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Nieuw gebruik - Oud gebouw

Open Monumentendag
Op zondag 11 september wordt in
Velsen de 25e editie van de landelijke Open Monumentendag
gevierd. Het thema is ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’. Belangstellenden kunnen een aantal gebouwen bezoeken die een nieuwe bestemming hebben gekregen.
In 2011 viert de landelijke Open Monumentendag haar 25-jarig jubileum. Onder de titel ‘Nieuw gebruik –
Oud gebouw’ is het centrale thema
dit jaar herbestemming. Ook in Velsen hebben monumentale gebouwen, om ze te kunnen behouden, een
nieuwe bestemming gekregen. Zo
krijgen ze nieuwe toekomstkansen
en blijven ze voor de omgeving bewaard.

ze is gratis af te halen bij onder andere boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, boekhandel Erasmus
in IJmuiden en het VVV-agentschap
in de bibliotheek in IJmuiden.
Informatie over de gebouwen waar u
naar toe kunt plus de openingstijden
staat op www.openmonumentendag.
nl en op www.velsen.nl. De folder
over de monumenten in Velsen is te
downloaden vanaf www.velsen.nl.

Verkeershinder Pierloop
Op zaterdag 10 september 2011
staat Velsen in het teken van de
Pierloop. Zoals gebruikelijk heeft
deze feestelijke loop flinke consequenties voor het verkeer dat van
noord naar zuid in IJmuiden wil
en andersom. Hieronder de belangrijkste gegevens. Meer informatie op www.pierloop.nl en in
de speciale Pierloopbijlage in de
Jutter/de Hofgeest.

Tijdens de Open Monumentendag
op zondag 11 september aanstaande
bestaat de unieke mogelijkheid een
aantal van deze gebouwen te bezichtigen waaronder het Bell-huisje in
IJmuiden, boerderij Middenduin en
landgoed Duin en Kruidberg in Santpoort.

Bestemming bereikt
Nieuw gebruik – Oud gebouw
Zondag 11 september 2011

De opengestelde panden zijn opgenomen in een speciale brochure getiteld ‘Bestemming bereikt’. De-
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Beter voor het milieu

Oplaadpunten voor elektrische auto’s op komst
Nog dit jaar komen er vijf oplaadpunten voor elektrische
auto’s in Velsen. Dat is goed
voor het milieu, vindt het college van B&W van Velsen.

in Velsen. De verwachting is dat de
locaties eind oktober bekend worden en dat de punten daarna worden geplaatst.Zie ook www.e-laad.
nl.

In de gemeente Velsen komen nog
dit jaar vijf oplaadpunten voor
elektrische auto’s. Het college van
B& W van Velsen heeft in haar vergadering van 30 augustus besloten
om mee te werken aan een proefproject voor drie jaar, dat wordt
uitgevoerd door de stichting Elaad.nl. De gemeente en de stichting zijn nog in gesprek over de precieze plekken van de oplaadpunten

Elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit en maken minder lawaai. De gemeente Velsen heeft in
haar Milieubeleidsplan 2008-2012
de ambitie uitgesproken om waar
mogelijk initiatieven te stimuleren
voor de toepassing van alternatieve motorbrandstoffen. De doelstelling om oplaadpunten te realiseren staat in het Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020.

Het tweede weekend van september is het weekend van de Pierloop.
Dit jaar is de eenentwintigste editie. Honderden enthousiastelingen
– jong en oud, mannen en vrouwen,
particulieren en bedrijventeams – lopen van de start in de Briniostraat in
een grote lus naar de finish in de Lange Nieuwstraat. Er zijn veel mensen
op de been – niet alleen lopers, maar
ook publiek en mensen van de organisatie.
Het 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 tussen 14.00 en 16.30 uur
de lijn Kromhoutstraat-Dokweg-Havenkade-Marconistraat-Moerbergplantsoen-Lange Nieuwstraat kruisen. En voor hen die rond 15.10 uur
in de buurt zijn van de WaterloolaanZeeweg-Heerenduinweg; zij moeten
rekening houden met ongeveer 15 tot
20 minuten stilstaand verkeer. Verkeersregelaars doen hun best om de
veiligheid te bewaken van lopers, toeschouwers en verkeerdeelnemers.
Voor een goed overzicht van de route
is het handig om de plaatselijke dagen weekbladen of www.pierloop.nl te
raadplegen. Het beste is het om tussen 14.00 en 16.30 uur weg te blijven
met de auto uit de zuidelijke helft van

