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Evaluatie na gewenningsperiode

Bekendmakingen in
elektronisch gemeenteblad
Vanaf 1 januari 2014 worden alle
officiële bekendmakingen in het
elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Ze worden voorlopig ook nog gepubliceerd in de
Jutter/de Hofgeest – in ieder geval tot een evaluatie eind 2014/
begin 2015. Dat hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten.

Vanaf 1 januari 2014 zijn overheden zoals gemeenten verplicht
de bekendmaking van hun verordeningen elektronisch te publiceren, stelt de Wet Elektronische
Bekendmaking. De gemeente Velsen
zal naast de verordeningen ook de
formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen en beleid
elektronisch publiceren. De gemeente meent onder andere dat op
deze wijze informatie snel en kosteloos toegankelijk wordt gemaakt

voor inwoners, bedrijven en instellingen.
De bekendmakingen worden ook
nog in de huis-aan-huisbladen
de Jutter en de Hofgeest gepubliceerd. Eind 2014/begin 2015 wordt
die gang van zaken geëvalueerd, als
burgers ervaring hebben opgedaan
met het elektronische gemeenteblad. Dan spreekt het college over
de vraag of publicatie van de bekendmakingen in de Jutter en de
Hofgeest kan worden beëindigd.
Ook vóór 1 januari 2014 zullen de
bekendmakingen in het elektronisch gemeenteblad worden gepubliceerd, maar deze bekendmakingen hebben nog geen formele status. Het elektronisch gemeenteblad
is te vinden op de homepage van de
website van de gemeente Velsen in
de kolom ‘Direct naar’.

Plannen winkelcentrum
Lange Nieuwstraat
Meer horeca met terrassen in de
zon, opgeknapte panden, een
warme sfeer – plannen genoeg
voor de ‘Lange Nieuw’ in IJmuiden. De gemeente gaat aan de
slag.

In de Lange Nieuwstraat doe je niet
alleen je dagelijkse boodschappen,
maar ga je ook winkelen voor je plezier; het is een leuke plek om je te
vermaken – over deze ambitie heeft
de gemeente Velsen met de winkeliers en andere belanghebbenden gesproken, zowel individueel als in een
gezamenlijke bijeenkomst op 3 juli. De belangrijkste aandachtspunten zijn dat er meer horecamogelijkheden moeten komen met terrassen
in de zon en dat al het vastgoed in het
gebied moet worden opgeknapt. Met
dat laatste gaat de gemeente aan de
slag. Er komt een ontwerp voor de
herinrichting van het openbaar gebied en een gezamenlijk ontwerp om
de winkelpuien en luifels te verbeteren.

Daarnaast wordt begin 2014 de gehele Lange Nieuwstraat aangepakt.
Naast het vernieuwen van de riolering wordt de straat veiliger ingericht en voorbereid als onderdeel
van het HOV-tracé tussen Haarlem
en IJmuiden aan Zee. Deze werkzaamheden en het opknappen van
het winkelgebied zullen zo goed mogelijk op elkaar worden aangesloten.
De gemeentelijke panden in het
winkelgebied tussen Plein 1945
en Marktplein zullen in het eerste
kwartaal 2014 aangepakt worden. De
gemeente hoopt dat dit ook de andere eigenaren van het vastgoed op de
Lange Nieuw enthousiast maakt om
hun panden op te knappen. De ideeen van winkeliers voor de inrichting
van het openbaar gebied – zoals gratis parkeren voor auto’s, visserij als
thema en een warme sfeer met groene elementen – worden meegenomen bij het maken van het ontwerp.
Hiervoor komt de ontwerpgroep in
september voor het eerst bijeen.

De Ring is een samenwerkingsverband van gemeente Velsen en Stichting BBV

Informatieavond De Ring
In De Ring in Zeewijk komen sporters en leerlingen in de toekomst
onder één dak. Er is een eerste
ontwerp gemaakt. Daar kunnen
belanghebbenden en belangstellenden maandag 26 augustus in
sporthal Zeewijk hun mening over
geven.

