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Verkeerssituatie Zeeweg/
Waterloolaan gewijzigd
Het groene deel van het verkeerslicht bij de busbaan naar de nieuwe rotonde Waterloolaan-Zeeweg
is afgeplakt. Wat overblijft, is een
tweekleurig verkeerslicht: geel
en rood.

De passage van de busbaan was in
eerste instantie beveiligd met driekleurige verkeerslichten (rood, geel,
groen). Alleen rood en geel is volgens de provincie veiliger. In de huidige situatie brandt er geen licht. Het
stoplicht wordt eerst geel en daarna rood als er een bus aankomt. Bij
groen licht zouden de automobilisten ten onrechte de indruk krijgen,

dat zij ook met voorrang over de rotonde kunnen rijden. Voor de ﬁetsers
blijven de driekleurige verkeerslichten overigens wel bestaan. Over drie
weken zullen de nieuwe verkeerslichten worden geïnstalleerd, tot zolang blijft het groene licht afgeplakt.
De provincie Noord-Holland is beheerder van de verkeerslichten. Bij
een vergelijkbare situatie in Haarlemmermeer zijn met succes tweekleurige lichten (rood en geel) toegepast. Om de afstand tussen de busbaan en de rotonde te vergroten is
overigens afgezien van het geplande
zebrapad.
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Fietspaden afgesloten
Fietspad Rijksweg
A.s. maandag en dinsdag (4 en 5
september) is het ﬁetspad van
de Rijksweg langs de landgoederen Beeckestijn en Waterland afgesloten in verband met asfaltvernieuwing. (Brom-)ﬁetsers en voetgangers zullen moeizaam over het
smalle naastgelegen tegelpad kunnen. Voor paarden is hier zeker
geen ruimte. Alle gebruikers van
het ﬁets-/voetpad worden aangeraden tijdelijk een andere route te
kiezen bijvoorbeeld via de Kweekensteinsweg-Van Lenneplaan en
Driehuizerkerkweg.
Fietspad Heerenduinweg
A.s. dinsdag t/m donderdag (5 t/m
7 september) zijn de ﬁetspaden van
de Heerenduinweg tussen het Gijzenveltplantsoen en het zwembad
afgesloten. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Maasstraat en de paralelweg van de Heerenduinweg. Ook
het autoverkeer ondervindt hinder van deze werkzaamheden. Dat
komt vooral doordat de ﬁetspadkruising Spaarnestraat eveneens
hersteld moet worden en daarvoor
moet worden afgesloten. Het au-

toverkeer kan daardoor niet via de
aansluiting Spaarnestraat-Heerenduinweg rijden. Ter plaatse van het
zwembad is de Heerenduinweg al
langer tijdelijk afgesloten. De omleidingsroutes hiervan zullen tijdelijk worden uitgebreid. Autoverkeer naar de tennisbaan/scouting
en naar de ingang van het Nationaal
Park zal alleen via de kant van het
Gijzenveltplantsoen kunnen rijden. Fietsers kunnen het Nationaal
Park bereiken vanaf de Maasstraat
via het Maasplantsoen en de oversteek bij de ingang. De toegangsweg naar de tennisbaan is, ten tijde van het ter plaatse frezen en asfalteren van het ﬁetspad, niet beschikbaar. Parkeren voor de tennisbaan kan dan alleen op de parkeerplaats bij de toegang van het Nationaal Park of in de omgeving Maasstraat, waarna lopend via het voetpad de tennisbaan kan worden bereikt. Het tennispark blijft lopend
en met de ﬁets (via het voetpad vanaf het Gijzenveltplantsoen) bereikbaar. Het zwembad blijft, zoals nu al
het geval is, tijdelijk alleen bereikbaar via de paralelweg van de Heerenduinweg.

