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Beweegplein bijna
klaar voor gebruik
Volgende week beginnen de 
scholen weer! Deze week wordt 
druk gewerkt aan het leggen van 
kunstgras en het plaatsen van de 
speeltoestellen op het beweeg-
plein bij de basisschool De Ze-
fi er (voorheen: De Zandloper) 
in IJmuiden. Het plan is om het 
beweegplein op feestelijke en 
sportieve wijze in gebruik te ne-
men.

Beweegplein
Vanaf de start van het nieuwbouw-
project De Ring lag er een wens van 
de scholen om het binnen- en bui-
tenschoolse sportaanbod met el-
kaar te verbinden. Een beweeg-

plein is een groot plein met inge-
richte vlakken dat uitnodigt om te 
gaan sporten, te spelen en te bewe-
gen. Op het plein komt een sport-
veldje met een renbaan erom heen, 
met daarnaast verschillende speel-
toestellen die uitdagen tot bewegen 
zoals een klim- en klauterparcours. 
De peuters krijgen een eigen plein-
tje en de rest van het plein wordt 
openbaar, zodat ook de buurt er ge-
bruik van kan maken. Op het plein 
komen bomen en diverse betonnen 
zitranden die aansluiten op de ar-
chitectuur van het gebouw. Het be-
weegplein is ook na schooltijd als 
speelplek openbaar toegankelijk. 
(foto: gemeente Velsen)

Wijkmobiels in de wijk
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan? 
Woont u er prettig? Of is de buurt 
onveilig? Dat wil het wijkteam 
graag weten en daarom komen 
ze met een wijkmobiel naar u toe. 
Op donderdagavond 20 augustus 
staat het wijkteam klaar aan de 
Boltjalk in Velserbroek.

In een wijkteam zitten politie, stich-
ting Welzijn, jongerenwerkers, wijk-
platforms, woningcorporaties en de 
gemeente. Zij zetten zich in om alle 
wijken van Velsen lee� aar te hou-
den en horen uw suggesties graag. 
Met al uw opmerkingen, vragen en 
ideeën over de lee� aarheid in de 

wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt 
er een kopje ko�  e of thee bij. 

De wijkmobiel staat er van 19.00 tot 
21.00 uur. Meer informatie of vragen 
bij Rob Plessius, relatiemanager ge-
meente Velsen: 0255-567369.

Afgelopen zaterdag legde bur-
gemeester Franc Weerwind bloe-
men bij het vissersmonument op 
de Kop van de Haven. Hier waren 
15 gedenkborden geplaatst met 
namen van omgekomen vissers.

“De zee geeft, maar neemt ook. De 
romantiek van het zilte water kent 
ook zijn keerzijde. De zee kan inkt-
zwart en ruw zijn. Achterblijvers we-
ten niet of degenen, die uitvaren ook 
daadwerkelijk terugkeren. Tussen 

1886 en nu kwamen 319 IJmuidena-
ren niet meer thuis, zij lieten het le-
ven in het belang van hun werk: de 
visserij. Dit is de plek om hen te eren 
en te herdenken”, sprak burgemees-
ter Weerwind. Vele mensen, onder 
wie een groot aantal nabestaanden 
van de omgekomen vissers, woon-
den de plechtigheid bij. Weerwind 
bedankte de initiatiefnemers Arie 
Zandwijk en Ardy Zwart van dit ge-
slaagde project. (foto: Reinder Wei-
dijk)  

Beperkte overtocht 
Noordzeekanaal
In verband met SAIL 2015 vaart 
woensdag 19, donderdag 20 en 
vrijdag 21 augustus slechts één 
pont.

Vanwege de grote drukte op het 
Noordzeekanaal tijdens de SAIL-
In Parade op woensdag 19 augus-
tus zal deze bovendien niet vol-
gens een dienstregeling varen.  De 
pont zal afvaren naar inzicht van 
de schipper.

Op donderdag 20 en vrijdag 21 au-
gustus vaart de veerboot volgens 
de oude dienstregeling. Dit bete-
kent dat de pont tussen 7.00 tot 
9.00 uur en tussen 15.00 tot 17.00 
uur ieder kwartier vaart en gedu-
rende de rest van de dag om de 20 
minuten.

Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!

De wijkmobiel
De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams 
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de  
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u 
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en 
sociaal is.

Wat?
In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie 
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de 
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aan-
wezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.  
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie. 
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen 
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar? 
De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan het Burg. Weertplantsoen in Santpoort-Noord. 

