
Infopagina

3 september 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Werkzaamheden in
Oud IJmuiden van start
Afgelopen maandag 31 augustus 
2015 is begonnen met de werk-
zaamheden in Oud IJmuiden. De-
ze bestaan uit het aanleggen van 
trottoirs naast de nieuwbouw in 
de Frogerstraat en de Oranje-
straat. Verder krijgt de Brees-
aapstraat nieuwe riolering. De 
Bie Wegenbouw zal het werk uit-
voeren. Verwacht wordt, dat de 
werkzaamheden vier weken du-
ren. Aansluitend zal worden be-
gonnen met het Thaliaplein.

In de Frogerstraat is begonnen met 
het maken van de rioolhuisaanslui-
tingen. Daarna volgt de aanleg van 
het trottoir naast de nieuwbouw. 
Hiervoor wordt tussen huisnum-
mer 119 en de Oranjestraat de weg 
maximaal 2 weken afgesloten. In 
de Oranjestraat wordt alleen de be-
strating aangeheeld in verband met 
de nieuwbouw tussen de Froger-
straat en de Breesaapstraat. Gelijk-
tijdig wordt de riolering gelegd in de 

Breesaapstraat. Hiervoor dient de 
weg te worden afgezet van de Oran-
jesteraat tot de Van der Pollstraat. 

Huisvuil en parkeren
Wij willen u vriendelijk verzoeken 
gedurende deze werkzaamheden 
uw huisvuil buiten het werkterrein 
aan te bieden. Wanneer u bij het 
aanbieden van uw huisvuil onover-
komelijke problemen ondervindt en 
u deze niet zelf kunt oplossen, kunt 
u beroep doen op het personeel van 
de aannemer. Tevens verzoeken 
wij u voorafgaand aan en tijdens de 
werkzaamheden uw auto buiten het 
werkterrein te parkeren. 

Hinder
In verband met de werkzaamhe-
den zullen materialen worden op-
geslagen en schaftketen worden 
neergezet. De werkzaamheden wor-
den met zorg uitgevoerd, maar eni-
ge overlast is helaas niet te voorko-
men.

Remkes bezoekt Velsen
Op maandag 31 augustus bracht de heer Johan Remkes, Commissaris van de 
Koning in Noord-Holland, een werkbezoek aan de gemeente Velsen. Naast 
de gesprekken met het college en de raad werd er ook een bezoek gebracht 
aan Venus & De Waard. Democratie, regionale samenwerking, onderwijs en 
bedrijfsleven, maar ook aandacht voor demografi sche opbouw waren onder-
werpen van gesprek tussen de bestuurders. (foto: Reinder Weidijk)

Wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 29 september 2015 brengt het 
college een bezoek aan Velsen-
Noord omdat de bestuurders graag 
in gesprek willen komen met bewo-
ners en ondernemers die iets wil-
len vertellen over wat ze belangrijk 
vinden in hun directe omgeving.

Het college fi etst door de wijk van 
13.45 uur tot 15.15 uur. Na afl oop is er 
een gezamenlijke afsluiting in Wijk-
centrum ‘De Stek’, Heirweg 2, 1951 CD 
in Velsen-Noord. Hierbij zijn bewo-
ners uit Velsen-Noord van harte wel-
kom.

Wilt u het college iets laten zien waar 
u trots op bent of wilt u juist laten zien 

wat er nog beter kan in de wijk? Dan 
is dit het moment om u aan te melden 
via communicatie@velsen.nl of bel-
len via 140255. Graag vóór 19 septem-
ber 2015. Uit alle aanmeldingen wordt 
dan een keuze gemaakt. Wordt uw 
aanmelding gehonoreerd dan krijgt u 
van te voren bericht. Vergeet dus niet 
uw telefoonnummer in uw aanmel-
ding te zetten! Graag tot ziens in... Vel-
sen- Noord.

Op de foto (Reinder Weidijk) ziet u 
van links naar rechts wethouders Ar-
jen Verkaik, Floor Bal, Ronald Vennik, 
Annette Baerveldt, gemeentesecreta-
ris Koen Radstake en wethouder Ro-
bert te Beest.

Midden-en kleinbedrijf

Kansen voor fi nanciering
Bent u ondernemer uit het Mid-
den-en Kleinbedrijf in Noord-Hol-
land en bezig met het ontwikke-
len van een idee, dienst of pro-
duct? En zoekt u naar de mees-
te geschikte fi nanciering? Kom 
dan dinsdag 8 september naar 
het Landgoed Duin & Kruidberg in 
Santpoort-Noord. De bijeenkomst 
begint om 19.00 uur en eindigt 
21.00 uur.

