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Broekbergenlaan in
voorjaar 2015 op de schop
De riolering in de Broekbergenlaan is aan vervanging toe. Gezien
de slechte staat van de verharding wordt ook het asfalt vervangen. Het wegprofiel blijft vrijwel
gelijk, met een totale wegbreedte
van 9,00 m inclusief fietsstroken
van 1,75 m. Voor de parkeervakken en de bomen is een nieuwe
verdeling gemaakt. De uitvoering
is gepland in het voorjaar 2015.

Inspraak
De bestaande bushalte komt te vervallen in verband met de toekomstige HOV-halte op een andere locatie.
Het voorlopig ontwerp met bijbehorend inspraakdocument is door het
college van burgemeester en wethouders vastgesteld en vrijgegeven
voor inspraak. Tot en met 25 september 2014 zijn het ontwerp en in-

spraakdocument in te zien op het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Ook zijn de stukken te downloaden. (http://www.velsen.nl/Meepraten-in-Velsen/Inspraakonderwerpen/Reconstructie-Broekbergenlaan.htm). Verder heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd op donderdag 11 september
2014 in Café-Brasserie De Wildeman, Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord. Inlopen is mogelijk tussen
16:30 en 19:30 uur.
Reactie
Schriftelijke reacties kunnen tot en
met 25 september 2014 worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak reconstructie Broekbergenlaan.

Opruimactie strand
levert 1257 kilo afval op
Ruim 100 mensen trotseerden afgelopen zaterdag 16 augustus
wind en regen om mee te doen aan
de opruimactie van het strand tussen Velsen-Noord en Castricum.
Op dit stuk strand van 12 kilometer lang is maar liefst 1257 kilo afval opgeruimd.

Van 1 t/m 31 augustus ruimt Stichting
De Noordzee de héle Noordzeekust
op. Begonnen in Cadzand en eindi-

gend op Schiermonnikoog. Afgelopen
weekend was de kust van Velsen aan
de beurt. Vooral op het strand tussen
Velsen-Noord en Wijk aan Zee bleek
veel afval te liggen, ruim 850 kili. Zeestromingen zorgen ervoor dat het afval uit zee juist hier terechtkomt.
Maar ook strandbezoekers hebben
veel afval achtergelaten. Alle vrijwilligers werden getrakteerd op een door
de gemeente Velsen en Beverwijk gesponsorde lunch. (foto: T. Miyazaki)

Informatiebijeenkomsten

Herstel kade NAM-terrein
Vanaf september starten de herstelwerkzaamheden aan de kade
van het terrein Grote Hout (NAM
kade) in Velsen-Noord. De gemeente Velsen organiseert dinsdag 2 september 2014 een informatiebijeenkomst voor de bewoners van Velsen-Zuid. Zij worden
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid verwacht. Inloop start
om 19.30 uur, de bijeenkomst begint om 20.00 uur. Omwonenden
uit Velsen-Noord zijn op woensdagavond 3 september 2014 welkom bij de vergadering van het
Wijkplatform Velsen-Noord in
het Wijksteunpunt Watervliet om
20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten geven
wij samen met de aannemer uitleg
over de werkzaamheden en bijbehorende bouwplanning. Uiteraard
kunt u er ook uw vragen stellen. De

gemeente Velsen heeft aannemersbedrijf Ploegam van den Biggelaar
uit Kerkdriel opdracht gegeven om
de kade van het terrein Grote Hout
(NAM kade) in Velsen-Noord te vernieuwen. Een Europese aanbestedingsprocedure ging hieraan vooraf.
Het gaat om een investering van de
gemeente met behulp van subsidie
van de provincie.
Een vernieuwde kade kan weer voor
tientallen jaren goed gebruikt worden. Maar de investering geeft ook
een positieve impuls aan de bouw en
de (haven)economie. Bij de Europese
aanbesteding is bovendien de voorwaarde van ‘social return’ gesteld.
Dit betekent dat mensen binnen dit
project de mogelijkheid krijgen om
werkervaring op te doen of een vak te
leren. De verwachting is dat de vernieuwde kade in juli 2015 opgeleverd
wordt.(foto: Reinder Weidijk)

