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Enquête voor ondernemers
Het ondernemersloket is sinds 
een aantal maanden langer open 
en de medewerkers van het Klant 
Contact Centrum zijn het eerste 
aanspreekpunt. Hoe bevalt onder-
nemers dat? Dat wil de gemeen-
te Velsen graag van hen weten via 
een enquête.

Sinds 1 december 2012 kunnen on-
dernemers tijdens de reguliere ope-
ningstijden van het stadhuis terecht. 
Het Klant Contact Centrum (KCC) 
verzorgt dan het eerste contact. Als 

het nodig is, spelen zij vragen door 
naar het ondernemersloket.

De gemeente Velsen wil graag weten 
hoe die gang van zaken ondernemers 
bevalt. Van 1 september tot 1 janua-
ri 2014 krijgen de ondernemers die 
contact hebben met de gemeente 
daar een aantal vragen over voorge-
legd. De vragenlijst staat op het digi-
tale ondernemersloket www.velsen.
nl/loketten/ondernemersloket. In 
het eerste kwartaal van 2014 worden 
de resultaten bekendgemaakt.

Kastanjebloedingsziekte
Minstens tien kastanjes in de ge-
meente Velsen zijn dit jaar dood-
gegaan door de kastanjebloe-
dingsziekte. De gemeente gaat ze 
opruimen.

In de gemeente Velsen staan veel 
kastanjebomen; een aantal daarvan 
is besmet met de kastanjebloedings-
ziekte. De ziekte, die wordt veroor-
zaakt door een bacterie, ontwikkelt 
zich grillig. Het is moeilijk te voor-
spellen of een aangetaste boom dood 
zal gaan. De gemeente Velsen volgt 
bij de bloedingsziekte in kastanjes 
het landelijke beleid: de bomen laten 
staan tot ze daadwerkelijk dood zijn.

Dit jaar zijn er minstens tien gesneu-
veld, meer dan in andere jaren. Wel-
licht dat het extreme weer in de af-
gelopen periode daar een rol in heeft 
gespeeld. De dode bomen worden in 
het najaar verwijderd, omdat ze een 
gevaar kunnen zijn voor hun omge-
ving.

Wie een dode kastanje ziet, kan dat 
melden bij het Klant Contact Cen-
trum van de gemeente (tel. 0255-

567200) of via de website van Vel-
sen (homepage, middelste kolom: 
‘ik wil… melding doorgeven over de 
openbare ruimte’).

Meer informatie via www.vwa.nl, de 
Voedsel- en Warenautoriteit van het 
Ministerie van Economische Zaken. Controleactie in

havengebied IJmuiden
Samen met politie, agentschap 
Telecom, de Belastingdienst en 
de douane heeft de gemeente 
Velsen op 23 augustus een con-
troleactie in het havengebied van 
IJmuiden uitgevoerd. Het is on-
derdeel van een reeks van contro-
les die gaan plaatsvinden.

Vrijdag 23 augustus 2013 heeft er in 
het havengebied van IJmuiden een 
integrale controle plaatsgevonden. 
Bij deze controle zijn diverse ple-
ziervaartuigen gecontroleerd. Naast 
naleving van de scheepvaartwet-
geving is hierbij ook gekeken naar 
eventuele diefstal, heling, overtre-
dingen van fiscale regels en zijn al-
coholcontroles gehouden. 

Tijdens de controle zijn 37 vaartui-
gen en 40 personen gecontroleerd. 
Alle vaartuigen en personen zijn on-
derworpen aan een uitgebreide con-
trole door de diverse samenwer-
kende ketenpartners. Door de poli-
tie, het agentschap Telecom en de 
Belastingdienst en Douane zijn di-
verse overtredingen geconstateerd, 
waaronder overtredingen van het 
afmeerverbod, gebreken aan de ma-
rifoon en openstaande belasting-
schulden.