Uit het college
Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie?
Dinsdag 12 september a.s. is er
in de Centrale Bibliotheek aan
het Dudokplein in IJmuiden weer
een Alzheimer Trefpunt. De bijeenkomst biedt openheid, goede
informatie en contact met lotgenoten. Iedereen is welkom en de
toegang is gratis. Het onderwerp
is ‘dementie en intimiteit’. Aanvang: 19:30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie
neemt de komende jaren toe. Dat betekent voor de toekomst meer mantelzorgers en organisaties, die met
deze ziekte te maken krijgen. Alz-

heimerpatiënten willen zo lang mogelijk thuis wonen. Daarbij is hulp
van hun omgeving en gemeente nodig. De gemeente Velsen heeft in
2015 een intentieverklaring getekend om zich samen met de regio
en de netwerkpartners in te zetten
voor een dementievriendelijke omgeving.
Stichting Alzheimer Nederland regio Midden-Kennemerland heeft
Trefpunten in de gemeenten Velsen,
Beverwijk, Heemskerk, Castricum,
Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de
volledige agenda op www.alzheimer-nederland.nl/regios/middenkennemerland.

• De gemeente wil op verzoek van
bewoners meer parkeergelegenheid maken bij de entree van het
L. Zocherplantsoen te Velserbroek. Zes huidige ‘langsparkeervakken’ worden veranderd naar
elf ‘haaksparkeervakken’. Ter
compensatie worden de boomspiegels bij bestaande bomen opgeknapt (groter en met meer beplanting). Het voorstel wordt
voorgelegd aan de raad.

• Er is een nieuw beleidsplan jeugd
2018 - 2021 “Opgroeien in de
IJmond” – versie Velsen. Daarin staat wat we in Velsen en de
IJmond doen voor onze jeugd: van
vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad
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Gratis aanhangwagen
Vanaf 1 september 2017 kunnen
inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen gratis een aanhangwagen gebruiken om grof afval naar het afvalbrengstation in
Velsen of Beverwijk te brengen.

Gratis aanhangwagen gebruiken
U kunt drie uur lang gratis gebruik
maken van een aanhangwagen van
Boedelbak om grof afval naar het afvalbrengstation te brengen. De service is uitsluitend voor particulieren. Op verschillende plaatsen in de
drie gemeenten ziet u vanaf 5 september afbeeldingen met tijdelijk
krijt. Vooral op plekken waar nu met
regelmaat grof afval wordt neergezet. Denk bijvoorbeeld aan meubilair, kapotte huishoudelijke apparaten, grof tuinafval en bouwafval. De
gemeenten willen met deze service
haar inwoners extra stimuleren om
hun grof huishoudelijk afval naar het
afvalbrengstation van HVC te brengen.
Reserveren aanhangwagen
U kunt de aanhangwagen reserveren via www.boedelbak.nl of bij een
ophaallocatie van Boedelbak binnen
Beverwijk, Heemskerk of Velsen. U
betaalt wel eerst huur en de borg van
75 euro. De borg krijgt u direct terug
als u de aanhangwagen terugbrengt.
Het huurbedrag wordt binnen zeven werkdagen weer teruggestort als

u voldoet aan twee voorwaarden: u
heeft de Boedelbak niet langer dan
3 uur geleend en u heeft een ondertekend huurformulier met stempel
van het HVC afvalbrengstation. Het
gestempelde huurformulier mailt u
naar info@boedelbak.nl of stuurt u
naar Boedelbak, antwoordnummer
10503, 2130 VC Hoofddorp.
Ophaallocaties Boedelbak
De aanhangwagen kan op de volgende locaties opgehaald worden: BP
Parallelweg 1 Beverwijk, Tinq Jan
Ligthartstraat Heemskerk, BP de
Baandert 3 Heemskerk, BP IJmuiderstraatweg 120 IJmuiden en Total
De Kamp
Velserbroek.
Voor alle inwoners van gemeente Beverwijk, Heemskerk & Velsen

Grof afval?
ger!
Gebruik een gratis aanhan

Komende week beginnen de
scholen weer in onze regio. Met
de start van het nieuwe schooljaar wordt het vanzelf drukker in
het verkeer.

