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• De gemeenteraad heeft op 20 juli 2017 
het bestemmingsplan Santpoort-Noord 
vastgesteld. Drie partijen tekenden daar 
beroep tegen aan. Onderwerpen wa-
ren een subsidieaanvraag uit het win-
kelfonds en de toestemming voor een 
terras. De Raad van State heeft de be-
roepszaken nu behandeld. De uitkomst: 
één beroep (subsidie) was niet ontvan-

kelijk, wat betekent dat de indiener zijn 
wensen onvoldoende had onderbouwd. 
De andere twee beroepen (over het ter-
ras) waren ongegrond; de indieners kre-
gen geen gelijk.

Meer informatie op www.velsen.nl/be-
stuur-organisatie/gemeenteraad/raadska-
lender/collegeberichten.

  Uit het college

Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een deel van 
het besluit over hondenlosloopplaat-
sen ingetrokken. Het gaat om het be-
sluit dat eerder werd genomen over het 
verkleinen of verplaatsen van de hon-
denlosloopplaatsen in het Burgemees-
ter Rijkenspark, Park Velserbeek en het 
Watertorenpark. De intrekking betekent 
dat er voorlopig niets verandert in het 
Burgemeester Rijkenspark en Velser-
beek. In het Watertorenpark in IJmui-
den worden de losloopgebieden ver-
plaatst.

Watertorenpark
In het Watertorenpark werd tot ongeveer 8 
jaar geleden niet gewoond. Dat is nu wel zo. 
De gemeente is al geruime tijd in gesprek 
met bewoners van het Watertorenpark die 
overlast ervaren van hondenpoep. De los-
loopplaatsen in het Watertorenpark wor-
den niet verkleind, maar krijgen een ande-

re plek in het park. Zo kan iedereen prettig 
van het park gebruik blijven maken. 

Inventarisatie
Het college heeft het besluit gedeeltelijk 
ingetrokken nadat ongeveer 30 hondenbe-
zitters bezwaar hadden gemaakt tegen dit 
besluit. Ook is er een petitie ondertekend 
door ruim 1800 mensen en waren er kriti-
sche vragen in de gemeenteraad. Het col-
lege trekt zich de kritiek aan en vindt dat 
de gemeente, voorafgaand aan het besluit, 
onvoldoende de belangen van de diverse 
parkgebruikers heeft geïnventariseerd. 
Dit gaat nu alsnog gebeuren.

Na de zomer inventariseert het college de 
belangen van zowel hondenbezitters als 
bewoners en andere gebruikers van de par-
ken. Die inventarisatie leidt tot een nieuw 
besluit. Komend najaar wordt de raad na-
der geïnformeerd over de stappen die tus-
sentijds gezet worden.

Besluit over honden-
losloopplaatsen gewijzigd

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

Om weggebruikers aan te sporen extra 
alert te zijn op de aanwezigheid van kin-
deren in het verkeer, start de gemeente 
Velsen de ‘wij gaan weer naar school’-
campagne. Vanaf 1 september staan er 
langs de belangrijkste schoolroutes bor-
den met aansprekende tekeningen van 
Dick Bruna.

Wees alert
Aan het begin van het schooljaar zijn kin-
deren nog vol van hun vakantie, tegelijker-
tijd hebben ze spanning vanwege het nieu-
we schooljaar. Sommige kinderen moeten 
ook een nieuwe route naar school nemen 
of voor het eerst zelfstandig naar school. 
Zij missen nog verkeerservaring en vaar-
digheden en kunnen zich dus onvoorspel-
baar 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 el-
kaar, hoe beter het is voor de verkeersvei-
ligheid. (foto: Tjinco bv/illustraties Dick 
Bruna/copyright Mercis bv, 1953-2017)

‘Wij gaan weer naar school’-
campagne van start

De burgemeester en wethouders van Vel-
sen willen graag in gesprek over onder-
werpen die u als inwoner of ondernemer 
aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de par-
keerplekken in uw buurt, de zorg voor uw 
hulpbehoevende moeder of het inzame-
len van afval. Meer samenwerken, idee-
en ophalen en initiatieven ondersteunen, 
dat is de missie van het nieuwe college 
van burgemeester en wethouders. Zo 
maken we Velsen mooier dan het al is.