In ‘De Ring’ krijgen sporthal Zeewijk, basisschool de Zandloper en
peuterspeelzaal Humpie Dumpie
nieuw onderdak. In de ontwikkeling
van dit project is nu een belangrijke
stap gezet. Pellikaan Bouwbedrijf BV
gaat het complex bouwen en heeft nu
een eerste ontwerp gemaakt.

De gemeente Velsen en Stichting
Bijzonder Basisonderwijs Velsen
nodigen u van harte uit om naar het
ontwerp te komen kijken op maandagavond 26 augustus 2013. Van
19.30 tot 20.00 uur kunt u binnenlopen en om 20.00 uur start de bijeenkomst die zal duren tot 21.00 uur. Er
is gelegenheid om vragen te stellen
en uw reactie op het ontwerp te geven. De locatie is de sporthal Zeewijk
aan de Eenhoornstraat 2 te IJmuiden. De direct omwonenden zijn uitgenodigd, maar de bijeenkomst staat
open voor iedereen. Meld u aan voor
de informatiebijeenkomst en/of de
nieuwsbrief via dering@velsen.nl.

Campagne in volle gang

De scholen beginnen weer
In deze periode beginnen de
scholen weer. Vanaf maandag 19
augustus de basisscholen, een
week later het voortgezet onderwijs. De campagneborden ‘De
scholen zijn weer begonnen’ worden in Velsen geplaatst – voor de
veiligheid van iedereen in het verkeer.

Achter de tekst op de borden schuilt
de vraag aan automobilisten en andere weggebruikers om rekening te
houden met kinderen die weer naar
de school gaan. De eerste drie maanden na de zomervakantie gebeuren
er relatief veel verkeersongevallen
waar schoolgaande kinderen tot 14
jaar bij betrokken zijn.

Na de vakantie moet iedereen weer
wennen aan het drukke verkeer. Kinderen zijn nog vol van de vakantie
en het begin van een nieuw schooljaar. Veel kinderen lopen of fietsen
een nieuwe route naar een nieuwe school. Ook volwassenen moeten weer wennen aan schoolgaande kinderen in het verkeer. Met deze
campagne wil Veilig Verkeer Nederland hen hierop attent maken. Want
hoe meer rekening we houden met
elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!
Meer informatie over het gedrag van
kinderen in het verkeer op www.velsen.nl; daar staan ook tips voor veilig verkeer.
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Met PIN afval betalen
Gaat u vanaf 1 september grof
huishoudelijk afval naar het afvalbrengstation brengen waar
u voor moet betalen? Neem
dan uw PINpas mee, want contant betalen kan dan niet meer.

Wie grof huishoudelijk afval
kwijt moet, gaat naar het afvalbrengstation. De eerste 500 kilo is in principe gratis. Voor een
aantal soorten afval moet worden
betaald, omdat de verwerking
daarvan duur is.
Wie meer dan 500 kilo brengt,
moet ook betalen. Tot nu toe kon
dat contant. Met ingang van 1
september kan er alleen nog met
PIN worden betaald en is er geen
contant geld meer bij het afval-

brengstation uit oogpunt van veiligheid.
Wat gratis en niet gratis mag
worden ingeleverd, staat op de
digitale afvalkalender. Met postcode en huisnummer kunnen inwoners van Velsen en Heemskerk inloggen op www.hvcinzameling.nl. Bij het tabblad ‘Contact’ staan adres en openingstijden van het afvalstation. Het gehele overzicht van de verschillende soorten afval en de daarbij behorende kosten staat hier ook bij.
Met vragen kunt u terecht bij de
klantenservice; op kantoortijden
te bellen op 0800-0700 en via de
mail te bereiken op klantenservice@hvcgroep.nl.

Van Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud A9 van
augustus tot in oktober
Rijkswaterstaat doet groot onderhoud aan de A9 vanaf knooppunt Velsen tot en met afslag
Heemskerk. Van half augustus tot begin oktober 2013 worden de voegovergangen vervangen en krijgt de weg een nieuwe
laag asfalt. Het verkeer moet rekening houden met omleidingen
en extra reistijd.