Lees de voorwaarden op www.hvcgroep.nl/aanhanger

Afval scheiden. Samen halen we eruit wat erin zit.

Nieuwe dienstregeling
bussen Connexxion
Vanaf zondag 3 september gaat
de nieuwe dienstregeling van
Connexxion in. Het huidige lijnennet blijft in stand, maar er gaan
meer bussen rijden volgens een
nieuwe, verbeterde dienstregeling.

Lijn 75 en 82
Vanaf zondag 3 september a.s. gaan
de buslijnen 75 en 82 door het leven
als R-netlijn 385 en 382. De R-netlijnen hebben rode bussen. Lijn 385
rijdt doordeweeks overdag minstens
6 keer per uur en in de spits wel 8 tot
10 keer per uur. Het is een hoogwaardige verbinding tussen IJmuiden en
Haarlem station. Deze bus maakt gebruik van de nieuwe HOV-busbaan.
Lijn 382 zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen IJmuiden en
Amsterdam Sloterdijk. Deze gaat in
de spits ook extra vaak rijden. Hiervoor worden nieuwe bussen ingezet

‘Wij gaan weer naar
school’-campagne gestart

met comfortabele stoelen en extra
veel beenruimte.
Lijn 3 en 74
Ook op de buslijnen 3 en 74 is er een
verandering. Lijn 3 heeft voortaan
niet meer het begin- en eindpunt bij
de rotonde Stadspark, maar op de
Dennekoplaan zoals de meeste bussen. Lijn 3 stopt op de route Planetenweg-Lange Nieuwstraat bij alle
haltes, ook op de haltes die niet door
de R-netlijnen 385 en 382 worden
bediend. Lijn 74 van IJmuiden naar
Beverwijk en Heemskerk gaat in de
spits vier keer per uur rijden en heeft
zo een betere aansluiting op de treinverbinding in Beverwijk.
Naast al deze veranderingen, gaat
Connexxion langzamerhand over op
elektrische bussen. Meer informatie
is te vinden op www.connexxion.nl/
mismniethij.

Om weggebruikers aan te sporen extra alert te zijn op de aanwezigheid
van kinderen in het verkeer, start de
gemeente Velsen de ‘wij gaan weer
naar school’ campagne. Vanaf 1 september staan er langs de belangrijkste schoolroutes borden met aansprekende tekeningen van Dick Bruna.
Wees alert
Aan het begin van het schooljaar

zijn kinderen nog vol van hun vakantie, tegelijkertijd hebben ze spanning vanwege het nieuwe schooljaar. Sommige kinderen moeten ook
een nieuwe route naar school nemen
of voor het eerst zelfstandig naar
school. Zij missen nog verkeerservaring en vaardigheden en kunnen
zich dus onvoorspelbaar gedragen.
Bovendien zijn ze kleiner dan volwassenen. Zij hebben daardoor minder overzicht dan u en zijn ook minder goed zichtbaar. Wees daarom
alert. Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het
is voor de verkeersveiligheid. (foto:
Tjinco bv - Illustraties Dick Bruna ©
copyright Mercis bv, 1953-2017)

Buurtbus 481
komt naar u toe!
Vanaf maandag 4 september
gaat de buurtbus 481 Bloemendaal/Santpoort iets anders rijden. Deze rijdt niet
meer over het Burgemeester
Weertsplantsoen, maar over de
J.T.Cremerlaan.

Er zijn haltes gemaakt op de hoek
met de Hagelingerweg, op de hoek
met de Patriciuslaan en daarna op
de hoek met de Biallosterskilaan.
Dan rijdt de bus verder naar de
halte op de hoek Roos en Beeklaan
met de Kruidbergerweg. De nieuwe halte R-netlijn 385 (voormalig bus 75) op de Hagelingerweg

tegenover de Dekamarkt zal op de
route naar het Delftplein de halte
op de hoek van het Burg. Weertsplantsoen vervangen. Connexxion hoopt zo de ouderen, die woonachtig zijn in het seniorencomplex
Roos & Beek van dienst te kunnen
zijn. Er zijn geen parkeerplekken
opgeoﬀerd, die zijn alleen iets kleiner gemaakt.
Vrijwillige chauﬀeurs rijden de
Buurtbus. Connexxion zorgt voor
het materieel en de provincie
Noord-Holland subsidieert. Kijk
voor meer info op www.buurtbusbloemendaalsantpoort.nl.
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Open Monumentendag

