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Uitnodiging

Het gemeentebestuur van Velsen heeft het 
genoegen u uit te nodigen voor de receptie 
ter gelegenheid van het afscheid van 
burgemeester de heer F.M. Weerwind.

Op 24 september 2009 werd de heer Weerwind 
 geïnstalleerd als burgemeester van Velsen. 
Op 9 september 2015 zal hij worden geïnstalleerd 
als burgemeester van Almere en  tegelijkertijd eervol 
worden ontslagen als burgemeester van Velsen. 

De receptie zal plaatsvinden op dinsdag 8 september 2015 
van 16.30 tot 19.00 uur in de Felison Cruise Terminal, 
 Volendamkade 1 IJmuiden. Bij de  terminal is  voldoende 
ruimte om uw auto te parkeren.

Tijdens de afscheidsreceptie wordt geen gelegenheid 
 geboden tot het houden van toespraken. 

Wij verheugen ons er op u te mogen begroeten.

Het gemeentebestuur van Velsen.

Afscheidsreceptie burgemeester Weerwind

Aanmelden voor deze afscheids receptie 
vóór 1 september 2015 via 
communicatie@velsen.nl

Mocht u een cadeautje overwegen dan 
wordt het op prijs gesteld wanneer u een 
gift overmaakt naar de Stichting Unu 
Pikin te Hoorn NL77INGB0652803202 
onder vermelding van afscheid 
 burgemeester Weerwind.

Meer informatie vindt u op  
www.stichtingunupikin.nl

Open dag!

Buitenaula 
begraafplaats 
Duinhof
Begraafplaats Duinhof aan de 
Slingerduinlaan 6 in IJmuiden 
heeft een buitenaula. Een open 
plek om in de open lucht afscheid 
te nemen van een dierbare.

Nieuwsgierig? Kom naar de open 
dag op vrijdag 4 september. Tussen 
14.30 uur en 17.00 uur is iedereen 
van harte welkom. Er is ko�  e, thee 
en limonade. Medewerkers van de 
begraafplaats zijn aanwezig om in-
formatie te geven.
Duinhof ligt verscholen in het duin-
landschap. Zowel de begraafplaats 
als de bestaande (binnen) aula is 
ontworpen door de beroemde archi-
tect Willem Marinus Dudok (1884 
– 1974). Voor Dudok was de natuur 
iets dat kan helpen zich met het lot te 
verzoenen. In die geest is ook de bui-
tenaula ingericht. Een mooie, ova-
le ruimte met meubilair dat gemaakt 
is van hout uit de parken van Velsen. 
Donderdag 3 september opent wet-
houder Floor Bal o�  cieel de bui-
tenaula op Begraafplaats Duinhof. 
(foto: gemeente Velsen) 

Gemeentehuis eerder dicht
In verband met de afscheidsrecep-
tie van burgemeester Franc Weer-
wind voor de medewerkers van het 
gemeentehuis, sluiten de deuren van 

het gemeentehuis woensdag 2 sep-
tember niet om 17.00 uur, maar om 
16.00 uur.

Vaarwel en bedankt!
Tijdens de Sail Out, op zondag 23 
augustus 2015, werden in aanwe-
zigheid van burgemeester Franc 
Weerwind op het Forteiland ka-
nonschoten afgevuurd.

De Tall Ships, die het ruime sop ko-
zen werden uitgezwaaid. De burge-

meester dankt de tientallen vrijwil-
ligers, die zich hebben ingezet tij-
dens PreSail IJmond en het Haven-
festival. Samen met de organisatie 
hebben zij er voor gezorgd dat Velsen 
kan terugkijken op een fantastische, 
nautische week.( foto: RTV NH/Ge-
ja Sikma)
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OpenIJ bouwt zeesluis
Rijkswaterstaat heeft de bouw van 
de nieuwe zeesluis IJmuiden bij 
de ingang van het Noordzeeka-
naal defi nitief gegund aan OpenIJ. 
Dit consortium bestaat uit BAM-
PGGM en VolkerWessels. Het fi -
nancieringsfonds voor infrastruc-
turele projecten DIF is de derde 
partij. 