Kunstenaars gezocht
De gemeente Velsen komt graag
in contact met professionele,
beeldende kunstenaars, die in
Velsen werkzaam en/of woonachtig zijn. Velsen wil inventariseren
of er onder deze specifieke doelgroep animo is voor samenwerking op culturele

Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om uw website te linken aan
die van de gemeente Velsen. Hebt u
interesse? Mail dan uw contactge-

gevens naar: kunst@velsen.nl onder
vermelding van ‘registratie werkveld
beeldende kunst’. Graag hierbij aangeven wat uw specifieke artistieke
richting is.
U kunt uw reactie ook sturen naar
gemeente Velsen, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling, t.a.v. Erna
Muntendam, Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld. (foto: gemeente Velsen)
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Zaterdag 30 augustus

Veilig naar school
Na de zomervakantie gaan veel
kinderen voor het eerst in lange tijd weer naar school. Dat is
even wennen. Voor de (brom)
fietsende kinderen, maar ook
voor andere weggebruikers. Het
is daarom van belang om extra
alert te zijn. Om iedereen op de
nieuwe verkeersdrukte te wijzen, voert Veilig Verkeer Nederland de campagne ‘De scholen
zijn weer begonnen’.

Velsen pakt dit serieus op. De gemeente besteedt veel aandacht
aan de verkeersveiligheid rond de
scholen en op de schoolroutes. Zo
is onder meer in de vakantieperiode de rotonde Santpoortse DreefHagelingerweg veiliger gemaakt
voor fietsers. Dit verkeersknooppunt maakt deel uit van een drukke schoolroute. Scholieren kunnen
hier nu op een apart fietspad hun
route vervolgen.

Verder organiseert de gemeente in
het nieuwe schooljaar verkeersgedragsprojecten. Hierdoor krijgen de
kinderen meer vaardigheid en leren
zij zich bewuster te gedragen in het
verkeer.
Uiteraard hebben ouders van
schoolgaande kinderen zelf de
grootste verantwoordelijkheid in
de verkeersopvoeding van hun kinderen. De verkeersveiligheid rond
de school wordt vaak in gevaar gebracht, omdat kinderen met de auto
worden opgehaald of weggebracht.
De vraag is of dit wel altijd noodzakelijk is. In veel gevallen is fietsen
zelfs sneller.
Voor alle weggebruikers geldt: draag
bij aan de verkeersveiligheid door
rekening te houden met het soms
onvoorspelbare gedrag van kinderen in het verkeer. Pas je snelheid
aan en geef het goede voorbeeld.

Verkeersmaatregelen
Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 30 augustus is
het Havenfestival IJmuiden. De
Trawlerkade wordt langs de Vissershaven 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 toestroom van automobilisten
zijn een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Op belangrijke punten staan verkeersregelaars. Parkeren is mogelijk in het Middenhavengebied.
Afsluiting Trawlerkade
De hele Trawlerkade wordt afgesloten voor autoverkeer. Hetzelfde geldt voor alle zijstraten van de
Trawlerkade. Vanaf donderdag 28
augustus worden de diverse podia
opgebouwd op de Trawlerkade. De
organisatie dringt erop aan om hier
alleen voor korte tijd te parkeren.

De afsluitingen en verkeersmaatregelen 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 augustus toch het evenementengebied
willen bereiken (bestemmingsverkeer), kunnen per mail een ontheffing aanvragen bij de organisatie, info@havenfestivalijmuiden.nl.
Fietsen
Het evenemententerrein is niet toegankelijk voor (brom)fietsers, behalve de ontheffingshouders. Een bewaakte fietsenstalling is te vinden
aan het begin van de Trawlerkade bij
het kantoor van de KNRM.
Openbaar vervoer
Buslijn 74 vanuit Heemskerk en
Beverwijk (via Pontplein, De Noostraat, Lange Nieuwstraat, Marktplein, Kennemerlaan en Oud-IJmuiden) heeft een halte op de Dokweg.
Vanaf hier is het festivalterrein binnen 2 minuten lopend te bereiken.