Dag van de democratie

Velsen viert de Open Monumentendag op zaterdag 9 september
2017. Deze dag staat in het teken
van het landelijke thema ‘Boeren,
Burgers en Buitenlui’. Diverse monumenten in Velsen zijn open en
gratis toegankelijk. Komt dat zien!

Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. De dag waarop we stilstaan hoe belangrijk het is om in vrijheid je stem te laten horen.
Mooie gelegenheid om politiek Velsen dichter bij de inwoners te brengen. Kom langs voor een rondleiding of een praatje met de gemeente!

Thema
Het thema is ontleend aan de eeuwenoude uitroep waarmee de stadsof dorpsomroeper de aandacht van
de bewoners van stad en land trok.
Ook rondtrekkende mensen zonder
vaste woonplaats kwamen op de lokroep af. Het thema legt de nadruk op
de mensen en hun economische, culturele relaties en is verbonden met
talloze gebouwen en monumenten
binnen de gemeente. De verwevenheid in Velsen is terug te vinden in
(voormalige) boerderijen, korenmolen de Zandhaas, (vroegere) melkfabrieken, veel buitenplaatsen en het voormalige en huidige gemeentehuis.
Welke monumenten zijn open/ wat valt er te doen?
Gemeentehuis Velsen: Geopend van 11.00-16.30 uur. Om 11.00, 13.30 en
15.30 uur is er een rondleiding door het oorspronkelijk gebouw van het gemeentehuis, dat is ontworpen door de befaamde architect Dudok. Hiervoor dient u zich wel eerst aan te melden via www.velsen.nl/opengemeentehuis.
Dorp Oud-Velsen: Rondleiding door het dorp om 12.00 en 15.00 uur,
start bij de Engelmunduskerk.

Rondleiding
Onder de noemer ‘Open politiek in Velsen’ kunnen bezoekers een rondleiding
krijgen in het oorspronkelijke gemeentehuis, dat ontworpen is door architect
Dudok. Het is tenslotte ook Monumentendag, de dag waarop onze monumenten de aandacht krijgen die ze verdienen.
Kom gewoon langs!
Verder is het mogelijk om met de gemeenteraad in de raadszaal in debat te
gaan of in de burgerzaal met raadsleden te ‘speeddaten’. Wilt u alleen even een
kijkje nemen of een praatje maken met collegeleden, raadsleden en ambtenaren van Velsen? Dat kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, ingang Plein 1945.
Programma
11.00 – 11.30 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
11.30 – 12.30 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
12.30 – 13.00 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
13.30 – 14.00 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
14.00 – 15.00 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
15.00 – 15.30 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
15.30 – 16.00 uur Rondleiding het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
16.00 – 16.30 uur Afsluiting met een drankje
Aanmelden
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier in te vullen op de website: www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de
rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend
van 10.00-16.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid: Geopend van
12.00-17.00 uur. Expositie ‘Slechte tijden, goede tijden’: de veranderingen
in Oud Velsen vanaf de jaren ’60 tot nu.
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, VelsenZuid: Geopend van 12.00-17.00 uur.
Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid: Geopend van 11.00-16.00
uur. Tentoonstelling ‘Dubbelportret’.
Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83, Santpoort-Noord: Geopend van
10.00-17.00 uur. Bezoek de molen en de molenwinkel.
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, Santpoort-Noord: Rondleiding door het hoofdhuis elk uur tussen 11.00-16.00
uur, start in de lobby.
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend
van 10.00-17.00 uur.
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, IJmuiden: Geopend van 10.0014.00 uur. Tentoonstelling ‘Archeologische vondsten uit Oud-Velsen’
t/m 14 oktober te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Meer informatie
In de brochure ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ staan de activiteiten en de
openstellingen vermeld. Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero
in Santpoort-Noord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Ook vindt u meer informatie
op www.openmonumentendag.nl.