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis 
in IJmuiden aan vervanging toe. Een 
nieuwe, grotere zeesluis moet de be-
reikbaarheid van de haven van Am-
sterdam verbeteren. Door ruimte 
te bieden aan de steeds groter wor-
dende zeeschepen wordt ook de 
economie in de regio gestimuleerd. 
De nieuwe zeesluis wordt 70 me-
ter breed, 500 meter lang en 18 me-
ter diep. De bouw start begin 2016 en 
de nieuwe zeesluis is eind 2019 be-
schikbaar voor de scheepvaart. 
 
Samenwerking
Het project is een samenwerkings-
verband van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Am-
sterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
NV en de gemeente Velsen. De nieu-
we zeesluis wordt voor het grootste 
deel door het Rijk gefi nancierd, maar 
ook de gemeente Amsterdam en de 

provincie Noord-Holland dragen bij 
gezien het belang voor de regionale 
economie.

Walradarsysteem
Om ruimte te maken voor de bouw 
van de nieuwe zeesluis moet Rijks-
waterstaat ook het walradarsysteem 
langs het Noordzeekanaal aanpas-
sen. Dit systeem zorgt voor een vei-
lige verkeersbegeleiding van de 
scheepvaart. In de omgeving worden 
in week 40 vier nieuwe walradar-
masten gebouwd. Een van de masten 
komt te staan op het spuigebouw. De-
ze wordt 40 meter hoog en krijgt ra-
dar- en marifoonantennes. 

Op het Pontplein wordt de bestaan-
de mast van 12 meter vervangen door 
een mast van 25 meter. Op de deu-
renbergplaats (op het vierde eiland 
oost) komt een mast van 25 meter 
te staan en op het Zuidersluiseiland 
(eerste eiland west) komt een 40 me-
ter hoge mast met marifoonanten-
nes. De masten zijn hoog en de stra-
ling die uitgezonden wordt is zo laag 
dat wanneer deze onder de mast ge-
meten wordt, bijna nihil is en ruim 
onder de door de overheid gestelde 
gezondheidsnormen blijft. Bewoners 
zijn in juli hiervan op de hoogte ge-
steld. (illustraties: Rijkswaterstaat)

Special Olympics
Kom je op 26 september hockey-
en, tennissen of zwemmen op de 
Special Olympics in de Haarlem-
mermeer? Dan zijn de olympische 
spelen in de regio voor iedereen 
met een verstandelijke beperking 
vanaf 8 jaar. Schrijf je in voor een 
onvergetelijk toernooi!

Op zaterdag 26 september 2015 gaan 
ongeveer 500 mensen met een ver-
standelijke beperking wedstrijden 
doen in atletiek, hocky, judo, tafel-
tennis, tennis en zwemmen. Je kunt 
je nog steeds inschrijven, maar wees 
er snel bij, want vol = vol. 

Het wordt een echte Olympische 
dag, met een openingsceremonie om 
9:00 uur. Op de dag zelf kun je in een 
team meedoen aan hockey. De ande-
re sporten kun je individueel doen. 
Het is wel belangrijk dat je al enige 
ervaring hebt in de gekozen sport, 
maar je hoeft absoluut geen topspor-
ter te zijn. Iedereen mag meedoen. 

Je moet op de dag zelf je eigen bege-
leider meenemen. De sluitingscere-
monie is rond 17.00 uur afgelopen. 

Organisatie
De organisatie is in handen van 
Sportservice Haarlemmermeer, sa-
men met Stichting Special Olym-
pics Nederland en verschillende lo-
kale sportverenigingen. Ook de ge-
meente Velsen werkt mee. De Spe-
cial Olympics zijn in het Sportcom-
plex Koning Willem-Alexander en 
op het Arnoldus Sportpark in Hoofd-
dorp, Haarlemmermeer. 

Inschrijven
Ga voor meer informatie of om je in 
te schrijven naar www.aangepast-
sporten.info. Op deze site vind je een 
kopje Special Olympics met alle in-
formatie over het evenement en over 
de inschrijving. Heb je nog vragen? 
Neem dan contact op via specialo-
lympics@sportservicehaarlemmer-
meer.nl of bel 023-557 59 37.