IJmuiden, inclusief de Lange Nieuwstraat.
Een aantal noord-zuidverbindingen
is ’s middags afgesloten, waaronder
Grahamstraat, Moerbergplantsoen
en Velserduinweg. Op een aantal andere plaatsen kunt u gedurende een
groot deel van de middag in IJmuiden
wel van noord naar zuid en andersom.
Tijdens onderstaande tijdvakken kan
daar wel oponthoud ontstaan, omdat
de lopers dan langs dit deel van het
parcours komen:
- Dokweg (15.45 tot 16.20 uur ter
hoogte van de Raafstraat)
- Havenkade-Linnaeusstraat-Orionweg (15.45 tot 16.20 uur). Let op:
Havenkade tussen Orionweg en
Dokweg is afgesloten van ca. 14.30
tot 16.30 uur!
- Snelliusstraat (15.20 tot 16.30 uur
ter hoogte van de Marconistraat)
- IJsselstraat (15.20 tot 16.30 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Scheldestraat (15.20 tot 16.40 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Vechtstraat (15.20 tot 16.40 uur
ter hoogte van het fietspad Lange
Nieuwstraat)
- Marktplein west (15.25 tot 16.45
uur ter hoogte van het fietspad Lange Nieuwstraat)
- Plein 1945-Zoutmanstraat (nagenoeg geen oponthoud)
- Willebrordstraat (alleen oponthoud
tijdens de start tussen 14.55 en 15.10
uur)
- Kanaaldijk-Pontplein (alleen oponthoud tijdens de start tussen
14.55 en 15.10 uur)
Alle maatregelen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Zie ook www.pierloop.nl
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Maandag 12 september na 13.00 uur

Stadhuis paar uur dicht
Op maandag 12 september is het
stadhuis vanaf 13.00 uur gesloten.
Ook de dependance in de Watervliet in Velsen-Noord is dan gesloten. Voor de medewerkers van de

gemeente Velsen wordt deze middag een personeelsfeest georganiseerd. Het (sportieve) programma vindt plaats in Recreatiegebied
Spaarnwoude.

Ladies Night voor Pink
Ribbon in De Heerenduinen
Een avond inspannen en ontspannen, waar een goed doel
van meeprofiteert – dat kan zaterdag 17 september in zwembad De Heerenduinen tijdens
de Ladies Night. Een deel van de
opbrengst gaat naar Pink Ribbon. Kaarten vóór de 17e aanschaffen of reserveren.
Op zaterdag 17 september van 19.00
tot 22.00 uur is het Ladies Night
in zwembad De Heerenduinen in
IJmuiden. Vrouwen zijn van harte
welkom voor een avond inspannen
en ontspannen. Ze kunnen meedoen aan verschillende aqualessen,
stands bezoeken vol accessoires,
mode- en beauty-artikelen en krijgen na afloop een gevulde goodiebag.

Het zwembad is vanaf 19.00 uur
open en de activiteiten starten om
19.30 uur. Toegangskaarten voor
deze avond – aan te schaffen of te
reserveren vóór de 17 september –
kosten € 7,50 per persoon, waarvan
het zwembad € 2,50 aan Pink Ribbon doneert.
De Stichting Pink Ribbon uit Bussum is een fondsenwervende organisatie die aandacht vraagt voor
borstkanker. De stichting richt zich
vooral op bewustwording en geeft
voorlichting over de risico’s die tot
deze ziekte kunnen leiden. In oktober, ‘borstkankermaand’, zijn
er allerlei acties en evenementen
om fondsen te werven. Daar doet
zwembad De Heerenduinen ook
aan mee.