Informatieavond plannen Brederoodseweg 41
Op woensdagavond 6 september is er een informatieavond
over de ontwikkellocatie Brederoodseweg 41 in SantpoortZuid. Deze wordt gehouden in
het dorpshuis Het Terras aan de
Dinkgrevelaan 17 in SantpoortNoord.

Belangstellenden kunnen van 18.30
tot 20.30 uur de ruimtelijke plannen inzien en natuurlijk ook vragen stellen. Ontwikkelaar Wibaut
zal hierbij ook aanwezig zijn. Op 25

juli 2017 hebben burgemeester en
wethouders besloten om voor de locatie Brederoodseweg 41 een ontwerpbestemmingsplan, een ontwerpbesluit omgevingsvergunning
en een ontwerpbeeldkwaliteitsplan
ter inzage te leggen. Hiermee wordt
de bouw van drie woningen mogelijk gemaakt. Deze stukken zijn op
31 augustus 2017 ter inzage gelegd.
Gedurende de 6 weken dat de stukken ter inzage liggen heeft u de mogelijkheid om hierop een zienswijze
in te dienen.
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Bekendmakingen algemeen
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, u hoeft
hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon
langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. .

Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot
17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur 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.

lijk ook elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een afspraak.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt natuur-

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert
meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Zeeweg
165B,
kappen
boom
(21/08/2017) 22456-2017;
Stephensonstraat 72, wijzigen bestemming detailhandel naar wonen
(23/08/2017) 22698-2017.

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 56, plaatsen dakopbouw (21/08/2017) 22395-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 57, plaatsen
aanbouw (21/08/2017) 22470-2017.

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 13, kappen boom
(22/08/2017) 22628-2017;
Rijksweg 136, herstellen bloemperk
(25/08/2017) 2840-2017 ( Rijksmonument);
Rijksweg 136, plaatsen 7 entreehekwerken (25/08/2017) 22852-2017 (
Rijksmonument).

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, restaureren gevel
(21/08/2017) 22471-2017.

bank 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.

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 101, plaatsen vredespaal (25/08/2017) 18321-201.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend
dat zij in de periode van 19 augustus 2017 tot en met 25 augustus
2017 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
De Zandkuil 8, legaliseren schuur
(20/08/2017) 22387-2017;
Koningin Wilhelminakade 157, plaatsen aanbouw, vergroten 1e verdieping
(21/08/2017) 22450-2017;

Velserbroek
Hofgeesterweg 43, vervangen en vergroten 2 dakkapellen (22/08/2017)
22537-2017.
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
Ingetrokken aanvragen
vingsvergunning

omge-

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 1, wijzigen
constructieve
situatie
(24/07/201720716-2017;
Willem de Zwijgerlaan 57A, plaatsen
jongerenontmoetingsgebouw (JOP)
(25/08/2017) 13869-2017.

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 recht-

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Meeuwenlaan 47, vernieuwen en isoleren pannendak, plaatsen dakopbouw
(23/08/2017) 18977-2017;
Grevelingenstraat 13, plaatsen glazen overkapping (28/08/2017) 135332017;
Oosterduinweg 35, plaatsen dakopbouw (28/08/201718348-2017.