Wanneer?
De wijkmobiel komt naar uw wijk op vrijdag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager 
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Gedenkborden geplaatst

Ode aan de
omgekomen vissers
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Advies: laat de auto staan

Activiteiten en drukte rondom SAIL
Van 15 tot en met 23 augustus 2015 staat de gemeen-
te Velsen voor de 9e keer in het teken van SAIL Am-
sterdam 2015. Nieuw dit jaar is PreSail IJmond, die al 
op 15 augustus begint. In dit evenement is het Haven-
festival opgenomen. Vanwege de verwachte drukte 
worden verschillende (verkeers)maatregelen geno-
men door de gemeente Velsen. Hulpdiensten hebben 
uiteraard toegang tot het Noordzeekanaalgebied.

SAIL Amsterdam 2015
Woensdag 19 augustus en zondag 23 augustus is het 
Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam het de-
cor voor de in- en uittocht van SAIL Amsterdam 2015. 
Traditioneel komen veel mensen spontaan kijken naar 
deze in- en uittocht van de prachtige tall ships over het 
Noordzeekanaal. Bezoekers worden geadviseerd zoveel 
mogelijk met de (ov)fi ets, het openbaar vervoer of lopend 
naar het Noordzeekanaal te komen. Rondom het Noord-
zeekanaal zijn beperkte voorzieningen aanwezig zoals 
toiletten en drinkwater. Wij adviseren u om zelf drinkwa-
ter mee te nemen. Meer info: www.sail.nl.

PreSail IJmond
Voorafgaand aan de SAIL-In Parade wordt in IJmuiden 

de PreSail IJmond georganiseerd. Dit evenement bestaat 
uit het Havenfestival op 15 en 16 augustus en de PreSail 
op 18 augustus. Voor het programma en de verkeersmaat-
regelen op deze dagen kijkt u op www.presailijmond.nl. 
(foto’s: Ko van Leeuwen)

Gemeente 
Velsen
gewoon
bereikbaar
De gemeente is tijdens de Pre-
Sail en de SAIL In en SAIL Out 
(ook op zaterdag en zondag) 
te bereiken op telefoonnum-
mer 140255.

Het gemeentehuis is geduren-
de de PreSail (18 augustus) en de 
Sail In (19 augustus) tijdens kan-
tooruren gewoon geopend (8.30 
tot 17.00 uur).

Bij calamiteiten kunt u bellen 
met de politie 0900-8844 of in 
echte noodgevallen 112.
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Verkeersmaatregelen Havenfestival (15 & 
16 augustus)
Tijdens het Havenfestival bestaat het festi-
valterrein uit de Trawlerkade en de zijstraten 
daarvan in het middenhavengebied van IJmui-
den. Het festivalterrein wordt afgezet voor au-
toverkeer. En er kan worden geparkeerd in de 
Middenhavenstraat en in de ten zuiden daar-
van gelegen straten in het (midden)havenge-
bied. Volg de borden en de instructies van de 
verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen maandag (17 augus-
tus)
Op de maandag na het Havenfestival is er geen 
festivalprogramma. In principe zijn er daarom 
geen verkeersmaatregelen gepland. Wij ver-
wachten, omdat er al tall ships aanwezig zijn, 
toch veel kijkers. Bij grote drukte worden er 
mogelijk dezelfde maatregelen genomen als tij-
dens PreSail (zie hieronder). 

Verkeersmaatregelen PreSail (18 augus-
tus)
Tijdens PreSail op 18 augustus worden, naast 
de Trawlerkade, ook de Halkade en het Sluis-
plein bij het festivalterrein betrokken. Veel be-
zoekers lopen of fi etsen dan van de Trawlerka-
de naar de Halkade of vice versa. Daarom wordt 
op de tussenliggende Dokweg (het deel tussen 

de rotonde Halkade en de rotonde Haringkade) 
voor autoverkeer eenrichtingverkeer ingesteld 
in zuidelijke richting. De kans dat voetgangers 
en fi etsers in confl ict komen met autoverkeer is 
zo aanzienlijk kleiner. 

Tevens wordt de Halkade vanaf 11:00 uur ge-
deeltelijk afgesloten voor autoverkeer. Bootrei-
zigers voor de ferry naar Newcastle worden via 
de Margadantstraat naar de boot verwezen. 

Autoverkeer dat vanuit het havengebied IJmui-
den wil verlaten wordt omgeleid via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. Volg de borden en de instruc-
ties van de verkeersregelaars.

