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Burgerzaken gesloten
Maandag 22 augustus is Burger-
zaken 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 ge-
woon – op afspraak – terecht op het 
gemeentehuis.  Excuses voor het 
ongemak. Voor alle andere zaken 
is het gemeentehuis gewoon open.

Kleur op het Dudokplein
IJmuiden is rauw aan zee, maar op 
het Dudokplein zorgen de zomer-
planten en heesters voor kleur en 
fl eur.

Een bonte verzameling van vas-
te planten in diverse kleuren maakt 
van dit plein een kloppend hart, 
waar Velsenaren graag vertoeven. 
De werkzaamheden aan het Dudok-
plein zijn  zomer 2015 afgerond. Het 
riool is vervangen, terwijl   boven-
gronds het plein een opknapbeurt 
heeft ondergaan.  Nieuwe bestrating, 

plantenbakken, straatmeubilair én 
kunstwerken zijn aangebracht.  Zo  
siert het vernieuwde plein met haar 
zeven poortjes de ingang van het ge-
meentehuis.  De planten en heesters 
zijn in de daarvoor bestemde bakken 
geplant. Op de bakken zijn houten 
zitelementen geplaatst.  Veel  men-
sen maken hier gebruik van. Ze rus-
ten even uit, eten een broodje en ge-
nieten.  Het vernieuwde Dudokplein 
draagt de naam van de befaamde ar-
chitect van het gemeentehuis: Wil-
lem Dudok. (foto: gemeente Velsen)

Verkeersinformatie Dutch Valley en Latin Village
Zaterdag 20 augustus is er Dutch 
Valley Festival en op zondag 21 au-
gustus Latin Village. Beide evene-
menten worden georganiseerd in 
Velsen Valley in Spaarnwoude. U 
moet echter wel rekening houden 
met ernstige verkeershinder ko-
mend weekend.

Verkeersinformatie
Om de doorstroming op de aanslui-
ting N202 (Amsterdamseweg) - afrit 
A22 te bevorderen is de N202 vanuit 
Velsen alleen bereikbaar via de N208 
en de A22. Omwille van de bereik-
baarheid van de N202 gelden de vol-
gende verkeersmaatregelen: de N202 
is bereikbaar via de N208 en de A22. 
Vanuit IJmuiden is de N202 uitslui-

tend bereikbaar via de korte omlei-
dingsroute D. Ook woningen, woon-
boten en bedrijven in Spaarnwoude 
blijven bereikbaar vanuit Velsen via 
de korte omleidingsroute D. 

De fi ets-en wandeltunnel (Tacitus-
tunneltje), onder de snelweg A9-A22 
is tijdens het evenement opengesteld. 
Fietsers moeten gebruik maken van 
de daarvoor ingerichte, grote stalling. 
Meer informatie op: www.dutchval-
leyfestival.nl en www.latinvillage.
nl.  Voor aanvullende vragen bel 020-
4936050 of mail info@udc.nl.

Het alom bekende evenement Dance 
Valley is zaterdag rustig verlopen.  
(foto: Friso Huizinga)

Aanvragen woningisolatie
Het aantal subsidieaanvragen 
voor woningisolatie is behoor-
lijk gestegen. Gezien het nog be-
perkt beschikbare budget in veel 
gemeenten én de deadline van 
30 november 2016 raadt Omge-
vingsdienst IJmond inwoners van 
de gemeenten Beverwijk, Uit-
geest, Heemskerk en Velsen aan 
om zo spoedig mogelijk hun aan-
vraag in te dienen.

Wees er snel bij
Bij Omgevingsdienst IJmond stro-
men de subsidieaanvragen voor di-
verse gemeenten binnen. ‘We zien 
een enorme stijging in de aanvra-
gen. Isolatie is een slimme eerste 
stap om energie te besparen en in-
woners gaan massaal aan de slag’, 
laat Niels Tijhuis, projectmede-
werker bij OD IJmond, weten. ‘Er 
is echter nog beperkt budget’. Sub-
sidieaanvragen worden pas toege-
kend zodra het gereedmeldingsfor-
mulier inclusief factuur binnen is. 
Dat kan tot 30 november 2016 of zo-
lang er budget is.

Aanvragen
Wanneer u kiest voor dak-, vloer- 
en gevelisolatie en/of voor isolatie-
glas komt u in aanmerking voor de 
subsidie. Het is ook mogelijk met te-
rugwerkende kracht subsidie aan te 
vragen, wanneer u na 1 januari 2014 
de woningisolatie heeft laten aan-
brengen. Haalt u de ondergrens van 
€1.500,- niet? U kunt nu samen met 
uw buren of andere inwoners van uw 
gemeente een aanvraag indienen zo-
dat u daar wel aan voldoet.