Een passende fi nanciering is lastig, 
want banken zijn doorgaans terug-
houdend. Maar er zijn nieuwe vor-

men van fi nanciering ontstaan. De 
provincie Noord-Holland en de Ka-
mer van Koophandel zijn het project 
‘Kansen voor Financiering’ gestart 
om u hiermee te helpen. In dit pro-
ject slaan zij de brug tussen innova-
tieve ondernemers, verschillende fi -
nancieringsmogelijkheden en fi nan-
ciers.

Aanmelden
Aanmelden doet u via www.kvk.nl/
bijeenkomsten/kansen-voor-fi nan-
ciering-in-de-ijmond/?alias=ijmond
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Camerabewaking in
publiekshal gemeentehuis
Deze week is de camerabewaking in de publiekshal van het gemeente-
huis aan het Dudokplein in IJmuiden in werking gesteld. Dit hebben wij 
gedaan voor u en onze veiligheid. Er wordt niet dagelijks gemonitord. De 
beelden worden alleen opgeroepen als aangewezen persoon daarvoor op-
dracht krijgen.

Werkzaamheden 
aan Velsertraverse
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 daar-
door de uitstoot van uitlaatgassen 
verminderen. De werkzaamheden 
vinden plaats voorafgaand aan de 
renovatie van de Velsertunnel.

De werkzaamheden aan de N197/
Velsertraverse worden in delen uit-
gevoerd om de verkeersoverlast zo-
veel mogelijk te beperken. Daar-
naast vinden ingrijpende werk-
zaamheden plaats op tijdstippen dat 
er minder verkeer op de weg rijdt, 
zoals in avonden en nachten of in de 
weekenden.

Inloopbijeenkomst
Maandag 7 september houdt de pro-
vincie Noord-Holland een inloopbij-
eenkomst over de herinrichting van 
de Velsertraverse. Tussen 17.00 uur 
en 19.30 uur kan iedereen inlopen op 
het gemeentehuis van Beverwijk aan 
het Stationsplein 48 in Beverwijk. 

Meer informatie
Actuele informatie over de werk-
zaamheden is te vinden op: www.in-
foN197velsertraverse.nl. Voor vra-
gen en opmerkingen kan contact 
worden opgenomen met het provin-
ciaal servicepunt Wegen en Vaarwe-
gen via telefoonnummer 0800 0200 
600 (gratis) of e-mailadres infobu@
noord-holland.nl.

Uitreiking JeugdSportPas
Wethouder Annette Baerveldt heeft woensdag 26 augustus de eerste bro-
chure over de JeugdSportPas uitgereikt aan de leerlingen op de basisschool 
De Pionier, locatie Duinroos in Velserbroek. Deze zogeheten JSP is voor het 
negende seizoen gestart in Velsen. Leerlingen van groep 3 t/m 8 van het ba-
sisonderwijs kunnen zich aanmelden voor kennismakingslessen bij sport-
verenigingen en andere sportaanbieders via www.jeugdsportpas.nl (foto: 
Reinder Weidijk)

Gescheiden inzameling 
lege pakken
Hebt u lege pakken sap, zuivel 
of saus? Werk mee aan een beter 
milieu en bewaar ze apart. Van-
af september kunt u ze - evenals 
uw plastic verpakkingsafval - in 
de verzamelcontainers bij onder 
andere supermarkten gooien. De-
ze containers zijn herkenbaar aan 
het plastic hero logo (zie afbeel-
ding).

Sinds september mogen de lege 
pakken van sap en zuivel (inclusief 
eventuele dop) samen met het plas-
tic verpakkingsafval in een plastic 
zak in de verzamelcontainer worden 
weggegooid. De lege pakken worden 
vervolgens bij de verwerker weer 
gescheiden van het plastic verpak-
kingsafval.

Een vuilniszak vol per week
Jaarlijks wordt in Nederland 70.000 
ton verpakkingen van sap en zui-
vel op de markt gebracht en het om-
vat ongeveer 10% van het volume 
van ons restafval in de grijze contai-
ner. Een gezin heeft gemiddeld elke 
week een vuilniszak vol plastic en le-
ge pakken. 

Het plastic, karton en aluminium 
waar de pakken van sap en zuivel van 
zijn gemaakt kunnen worden herge-

bruikt. De gemeente roept haar in-
woners daarom op om dit afval te 
scheiden zodat dit weer grondstof 
kan opleveren voor nieuwe produc-
ten, zoals: broodtrommels, tennis-
ballen en bermpaaltjes.

