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Start bouw grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden
Minister Schultz van Haegen (In-
frastructuur en Milieu) heeft samen 
met de provincie Noord-Holland, 
gemeente Amsterdam, Havenbe-
drijf Amsterdam NV en de burge-
meester van gemeente Velsen, het 
o�  ciële startsein voor de bouw 
van de nieuwe zeesluis in IJmuiden 
gegeven. De nieuwe sluis in IJmui-
den, 500 meter lang, die 70 me-
ter breed en   18 meter diep gaat 
worden, wordt hiermee de groot-
ste zeesluis van de wereld!

Minister Schultz: “Deze megaklus 
is een prachtig voorbeeld van inven-
tief bouwen. Er wordt gebouwd op 
een heel klein gebied tussen de ande-
re sluizen in. En dat terwijl de winkel 
moet open blijven. De nieuwe sluis 
zorgt voor een betere bereikbaarheid 
en zet de deuren open voor de haven 
van Amsterdam om haar positie in 
Europa te behouden of zelfs te ver-
sterken tot derde haven in Europa.”

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis 
in IJmuiden aan vervanging toe. Een 
nieuwe grotere zeesluis moet ruim-
te bieden aan steeds groter worden-
de zeeschepen en hiermee de bereik-
baarheid van de haven van Amster-
dam verbeteren en de economie in 
de regio stimuleren. Vanwege de om-
vang een uitdagend werk, want tij-
dens de bouw moeten zowel de weg-

verbinding over het sluizencomplex 
als het sluizencomplex zelf, zo veel 
mogelijk ongehinderd bereikbaar 
blijven. De nieuwe sluis is naar ver-
wachting in 2019 beschikbaar voor 
de scheepvaart. 

Bouw
De bouw van de zeesluis is inventief 
zoals bijvoorbeeld de bouw van de 
deurkassen. De deurkas is een gro-
te betonconstructie waar de sluis-
deuren in rollen als ze opengaan. De 
deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 
bij 26 meter zijn, worden op maaiveld 
gebouwd en vervolgens afgezonken. 
Het voordeel van deze methode is dat 
er niet eerst een diepe bouwkuip ge-
maakt hoeft te worden die veel om-
gevingshinder en risico’s voor de be-
staande sluizen en waterkering kan 
opleveren. 
Tijdens de bouw zoekt aannemers-
consortium OpenIJ   bij de werkge-
versservicepunten Groot-Amster-
dam, IJmond Werkt! en Zuid-Kenne-
merland mensen uit de regio die lan-
ger dan 3 maanden geen werk heb-
ben en biedt hen een tijdelijk werk-
traject aan. Er zijn al diverse arbeids-
plaatsen gecreëerd voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
start dit schooljaar een lesprogram-
ma voor scholen in de regio om  op die 
manier jongeren te enthousiasmeren 
voor een carrière in de techniek. 

Zondag 11 september Open Monumentendag in Velsen
Velsen viert de Open Monumen-
tendag op zondag 11 september 
2016. Aansluitend op het lande-
lijke thema staat deze dag in het 
teken van Iconen en Symbolen. 

Monumenten zijn de iconen van 
een gemeente. Ze staan symbool 
voor een kleurrijke geschiedenis 
en bepalen mede de identiteit van 
een gemeente, zoals de beide vuur-
torens in IJmuiden en molen de 
Zandhaas in Santpoort-Noord. 

Tijdens de Open Monumentendag 
op zondag 11 september aanstaan-
de worden op verschillende loca-
ties speciale activiteiten voor pu-
bliek georganiseerd; de entree is 
gratis. Informatie hierover is te 
vinden in een brochure getiteld: 
‘Typisch Velsen. Iconen en sym-
bolen’. Deze is gratis af te halen bij 
boekhandel Bredero in Santpoort-

Noord, boekhandel The Read Shop, 
het gemeentehuis en de bibliothe-
ken in IJmuiden en Velserbroek. 
Ook vindt u nadere informatie op 
de website www.openmonumen-
tendag.nl.

Openstellingen 
& activiteiten

Dorp Oud Velsen: Rondleiding 
door het dorp om 11.00 en 15.00 
uur, start bij de Engelmunduskerk.

Engelmunduskerk Oud Velsen, 
Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend 
van 13.00-16.00 uur. 

Raadhuis voor de Kunst, Toren-
straat 7, Velsen-Zuid: Geopend zo-
wel zaterdag als zondag van 11.00-
17.00 uur. Tentoonstelling rond het 
thema Iconen en Symbolen.