Gesprekken
Op basis van een raadsakkoord is er onlangs 
een voorlopig collegeprogramma gemaakt. 
Hierin staan de thema’s die de komende ja-
ren een rol gaan spelen. De komende weken 
gaan de burgemeester en wethouders in ge-
sprek met inwoners en ondernemers in Vel-
sen. Zo wordt het collegeprogramma verder 
ingevuld. Het defi nitieve collegeprogramma 
wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

Enquête 
Bovendien start op vrijdag 31 augustus ook 

een digitale enquête. Hierin wordt gevraagd 
bij welke onderwerpen u de komende jaren 
graag betrokken wilt zijn en op wat voor ma-
nieren. Deze enquête gaat naar de leden van 
het Burgerpanel Velsen en is ook via Face-
book, Twitter en Instagram in te vullen. Dit 
kan tot en met 16 september. Uw antwoor-
den helpen om het nu nog voorlopige colle-
geprogramma, defi nitief te maken. 

Volg ook #Velsenkomtnaarjetoe via Face-
book, Twitter en Instagram.

Enquête #Velsenkomtnaarjetoe

Zaterdag 1 september van 9.00 tot 19.00 uur
Velser Oldtimerdag. Start is vanaf het Vestingplein in Velserbroek.

Zondag 2 september van 10.45 tot 17.15 uur
Publieksdag Forteiland IJmuiden.

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in Velsen. Spor-
tief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar evenementen voor u op een 
rijtje gezet.

Op maandag 3 september start de ge-
meente Velsen met de kap van de popu-
lieren tussen de Andreaweg en Rijk de 
Waalweg in Velsen-Noord.

De omwonenden hebben eind juli een aan-
kondiging van de gemeente gekregen over 
de noodzaak van deze bomenkap.

De werkzaamheden nemen naar verwach-
ting één week in beslag. Met een telescoop-
kraan worden de gekapte bomen zorgvuldig 
verwijderd. Zo blijft de lage begroeiing be-
houden. De telescoopkraan komt te staan 
op de Andreaweg. Verkeersregelaars zullen 
tijdens de werkzaamheden het verkeer re-
gelen. 

Veiligheid
Het kappen van de bomen is nodig om de 
veiligheid te waarborgen en schade aan het 
naastgelegen spoor en de bovenleidingen te 
voorkomen. Ook kunnen afb rekende takken 
schade toebrengen aan passanten en het 
verkeer op de Andreaweg.

Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam 
Openbare Werken van de Gemeente Vel-
sen van start met voorbereidingen voor het 
compenseren van het gekapte groen. Samen 
met de bewoners willen wij tot een nieuwe 

groene inrichting komen voor het  gebied 
rondom de Andreaweg. Zij ontvangen daar-
voor te zijner tijd, een uitnodiging.

Op de afb eelding het gebied binnen de groe-
ne kaders dat wordt gekapt. Het betreft 81 
populieren.

Populieren tussen Andreaweg 
en Rijk de Waalweg in
Velsen-Noord worden gekapt



Infopagina

30 augustus 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Zaterdag 8 september 2018  

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 a 
Driehuis, geopend van 10.00-16.00 uur.

Dorp Oud-Velsen, rondleiding door het 
dorp om 11.00 uur, start bij de Engelmun-
duskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1 
Velsen-Zuid, geopend van 12.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 Vel-
sen-Zuid, geopend op zaterdag van 11.00-
17.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. Op 
zaterdag om 12.00 uur opening van de ex-
positie van het Kunstenaars Collectief Vel-
sen.

Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, 
Torenstraat 2 Velsen-Zuid. Op zaterdag en 

zondag geopend van 12.00-17.00 uur.
Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid. 
Geopend van 11.00-16.00 uur. Tentoonstel-
ling ‘Resonance. Beelden in Beeckestijn’.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord. Geopend van 10.00-17.00 
uur. Rondleiding door de molen om 11.30, 
13.00 en 15.00 uur.  Aanmelden via info@
molendezandhaas.nl.

Zee- en Havenmuseum, Havenkade 55 
IJmuiden. Geopend van 13.00-17.00 uur. 
Om 14.00 en 15.30 uur lezing (30 min.) over 
het ontstaan van IJmuiden. Entree € 6,00, 
met Museumkaart gratis, lezing gratis.

Bunkermuseum, Badweg 38 IJmuiden. Ge-
opend van 11.00-16.00 uur. Entree € 6,00, 
kinderen € 3,00.

In Nederland mag iedereen zwemles aan-
bieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit 
is namelijk niet wettelijk geregeld. De ver-
schillende zwemdiploma’s leiden helaas 
niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm 
Zwemveiligheid. 