14-0255: nieuw
nummer gemeente
Het stadhuis van Velsen is
sinds kort te bereiken onder
nummer 14-0255. Dat is niet
voor iedereen helemaal duidelijk. Het blijkt dat sommige mensen een andere combinatie maken waar 14-0255
in voorkomt. Dat leidt tot
verkeerde verbindingen en

dat is niet de bedoeling.
Belt u het stadhuis, dan gebruikt u zes cijfers: 14 0255.
Geen andere toevoegingen,
ook geen ‘0’ ervoor, ook niet
als u mobiel belt. Zes cijfers, dat is alles wat u nodig
heeft.

Evenementen in Velsen
• Dinsdag 6 t/m zondag 11 september: Hiswa te Water
• Zaterdag 10 september: Rabobank Pierloop Velsen
• Zaterdag 10 september: Open Dag Begraafplaats & Crematorium
Westerveld
• Zondag 11 september: Open Monumentendag
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Speeltuin Santpoort 65 jaar
Een nieuwe boomhut, een jubileumboek, een optocht en een feest
– zo vierde Speeltuin Santpoort
op zaterdag 3 september het feit
dat ze dit jaar 65 is geworden.
Wethouder Annette Baerveldt
nam een exemplaar van het boekje in ontvangst.
De Speeltuin Santpoort bestaat 65
jaar. Ter gelegenheid daarvan werd
er een nieuwe attractie geopend: de
boomhut. Er was een optocht en ’s
middags was er feest. Bovendien heeft
de stichting Speeltuin Santpoort een
boekje laten maken, waarin de ge-

schiedenis van de speeltuin wordt beschreven. Veel voormalige klanten
van de speeltuin delen hun herinneringen aan de speeltuin. Ook Tante
Eef, al meer dan 32 jaar hét boegbeeld
van de speeltuin, komt aan het woord.
Het jubileumboek, samengesteld
door Kirsten Beukering en Fernanda Gouda, is rijk geïllustreerd met foto’s van vroeger en nu. Burgemeester Franc Weerwind schreef het voorwoord. Wethouder Annette Baerveldt
nam een exemplaar in ontvangst. Het
is te koop voor 5 euro. (foto: Ko van
Leeuwen)

Rondleidingen De Biezen
Op zaterdag 10 en woensdag 14
september worden er rondleidingen gegeven op gemeentelijke begraafplaats De Biezen
in Santpoort-Noord. Tijdens
de rondwandeling krijgt u informatie over de flora en fauna, en over de geschiedenis van
de graven.
Op zaterdag 10 september om
11.00 uur bent u van harte welkom aan de Kweekerslaan 21 in
Santpoort-Noord. Een medewerker van de gemeente Velsen en een
vrijwilliger van de stichting Allerzielen Velsen leiden u ruim een
uur rond. Zij kunnen u veel vertellen over de flora en de fauna en
over de geschiedenis van de graven. De kosten bedragen € 7,50 per
persoon.
Op woensdag 14 september kunt
u ook een rondleiding krijgen, die
dan met een lunch wordt afgesloten. Kosten € 15. De inkomsten komen ten goede aan de stichting Allerzielen Velsen.

Veel inwoners van Velsen kennen
de rustieke, groene begraafplaats
uit 1874 niet. Het ontwerp is van de
hand van Zocher, de tuin- en landschapsarchitect uit Haarlem, die
ook Westerveld heeft ontworpen.
Op de Biezen liggen veel bekende
mensen uit de omgeving begraven
zoals Olga van Gotsch en Pieter Vermeulen. Aanmelden via info@allerzielenvelsen.nl of 06-575 48 724.
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten 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 elke werkdag van
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. 14 0255.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de
burgemeester en wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden
tot het bestuurssecretariaat, telefoon 14 0255,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
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Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl
ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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‘Planetenweg’

bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de
Milieudienst IJmond.

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn
voornemens de gemeenteraad voor te stellen een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor een
gedeelte van de Planetenweg te IJmuiden.