Verkeersmaatregelen SAIL-In Parade 
(Sail In) en SAIL Thank You Parade (Sail 
Out) (19 & 23 augustus)
Diverse wegen langs het Noordzeekanaal wor-
den gedurende Sail In (van 7:00-16:00 uur) en 
Sail Out (van 10:00-22:00 uur) afgesloten:
• Kanaaldijk (tussen Kerkstraat en Pontplein)
• De Geul;
• Kop van de Haven;
• Pontplein (alleen voetgangers en fi etsers wor-

den toegelaten op de pont. Voor gehandicap-
te bezoekers is er een parkeervoorziening. De 
kruising blijft toegankelijk voor autoverkeer);

• Het dorp Oud-Velsen inclusief aanliggende 
woonwijk;

• De Amsterdamseweg (N202) ten oosten van 
de afslag A22 (zowel Spaarnwoude via de 
Laaglandersluisweg als de HVC blijven be-
reikbaar);

• Het sluizencomplex (wordt eerder afgesloten: 
vanaf dinsdag 18-8 20:00 uur t/m woensdag 
19-8 16:00 uur. Zondag 23-8 afgesloten van 
10:00-22:00 uur);

De genoemde afsluitingstijden zijn onder voor-
behoud en kunnen indien nodig worden aange-
past. De omleidingsroute van en naar het ha-
vengebied van IJmuiden is het zelfde als tijdens 
PreSail. Verkeer verwijzen we via de Dokweg, 
het Pleiadenplantsoen, de Kruisberglaan en de 
Heerenduinweg. 

Bewoners van woningen en bedrijven die in af-
gesloten gedeelten van Velsen liggen krijgen 
een brief en een doorlaatbewijs (onthe�  ng) zo-
dat zij met de auto hun huis of pand kunnen be-
reiken.

Alle verkeersmaatregelen die ingesteld worden 
tijdens de evenementen van 15 t/m 23 augustus 
2015 en de bijbehorende plattegronden kunt u 
ook vinden op de websites: www.velsen.nl en 
www.presailijmond.nl.

Verkeersmaatregelen PreSail IJmond en SAIL

Rijkswaterstaat paviljoen
Op de Middensluisweg staat het 
Rijkswaterstaat paviljoen. Daar 
vind je informatie over twee gro-
te projecten in de omgeving van 
IJmuiden: de bouw van de nieu-
we zeesluis en de renovatie van 
de Velsertunnel.  Bedenk dat de 
tallships bij de volgende SAIL al 
door de nieuwe zeesluis varen. Er 
zijn maquettes, tekeningen en art-
impressions van de nieuwe sluis te 
zien.

In april 2016 gaat Rijkswaterstaat de 
Velsertunnel ingrijpend renoveren. 

Dat heeft grote gevolgen voor het 
verkeer in de omgeving. In het Rijks-
waterstaat paviljoen kan je zien hoe 
de verkeersstromen gaan lopen als 
de tunnel 9 maanden dicht is. 

Bereikbaarheid
Op 19 augustus is het sluizencom-
plex afgesloten voor doorgaand au-
toverkeer. Maar vanwege de te ver-
wachten drukte is het in ieder geval 
aan te raden om op de fi ets te komen. 
Er kan worden ‘geparkeerd’ in een 
van de fi etsenstellingen op het slui-
zencomplex. (foto: RWS)

Ku(n)st te zien in vishal
Tijdens PreSail IJmond zijn 35 
kustgezichten van Noord-Holland 
te zien in vishal D aan de Halkade 
4 in IJmuiden. Zaterdag 15 augus-
tus wordt de expositie o�  cieel 
geopend door wethouder Robert 
te Beest. De toegang is gratis.

De expositie wordt mogelijk ge-
maakt door de Provincie Noord-Hol-
land en de gemeente Velsen. Ook zijn 
er schilderijen te koop. Een unieke 
kans om een favoriet stukje Noord-
Holland te bemachtigen!

Sinds 2009 werkt de Stichting XXL 
Art aan het project Ku[n]stwerken. 
Met een vaste groep kunstenaars uit 

binnen- en buitenland wordt de Ne-
derlandse kust vastgelegd vanaf een 
boot. Dit gaat straks een panorama 
opleveren van de gehele kustlijn van 
Nederland. Te zien in 2017 in Rot-
terdam. Door de stijgende zeespie-
gel bereidt Nederland zich voor op 
de toekomst. Sommige schilderijen 
laten de kust zien vóór de ingrepen. 
Andere kunstwerken tijdens en na 
de kustverzwaring.(foto: XXL Art) 

Openingstijden
Vrij 14/8 17:00-21:00, za 15/8 en zo 
16/8 12:00-18:00, ma 17/8 12:00-
18:00 en di 18/8 11:00-23:00. Voor 
meer informatie: www.xxlart.com. 
(foto: Stichting XXL Art)
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Naast de wetten en verordeningen die normaal 
gesproken gelden, zijn er tijdens SAIL een aan-
tal aanvullende regels die gebaseerd zijn op 
de Verordening Sail 2015. De verordening Sail 
2015 is volgens de wettelijke voorschriften ge-
publiceerd in het elektronisch gemeenteblad 
van Velsen en op www.velsen.nl.