Het integrale optreden maakt deel 
uit van een reeks van controles in 
het havengebied van IJmuiden in 
de komende jaren, waarbij sprake 
is van een nauwe samenwerking 
tussen de gemeente Velsen, de Po-
litie, het Openbaar Ministerie, de 
Belastingdienst, Douane en andere 
overheidsinstellingen. Tijdens een 
eerdere controle op 18 juni 2013 
zijn panden gecontroleerd op ge-
bruik voor zaken die strijdig zijn 
met het vigerend bestemmings-
plan. Ook werden toen meerdere 
auto’s in beslag genomen en wer-
den openstaande belastingschul-
den geïnd.

De havens van de gemeente Vel-
sen vormen een dynamisch gebied, 
gelegen aan de monding van het 
Noordzeekanaal. Het havengebied 
is veruit het belangrijkste centrum 
van economische activiteit binnen 
de gemeente Velsen en verdient 
het dan ook om als zodanig te wor-
den gekoesterd. In het kader van de 
revitalisering van het havengebied 
van IJmuiden is het van belang dat 
situaties die strijdig zijn met be-
staande wet- en regelgeving door 
het gezamenlijk optreden van de 
ketenpartners worden bestreden.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder sport Annette Baerveldt reikt de JeugdSportPas uit op basis-
school De Triangel in Velsen-Noord. De JeugdSportPas is voor het 7e sei-
zoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs 
kunnen inschrijven via www.jeugdsportpas.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Open Wi-Fi in publiekshal
Wie in de publiekshal van het 
stadhuis van Velsen komt, kan ge-
bruik maken van open Wi-Fi – een 
draadloze internetverbinding.

Sinds eind augustus stelt de ge-
meente Velsen kosteloos Wi-Fi be-
schikbaar aan burgers en klanten die 
in de publiekshal van het stadhuis 
komen. Het is volgens het ‘open’ Wi-
Fi principe; wel moeten gebruikers 
de vrijwaringsclausule accepteren 

(disclaimer). Die houdt in dat zij het 
netwerk op eigen risico gebruiken 
en niets illegaals zullen doen (pro-
beren gegevens te achterhalen waar 
zij normaal gesproken ook geen toe-
gang toe hebben). 

De bezoekers maken gebruik van de 
internetverbinding van de gemeen-
te. De naam van het draadloze net-
werk is ‘Velsen Gast’. Een code of 
wachtwoord is niet nodig.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl29 augustus 2013

Verkeersmaatregelen 31 augustus

Havenfestival IJmuiden
Op zaterdag 31 augustus is het 
Havenfestival IJmuiden. Het fes-
tival rond de Trawlerkade biedt 
zeer gevarieerde optredens. 
De haven ligt vol met prachti-
ge schepen. Het volledige pro-
gramma staat op www.haven-
festivalijmuiden.nl en wordt uit-
gedeeld bij de infostand aan het 
begin van de Trawlerkade.

Er zijn verkeersmaatregelen voor 
de veiligheid van wandelend en 
fietsend publiek en om de toe-
stroom van publiek dat met de au-
to komt in goede banen te leiden. 
Op belangrijke punten staan ver-

keersregelaars. Parkeren is moge-
lijk in het middenhavengebied.

De hele Trawlerkade en alle zij-
straten ervan worden afgesloten 
voor autoverkeer. Bestemmings-
verkeer – bedrijven en bewoners 
– kan voor die dag een ontheffing 
krijgen. Fietsers en bromfietsers 
mogen het terrein niet op; er is een 
bewaakte fietsenstalling. 

Bus 74 komt vlak bij het festival-
terrein vanaf het Pontplein. Daar 
komt ook de draagvleugelboot uit 
Amsterdam aan. Meer informatie 
op www.velsen.nl.