Gratis inzamelzakken
U kunt gratis inzamelzakken voor 
plastic verpakkingsafval (en lege 
pakken) bestellen op www.hvcinza-
meling.actiesite-2organize.com of 
door te bellen met de klantenservice 
van HVC, telefoonnummer 0800-
0700. Maar u mag ook normale vuil-
niszakken of plastic tassen gebrui-
ken om dit soort afval weg te gooien.
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Feest in het Rijkenspark
Zondag 13 september is het ‘De 
dag van het Park’. Vandaar dat er 
dit jaar in het Burgemeester Rij-
kenspark in Santpoort van alles 
is te doen voor jong en oud. Het 
programma begint 11.00 uur en 
eindigt 16.00 uur. Toegang is gra-
tis.

Tijdens deze dag maak je kennis met 
verschillende organisaties en kun 
je deelnemen aan verschillende ac-
tiviteiten. Zo zijn er natuurexcur-
sies voor volwassenen en kinderen, 
kun je uilenballen uitpluizen en je 
laten schminken. Verder laat Art By 
Sea Design zien wat voor mooie din-
gen je kunt maken van aangespoeld 
hout en geeft de GGD Kennemer-
land voorlichting over het voorko-
men van teken en er zijn demonstra-
ties van een boomzagerij.

Andere organisaties, die meewerken 
zijn: Vrienden van het Park Kenne-
mergaarde, ecologisch adviesbureau 
Ben Kruijsen, Imker Jeroen En-
gelhart, De Imkerschool uit Bever-
wijk, Egelopvang Haarlem, Sterren-
wacht Copernicus, de Vogelwerk-
groep, Hart Werk & Kunst Harte-
kamp Groep en gemeente Velsen.

Maak een foto en win!
Maak tijdens de Dag van het Park 
een foto en plaats hem op www.fa-
cebook.com/gemeentevelsen. Voor 
drie mooiste impressies van het eve-
nement wordt een prijs uitgereikt. 
Bereikbaarheid 

Kom zoveel mogelijk op de fi ets. Via 
de Olga von Götschlaan in Sant-
poort-Zuid is het park het beste te 
bereiken.

Zondag 13 september in Velsen

Open Monumentendag
Op zondag 13 september aan-
staande is de landelijke Open 
Monumentendag met als thema 
‘Kunst en Ambacht’. Daarbij is 
er niet alleen aandacht voor de 
architectuur, maar ook de toe-
gepaste kunsten aan de binnen-
zijde. Bovendien worden de in-
vloeden van het monument op 
andere kunstvormen belicht.

In een monument komen veel 
ambachten samen. Dat kunnen 
werkzaamheden zijn zoals met-
selwerk, het zetten van glas-in-
lood of rietdekken, maar ook in-
pandig handwerk zoals wandbe-
kleding en houtsnij- en schilder-
werk. Daarnaast zijn er ambach-
ten die verbonden zijn met het 
‘buiten’ van het monument, zo-
als tuinbaas en tuinarchitect. 
Een sprekend voorbeeld van deze 
combinatie is de voormalige bui-
tenplaats Duin en Kruidberg in 
Santpoort-Noord. 
  
Oude ambachten gericht op pro-
ductie van goederen zoals smid 
of kuiper zijn op één hand te tel-
len. Wel hebben we in Velsen nog 
een molenaar. Korenmolen De 

Zandhaas is een uit 1779 date-
rende molen waar vandaag de dag 
nog op authentieke wijze graan 
wordt gemalen. Dat monumen-
ten ook een inspiratiebron kun-
nen zijn voor andere kunstvor-
men komt goed tot uiting bij villa 
Beeckzangh in Velsen-Noord. Zij 
dankt haar naam aan een gedicht 
van Joost van den Vondel. En over 
inspiratie gesproken: de Vinken-
baan in Santpoort-Zuid vervulde 
rond 1900 een functie als cultu-
reel trefpunt en kreeg de bijnaam 
‘Salon van Velsen’. 

Tijdens de Open Monumenten-
dag op zondag 13 september aan-
staande worden op verschillen-
de locaties speciale activiteiten 
voor publiek georganiseerd; de 
entree is gratis. Informatie hier-
over is te vinden in een brochu-
re getiteld: ‘Prachtwerk. Kunst en 
ambacht in Velsen’. 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 nade-
re informatie op de website www.
openmonumentendag.nl.