De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan
een besluit hogere waarde Wet geluidhinder te nemen
ten behoeve van Bestemmingsplan Planetenweg te
Velsen.

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Planetenweg’
heeft betrekking op een deel van de Planetenweg te
IJmuiden. Het plangebied omvat het bouwblok met de
huisnummers 278-336 (tegenover het parkeerterrein
van de iets zuidelijker gelegen sportvelden). Het
huidige woningblok van 30 woningen zal gesloopt
worden, omdat de woningen verouderd zijn. Hiervoor
in de plaats komen 35 nieuwe woningen. De woningen
worden in de huursector gerealiseerd.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde
ligt met ingang van 9 september 2011 gedurende zes
weken, samen met het ontwerpbestemmingsplan, ter
inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit
samen met het ontwerpbestemmingsplan in te zien
bij de centrale bibliotheek, Dudokplein te IJmuiden
gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Ontwerpbestemmingsplan

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en afdeling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet
bestuursrecht, ligt het ontwerpbestemmingsplan
‘Planetenweg’ voor een ieder met ingang van
9 september 2011 gedurende zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan en daarop betrekking
hebbende onderzoeken/rapportages zijn in te zien
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met
vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens
is een exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein
te IJmuiden. Het bestemmingsplan is ook digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
identiﬁcatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0802PLANETENWEG1-O001.
Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien
u dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten
aan de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met de heer P. Blom,
telefoon (0255) 567 200.

Bekendmaking Wet geluidhinder
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namen
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond
het volgende bekend.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Planetenweg te Velsen”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst
IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863.

Inventarisatie t.b.v. bestemmingsplannen
“IJmuiden West”, “Santpoort-Zuid” en
“IJmuiden Centrum”

Burgemeester en wethouders zijn voornemens
nieuwe bestemmingsplannen op te stellen voor de
volgende gebieden: “IJmuiden West”, “Santpoort-Zuid”
en “IJmuiden Centrum”.

Santpoort-Zuid

Het gebied “Santpoort-Zuid” is in het zuiden en westen
begrensd door de gemeentegrens met Bloemendaal
en de woonbebouwing aan de Brederoodseweg. In het
noorden wordt het plangebied begrensd door de
Middenduinerweg, en in het oosten door de Wijnoldy
Daniëlslaan, de Olga von Gotschlaan, de Wüstelaan,
het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de
spoorbaan Haarlem-Beverwijk. Het plangebied
kenmerkt zich door de woonbebouwing van de kern
Santpoort-Zuid. Zie ook bijgaande afbeelding.

IJmuiden Centrum

Het gebied “IJmuiden Centrum” is gelegen tussen de
Piet Heinstraat/Oosterduinweg in het noorden en de
Merwedestraat/Rijnstraat/Willemsbeekweg in het
zuiden (zie afbeelding).
Het plangebied kenmerkt zich door het lokale
winkelcentrum (Lange Nieuwstraat) dat de ambitie
heeft een regionale functie te gaan vervullen. In
het plangebied is ook de woonfunctie prominent
aanwezig. Tussen de woon- en winkelfuncties zijn
enkele dienstverlenende bedrijven aanwezig.

IJmuiden West

Het gebied “IJmuiden West” wordt in het noorden
begrensd door het Noordzeekanaal, in het oosten
door de Grahamstraat en de Radarstraat, in het
zuiden door de Heerenduinweg en in het westen door
het Snippenbos, Keetberglaan, Amperestraat en de
groenstrook langs de Dokweg en de Kerkweg. Zie ook
bijgaande afbeelding.Het plangebied kenmerkt zich
door de woonbebouwing van Zee- en Duinwijk en het
sportpark Zeewijk.