Beeld weer hersteld
Vrijdag 21 augustus jl. heeft de fi r-
ma Binder en beeldhouwer Paul 
van Laere uit Den Haag de scha-
de gerepareerd aan het oorlogs-
monument op Plein 1945. 

Als gevolg van de zomerstorm op za-
terdag 25 juli 2015 was het hoofd in 
meerdere stukken afgebroken van 
een van de drie mannenfi guren. De 
brokstukken zijn meteen veilig ge-
steld, waardoor het gedenkteken in 
oude glorie kon worden hersteld.

Het ‘Monument voor de Gevallenen’ 
in IJmuiden is een beeldengroep van 
een zeeman, een visser en een sol-
daat, die met de ruggen naar elkaar 
toe staan. In de voet van het beeld 
zijn teksten aangebracht. Het beeld 
werd onthuld op 5 mei 1948 door me-
vrouw Pamela Homburg. Het monu-
ment is opgericht ter nagedachtenis 
aan de Nederlandse militairen die in 
dienst van het vaderland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zijn omgeko-
men. (foto’s: Gemeente Velsen)
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Inloopbijeenkomst
Velsertraverse
De provincie Noord-Holland 
houdt op maandag 7 septem-
ber 2015 een inloopbijeen-
komst over de herinrichting 
van de Velsertraverse. Tussen 
17.00 uur en 19.30 uur kan ie-
dereen inlopen op het gemeen-
tehuis van Beverwijk aan het 
Stationsplein 48 in Beverwijk. 

Vanaf half september 2015 tot 
april 2016 wordt de aansluiting 
van de N197 met de A22 opnieuw 
ingericht. Dat is nodig om de fi le-
vorming rondom de Velsertraver-
se tegen te gaan. Ook zal daardoor 
de uitstoot van uitlaatgassen ver-

minderen. De werkzaamheden 
vinden plaats voorafgaand aan de 
renovatie van de Velsertunnel.

Tijdens de inloopbijeenkomst 
kunnen ontwerptekeningen wor-
den bekeken en zijn deskundigen 
van de provincie Noord-Holland 
en de aannemer aanwezig om vra-
gen over het ontwerp en de uit-
voering te beantwoorden. U kunt 
zich hiervoor aanmelden door te 
mailen naar goedeg@noord-hol-
land.nl. Aanmelden is wenselijk, 
maar u kunt ook gewoon binnen-
lopen.

Wijkmobiel in Rijnstraat
Woont u prettig? Voelt u zich vei-
lig in uw wijk of zijn er onveilige 
situaties? Is het schoon ? Of zijn er 
andere vragen over de wijk waar u 
woont? Op donderdag 3 septem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur komt 
de Wijkmobiel naar de Rijnstraat/
omgeving Delta.

Dan kunt u praten met de wijkagent, 
vertegenwoordigers van Woning-
bedrijf Velsen, Stichting Welzijn, 
Wijkplatform IJmuiden-Zuid, Jon-
gerenwerkers en gemeente. Met al 
uw vragen, opmerkingen en ideeën 
over de lee� aarheid in de wijk kunt 
u bij hen terecht. De maquette van 
de te bouwen winkels en woningen 
op het voormalige KPN-terrein zal 
ook aanwezig zijn. De ko�  e met een 
koekje staat voor u klaar. 

Direct omwonenden worden via een 
fl yer op de hoogte gebracht van de 
juiste standplaats. Ook kunt u kij-
ken op de website van Wijkplat-
form IJmuiden-Zuid: www.wijkplat-
formsvelsen.nl/wijkplatformijmui-
den-zuid

Voor meer informatie of vragen kunt 
u terecht bij de heer Rob Plessius, re-
latiemanager gemeente Velsen, tele-
foon 0255-567369.