Het gebruik van drones
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het vliegen 
met drones tijdens Sail voor zowel privé als zake-
lijk gebruik niet toegestaan. Zo mag er op grond 
van de Regeling modelvliegen en Regeling op af-
stand bestuurde luchtvaartuigen niet gevlogen 
worden boven mensenmenigten, aaneengesloten 
bebouwing, waterwegen en industrie- en havenge-
bieden. Voor het zakelijk gebruik van drones is een 
certifi caat vereist. Het certifi caat kan men aanvra-
gen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Overnachten
Op grond van artikel 4:26 van de Algemene Plaat-

selijke Verordening van de gemeente Velsen is het 
niet toegestaan om te overnachten in campers, ca-
ravans of tenten buiten de reguliere kampeerter-
reinen. Er zijn binnen de gemeente Velsen ver-
schillende campings waar u wel kunt kamperen. 
Meer informatie kunt u vinden op www.vvvijmui-
denaanzee.nl.

Vaarregels
SAIL Amsterdam vindt plaats van 19 tot en met 
23 augustus 2015. Als u tijdens SAIL wilt varen, 
houdt u dan rekening met de vaarregels die gel-
den. Er zijn verschillende maatregelen getro� en 
om het scheepvaartverkeer tijdens SAIL veilig te 
laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer op het 
Noordzeekanaal, zijn er stremmingen, snelheids-
beperkingen van maximaal 6 kilometer per uur en 
geldt er een aanmeerverbod langs het Noordzee-
kanaal en op het IJ. Ook is het van belang dat men 
stuurboordwal (rechts) vaart. 

Tijdens de SAIL In op woensdag 19 augustus 2015 
geldt van 10:00 tot 17:00 uur een verplichte vaar-

richting van IJmuiden naar Amsterdam op het 
Noordzeekanaal, het IJ en de IJhaven (Oranjeha-
ven). Het is niet toegestaan tegen deze vaarrich-
ting in te varen, te kruisen of in te halen. Op zondag 
23 augustus 2015 is de SAIL Out en is de verplichte 
vaarrichting omgekeerd.

De sluizen van IJmuiden zijn op 19 augustus 2015 
tijdens de SAIL In gestremd voor overige scheep-
vaart. Op zondag 23 augustus van 19:00 tot 22:00 
uur zijn de sluizen van IJmuiden, met uitzondering 
van de Zuidersluis en Kleine sluis, gestremd in ver-
band met het vertrek van de tall ships.
Meer informatie over de vaarregels tijdens SAIL is 
te vinden op www.sail.nl en www.velsen.nl. 

Standplaatsen
Tijdens SAIL 2015 zijn langs het kanaal in Velsen-
Zuid vier standplaatsen aangewezen: één op de 
parkeerplaats links van de pont en drie standplaat-
sen in de omgeving van de Torenstraat in het gras. 
Buiten deze vier standplaatsen zijn er langs het ka-
naal geen tappunten of standplaatsen toegestaan.

Overige regels en maatregelen SAIL

Kijken naar de Sail In en Sail Out op andere plaatsen langs het Noordzeekanaal
Met het oog op de verwachte drukte in de gemeente Velsen en de beperkte parkeergelegenheid  publiceren wij ook een overzicht van het gehele Noordzee-
kanaalgebied. Op deze overzichtskaart zijn ook parkeerplaatsen e.d. aangegeven.
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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 vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee 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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 1 
augustus 2015 tot en met 7 augus-
tus 2015 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Geen mededelingen. 

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 
 
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 16, kappen 
2 bomen (05/08/2015) 12941-2015.
 
Velserbroek
Geen mededelingen. 

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 waarbin-
nen zij op de volgende aanvraag die-
nen te beslissen, verlengd met zes 

weken:

IJmuiden
Kennemerstrand 174, legaliseren 
zonwering (10/08/2015) 8677-2015;
Kievitlaan 28,plaatsen dakkapel 
(06/08/2015) 9700-2015;
Kromme Mijdrechtstraat 12, ver-
groten 2e verdieping (06/08/2015) 
9712-2015.

Velsen-Noord
Dijckmanstraat 2, verbouwen kerk 
tot woonruimte met kantoorruim-
te aan huis (07/08/2015) 9900-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen,Postbus 
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). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, aanpassen 
brandscheiding (05/08/2015) 9991-
2015.

Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Anna van Burenlaan 16, kappen 2 bo-
men (11/08/2015) 12303-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Rabobank fi etsdag op 13 september 
2015 (10/08/2015) u15.004235.