Het asfalt op de A9 is verouderd en
aan vervanging toe. Daarom brengt
Rijkswaterstaat een nieuwe laag
aan op de weg in de richting Alkmaar en op de oostelijke op- en afrit Heemskerk (richting Alkmaar).
Ook worden de voegovergangen
vervangen – de voegen tussen de
verschillende wegdekplaten. Daarnaast zijn er onderhoudswerkzaamheden aan viaduct Communicatieweg over de A9 ter hoogte van
afslag Heemskerk. Alle werkzaamheden vinden plaats in augustus,
september en oktober 2013.
De werkzaamheden zijn als volgt
gepland:
• 14 augustus-8 september: tussen knooppunt Velsen en verzorgingsplaats Twaalfmaat
• 9-21 september: tussen verzorgingsplaats Twaalfmaat en afslag
Heemskerk

• 27-30 september: weekendafsluiting op- en afrit Heemskerk
(vanuit Amsterdam en richting
Alkmaar
• 4-5 oktober: afrit Heemskerk
• 14 augustus-8 september: tussen knooppunt Velsen en verzorgingsplaats Twaalfmaat
Tijdens de werkzaamheden zijn
er minder rijstroken beschikbaar.
De Wijkertunnel en de op- en afrit
Beverwijk op de A9 (richting Alkmaar) zijn af en toe tijdelijk afgesloten.
Op de A9 richting Amsterdam vinden de werkzaamheden plaats in
drie nachten:
• donderdag 29 augustus 20.00 uur
tot en met vrijdag 30 augustus
05.00 uur
• vrijdag 30 augustus 20.00 uur
tot en met zaterdag 31 augustus
05.00 uur
• zaterdag 31 augustus 19.00 uur
tot en met zondag 1 september
09.00 uur
In de komende weken staat in deze Infopagina en op de website van
Velsen waar er aan de A9 wordt gewerkt. De werkzaamheden duren
uiterlijk tot 7 oktober.

Feest op zaterdag 31 augustus

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het
Havenfestival IJmuiden. De Trawlerkade wordt langs de Vissershaven van IJmuiden omgetoverd tot
festivalterrein. Er zijn zeer gevarieerde optredens en de haven ligt
weer vol met prachtige schepen.
Het volledige programma staat
op www.havenfestivalijmuiden.nl
en wordt uitgedeeld bij de infostand aan het begin van de Trawlerkade.

11.00 tot 24.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Voor de veiligheid van wandelend en
fietsend publiek en om de toestroom
van publiek dat met de auto komt
in goede banen te leiden, wordt een
aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan
verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het middenhavengebied.

Fietsen
Op het evenemententerrein mogen
geen (brom)fietsers komen, behalve
de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden aan
het begin van de Trawlerkade bij het
kantoor van de KNRM.

Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf woensdag 28
augustus worden de diverse podia opgebouwd op de Trawlerkade.
Verzoek van de organisatie is daar
alleen voor korte tijd te parkeren,
want zaterdag 31 augustus moet de
kade autovrij zijn. De afsluitingen
en verkeersmaatregelen zijn van
kracht op zaterdag 31 augustus van

Extra informatie voor bedrijven
rond de Trawlerkade en de Halkade
Bedrijven en bewoners die op 31 augustus met voertuig het evenementengebied in willen (d.w.z. bestemmingsverkeer), kunnen een ontheffing aanvragen bij de organisatie.
Verzoeken moeten per mail naar info@havenfestivalijmuiden.nl.

Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en OudIJmuiden) heeft een halte op de
Dokweg. Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te
bereiken. Vanaf Amsterdam (achter Centraal Station) vaart elke 40
minuten de draagvleugelboot van
Connexxion naar IJmuiden; zie ook
www.Connexxion.nl. Vandaar kunnen reizigers op het Pontplein overstappen op buslijn 74.