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

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 15 
augustus 2015 tot en met 21 au-
gustus 2015 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Westerduinweg 4, uitbreiden van 
kantoorruimten (17/08/2015) 
13530-2015;
Koningin Wilhelminakade 23 t/m 
115,  plaatsen 13 prefab bergingen 
(18/08/2015) 13610-2015;
Piet Heinstraat 58, plaatsen pijp aan 

afzuigkap (21/08/2015) 13918-2015; 
.
 
Driehuis 
P.C. Hooftlaan 31, vervangen ra-
men, kozijnen, voordeur (voorgevel)
(19/08/2015)13662-2015. 

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 6, plaatsen dakkapel 
op  voorgevel dakvlak van twee wo-
ningen (17/08/2015) 13550-2015; 
J.T. Cremerlaan 4, plaatsen dakkapel 
op  voorgevel dakvlak van twee wo-
ningen (17/08/2015) 13549-2015;
Paramaribostraat 42,  legaliseren 
berging (17/08/2015) 13684-2015;
Rijksweg 424, plaatsen dakkapel 
(18/08/2015) 13749-2015.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, wijzigen ver-
leende vergunning (wijzigen gevels)
(20/08/2015) 13722-2015.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 41, kappen 7 
bomen (17/08/2015) 13552-2015;  
Olga von Götschlaan 5, plaatsen dak-
kapel (18/08/2015) 13644-2015. 

Velserbroek
De Zeiler 134, oprichten berging 
(16/08/2015) 13464-2015.  

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:

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan ong.  plaatsen van 2 
fi etsenkluizen (25/08/2015) 11046-
205.
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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 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
Willemsbeekweg 22, plaatsen dak-
opbouw (21/08/2015)11190-2015;
Lange Nieuwstraat 489,plaatsen 
trapopgang t.b.v. een bovenwoning 
(21/08/2015)6242-2015;
Middenhavenstraat 22d, voortzet-
ting gebruik gebouw als atelier (tij-
delijk) (24/08/2015) 6640-2015.
 
Driehuis
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Duinweg of Duivelslaan 16, kappen 2 
bomen (21/08/2015)12941-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen. 

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Aanvragen (vervolg)
Velsen-Zuid
Oosteinderweg 7, slopen bestaan-
de berging,  plaatsen van een nieuwe 
berging (25/08-2015) 11237-2015

Ontwerpbesluit - uitgebreide 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. Deze aanvraag 

met bijbehorende ontwerp-omge-
vingsvergunning, de ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen en overi-
ge bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 28 augustus 2015 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Tevens zijn 
deze 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 een ieder naar keuze 
mondeling of schriftelijke zienswij-
zen inbrengen tegen zowel de ont-
werp-omgevingsvergunning als de 
ontwerpverklaring van geen beden-
kingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Velsen, 
werkeenheid Vergunningen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). 
Voor het kenbaar maken van monde-

linge zienswijzen kunt u contact op-
nemen met de werkeenheid Vergun-
ningen, telefoon 140255. Het betreft 
het volgende ontwerpbesluit:

Velsen-Zuid
Rijksweg 116 te Velsen-Zuid, het op-
richten van een beheerschuur, het 
aanleggen van een in/uitrit en het 
kappen van bomen (w13.000122)

Wijzigingsplan ‘De Visstek’
Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat zij op 11 au-
gustus het wijzigingsplan ‘De Vis-
stek’ met planidentifi catienum-
mer (IDN): NL.IMRO.0453.WP-
0807DEVISSTEK1-R001.
hebben vastgesteld.

Wat gaat er gebeuren?
Het plan ‘de Visstek’ in IJmuiden 
West is uitgevoerd conform eerde-
re besluitvorming van het college en 
gemeenteraad. Met het plan wordt 
een kiosk op de hoek van de Plane-
tenweg met de Bellatrixstraat moge-
lijk gemaakt. Voordat de vergunning 
verleend kan worden, moest het be-

staande bestemmingsplan wor-
den gewijzigd. Dit is gebeurd met 
het vaststellen van het  wijzigings-
plan. De gemeenteraad had hiervoor 
in het bestemmingsplan ‘IJmuiden 
West’ een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. Met het wijzigings-
plan wijzigt het College het bestem-
mingsplan zodat de kiosk kan wor-
den gebouwd.