Het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor Bestemmingsplan Planetenweg te Velsen is
genomen.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten
behoeve van het ontwerpbestemmingsplan Planetenweg, een verzoek om vaststelling van hogere waarden
in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij
Milieudienst IJmond. Het hogere waarde besluit
heeft betrekking op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
Het dagelijkse bestuur heeft de uitoefening van deze

Aanleiding

De directe aanleiding om voor deze gebieden een nieuw
bestemmingsplan op te stellen is gelegen in het feit dat:
• de wens bestaat om het aantal bestemmingsplannen
waaruit de plangebieden thans in planologisch
opzicht zijn opgebouwd te reduceren tot één
bestemmingsplan;
• de wens bestaat om de bestaande regels/verbeeldingen te uniformeren en te globaliseren, zodat er
een eenduidige juridische systematiek komt voor
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het hele plangebied;
• diverse bestemmingsplannen ouder zijn dan
10 jaar, waardoor er wettelijk gezien aanleiding is
om ze te actualiseren;
• een planologisch regime voor het “Centrumplan”
moet worden vastgesteld.

w11.000571

Inventarisatie initiatieven in het plangebied

w11.000569

Om bij het opstellen van de hierboven genoemde
bestemmingsplannen rekening te kunnen houden
met toekomstige ontwikkelingen vragen wij iedereen
die binnen een periode van 10 jaar hiertoe concrete
plannen en ideeën heeft, deze aan de gemeente
kenbaar te maken. Het gaat de gemeente daarbij om
fundamentele wijziging in fysieke zin (bijv. slopen en
bouwen) maar het kan ook gaan om een transformatie
in het gebruik.

w11.000570

w11.000574

w11.000573

w11.000575
Het initiatief dient binnen 4 weken na publicatiedatum in het bezit te zijn van de gemeente Velsen.
Vervolgens ontvangt u een reactie van de gemeente.

Burg. Weertsplantsoen 9, SantpoortNoord
het kappen van een boom
(29/08/2011)
Willemsbeekweg 80, IJmuiden
melding brandveilig gebruik
(29/08/2011)
Berglaan 8 Santpoort-Noord
het kappen van 1 hulstboom
(29/08/2011)
Kruidbergerweg 77 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(30/08/2011)
Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis
het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
(30/08/2011)
Seinpostweg 19 IJmuiden
het vervangen van de gevelbekleding
(31/08/2011)

bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt.
Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

Verlenging beslistermijn
Wilt u een initiatief indienen?

Wij verzoeken u om uw initiatief zo uitgebreid
mogelijk te beschrijven en te voorzien van kaartmateriaal. U dient uw initiatief binnen vier weken na
publicatiedatum in te dienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden. Vermeld op uw reactie om
welk bestemmingsplangebied het betreft (“IJmuiden
West”, “Santpoort-Zuid” of “IJmuiden Centrum”).
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 29 augustus
2011 tot en met 2 september 2011 de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
hebben ontvangen. De datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 0255-567 424.
w11.000572

Duin- & Kruidbergerweg 89
gebruik van weiland voor één dag als
parkeerterrein (29/08/2011)

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
w11.000164

w11.000305

w11.000309

w11.000471

Valckenhoeﬂaan 2 9000 SantpoortNoord
het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (23/02/2011)
Broeklanden 3 Velserbroek
het inrichten van een jongerenontmoetingsplaats (26/04/2011)
Westlaan ong. Velserbroek
het inrichten van een jongeren
ontmoetingsplaats (26/04/2011)
Waterloolaan 1 Driehuis
het slopen van een clubgebouw, het
kappen van een aantal bomen en
het oprichten van een nieuw
clubgebouw (15/07/2011)

w11.000225

w11.000383

w11.00057

Laaglandersluisweg ong. Velsen-Zuid
het legaliseren en uitbreiden van de
huidige recreatieve activiteiten
(01/09/2011)
Wulverderlaan 1 Santpoort-Noord
het verbouwen van een woning tot
hospice (02/09/2011)
Duin- & Kruidbergerweg 89
gebruik van weiland voor één dag als
parkeerterrein (05/09/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het
organiseren van een evenement:
i11.004227

op het strand IJmuiden aan Zee, via
het havengebied en sluizencomplex
richting Wijk aan Zee, de mountainbikerace Hoek van Holland-Den Helder
op 13/11/2011 (29/08/2011).

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en)
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen

sinds 1888

van 1930
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