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 12, vergroten woning
(25/08/2017) 17628-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 162, plaatsen dakopbouw (23/08/2017) 171432017.
Driehuis
Wolﬀ en Dekenlaan 1, plaatsen 4
noodlokalen (tijdelijk) (22/08/2017)
25814-2017.
Velserbroek
Tarweland 15, vergroten garage
(25/08/2017) 19114-2017;

Fregat 75 en 76, oprichten geschakelde berging (28/08/2017) 19104-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Noord
Circusvoorstellingen: 11 oktober van
15.00 tot 17.00 uur, 13 oktober van
17.00 tot 19.00 uur, 14 oktober van
15.00 tot 17.00 uur, 15 oktober van
14.00 tot 16.00 uur, Locatie: veld
van de Grote Hout of Koningsstraat
(22/08/2017) 19930-2017.
Santpoort-Noord
Porto Santo: kramen met hapjes en
dranken, 23 september 2017 van
10.00 tot 20.00 uur, diverse locaties
winkelgebied (25/08/2017) 194082017.
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Gewijzigd bestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan
“Santpoort-Noord” (idn: NL.IMRO.0453.BP1500SANTPOORTNO1-R001) gewijzigd heeft
vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan
“Santpoort-Noord” heeft hieraan voorafgaand
vanaf vrijdag 3 maart 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen
deze termijn zijn 13 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de vervanging
van (delen van) verschillende oudere bestemmingsplannen die aan actualisering toe zijn. Het
bestemmingsplan beoogt een eigentijdse planologische regeling te geven voor dit plangebied. Ook
worden enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied omvat de woonkern SantpoortNoord en wordt begrensd door de Santpoortse Dreef aan de noord- en westkant, de N208 aan
de oostkant en de Velserhooftlaan en Middenduinerweg aan de zuidzijde. Het gebied rond buurtcentrum Het Terras is onlangs al opgenomen in
het bestemmingsplan De Leck en De Bergen en
is daarom in dit bestemmingsplan niet meegenomen.

Aanpassingen
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is
het bestemmingsplan op diverse punten aangepast.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan/wijzigingsplan “Santpoort-Noord” met ingang van 1 september 2017 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden en de centrale bibliotheek,
Dudokplein 16, IJmuiden. Daarnaast is het plan

digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen
beroep indienen. Met ingang van de dag nadat het
besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen
zes weken beroep worden ingediend bij de Raad
van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de
door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen
kan door belanghebbenden daartegen eveneens
beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griﬃerecht verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud te
worden gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na aﬂoop van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien
binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Terinzagelegging besluiten Brederoodseweg 41
Terinzagelegging
ontwerpbestemmingsplan Brederoodseweg
41 en ontwerpomgevingsvergunning voor de bouw van 2 woningen op de locatie Brederoodseweg 41.

De gemeenteraad van de gemeente
Velsen heeft op 24 november 2016
besloten in te stemmen met de toepassing van de coördinatieregeling
ex artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) voor de
te voeren planologisch juridische
procedures voor de realisatie van
drie woningen aan de Brederoodseweg 41 te Santpoort-Zuid.

van de Algemene wet bestuursrecht
maken burgemeester en wethouders
van Velsen bekend dat met ingang
van 1 september 2017 gedurende zes
weken de volgende ontwerpbesluiten inclusief bijbehorende stukken
voor een ieder ter inzage liggen:
1. Ontwerpbestemmingsplan ‘Brederoodseweg 41’. Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0453. BP0602BREDEROODSE1- O001)
biedt het planologisch kader voor
de bouw van drie woningen met
bijbehorende bouwwerken. Het
plangebied is gelegen in Santpoort-Zuid in de gemeente Velsen.

De gemeente is voornemens mee te
werken aan het verzoek tot het realiseren van drie woningen. De aanvraag omgevingsvergunning bevat
twee woningen. In het bestemmingsplan is de mogelijkheid opgenomen
tot het realiseren van drie woningen.

2. Ontwerp omgevingsvergunning.
Voor het bouwen van twee woningen is op 30 juli 2017 een aanvraag
voor een omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag is passend
binnen het ontwerpbestemmingsplan ‘Brederoodseweg 41’.