Rijkswaterstaat doet groot on-
derhoud aan de A9 vanaf knoop-
punt Velsen tot en met afslag 
Heemskerk. Van half augus-
tus tot begin oktober 2013 wor-
den de voegovergangen vervan-
gen en krijgt de weg een nieuwe 
laag asfalt. Het verkeer moet re-
kening 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 Alk-
maar en op de oostelijke op- en af-
rit Heemskerk (richting Alkmaar). 
Ook worden de voegovergangen 
vervangen – de voegen tussen de 
verschillende wegdekplaten. Daar-
naast zijn er onderhoudswerk-
zaamheden aan viaduct Communi-
catieweg over de A9 ter hoogte van 
afslag Heemskerk. Alle werkzaam-
heden vinden plaats in augustus, 
september en oktober 2013. 

De werkzaamheden zijn als volgt 
gepland:
• 14 augustus-8 september: tus-

sen knooppunt Velsen en verzor-
gingsplaats Twaalfmaat

• 9-21 september: tussen verzor-

gingsplaats Twaalfmaat en afslag 
Heemskerk

• 27-30 september: weekendaf-
sluiting op- en afrit Heemskerk 
(vanuit Amsterdam en richting 
Alkmaar

• 4-5 oktober: afrit Heemskerk

Tijdens de werkzaamheden zijn 
er minder rijstroken beschikbaar. 
De Wijkertunnel en de op- en afrit 
Beverwijk op de A9 (richting Alk-
maar) zijn af en toe tijdelijk afge-
sloten. 

Op de A9 richting Amsterdam vin-
den 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 de-
ze Infopagina en op de website van 
Velsen waar er aan de A9 wordt ge-
werkt. De werkzaamheden duren 
uiterlijk tot 7 oktober. 

Van Velsen tot afslag Heemskerk

Onderhoud aan A9 van
augustus tot in oktober

Plannen De Ring toegelicht
Positieve reacties op het ontwerp 
en de plek van De Ring – waar 
Sporthal Zeewijk, basisschool de 
Zandloper en peuterspeelzaal 
Humpie Dumpie samen onderdak 
krijgen. Op maandag 26 augustus 
werden de plannen met belang-
stellenden besproken.

Ongeveer 60 mensen kwamen kij-
ken naar het ontwerp en luisteren 
naar de toelichting op de plannen, 
die grotendeels positief werden ont-
vangen. Zorgen waren er over de au-
to’s die, als ze achter De Ring willen 
parkeren, door Groot Helmduin en 
de Spinnekoplaan moeten; dat kan 
overlast geven. Op de parkeerplaats 
staan de auto’s uit het zicht; dit riep 
vragen op over de veiligheid aldaar. 
De reacties op deze punten wor-
den nader bekeken; hier komt de ge-

meente op terug. De procedures voor 
het bouwkundige deel worden ver-
der ter hand genomen. 

De Ring ligt in het verlengde van 
het groene Pleiadenplantsoen, ach-
ter Sportcomplex Zeewijk. De om-
geving van de nabijgelegen duinen is 
terug te zien in de vorm en kleur van 
de gebouwen. In de gebouwen wordt 
veel duurzame en milieuvriendelijke 
technologie toegepast. 
De bouw start in het voorjaar van 
2014. Rond de zomervakantie van 
2015 kunnen de diverse partijen De 
Ring in gebruik nemen.

Op de foto Wethouder Annette Baer-
veldt (sport en onderwijs) in gesprek 
met Leo Wijker van BBV, de bouwer 
van het complex. (Foto: Ko van Leeu-
wen) 

Voorkom woninginbraak
Hoe kunt u inbraak voorkomen? 
Waarom moet u altijd aangif-
te doen? Dat is te horen op een 
voorlichtingsavond in Driehuis 
op donderdag 5 september. Ook 
voor mensen uit Velsen-Zuid. In-
dien nodig is er hulp bij het ver-
voer naar De Driehoek.

De vakantieperiode is voor veel 
mensen een fijne tijd. Helaas slaan 
dan ook inbrekers vaak hun slag. De 
gemeente Velsen en de politie span-
nen zich in om woninginbraken te 
voorkomen en inbrekers op te spo-
ren. Hoe meer mensen daaraan 
meewerken, hoe beter het is, en hoe 
veiliger de wijk wordt.