Voor meer informatie, voorwaarden 
en indienen van aanvragen kunt u te-
recht op www.wijwonenwijzer.nl en 
voor meer informatie over maatre-
gelen kunt u terecht op www.duur-
zaambouwloket.nl.



Infopagina

18 augustus 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

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 combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorzie-

ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Edisonstraat 5, wijzigen voorge-
vel en legaliseren appartementen 

(16/08/2016) 5331-2016

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 19, plaatsen twee 
dakkappellen (16/08/2016) 10241-
2016

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Geen mededelingen

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen

Velserbroekloop op 26 augustus 
2016, start- en fi nishlocatie het Pol-
derhuis te Velserbroek (15/08/2016) 
12402-2016 
Evenementenvergunning voor het 
houden van voetbalwedstrijden, 
speelseizoen 2016-2017, Rabobank 
IJmond stadion, Minister van Hou-
tenlaan te Velsen-Zuid (11/08/2016) 
14951-2016.

Bekendmakingen algemeen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 6 au-
gustus 2016 tot en met 12 augustus 
2016 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Diezestraat 21, plaatsen dakkapel 
(08/08/2016) 15785-2016

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 1, plaatsen 2 hel-
lingbanen bij perron 1 en 2 en kappen 
boom (09/08/2016) 15840-2016
Overbildtweg 11, plaatsen dakop-

bouw (11/08/2016) 16035-2016

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 65, plaatsen bad-
kamerraam (11/08/2016) 16036-
2016

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.

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-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: raad.velsen.nl.
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Mededeling
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft in zijn vergadering van 
14 juni 2016 vastgesteld:

- de leidraad invordering gemeente-
lijke belastingen Velsen 2016;

- het kwijtscheldingsreglement 2016;
- het incassoreglement 2016.  

Ter inzage
De tekst van leidraad is in het elek-
tronisch gemeenteblad gepubliceerd.  
De leidraad, het kwijtscheldingsre-

glement en het incassoreglement lig-
gen ter inzage bij de balie van het ge-
meentehuis.

Kapmelding
IJmuiden:

Bonekampstraat voor nr 1: 1 linde; 
Reden: niet vitaal meer.

Van Speijkstraat voor nr 47: 1 lijster-
bes; Reden: bijna dood.

Velserbroek:

De Vliet, tegenover nr. 6, 8, 10 t.o. 
Gerstland en Ossenland en bij de 
lichtmasten nr. 2 en 4: 11 bomen. Re-
den: i.v.m. het uitdunnen van de bo-

menrij langs het fi etspad en water-
kant en het verwijderen van slech-
te meerstammige en scheefgegroei-
de bomen.
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Vierde fase Lange 
Nieuwstraat van start

IJmuiden - Maandag is de 
vierde fase van de werkzaam-
heden aan de Lange Nieuw-
straat van start gegaan. 
Het gaat om het weggedeelte 
tussen de Velserduinweg en 
Plein 1945. Behalve nieuwe 
bestrating en de aanleg van 
vrijliggende fietspaden wordt 
de riolering vervangen en het 
winkelgebied opgeknapt. Het 
gedeelte waar gewerkt wordt 
is afgesloten met hekken. Het 
autoverkeer wordt zoveel mo-
gelijk omgeleid via de Zee-
weg, Heerenduinweg en het 
Gijzenveltplantsoen. Fietsers 
en bromfietsers kunnen ge-
bruikmaken van de omlig-
gende straten. De winkels en 

woningen zijn bereikbaar via 
loopplanken.
Het weggedeelte tussen het 
Markplein en de Velserduin-
weg is sinds een aantal we-
ken weer opgesteld, maar 
doorrijden is hier nog niet 
mogelijk. De Spaarnestraat is 
ook weer open. Hierdoor is de 
Merwedestraat weer éénrich-
tingsverkeer. Tijdens de werk-
zaamheden worden de buslij-
nen 3, 74, 75 en 82 omgeleid. 
Zie www.connexxion.nl.
Fase 4 is naar verwachting in 
november klaar. Daarna vol-
gen nog fase 5 (Plein 1945, 
december-februari) en fase 6 
(Velserduinplein, maart-juli). 
(foto: Friso Huizinga)