Ontwerpbesluiten
Op grond van paragraaf 3.6.1 Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4

3. Ontwerpbeeldkwaliteitsplan. Voor
de locatie is een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarin is vastge-

legd aan welke ruimtelijke kwaliteitseisen een ontwikkeling op de
locatie Brederoodseweg 41 moet
voldoen. Het betreﬀen eisen ten
aanzien van zowel de bebouwing
als de inrichting van de onbebouwde ruimte. Het beeldkwaliteitsplan
is een aanvulling op de voorwaarden die worden vastgelegd in het
bestemmingsplan.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Brederoodseweg 41’ met alle bijlagen,
de ontwerp omgevingsvergunning
met bijlagen en het ontwerpbeeldkwaliteitsplan liggen van 1 september 2017 tot en met 12 oktober 2017
tijdens openingstijden ter visie op
het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 in IJmuiden en in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16
in IJmuiden. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken. Het ontwerpbestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via de website http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze web-

site kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna
het ontwerpbestemmingsplan kan
worden opgeroepen via het invullen
van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1-O001.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter visie
ligging kan een ieder (bij voorkeur)
schriftelijk of mondeling een zienswijze geven op het ontwerpbestemmingsplan en op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Dit doet
u door een brief te richten aan: Het
college van Burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van ‘zienswijze coördinatieprocedure Brederoodseweg 41’. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres
aan te geven. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met de behandelend
ambtenaar, de heer M. Pijpers, telefoonnummer 0255 567200.

Ze zitten vaak in een neerwaartse
spiraal, zijn gefrustreerd en/of on-

blemen met lezen, schrijven en/of
rekenen en kunnen zich niet zelfstandig redden in onze samenle-

binnen jouw organisatie deze problemen kunt herkennen en wat je
daar vervolgens mee kunt. Ook on-

Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Graag
voor 4 september aanmelden bij
ddrenth@velsen.nl.

Vragen over verkoop
Witte Theater

Lotgenotengroep rouw
in De Brulboei

Santpoort-Zuid - Zondag 3
september om 11.30 uur is,
na een korte zomerstop, weer
het eerste koffieconcert in de
Ruïne van Brederode aan
Velserenderlaan 2. Deze keer
met poëzie door Denise Dictus, ingebed in flamencomuziek door Rudi Thomassen op
de gitaar. Beiden zijn afkomstig uit het Belgische Leuven.
Denise draagt gedichten
voor van Federico Garcia Lorca, een van de belangrijkste
Spaanse dichters uit de vorige eeuw. De teksten zijn poëtisch vertaald door Rudi.

Na de pauze vertelt Denise
een verhaal van de zeer veelzijdige Vlaamse zanger, muzikant, acteur, dichter/schrijver en beeldend kunstenaar
Wannes van de Velde. Ook
hierbij zal de gitaar van Rudi
het verhaal met flamencomuziek van extra kleur voorzien.
Reserveren kan via www.
hoenu.nl, regio Haarlem.
Entree, inclusief een kop koffie, 5 euro. Kinderen 3 euro,
inclusief een glas limonade.
Na afloop gaat de hoed rond
voor de artiesten. Zie www.
ruinevanbrederode.nl.

IJmuiden - Waar moeten de
huurders van het Witte Theater
naar toe? En is er compensatie
voor Seaport en het Decor-atelier voor de verhuiskosten? Velsen Lokaal-raadslid Marianne
Vos vraagt aan het college inzicht in de voorgenomen verkoop van het Witte Theater-gebouw. Onlangs meldde het college dat het pand via een extern
bureau verkocht zal worden. De
huidige huurders zijn per brief
door de gemeente op de hoogte gebracht. Enkele huurders
zijn direct in gesprek gegaan
met de gemeente, omdat in de
brief wordt gemeld dat het pand
leeg zal worden aangeboden.

Vos wil dan ook weten of B&W
heeft onderzocht welke gevolgen een lege oplevering heeft
voor de huidige huurders en de
gemeente. Vos: ,,Het Decoratelier van de Velser Gemeenschap
en de studio van Seaport zullen geconfronteerd worden met
hoge kosten. Voor de verhuizing
naar een ander pand en voor de
inrichting. De vraag is wie dat
gaat betalen, want wie breekt
betaalt. Nog even daar gelaten
of een nieuw onderkomen gevonden kan worden.”
Ook vraagt Vos naar de verkoopprocedure en naar de uitbreidingsmogelijkheden voor
een kopende partij.