Het wijkteam van Driehuis / Vel-
sen-Zuid organiseert een voorlich-
tingsavond over de preventie van 
woninginbraken voor de bewoners 
uit Driehuis en Velsen-Zuid. U krijgt 
te horen hoe belangrijk het is om 

een inbraak (poging) te melden bij 
de politie en hoe dat moet gebeuren. 
Verder komt er een ex-inbreker aan 
het woord, die vanuit zijn ‘vakken-
nis’ tips geeft over de beveiliging van 
uw woning. 

Na afloop kunt u vragen stellen. Ie-
dereen die in Driehuis of Velsen-
Zuid woont, is van harte welkom. De 
bijeenkomst is op donderdag 5 sep-
tember 2013 van 19.30 tot 22.00 uur 
in Dorpshuis de Driehoek, Driehui-
zerkerkweg 34a in Driehuis, vlakbij 
de Jan Campertschool. 

Woont u in De Ticht of de Meers-
hoef of in dit deel van Velsen-Zuid 
en heeft u problemen met het ver-
voer? Meldt u zich dan zo spoedig 
mogelijk bij Robert Verbeem van het 
Woningbedrijf Velsen op tel.: 0255-
566588. Er wordt dan voor vervoer 
gezorgd. Vertrek vanaf de Meers-
hoef.
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Voormalig Hokatex terrein

Start laatste fase sanering
In de week van 2 september 2013 
start het bedrijf Bodemzorg met 
de laatste saneringswerkzaamhe-
den op het voormalige Hokatex-
terrein aan de Bloemendaalse-
straatweg in Santpoort-Zuid. De 
uitvoering duurt enkele dagen.

Het ondiepe grondwater op het Hoka-
tex-terrein is voldoende gesaneerd; 
dat is uit recent onderzoek gebleken. 
In het diepere grondwater zijn ech-
ter nog twee vlekken met restveront-
reiniging over. De firma Bodemzorg 
is daar sinds juni 2012 verantwoor-
delijk voor. Zij hebben een nieuw sa-
neringsplan opgesteld, dat is goedge-
keurd door de provincie Noord-Hol-
land. Op de plekken met de restver-
ontreiniging worden voedingsstoffen 

geïnjecteerd op basis van plantaardi-
ge olie, die de biologische afbraak van 
de verontreiniging stimuleren. Het 
grondwater wordt enkele jaren ge-
controleerd om de afbraak van de ver-
ontreinigingen te volgen. 

De werkzaamheden vinden plaats in 
nauw overleg met de gemeente Vel-
sen en de Milieudienst IJmond. Di-
rect betrokken bewoners zijn ge-
informeerd over de werkzaamhe-
den. Alle woningen in het gebied blij-
ven tijdens de werkzaamheden be-
reikbaar voor auto’s, voetgangers en 
(brom)fietsers.

Voor vragen over de saneringswerk-
zaamheden kunt u bellen met Bo-
demzorg, 088-8010801.

Onderhoud groen in Velsen
In 2012 en in 2013 is er minder ge-
daan aan het onderhoud van het 
openbare groen in Velsen. In 2014 
gaat het onderhoud weer terug 
naar het oude, hogere niveau.

Het groen in Velsen wordt in 2013 en 
2012 minder goed onderhouden dan 
in de jaren daarvoor. Dat is gebaseerd 
op het besluit van de gemeenteraad in 
2011 om twee jaar lang op dit punt te 
bezuinigen.

Op verschillende plekken gaat het bij-
voorbeeld niet goed met pas aange-

plante bomen. In veel gevallen is het 
onderhoud en de nazorg van jonge 
aanplant de verantwoordelijkheid van 
een aannemer die ter plekke werk-
zaamheden heeft uitgevoerd. Daar 
komt bij, dat veel jonge bomen extra te 
lijden hebben gehad van het extreme 
weer dit jaar: een koud, droog voorjaar 
en een zeer warme, droge zomer.

In 2014 zijn er weer voldoende mid-
delen om het groen op het eerdere, ho-
gere niveau bij te houden zoals dat be-
schreven staat in het groenbeheerplan 
uit 2009. 