Santpoort-Zuid - ‘t Bredero-
de Huys heeft een grote op-
knapbeurt gehad. Op zaterdag 
27 augustus van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen geïnteresseer-
den dit komen bewonderen. 
De voorzitter van de Vereni-
ging Santpoorts Belang ver-
richt rond 14.30 uur de fees-
telijke heropening. In de Poor-
terszaal van ’t Brederode Huys 
wordt het programma voor het 
seizoen 2016/2017 gepresen-
teerd. Een aantal docenten is 
aanwezig om u te informeren 
over de door hen te geven cur-
sussen. Naast de vele bekende 
cursussen op het gebied van 
onder meer bewegen, bridge, 
kunst en cultuur, muziek en ta-
len bieden zij ook dit jaar weer 
een aantal nieuwe cursussen 
aan: een cursus collages ma-
ken, zilversmeden, de cursus 
digitale fotografie (hoe maak 
ik mooiere foto’s) en een aan-
tal cursussen en workshops 
breien en knuffels maken. 
Voorts is er aan aantal cursus-
sen meditatie en mindfulness. 
De cursussen geschiedenis en 
kunstgeschiedenis zijn ook dit 
jaar weer van een hoog niveau. 
Eens in de maand op zondag-
middag kunt u heerlijk komen 
zingen. Het programma biedt 
verder elf interessante lezin-
gen met onderwerpen als De 
race naar het Witte Huis, Mu-
ziek in de Gouden Eeuw en 
Surrealisme in het Boijmans. 
Het gezamenlijk bereiden en 
genieten van gerechten uit 
bijvoorbeeld de Italiaanse, de 
Indonesische en de Japan-
se Keuken behoort eveneens 
tot de mogelijkheden. Zie ook 
www.santpoortsbelang.nl.

Santpoorts 
Belang houdt 

open huis

Water- en springpret bij 
buurthuis De Brulboei IJmuiden - Donderdag 25 
augustus van 13.00 tot 16.00 
uur zijn alle kinderen tot 12 
jaar welkom in buurthuis De 
Brulboei. 
In afwachting van het weer 
kijken zij het nog even aan 
of er inderdaad een buikg-
lijbaan en andere waterspel-
letjes op het terras komen te 
staan. Ook het aantal kinde-

ren is natuurlijk van belang! 
Daarom vragen zij of u de 
kinderen toch wel wilt opge-
ven. Dit kan via daniellavan-
delft@welzijnvelsen.nl. 
Graag even aangeven met 
hoeveel kinderen u komt en 
de leeftijd vermelden. De 
kosten van deze leuke mid-
dag bedragen 2 euro per 
kind. 

Bibliotheek Velsen 
bruist dit najaar!

Velsen - De agenda van Bi-
bliotheek Velsen voor het na-
jaar is bekend. Een ruim aan-
bod aan activiteiten voor 
jong en oud met Bruisende-
avonden, exposities, handige 
diensten en meer.
Nieuw in het aanbod is ‘De 
Bieb Bruist’. Iedere maand 
organiseert Bibliotheek Vel-
sen een bruisende avond vol 
workshops, lezingen en pre-
sentaties in de bibliotheek 
in IJmuiden. Fajah Lourens 
geeft bijvoorbeeld een lezing 
over gezond afvallen en slan-
ke recepten. En tijdens een 
workshop Kunstgeschiedenis 

wordt het wereldberoemde 
werk ‘Het aards paradijs’ van 
Brueghel en Rubens uit 1615 
bekeken en besproken. Voor 
een gezellig avondje uit zit je 
goed bij Bibliotheek Velsen. 
Ook zijn er dit najaar aller-
lei nieuwe terugkerende ac-
tiviteiten, zoals het Brei- en 
haakcafé en een inloop-
spreekuur over opruimen.
Nieuwsgierig geworden? 
Haal de folder met alle activi-
teiten op een rij in één van de 
vestigingen van Bibliotheek 
Velsen, of check de agenda 
op de website. Tot ziens in de 
bieb!

Natuurexcursie bij Tata
IJmuiden - Op zondag 11 en 
zondag 25 september organi-
seren Tata Steel en PWN van 
10.00 tot 12.00 uur een ex-
cursie op het terrein van het 
staalbedrijf. Samen met een 
boswachter van PWN wordt 
een wandeling gemaakt door 
onder meer natte duinvallei-
en en meer dan 100 jaar oud 
bos.
Het terrein van Tata Steel 
herbergt veel bijzondere 
planten en dieren, waaron-
der een kolonie oeverzwa-
luwen, zeldzame orchideeën 
en vlinders als de in ons land 

sterk bedreigde argusvlinder. 
Tata Steel geeft de natuur de 
ruimte en is onlangs een sa-
menwerking met natuurbe-
heerder PWN aangegaan om 
de natuurwaarden op het ter-
rein en in de omgeving ver-
der te versterken. Aanmel-
den kan via www.tatas-
teel.nl>verantwoord-staal-
maken>milieu?excursie. 
Maximaal twee personen per 
aanmelding. Minimumleef-
tijd: 12 jaar. Aanmeldingen 
worden op volgorde van bin-
nenkomst behandeld. (foto: 
Tata Steel)