Logegebouw Vrijmetselaars en 
Weefsters, Torenstraat 2, Velsen-
Zuid: Op zaterdag 10 september van 
11.00-17.00  uur, op zondag 11 sep-
tember geopend van 12.00-17.00 
uur.

Beeckestijn, Rijksweg 136, Vel-
sen-Zuid: Geopend van 11.00-16.00 
uur. Verkooptentoonstelling ‘Por-
tretten uit Kennemerland’.

Begraafplaats Westerveld, Duin 
en Kruidbergerweg 2, Driehuis: Ge-
opend van 9.00-17.00 uur. Er is een 
wandelroute beschikbaar, verkrijg-
baar in Petit Café Westerveld. Het 
café is geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleiding door het hoofd-
huis om 13.00 uur, start in de lobby.

Ruïne van Brederode, Velse-
renderlaan 2, Santpoort-Zuid: Ge-
opend van 10.00-17.00 uur.
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Zondag 11 september 2016

‘Typisch Velsen’
Iconen en symbolen 

Uitkijkpunt
Om de bouwwerkzaamheden van 
dichtbij te bekijken, is er een uit-
kijkpunt gebouwd ten noorden van 
de Noordersluis. Het uitkijkpunt is 
twaalf meter lang, drie meter breed 
en zes meter hoog. Maximaal vijftig 
mensen kunnen op het plateau staan 
om van dichtbij de bouwwerkzaam-
heden gade te slaan. 

Samen groots bouwen
Het project is een samenwerkings-
verband van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Am-

sterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
NV en de gemeente Velsen. Dit pro-
ject wordt medegefi nancierd van-
uit het CEF (voorheen TEN-T) pro-
gramma van de Europese Unie.   De 
verantwoordelijkheid voor de bouw 
en 26 jaar onderhoud van de zeesluis 
ligt bij het consortium OpenIJ van de 
sluis. 
De nieuwe zeesluis is onderdeel van 
het Sluizenprogramma van Rijkswa-
terstaat. Dat omvat 6 projecten: keer-
sluis Limmel, 2e kolk Eefde, 3e kolk 
Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, 
Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.
Foto: Ko van Leeuwen 
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Opvang vogels in Velsen
Op 1 september is wethouder 
dierenwelzijn, de heer Robert te 
Beest, met de Stichting Vogel-
rampenfonds (Vogelhospitaal 
Haarlem) een overeenkomst aan-
gegaan over de opvang van vo-
gels in de hele gemeente Velsen. 
Na verzorging van de vogels wor-
den de dieren zo snel mogelijk te-
ruggezet in de natuur.

In de nota Dierenwelzijn Velsen zijn 
meerdere organisaties benoemd die 
een rol vervullen in het verzorgen 
van dieren die in de gemeente Vel-
sen voorkomen. De gemeente Velsen 
is voorstander van het professioneel 
opvangen en verzorgen van dieren. 

In 2012 zijn overeenkomsten aan-
gegaan met de Dierenambulan-
ces Velsen en Kennemerland, Ker-
bert Dierentehuis, Knaagdieren-
centrum, Hengelsportvereniging 
Velsen en Eerste Hulp bij Zeehon-
den. Deze organisaties vervullen 
hun taak naar volle tevredenheid. In 
2015 is daar aan toegevoegd het Vo-
gelopvangcentrum Zaanstreek. De-
ze organisatie vangt vogels, hazen 
en egels op uit het gemeentedeel 
Velsen-Noord. Door de overeen-
komst met de Stichting Vogelram-
penfonds (Vogelhospitaal Haarlem) 
zijn nu alle vogels in Velsen verze-
kerd van een goede opvang. (foto: 
Reinder Weidijk)

Uitnodiging Velserbroek
Komt u ook!, dinsdag 20 septem-
ber 2016 naar de bijeenkomst ‘Be-
levenissen in uw wijk’?

Wat kunt u verwachten?
Het wijkteam Velserbroek, verte-
genwoordigd door de Politie Kenne-
merland, gemeente Velsen, Stichting 
Welzijn Velsen, jongerenwerkers en 
de woningcorporaties geven u in-
formatie en de gelegenheid om vra-
gen te stellen over inbraakpreventie, 
WhatsApp buurtpreventiegroepen, 
babbeltruc, jongerenontmoetings-
plaatsen, verkeersregels in de wijk 
en wijkinitiatieven.

