering van Blekersduin.  Het be-

stemmingsplan Santpoort-Zuid is 
een nieuw bestemmingsplan die 
verschillende bestaande bestem-
mingsplannen vervangt. 

Krachtens artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, ligt het vast-
gestelde bestemmingsplan “Sant-
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Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Zuid (vervolg)

Inloopbijeenkomst reconstructie Broekbergenlaan
Het college heeft het voorlo-
pig ontwerp met bijbehorend in-
spraakdocument Reconstructie 
Broekbergenlaan te Santpoort-
Noord vrijgegeven voor inspraak. 
Dit ontwerp is op de website www.
velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op don-
derdag 11 september 2014, van 16.30 
tot 19.30 uur in Café-Brasserie De 
Wildeman, Hoofdstraat 142 te Sant-
poort-Noord. Hier wordt u in de ge-
legenheid gesteld het ontwerp in te 

zien, vragen te stellen en opmerkin-
gen te geven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en 
met 25 september 2014 worden ge-
stuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 

465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak Reconstructie Broekber-
genlaan.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen hebben be-
sloten:

De fiets/bromfietspaden behoren-
de bij de volgende wegen op te hef-
fen door middel van het verwijderen 
van de borden G12a en aan te wijzen 
als verplichte fietspaden door mid-
del van plaatsing van de borden G11 
zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-
glement verkeersregels en verkeers-
tekens 1990:

o het deel van de Santpoortse Dreef 

ten oosten van de rotonde Hage-
lingerweg te Santpoort-Noord;

o naamloze weg gelegen tussen de 
Santpoortse Dreef en Spekken-
wegje/Rijksweg te Santpoort-
Noord;

o het deel van de Velserbroekse 
Dreef tussen de Dreefbrug en de 
Lange Sloot te Velserbroek;

o de doorsteek tussen Broekerdreef 
en Velserbroekse Dreef te Velser-
broek;

o de doorsteek tussen Lieskamp, 
Kromme Driemaad en Velser-
broekse Dreef te Velserbroek;

o het deel van De Kamp tussen Hof-
geester Eijnde en de Velserbroek-
se Dreef te Velserbroek.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de datum waarop het besluit elektro-
nisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan wor-
den ingezien bij de receptiebalie, 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscou-
rant. Deze advertentie is bedoeld als 
extra service.

poort-Zuid” voor een ieder met in-
gang van 8 augustus 2014 ter inza-
ge. Het vastgestelde bestemmings-
plan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het 
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 uur 
tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Een 
exemplaar van het vastgestelde be-
stemmingsplan is tevens in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan 

is ook te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig ziens-
wijzen bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de ge-
meenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter in-
zage is gelegd, kan daartegen binnen 
zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. 

Voor zover bezwaren bestaan te-
gen de door de gemeenteraad aan-
gebrachte wijzigingen kan door be-
langhebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de 
hier bovengenoemde termijn. Hier-
voor 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  beroeps-
termijn. Het instellen van beroep 
schorst de werking van het besluit 
niet. Belanghebbenden  die beroep 
hebben ingesteld kunnen verzoe-
ken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het 
beroepschrift een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in wer-
king voordat op het verzoek is be-
slist.

Omleiding route gevaarlijke stoffen
Vanwege werkzaamheden aan de 
spoorwegovergang op de Noor-
dersluisweg in Velsen-Noord 
wordt deze weg, tussen de Pont-
weg en de Staalhavenweg, af-

gesloten voor het verkeer van 
maandag 18 augustus 7:00 uur 
tot vrijdag 22 augustus 2014 
16:00 uur.

Voor de bereikbaarheid van Ta-
ta Steel, de veerpont en bedrijven-
terreinen Velsen-Noord II t/m IV 
wordt een omleidingsroute inge-
steld via de Lijndenweg/Basisweg/ 

Wijkermeerweg/Concordiatraat. 
Het college heeft besloten om deze 
route gedurende genoemde periode 
ook aan te wijzen als route voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen.