Omgaan met hangjongeren
Maandag 9 september 2013 organiseert het Wijkteam Velserbroek (woningcorporaties, politie, Stichting Welzijn, en de gemeente Velsen) een informatie /
trainingsbijeenkomst over ‘omgaan met hangjongeren’.

Een groep jongeren staat bij u in de
straat met fietsen en brommertjes
her en der geparkeerd. Ze maken
lawaai en rommel. Eigenlijk wilt u
dat ze weg gaan maar u durft ze niet
aan te spreken. Veel mensen durven dat niet. Voor je het weet krijg
je een grote mond of nog erger.
Herkent u deze situatie? Kom dan
naar de informatiebijeenkomst
van het wijkteam Velserbroek en
leer omgaan met hangjongeren.
Opvoedkundige Hans Kaldenbach

geeft informatie over straatcultuur
en geeft tips voor buurtbewoners
en voorbijgangers. Met een acteur
worden situaties nagespeeld en geoefend.
Wanneer en waar
De bijeenkomst vindt plaats op
maandag 9 september in het Polderhuis, Vestingplein 58 te Velserbroek. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en duurt tot 22.00 uur. De
ontvangst is om 19.00 uur.
Aanmelden
Wilt u komen? Meldt u zich vóór 30
augustus 2013 aan bij AWV Eigen
Haard via telefoonnummer 025553 57 86. Dan heeft u een gereserveerde plaats. LET OP: er is maar
plaats voor 100 personen in de zaal,
dus tijdige aanmelding is gewenst!
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Bekendmakingen
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.

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 het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluiten 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 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 www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
10 augustus 2013 tot en met 16
augustus 2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor
een omgevingsvergunning op
grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Havenkade 13, in oude staat terugbrengen woning (13/08/2013)
w13.000301
Halkade 44, herinrichten corridor
achter bedrijfshallen (15/08/2013)
w13.000307
Lekstraat 20, plaatsen dakopbouw
(16/08/2013) w13.000309
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 78, plaatsen dakkapel (13/08/2013) w13.000304
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 57, plaatsen
overkapping over rollover-wasstraat (13/08/2013) w13.000306
Zinneveltlaan 28, plaatsen dakkapel (13/08/2013) w13.000302
Driehuis
Driehuizerkweg 43, kappen boom
(13/08/2013) w13.000305
Velserbroek
Omgeving
Mina
Krusemanstraat, kappen 42 laanbomen
(15/08/2013) w13.000308
Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, verwijderen
rijwielstalling en bouwen lashal
(13/08/2013) w13.000303

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.
Ontwerpbesluiten paracommerciële horecabedrijven
De Burgemeester van Velsen
maakt bekend dat hij het voornemen heeft voor de volgende instellingen een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) te verlenen. Deze ontwerpbesluiten liggen met ingang van 26
augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tijdens deze periode
van terinzagelegging kan een belanghebbende bij dit besluit naar

keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen het
ontwerpbesluit. Zienswijzen moeten worden gericht aan de burgemeester 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. Het betreft de volgende ontwerpbesluiten:
Zorgbalans Zorginstellingen:
De Moerberg, u13.007577
W.F. Vissershuis, u13.007584
Breezicht, u13.007587
Velserduin IJmuiden, u13.007588
Velserduin Driehuis, u13.007590
Huis ter Hagen, u13.007591

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.

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

IJmuiden
Keetberglaan 304, kappen boom
(20/08/2013) w13.000262
Tuindersstraat 132, plaatsen uitbouw op bestaande uitbouw
(20/08/2013) w13.000239

Velserbroek
H. Reptonstraat 68, plaatsen 2 dakkapellen (14/08/2013) w13.000232

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan
ong.,
oprichten
buurthuis en 11 appartementen
(13/08/2013) w13.000152
Marowijnestraat 22, plaatsen dakkapel (15/08/2013) w13.000246
Kerkerinklaan 37, kappen boom
(20/08/2013) w13.000273