Inzage in het plan
Van vrijdag 28 augustus 2015 tot en 
met vrijdag 9 oktober 2015 ligt het 
wijzigingsplan ter inzage bij de re-
ceptie van het stadhuis en de cen-
trale bibliotheek. De openingstij-

den van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 uur tot 16.00 uur en 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Het digitale bestemmingsplan 
is te raadplegen op www.ruimtelij-
keplannen.nl. Het planidentifi catie-
nummer (IDN) is: NL.IMRO.0453.
WP0807DEVISSTEK1-R001.

Beroep
Tot en met 9 oktober 2015 kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening beroep bij de 
Raad van State worden ingesteld 
door belanghebbenden die tijdig 
zienswijzen op het ontwerp wijzi-
gingsplan bij het college kenbaar 

hebben gemaakt of belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan 
worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen op het ontwerp wijzigings-
plan bij het college kenbaar hebben 
gemaakt. 

Het beroepschrift dient te worden 
gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. U moet er rekening mee hou-
den dat u gri£  erecht moet beta-
len als u een beroepschrift indient. 
Meer informatie over de beroeps-
procedure vindt u op www.raadvan-
state.nl.
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Participatie Startdocument Velserend
Het gebied rond de sauna en 
voormalig natuurbad Velserend 
ligt al gedurende lange tijd braak. 
Om tot een nieuwe ontwikkeling 
te komen is een nieuw startdocu-
ment opgesteld.

Het college heeft besloten het Start-
document Velserend ter participatie 

aan te bieden aan de omgeving en de-
ze gelijktijdig naar de gemeenteraad 
te sturen ter informatie. In dit start-
document worden randvoorwaar-
den gesteld aan deze ontwikkeling. 
De randvoorwaarden zijn er op ge-
richt om aan dit gebied een goede in-
vulling te geven die ruimtelijk pas-
send is en economisch uitvoerbaar. 

Dit startdocument kunt u vinden via 
www.velsen.nl (onder het kopje ‘be-
stemmingsplannen’). 

Voordat de gemeente gaat starten 
met een formele bestemmingsplan-
procedure horen wij graag uw me-
ning over dit startdocument. Dit 
doet u door een brief te richten aan 

gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, onder ver-
melding van ‘startdocument Velse-
rend’ of via ro@velsen.nl. Wij ont-
vangen uw mening graag voor vrij-
dag vrijdag 18 september. Voor vra-
gen kan u terecht bij de heer Pijpers 
telefoonnummer 14 0255.  

Infopagina

27 augustus 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Participatie Startdocument Velserend
Het gebied rond de sauna en 
voormalig natuurbad Velserend 
ligt al gedurende lange tijd braak. 
Om tot een nieuwe ontwikkeling 
te komen is een nieuw startdocu-
ment opgesteld.

Het college heeft besloten het Start-
document Velserend ter participatie 

aan te bieden aan de omgeving en de-
ze gelijktijdig naar de gemeenteraad 
te sturen ter informatie. In dit start-
document worden randvoorwaar-
den gesteld aan deze ontwikkeling. 
De randvoorwaarden zijn er op ge-
richt om aan dit gebied een goede in-
vulling te geven die ruimtelijk pas-
send is en economisch uitvoerbaar. 

Dit startdocument kunt u vinden via 
www.velsen.nl (onder het kopje ‘be-
stemmingsplannen’). 

Voordat de gemeente gaat starten 
met een formele bestemmingsplan-
procedure horen wij graag uw me-
ning over dit startdocument. Dit 
doet u door een brief te richten aan 

gemeenteraad van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, onder ver-
melding van ‘startdocument Velse-
rend’ of via ro@velsen.nl. Wij ont-
vangen uw mening graag voor vrij-
dag vrijdag 18 september. Voor vra-
gen kan u terecht bij de heer Pijpers 
telefoonnummer 14 0255.  

Foto’s: Irma Koch & Ko van Leeuwen

THANK YOU SAIL!