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.

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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-

gen die daarmee te maken hebben, kunt u een afspraak maken met één van de vakspecialisten via
14 0255.

noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 Contact Centrum: 14 0255.

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.

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
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 1
augustus tot en met 8 augustus
2014 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
Geen mededelingen.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Valckenhoeflaan 43, kappen boom
(13/08/2014) w14.000364.

Velserbroek
Korteweid 9, plaatsen kunststof kozijnen (12/08/2014) w14.000365.

Santpoort-Zuid
Litslaan
16,
kappen
boom
(10/08/2014) w14.000361;
Sportlaan 7 0033, plaatsen dagverblijf en tuinkas (10/08/2014)
w14.000362.

Velsen-Noord
Reyndersweg ong., wijzigen informatieborden
(13/08/2014)
w14.000366.

zenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg ong., kappen boom (14/08/2014) w14.000337.

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.

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De ver-

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

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning van rechtswege verleend voor:

IJmuiden
Kennemerplein 21B, toestaan permanente
kiosk
(18/08/2014)
w14.000267.

Velserbroek
Rosa Manusstraat ong., kappen
boom (18/08/2014) w14.000346;
Zocherplantsoen, kappen boom
(14/08/2014) w14.000348;
Tureluur ong., kappen boom
(14/08/2014) w14.000347;
Langemaad 35, plaatsen dakkapel
voorgevel (13/08/2014) w14.000298.

Driehuis
De Genestetlaan 32, kappen 4 bomen
(18/08/2014) w14.000352;
P.C. Hooftlaan ong., kappen 3 bomen
(19/08/2014) w14.000330.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Evenementen artikel 2:17 APV
24 augustus 2014, oldtimershow
Goodvibrations at the Beach , Kennemerboulevard te IJmuiden aan Zee
(15/08/2014) u14.007867.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Brederoodseweg
43,
plaatsen 16 lichtmasten (19/08/2014)
w14.000228;
Brederoodseweg 43, handelen in
strijd bestemmingsplan i.v.m. plaatsen 16 lichtmasten(19/08/2014)
w14.000229.

Rectificatie
In tegenstelling tot wat in de krant
van 31 juli 2014, onder “Verleende
omgevingsvergunning-uitgebreide
procedure” is gepubliceerd, is de verleende vergunning voor de seinpostweg 36 (plaatsen van tijdelijke
kantoorunits w14.000023) niet in te
zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

De Olmen 23F, plaatsen glazen panelen op balkon (18/08/2014)
w14.000203.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

Toepassing Belemmeringenwet Privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat met
ingang van maandag 1 september 2014 het verzoek van Tennet
TSO B.V. aan Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt
in het gemeentehuis van Velsen,
Dudokplein 1 te IJmuiden.
Dit betreft een verzoek om met
toepassing van de Belemmerin-

genwet Privaatrecht de rechthebbenden de gedoogplicht op
te leggen voor de aanleg en instandhouding van de 380 kVhoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in de gemeenten
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen

wordt er tevens een hoorzitting gehouden. De hoorzitting wordt geleid
door een door de minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen
persoon. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en
kan overleg worden gepleegd met de
verzoeker Tennet TSO B.V.

Overeenkomstig artikel 2, lid 4, van
de Belemmeringenwet Privaatrecht

De hoorzitting zal worden gehouden
in het gemeentehuis van Haarlem-

merliede en Spaarnwoude, Haarlemmerstraatweg 51 te Halfweg op
maandag 22 september 2014 om
10.30 uur.
De rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in
kennis gesteld.