Zwembad De Heerenduinen heeft echter de 
Licentie Nationale Zwemdiploma’s en wordt 
elk jaar ona� ankelijk getoetst door de stich-
ting Nationale Raad Zwemveiligheid. Zo weet 
je als ouder zeker dat de zwemlessen en het 
zwemdiploma voldoen aan de meest recente 
kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een 
leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwalifi ceerde zwem-

onderwijzers, zodat je kind in veilige han-
den is en met plezier naar zwemles gaat.
Zo werken de zwemonderwijzers volgens
de Gedragscode Zwembranche, hebben
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en
blijven bijgeschoold.

√ Je kind ontvangt de Nationale Zwemdi-
ploma’s A, B en C. Met het behalen van het 
Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind 
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Deze o¥  ciële diploma’s worden bijvoor-

beeld erkend door brandweer, politie en 
sportopleidingen voor de uitoefening van 
verschillende beroepen.

√ De zwemlesaanbieder hanteert een hel-
der beschreven zwemlesmethode, zodat je 
kunt bepalen welke aanbieder het beste bij 
jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt 
je als ouder ook goed op de hoogte gehou-
den van de vorderingen van je kind.

√ Een constante kwaliteit van de zwemles-
aanbieder, geborgd door ona� ankelijke
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij
het diplomazwemmen.

Bij zwembad De Heerenduinen kunnen kin-
deren vanaf 4 jaar al starten met het volgen 
van zwemlessen. De Heerenduinen biedt 
zwemles op maat met veel persoonlijke aan-
dacht. Ieder kind lest op zijn eigen niveau. 
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-, B-, 
en C-diploma. De ervaring leert dat het be-
langrijk is om veel te oefenen naast de zwem-
lessen. Op vertoon van een geldige leskaart 
mogen kinderen gratis komen oefenen (onder 
begeleiding van een betalende volwassene) 
op woensdagmiddag, zaterdag- en zondag-
ochtend tijdens de uren recreatief zwemmen! 
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer 
informatie over de zwemlessen.

Zwembad De Heerenduinen biedt het enige echte Zwem-ABC

Op donderdag 27 september of dinsdag 
2 oktober zijn ondernemers in industrie-
gebied De Pijp in Velsen/Beverwijk van 
harte uitgenodigd voor een ontbijtbij-
eenkomst. De Omgevingsdienst IJmond 
informeert hen dan over de mogelijk-
heid om mee te doen aan het verduurza-
men van het gebied en over de mogelij-
ke voorbereiding op veranderingen in de 
wetgeving.

Het Energiepositief-project startte eerder 
al op bedrijventerrein Kagerweg/Wijker-
meer. Voor ondernemers op bedrijventer-
rein De Pijp is het vanaf nu ook mogelijk aan 
te sluiten bij het project, in dit geval De Pijp 
Energiepositief.

Onderzoek
De Pijp Energiepositief zorgt voor resulta-
ten door een slimme combinatie van ener-
giebesparing en opwekking van duurzame 
energie. Bij deelname aan het project is de 
eerste stap het afnemen van een energieon-
derzoek.

Wetgeving
Uit het energieonderzoek volgen adviezen 
voor het treª en van duurzaamheidsmaatre-
gelen. Door deze adviezen op te volgen, vol-
doen ondernemers aan de verplichtingen 

van de overheid die staan in de lijst van Er-
kende Maatregelen. Deze lijst met energie-
besparende maatregelen is opgesteld voor 
19 bedrijfstakken naar aanleiding van het 
landelijk Energieakkoord voor Duurzame 
Groei (2013).

Vanaf volgend jaar moeten ondernemers 
melden welke duurzaamheidsmaatregelen 
ze hebben getroª en. Door mee te doen aan 
het project De Pijp Energiepositief, staat de 
meeste informatie hiervoor al op een rij.

Deelname
Voor de start van het project is het van groot 
belang dat minimaal 30 ondernemers deel-
nemen. Aanmelden voor de ontbijtbijeen-
komsten kan via www.greenbizijmond.nl/
aanmelden-energiepositief.  Meer informa-
tie vindt u op www.greenbizijmond.nl/de-
pijpenergiepositief. (foto: OD IJmond)

De Pijp Energiepositief
Grootschalig verduurzamen 
en voorbereiden op wetgeving

Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 8 september 2018. Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘In Europa’. 