Asfaltonderhoud De Kamp
Donderdag 10 september a.s. 
worden asfaltonderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd op de as-
falthoofdrijbaan van De Kamp 
in Velserbroek. De hoofdrijbaan 
wordt daarvoor 1 dag afgesloten 
tussen Boterkamp en Grote Bui-
tendijk. Verkeer van en naar de 
buurt ten noorden van de Kamp 
kan via de Banenkamp en Hof-
geesterweg de buurt bereiken/
verlaten.

De buurt ten zuiden van De Kamp 
blijft bereikbaar  via Boterkamp, 
Kerkenmaaijerskamp en Grote Bui-

tendijk. Het tankstation is overdag 
alleen bereikbaar via de uitrit tegen-
over de Boterkamp. Kruisend fi ets-
verkeer wordt tijdens de werkzaam-
heden geregeld of omgeleid door 
verkeersregelaars op de momenten 
dat dit nodig is. Doorgaand verkeer 
kan gebruik maken van de route via 
Hofgeester Eijnde, Rijksweg, Broe-
keroog, of via de Grote Buitendijk, 
Langemaad, Velserbroekse Dreef. 

Als gevolg van weersomstandighe-
den kan de uitvoeringsdatum wij-
zigen. Zie voor actuele informatie: 
www.velsen.nl

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid. Open van 
10.00-17.00 uur. Demonstratie van middeleeuwse ambachten.

Oud-IJmuiden. Rondleiding om 11.00 en 14.30 uur door Oud-IJmuiden 
a.d.h.v. het thema. Start bij café Kruiten, Kruitenstraat 1-3. Opgeven via in-
fo@beleefoudijmuiden.nl.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid. Open van 14.00-16.00 uur. Ope-
ning tentoonstelling ‘Paradijs’, hedendaagse kunst en de natuur.

Dorp Oud Velsen. Rondleiding om 11.uur door het dorp a.d.h.v. het the-
ma, start bij de Engelmunduskerk.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid. Open van 11.00-
17.00 uur. Tentoonstelling over gemeentearchitecten in Velsen. 

Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-Zuid
Open van 11.00-17.00 uur. Informatie over het gebouw en de vrijmetsela-
rij.

Begraafplaats Westerveld, Duin- en Kruidbergerweg 6, Santpoort-Noord
Rondwandeling door het park. Route verkrijgbaar in Petit Café Wester-
veld.

Landgoed Duin en Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord. Genieten van een Royal High Tea in het huis (reserveren verplicht) 
en ronddwalen door de beeldentuin.

Velsertunnel, Oude Pontweg 1, Velsen-Zuid. Open 13.00-16.00 uur. 
Rondleidingen door dienstgebouw en info over de tunnel.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 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

Werkzaamheden

Reconstructie Lange Nieuwstraat
Op maandag 14 september 2015 
beginnen de werkzaamheden 
voor de reconstructie van de Lan-
ge Nieuwstraat. De geplande 
einddatum daarvoor is medio fe-
bruari 2017. Daarna gaat het Vel-
serduinplein achter de Hema op 
de schop; dat duurt tot augustus 
2017.

De gehele Lange Nieuwstraat wordt 
opnieuw aangelegd en krijgt nieuwe 
bestrating. Tegelijkertijd wordt de 
riolering in de Lange Nieuwstraat 
vervangen. Om wateroverlast tij-
dens hevige regenbuien te beperken 
wordt over de hele lengte een apart 
infi ltratieriool aangelegd. Als het 
werk klaar is, heeft de Lange Nieuw-
straat een nieuw wegprofi el met vrij 

liggende fi etspaden aan beide kan-
ten; dat is veiliger voor fi etsers. Bo-
vendien wordt de rijbaan smaller, 
waardoor het wegverkeer langza-
mer gaat rijden. Ook wordt het win-
kelgebied vernieuwd en komen er 
nieuwe haltes voor de lijnbussen.

Van west naar oost
De werkzaamheden worden in fa-
ses uitgevoerd en beginnen aan 
de westkant van de Lange Nieuw-
straat. Tussen de rotonde Planeten-
weg en de hoek Scheldestraat gaat 
de straat volledig open (fase 1). Deze 
werkzaamheden duren tot begin de-
cember 2015.  Daarna start direct fa-
se 2 tussen de Scheldestraat en het 
Marktplein; hier wordt gewerkt tus-
sen december 2015 en maart 2016.