Met een vleugje nostalgie

De nieuwe Bosbeekschool
De nieuwe Bosbeekschool wordt 
een combinatie van oudbouw en 
nieuwbouw – dat heeft het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders 27 augustus 2013 besloten. 
De gemeenteraad moet nog ak-
koord gaan met de financiële con-
sequenties van dit besluit.

In februari 2013 is het plan ingetrok-
ken om in de Groene Scheg in Sant-
poort-Noord een nieuw schoolge-
bouw te bouwen voor De Bosbeek-
school. Daarna zijn drie scenario’s 
onderzocht om te kijken wat er op de 
huidige locatie van deze school moge-
lijk is: volledige nieuwbouw, volledige 
renovatie of een combinatie hiervan. 
Het college van B&W heeft nu in haar 

vergadering van 27 augustus 2013 be-
sloten om op de huidige locatie een 
nieuwe school te bouwen waarbij de 
karakteristieke entree van de school 
met het trappenhuis behouden blijft. 
Voorwaarde is wel dat de gemeente-
raad akkoord gaat met de financiële 
consequenties van dit besluit. 

Het schooljaar 2013/2014 wordt ge-
bruikt om de plannen uit te wer-
ken waarna de Bosbeekschool in het 
schooljaar 2014/2015 tijdelijk elders 
gehuisvest moeten worden. Over de 
locatie daarvoor zal het college van 
B&W binnenkort een besluit nemen. 
Het doel is dat de leerlingen in het 
schooljaar 2015/2016 op de nieuwe 
school kunnen starten.

Zaterdag 7 september

Rabobank Pierloop Velsen
Op zaterdag 7 september 2013 
is de 23ste editie van de Rabo-
bank Pierloop. Zoals gebruikelijk 
heeft deze feestelijke loop flinke 
consequenties voor het verkeer 
dat van noord naar zuid in IJmui-
den wil en andersom. Hieronder 
de belangrijkste gegevens. Meer 
informatie in de speciale Pier-
loopbijlage in de Jutter/de Hof-
geest van volgende week.

Dit jaar is de 23ste editie van de 
Rabobank Pierloop Velsen. Hon-
derden enthousiastelingen – jong 
en oud, mannen en vrouwen, par-
ticulieren en bedrijventeams – lo-
pen van de start in de Briniostraat 
in een grote lus naar de finish in 
de Lange Nieuwstraat. Wethouder 
Annette Baerveldt van sport geeft 
het startschot en reikt de prijzen 
uit.

Er zijn die dag veel mensen op de 
been; niet alleen lopers, maar ook 
publiek en mensen van de orga-
nisatie. De verkeerssituatie is als 
volgt: verkeer dat van de noord- 
naar de zuidkant van IJmuiden 
gaat (en andersom) moet rekening 
houden met flinke stremmingen. 
Dat geldt vooral voor hen die tus-
sen 14.00 en 16.30 uur de lijn krui-
sen Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moer-
bergplantsoen-Lange Nieuwstraat. 
Stremming geldt ook voor hen die 

rond 15.10 uur in de buurt zijn van 
de Waterloolaan-Zeeweg-Heeren-
duinweg; zij moeten rekening hou-
den met ongeveer 15 tot 20 minu-
ten stilstaand verkeer. Het beste is 
het om tussen 14.00 en 16.30 uur 
weg te blijven met de auto uit de 
zuidelijke helft van IJmuiden, in-
clusief de Lange Nieuwstraat. Ver-
keersregelaars doen hun best om 
de veiligheid te bewaken van lo-
pers, toeschouwers en verkeer-
deelnemers.

Houd voor nadere berichten de 
plaatselijke dag- en weekbladen in 
de gaten. Zie ook www.pierloop.nl.

Afval met PIN betalen
Gaat u vanaf 1 september grof 
huishoudelijk afval naar het af-
valbrengstation brengen waar 
u voor moet betalen? Neem 
dan uw PINpas mee, want con-
tant betalen kan dan niet meer.