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 78, kappen boom
(20/08/2013) w13.000276

Besluiten Horeca/APV/Evenementen
Verkoop vuurwerk APV art. 2:56
Hagelingerweg 210 Santpoort, 28,

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Driehuis
Waterloolaan ong., kappen 2 bomen
(20/08/2013) w13.000263
Duin en Kruidbergerweg 1, kappen 2
bomen (20/08/2013 w13.000245
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Besluiten (vervolg)
30 en 31 december 2013, u13.007451
(15/08/2013)
Standplaats APV art. 5:18
Kennemerplein ong. IJmuiden, ingenomen vrijdag van 1-09-2013 tot
31-12-2013, U13.007262, (15/08/

2013)
Inzameling / Collecte APV art. 5:13
Stichting Matthias, 2 tot 8 maart
2014 gemeente Velsen, u13.007459
(15/08/2013)

Vrijstelling winkeltijden verordening artikel 5
Marktplein 27 IJmuiden, nacht
16/17 september 2013 middernacht
openstelling van 00:00 uur tot 1:00
uur, u13.007478 (15/08/2013)

Evenementen APV art. 2:17
Kindervrijmarkt , 28 september 2013, omgeving Torenstraat,
Middendorpstraat,
Hoofdbuurtstraat, Meervlietstraat en eventueel Noorderdorppad in Velsen-Zuid,
U13.007030 (15/08/2013).

Inventarisatie t.b.v. Bestemmingsplan Velsen-Noord
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor Velsen- Noord.

Plangebied
Het gebied omvat de woonkernen van Velsen Noord, Sportpark Rooswijk en
een klein deel van het bedrijventerrein Grote Hout. In het noorden loopt het
plangebied tot aan de gemeentegrens met Be-verwijk. In het Oosten grenst
het gebied aan de A22, in het westen globaal tot aan de bedrijventerrei-nen.
Zie ook bijgaande afbeelding.

Aanleiding
De directe aanleiding om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te
stellen komt voort uit:
• de wens om het aantal bestemmingsplannen waaruit de plangebieden
thans in planologisch opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één bestemmingsplan;
• de wens om de bestaande voorschriften/plankaarten te uniformeren en te
globaliseren, zodat er een eenduidige juridische systematiek komt voor het
hele plangebied.
• het feit dat diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar, waardoor
er wettelijk gezien aan-leiding is om ze te actualiseren.
Inventarisatie initiatieven in het plangebied
Om bij het opstellen van het hierboven genoemde bestemmingsplan rekening te kunnen houden met toekomstige ontwikkelingen, vragen wij iedereen die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete plannen en ideeën
heeft, deze aan de gemeente kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij
om fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en bouwen) maar het
kan ook gaan om een trans-formatie in het gebruik.
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn
van de gemeente Velsen. Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente. In onze reactie zullen wij aangeven of en op wel-ke wijze de voorgestane ontwikkelingen bij het opstellen van het bestemmingsplan meegenomen
zul-len worden.
Wilt u een initiatief indienen?
Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid mogelijk te beschrijven en te
voorzien van kaartmateri-aal. U dient uw initiatief binnen vier weken na publicatiedatum in te dienen bij het college van Bur-gemeester en Wethouders
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. Vermeld in uw reactie dat het de
‘inventarisatie bestemmingsplan Velsen Noord’ betreft.

Elektronisch gemeenteblad
Op 20 augustus 2013 heeft het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
definitief het besluit genomen om
vanaf 1 januari 2014 alle officiële

bekendmakingen – mits wettelijk
toegestaan – te publiceren in het
elektronisch gemeenteblad.

Aanvullend zullen de bekendmakin-

gen ook gepubliceerd blijven worden
in de huis-aan-huisbladen de Jutter
en de Hofgeest. Deze laatstgenoemde wijze van publiceren zal pas worden beëindigd wanneer uit een eva-

luatie is gebleken dat het publiceren in de huis-aan-huisbladen niet
langer nodig is. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.velsen.nl.