Of het nu om bodemvondsten gaat, om roe-
rende en onroerende monumenten, of om 
immaterieel erfgoed: overal zit wel een Eu-
ropese dimensie aan. Reden om 2018 uit te 
roepen tot het Europese Jaar van het Cul-
tureel Erfgoed. In aansluiting daarop is dit 
jaar het thema van de Open Monumenten-
dag ‘In Europa’. Dat betekent dat de verha-
len over monumenten eens op een andere 
manier worden verteld, namelijk geplaatst 
in een Europese context. Dat houdt in dat 
we niet alleen naar de geschiedenis van Vel-
sen op zich kijken, maar deze vooral zien in 
relatie tot de landen om ons heen. Hoe is 
Velsen beïnvloed geweest door deze landen? 

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zater-
dag 8 september worden op verschillende 
locaties speciale openstellingen en activi-
teiten voor publiek georganiseerd; de entree 
is bijna overal gratis. Informatie hierover is 
te vinden in een brochure getiteld: ‘Van Ver-
re en Velsen’. Deze is gratis af te halen bij 
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 

boekhandel The Read Shop, het gemeente-
huis en de bibliotheek in IJmuiden en de bi-
bliotheek in Velserbroek. Ook vindt u infor-
matie op de website openmonumentendag.
nl.

Zaterdag 8 september
Open Monumentendag
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Open Monumentendag 
Zaterdag 8 september 2018

Van verre en Velsen 
‘Velsen in Europa est’

Openstellingen en activiteiten
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer 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, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 
uur per dag een afspraak maken. U kunt na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

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

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 18 augustus tot en met 24 
augustus 2018 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (21/08/2018) 11621-
2018

Zwaanstraat 37, plaatsen dakkapel 
(23/08/2018) 11787-2018
Kennemerstrand 174, uitbreiden strandpa-
viljoen en terras (24/08/2018) 11889-2018

Velsen-Noord
Breesaperhof 33, bestemmingswijziging 
begane grond naar wonen (24/08/2018) 
11834-2018
Reyndersweg 7, verplaatsen hek 
(24/08/2018) 11886-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61, kappen 1 boom 

(17/08/2018) 11577-2018 

Velserbroek
Dammersboog 102, plaatsen berging voor-
zijde (14/08/2018) 11482-2018    

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, plaatsen dakkapel 
(24/08/2018) 11883-2018

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-

ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 47, wijzigen toegang 
(trappenhuis) en splitsen bestaande boven-
woning in 2 zelfstandige appartementen 
(27/08/2018) 7731-2018.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - regu-
liere procedure
Het college van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, wijzigen bedrijfspand 
naar woning (21/08/2018) 5857-2018
Warmenhovenstraat 2, splitsen woning in 2 
appartementen (23/08/2018) 9200-2018

Velsen-Zuid
Meervlietstraat 135, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/08/2018) 7325-2018
Santpoort-Zuid

Weiland ten zuiden Van Dalenlaan en ten 
oosten van Bloemendaalsestraatweg 4
verbreden bestaand pad en aanleggen extra 
stuk pad (toegangspad nieuwe bedrijfsloca-
tie) (23/08/2018) 9367-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord              
IJmuiden Kust Trail op 29 september 2018 
van 09.00 tot 17.00 uur, locatie: atletiekver-
eniging Suomi en Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland 8587-2018 (23/08/2018)

Jubileum Café Bartje 2 daagse op 31 augus-
tus van 19.00 tot 23.00 uur en 1 september 
2018 van 17.00 tot 23.00 uur, locatie: Hoofd-
straat 150 (27/08/2018) 10033-2018

IJmuiden
Jubileumfeest Iskes 50 jaar op 6 september 
2018 van 16.00 tot 23.00 uur, locatie: Log-
gerstraat (27/08/2018) 9988-2018

Pierloop, op 9 september 2018 van 10.00 tot 
13.30 uur, locatie: start: Briniostraat en fi -
nish: Plein 1945 (30/08/2018) 27400-2017

Velserbroek
1e Velsener Oldtimerdag op 9 september 
2018 van 09.00 tot 19.00 uur, locatie: Ves-
tingplein (27/08/2018) 10237-2018

Velsen-Zuid
Vliegende Vrienden van Amstel Live op 15 
september 2018 van 11.30 tot 23.00 uur, lo-
catie: benedenveld recreatiegebied Spaarn-
woude (30/08/2018) 4355-2018.

Bomenkap
Straat  Plaats  Soort  Reden
Begraafplaats Duinhof  IJmuiden  2 eiken  dood
Wüstelaan/Spaarnberglaan  Santpoort  1 kastanje  dood
Langemaad (t.o.) nr. 33  Velserbroek  1 linde  dood
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