Wie grof huishoudelijk afval 
kwijt moet, gaat naar het afval-
brengstation. De eerste 500 ki-
lo 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 vei-
ligheid. 

Wat gratis en niet gratis mag 
worden ingeleverd, staat op de 
digitale afvalkalender. Met post-
code en huisnummer kunnen in-
woners van Velsen en Heems-
kerk inloggen op www.hvcinza-
meling.nl. Bij het tabblad ‘Con-
tact’ staan adres en openingstij-
den van het afvalstation. Het ge-
hele overzicht van de verschillen-
de soorten afval en de daarbij be-
horende 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 klantenser-
vice@hvcgroep.nl.
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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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerela-
teerde vragen kunt u een afspraak maken met één 
van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze 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 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 www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen

Besluiten

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 17 
augustus 2013 tot en met 23 au-
gustus 2013 de volgende aanvra-
gen hebben ontvangen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden 
Oosterduinweg 9, plaatsen dakkapel 
voorgevel (20/08/2013) w13.000316

Velsen-Zuid 
Oude Pontweg 169, legaliseren be-
staande woonwagen (19/08/2013) 
w13.000313
Stelling 30, oprichten schuur 
na grondkering, (19/08/2013) 
w13.0000315

Santpoort-Noord
Curacaostraat 1, kappen boom 
(17/08/2013) w13.000312
J.T. Cremerlaan 10, plaatsen dakka-

pel (19/08/2013) w13.00310
Vlietweg 16, uitbreiden van drivela-
ne (21/08/2013) w13.000319
Berglaan 12, plaatsen erker 
(23/08/2013) w13.000321
Schipbroekenweg 1, plaatsen 
aanbouw achterzijde woning 
(23/08/2013) w13.000322 

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 19, kappen boom 
(21/08/2013) w13.000317

Driehuis
Geen mededelingen.

Velserbroek
Zwanebloembocht 160, kappen 
boom (22/08/2013) w13.000230

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 270a, plaatsen dak-
opbouw (19/08/2013) w13.000314

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:

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 17, plaatsen 
twee dakkapellen (26/08/2013) 
w13.000231

Ontwerpbesluiten -  uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De ontwerp 
omgevingsvergunning en overige 
bijbehorende stukken liggen met in-

gang van 30 augustus 2013 geduren-
de zes weken ter inzage bij de afde-
ling Publiekszaken. Tevens zijn de-
ze stukken digitaal in te zien op de 
website velsen.nl via het menu be-
kendmakingen/ direct naar/ meer 
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten. 
Tijdens deze periode van terinza-
gelegging kan eenieder naar keu-
ze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen de ontwerp 
omgevingsvergunning. Zienswijzen 
moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, werkeenheid Ver-
gunningen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het ken-
baar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met 
de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. Het betreft  het volgen-
de ontwerpbesluit:

IJmuiden
Trompstraat locatie Hoogeberg,  ac-
tiviteit brandveilig gebruik zorg-
vleugel  w13.000202.

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 Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester 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
Strandweg 6 en 10, vervangen 
van gevelbeplating  (23/08/2013) 
w13.000188
Loggerstraat 100, veranderen van 
een bedrijfsgebouw (21/08/2013) 
w13.000201
Tuindersstraat 132, oprichten 
van een uitbouw (20/08/2013) 

w13.000239
Esdoornstraat 5, oprichten van 
een dakopbouw (26/08/2013) 
w13.000243

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 67 t/m 257, on-
derhoud hoogbouw Velserhooft  
(23/08/2013) w13.000247
Duin- en Kruidbergerweg 60, kap-
pen boom (22/08/2013) w13.00268
Molenveltlaan 9, kappen boom 
(22/08/2013) w13.000292

Santpoort-Zuid
Litslaan 5, plaatsen dakkapel 
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Besluiten (vervolg)

Voorontwerp-bestemmingsplan Curaçaostraat

(23/08/2013) w13.000251

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen van 7 bo-
men (22/08/2013) w13.000274