Bomen
Omdat de weg volledig open gaat 
betekent dit dat er  tussen de ro-
tonde Gijzeveltplantsoen en Schel-
destraat 26 bomen gekapt gaan wor-
den. In het najaar van 2016 zullen 
er 49 bomen voor terugkomen. (29 
langs de rijbaan en 20 in planten-
bakken aan de noordzijde).

Verkeersmaatregelen
Per fase wordt de weg afgesloten 
voor al het verkeer. Het doorgaande 
verkeer wordt zoveel mogelijk om-
geleid via de Heerenduinweg. Fiet-
sers en bromfi etsers worden via de 
omliggende wegen omgeleid. Dit al-
les wordt met borden aangegeven en 
is ook te zien op de bijgaande kaart-
jes. Op het deel waar gewerkt wordt, 

kunnen voetgangers langs het werk 
lopen om de woningen en winkels te 
bereiken. 

Openbaar vervoer Connexxion
Lijndiensten 3, 75 en 82 worden om-
geleid. Meer informatie daarover en 
over tijdelijke bushaltes staat op 
www.connexxion.nl of www.con-
nexxion.com. Vragen over het open-
baar vervoer kunt u stellen via naar 
tel. 0255-547964.

Het gehele project duurt tot augus-
tus 2017 en wordt in zes fases uit-
gevoerd.  De planning is globaal en 
hangt af van hoe snel de werkzaam-
heden vorderen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 22 
augustus 2015 tot en met 28 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
van Broekhuijsenstraat 20, verplaat-
sen voordeur (23/08/2015) 13854-
2015;
Middenhavemstraat 20 1.,  voortzet-
ten gebruik  werkplaats en kantoor 
(24/08/2015) 13960-2015; 
Tiberiusplein 4,  slopen  gasstation 

(24/08/2015) 13966-2015;
Ampèrestraat 27,  wijzigen gevel en 
splitsen bedrijfspand (24/08/2015) 
13914-2015;
Zeeweg 282, kappen  boom 
(24/08/205) 13903-2015;
Herculesstraat 67, plaatsen  terras-
overkapping (27/08/2015) 14119-
2015;
Gurvenlaan 11, kappen  boom 
(26/08/2015) 14049-2015;
Marconistraat 8 en 10, plaatsen dak-
opbouw (26/08/2015) 14170-2015.
 
Driehuis 
van Maerlantlaan 10, kappen boom 
(25/08/2015) 13982-2015.  
Santpoort-Noord
Middenduinerweg 32, kappen  boom 
(24/08/2015) 13980-2015.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 48, kappen van 2 bomen 
(26-08-2015) 14043-2015. 

Velserbroek
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, plaatsen  zonneboi-
lers op bijgebouw 4 (25/08/2015) 
13993-2015.

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:

IJmuiden
Moerbergplantsoen 1, wijzigen 
woonbestemming naar woonbe-
stemming met onzelfstandige woon-
ruimte (31/08/201) 11359-2015

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
President Steynstraat ong., wijzigen 
verleende vergunning w14.000261 
(26/08/2015) 9081-2015;
Kievitlaan 28, plaatsen dakkapel 
(26/08/2015) 9700-2015;            

Driehuis
Driehuizerkerkweg 4, vergroten 
woning met uitbouw (26/08/2015) 
9635-2015;
Driehuizerkerkweg 12, aanbrengen 
twee dakramen (26/08/2015) 12131-
2015.
 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 180, strijdig planolo-
gisch gebruik (31/08/2015) 11873-
2015.  

Santpoort-Zuid 
Papenburghlaan 4, legaliseren dak-
terras plaatsen terrasafscheiding 
(26/08/2015)11212-2015.         

Velsen-Zuid
Parkweg 2, renoveren afvalwater-
transportgemaal kappen  boom 
(26/08/2015) 8922-2015;
Oude Pontweg 190, plaatsen woon-
wagen (31/08/2015) 8675-2015;
Thorbeckelaan 9, plaatsen dakkapel 
(01/09/2015) 10810-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
Geen mededelingen. 