Fly-in bij modelvliegclub
Velsen-Zuid - Op zondag 10
september organiseert de Modelvliegclub
Spaarnwoude
weer een fly-in. Op deze dag
komen er veel leden vliegen
met onder andere vliegtuigen

zeker, hebben gezondheidsklachten, forse betalingsachterstanden of opvoedproblemen. Heb je er
wel eens aan gedacht dat mensen
in jouw werkomgeving laaggeletterd kunnen zijn? 2,5 miljoen Nederlanders hebben namelijk problemen met lezen, schrijven en/of
rekenen en kunnen zich niet zelfstandig redden in onze samenle-

ving. Wil je meer te weten komen
over deze grote groep mensen? In
deze workshop krijg je informatie
over wat laaggeletterdheid inhoudt
en hoe mensen (van Nederlandse of
andere afkomst) daarmee leven. We
zoomen in op hoe jij als werknemer
binnen jouw organisatie deze problemen kunt herkennen en wat je
daar vervolgens mee kunt. Ook on-

IJmuiden - Bent u iemand
die graag wil praten over
het verlies van uw partner
met mensen die weten waar
het over gaat? Dan is de lotgenotengroep Rouw misschien iets voor u.
Een klein groepje komt eens
in de 5 tot 6 weken bij elkaar om te praten en elkaar
te steunen.
Bent u geïnteresseerd?
Kom dan op dinsdag 5 september van 10.00 tot 11.00
uur naar de Brulboei. Wilt
u meer informatie of bent
u wel geïnteresseerd maar
de vijfde verhinderd? Neem
dan contact op met Margit
Kooter (ouderenadviseur bij
Socius) 088-8876950 of Elisabeth Hoekstra (Sociaal
Wijkteam) 06-83231221 of
ehoekstra@swtvelsen.nl. Of
kom op één van de volgende data: 10 oktober, 14 november, 12 december. Deelname is gratis en vrijblijvend.

en helikopters in alle soorten
en maten. Ook zullen er deze
dag veel drone-racers aanwezig zijn; de nieuwste sport in de
modelvliegerij. Zie www.fmsspaarnwoude.nl.

Ze zitten vaak in een neerwaartse
spiraal, zijn gefrustreerd en/of onMensen die (online) formulieren
niet invullen, niet op afspraken
verschijnen, afspraken niet nakomen, moeite hebben met het
lezen van vacatures of met het
schrijven van een sollicitatiebrief.

derwerpen als respectvol bespreekbaar maken, communiceren met
laaggeletterden en doorverwijsmogelijkheden komen aan de orde. De workshop wordt gehouden
in het gemeentehuis, Dudokplein
in IJmuiden op 8 september 2017.
Van 10.00 uur tot 11.30 uur. Graag
voor 4 september aanmelden bij
ddrenth@velsen.nl.

Workshop herkennen laaggeletterdheid
Straat
Rembrandtlaan thv huisnr. 36

Plaats
IJmuiden

Soort
Kastanje

Reden
Vitaliteit slecht

Kapmelding
De navolgende kadastrale percelen
De gemeente heeft op 22 augustus 2017 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie gesloten als bedoeld in artikel 6.24
Wro ten aanzien van het plangebied ‘Orionweg te IJmuiden’.

De overeenkomst heeft betrekking
op de realisatie van drie woontorens,
de bijbehorende parkeervoorzieninmaken deel uit van het plangebied:
gemeente IJmuiden, sectie L, nummers 5428, 5429, 6867 en sectie Q,
nummer 2131.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt vanaf
4 september 2017 tot en met 13 oktober 2017 ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden. Het
gemeentehuis is geopend van maangen en de openbare ruimte.

dag tot en met vrijdag van 08.00
uur tot 17.00 uur. Op donderdag van
08.00 uur tot 20.00 uur. Bezwaar of
beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet mogelijk.

Kennisgeving anterieure overeenkomst
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