Velsen-Noord

Geen mededelingen.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 43, kappen 
boom (22/08/2013) w13.000305
Nicolaas Beetslaan ongenummerd, 
kappen van 25 bomen (22/08/2013) 
w13.000290

Horeca/APV/Evenementen

Evenementen 
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende ver-
gunning verleend voor het organise-
ren van een evenement:

Santpoort-Noord  
Hoofdstraat,  Culinair evenement 
Puur, 8 september 2013, U13.007160 
(21/08/2013)

IJmuiden
Trawlerkade en Vissershaven, Ha-
venfestival, 31 augustus 2013, 
U13.006001 (22/08/2013) 
Groeneweg nabij 71 (plein) Bos bor-
relt, akoestische jamsessie, 1 sep-
tember 2013, U13.007742 (26-08-
2013).

Burgemeester en Wethouders 
maken overeenkomstig artikel 
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat zij voornemens zijn 
een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor de locatie Cura-
çaostraat te Santpoort-Noord. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 
Bro wordt hier gemeld dat geen 
gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit  voor-
nemen naar voren te brengen 
en er wordt geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid ge-
steld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op het vooront-
werp bestemmingsplan is wel 

inspraak mogelijk.

Aanleiding
Het voorontwerp bestemmings-
plan Curaçaostraat is een nieuw 
bestemmingsplan die het Uitbrei-
dingsplan in Onderdelen Sant-
poort-Noord vervangt. Het ge-
bied bevat het zuidelijke deel van 
de Curaçaostraat te Santpoort-
Noord. Het gebied bestaat uit 12 
garageboxen en één opslagloods. 
Bij deze actualisatie is de insteek 
om te bestemmen overeenkom-
stig de bestaande legale situatie. 
Namelijk de garageboxen, opslag-
loods en tuin ten behoeve van wo-

nen. Momenteel ligt op dit gebied 
een voorbereidingsbesluit. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Curaçao-
straat (idn: BP1502CURACAO-
STRA1.V001) ligt met ingang van 
30 augustus 2013 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis,  
Dudokplein 1 te IJmuiden. De re-
ceptie 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. Even-
eens is een exemplaar van het 
voorontwerp-bestemmingsplan in 

te zien bij de centrale bibliotheek 
te IJmuiden gedurende de gebrui-
kelijke openingstijden. Het be-
stemmingsplan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.nl. 

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden inge-
diend gedurende bovengenoemde 
termijn. De reacties kunt u richten 
aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van Velsen,  Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. 
“inspraakreactie bestemmings-
plan Curaçaostraat”.

Raadsplein 5 september 2013
Op 5 september 2013 om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad Velsen 
in de tijdelijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbal-
club Telstar) aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen: notulen en besluitenlijst raadsvergadering 4 juli 2013
4 Lijst van aan de raad gerichte brieven
5 Motie 36 van 2013-Visie Noordzeekanaalgebied - bereikbaarheid
6 Bijdrage nieuw verdeelsysteem huurwoningen woningcorporaties
7 Jaarstukken Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap IJmond Zaan-

streek
8 Jaarrekening 2012 en begroting 2014 gemeenschappelijke regeling Regio-

naal Historisch Centrum in Noord-Holland (Noord-Hollands Archief )
9 Bestemmingsplan IJmuiden Centrum 
 
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet worden ingesproken, 
wel kan schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingele-
verd – dat kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt de reactie 
vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken via de website raad.velsen.nl

De raadsvergadering is live te volgen via Seaport TV. Een samenvatting van 
de raadsvergadering is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
18.30 – 19.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-
nuten een boodschap meegeven aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in 
te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om andere ac-
tuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te bren-
gen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad 
over gaat of die relevant zijn voor de raad.

Aanmelden: telefonisch (0255-567502) of via de mail (griffier@velsen.nl) 
tot uiterlijk 16.00 uur op de woensdag vóór de raadsvergadering.