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Rijksweg 458, SANTPOORT-NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend 
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij 
de receptie in het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.
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Buitengewone vergadering raad Velsen 8 september
Locatie en tijd: 
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 14.30 uur 

1 Opening 
2 Toespraken afscheid van burgemeester F.M. Weerwind
3 Sluiten

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni en 18 juni
 (voortgezet op 25 juni) 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
7 Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW).
8 Wijziging Reglement van orde raad en Raadsplein Velsen
9 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 9 september 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Vergadering gemeenteraad Velsen 10 september

Infopagina

3 september 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Buitengewone vergadering raad Velsen 8 september
Locatie en tijd: 
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
aanvang 14.30 uur 

1 Opening 
2 Toespraken afscheid van burgemeester F.M. Weerwind
3 Sluiten

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

aanvang 19.30 uur
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 11 juni en 18 juni
 (voortgezet op 25 juni) 2015
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Esthetisch programma van Eisen nieuwe zeesluis IJmuiden
7 Vernieuwing achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale 

Woningbouw (WSW).
8 Wijziging Reglement van orde raad en Raadsplein Velsen
9 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld kunnen gedurende 2 mi-

nuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit is niet be-
doeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar om 
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de gemeen-
teraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op on-
derwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan dient u 
zich voor woensdag 9 september 16.00 uur aan te melden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: raad.velsen.nl Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks te 
volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een sa-
menvatting van de vergadering uit in de week na de raadsvergadering op het 
TV kanaal van RTV Seaport en via uitzending gemist op www.rtvseaport.nl

De Nieuwsbrief Raadsplein ligt ter inzage in de publiekshal van het gemeen-
tehuis, evenals bij de bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Abonneren 
op de digitale nieuwsbrief kan door adresgegevens en e-mailadres te mailen 
naar raadsplein@velsen.nl.

Vergadering gemeenteraad Velsen 10 september

Waasdorp beschrijft leven als koopman
Velsen - Op 12 september 
verschijnt het boek ‘Het bizar-
re leven van een trotse markt-
koopman’ van Jaap ‘Japie’ 
Waasdorp (1958). Hij beschrijft 
op smakelijke wijze hoe hij let-
terlijk opgroeide in de vishan-
del en zich ontwikkelde tot een 
van de kleurrijkste marktlieden 
van Nederland. 
In een verteltrant waarin zijn 
stem doorklinkt, neemt hij de 
lezer mee langs herinneringen 
en anekdotes uit het dagelijks 
leven in deze keiharde en oer-
hollandse bedrijfstak. Hij ver-
telt over bijzondere gebeur-
tenissen tijdens diverse eve-
nementen en over promotie-
stunts die hij heeft uitgehaald. 
Het geheel is geïllustreerd met 
foto’s en knipsels. Jaap vertelt 
ook open en eerlijk hoe het is 
om, door elke dag hard te wer-
ken, een onderneming te run-
nen en daarbij risico’s te ne-
men. Daarbij licht hij zijn vi-
sie op het ondernemerschap 
toe. Kortom, ‘Het bizarre leven 
van een trotse marktkoopman’ 
is een boek over een bevlogen 
marktkoopman, die in de loop 
der jaren uitgroeide tot een 
waardig ambassadeur van zijn 
branche. Een aanrader voor el-
ke ondernemer.

Open repetitieavonden 
zanggroep Sparkle
Velsen - Zing je graag en 
voel jij je ook een popstar, al 
meezingend met de radio of 
onder de douche, misschien 
vind je het dan ook wel leuk 
om samen met 60 andere 
vrouwen te zingen. Ga dan 
meezingen en laat je talent 
horen in popkoor Sparkle 
Velsen onder leiding van 
Frank Anepool.
Je bent welkom op de vol-
gende gezellige open repe-
titieavonden in de Hofstede, 
Aletta Jacobsstraat 227, Vel-

serbroek: van 20.00 tot 22.00 
uur op woensdag 16, 23 en 30 
september. Je zingt zo mee 
met het moderne popreper-
toire van onder andere Ade-
le, Krezip en Duffy. Ook  Ne-
derlandstalige songs worden 
gezongen door Sparkle. Zin-
gen kan echt reuze ontspan-
nend zijn in een druk leven.
Enthousiast geworden en wil 
je meer weten over Sparkle, 
zie dan: www.sparklevelsen.
nl of bezoek de Facebook pa-
gina: Sparkle Velsen. 

Het boek wordt op zaterdag 
12 september op feestelij-
ke wijze gepresenteerd op de 
Botermarkt in Haarlem. Om 
10.00 uur opent de wethou-
der de presentatie en later 
volgt er muzikale ondersteu-

ning van een zangeres. Dat 
het een feest gaat worden, is 
aan Japie Waasdorp wel toe-
vertrouwd. Op zondag 13 sep-
tember wordt het boek gepre-
senteerd bij De Dolfijn aan de 
Halkade in IJmuiden.