Wanneer en Waar?
Dinsdag 20 september 2016 om 
19.30 uur (zaal open 19.00 uur) in ge-
bouw Het Kruispunt, Zon Bastion 3, 
1991 SK Velserbroek.

Aanmelden
Wilt u komen? Geef u voor 14 sep-
tember op via telefoonnummer 0255  
535 786 of via info@velisonwonen.
nl onder vermelding van uw naam 
en het aantal personen (maximaal 
twee personen per huishouden). Let 
op! Er is plaats voor 100 personen in 
de zaal, dus tijdige aanmelding is ge-
wenst!

Lever grof afval in en win!
Lever uw grof afval in op het af-
valbrengstation van HVC in Vel-
sen-Zuid, want uw afval vormt de 
basis voor nieuwe producten. In-
geval u dit doet tussen 6 en 30 
september, maakt u kans op een 
airfryer of accuboormachine.

Opruimen = kans op prijzen
In elk huishouden werken gemid-
deld 15 apparaten niet. Batterijen 
moeten worden vervangen, scherm 
kapot, onderdelen kwijt of stek-
ker defect. Hiervan kunnen niet al-
leen nieuwe producten worden ge-
maakt, maar ze staan ook vast bij u 
in de weg. Lever daarom tussen 6 
en 30 september de kapotte appara-
ten of ander grof afval in bij het af-
valbrengstation van HVC in Velsen-
Zuid. In deze periode maakt u kans 
op een Philips airfryer of Bosch ac-
cuboormachine met 116-delige 
toolbox. Voorwaarde is wel, dat u 
het hiernaast afgedrukte actiekaart 
invult en meeneemt. Deze kaart is 
ook verkrijgbaar op het gemeente-
huis. 

Zaterdag 10 september staat bij de 
Praxis in Velserbroek en Welkoop 
en tuincentrum Haan in Santpoort-
Noord het HVC-promotieteam. Zij 
delen ook actiekaarten uit. Boven-
dien kunt u het team allerlei vragen 
stellen over het scheiden van grof af-
val. Meer informatie over deze actie 
en de voorwaarden vindt u op de web-
site www.indegoeiebak.nl en www.
velsen.nl.
 
Grof afval is waardevol
Thuis kunt u papier, gft en plastic, 
blik en pak scheiden. Grof afval zo-
als tuinstoelen, serviesgoed, verf-
blikken, kapotte apparaten en die ou-
de fi ets mogen naar het afvalbreng-
station. Want ook grof afval kan wor-
den hergebruikt. Uw kapotte tuinset 
wordt een nieuw raamkozijn, terwijl 
verbouwingspuin wordt gebruikt in 
nieuwe wegen. Kinderen spelen op 
rubberen tegels van uw oude auto-
banden. En die oude fi ets wordt weer 
een nieuwe fi ets. Metaal kan worden 
gebruikt in koelkasten, auto’s, horlo-
ges, frisdrankblikjes en meer. 

Sportaccommodaties
nu ook online te huren
Sinds 29 augustus is het moge-
lijk om online een gemeentelijke 
sporthal of gymzaal te huren.

Het reserveren is nu nog eenvoudi-
ger. Bovendien kan er een eigen ac-
count aangemaakt worden, waarmee 
inzicht wordt verkregen in gemaak-
te reserveringen, contracten en fac-
turen. Ga naar www.sportloketvel-
sen.nl en bekijk de beschikbaarheid, 
reserveer online en betaal direct per 
iDEAL.

Hoe kan een reservering worden ge-
maakt?
• Ga naar www.sportloketvelsen.nl
• Kies de button online accommoda-

tie huren
• Selecteer een activiteit, accommo-

datie, de gewenste datum en het 
tijdstip

• Klik op reserveren; bij de 1e reser-

vering moet er een account worden 
aangemaakt.

Sportloket Velsen biedt met het nieu-
we reserveringssysteem meer ser-
vice en gemak voor onze gebruikers. 
Heeft u vragen kijk dan op de website 
of neem contact op met 0255-567666 
of mail naar sportzaken@velsen.nl.
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Velsen in het teken van MOOI
Vrijdag 23 september staat Vel-
sen in het teken van haar kwali-
teit als het gaat om straten, plei-
nen, haar gebouwen en onze groe-
ne omgeving. Zijn deze of mooi of 
kan het beter? De stichting MOOI 
Noord-Holland organiseert het fes-
tival OVERMOOI op Plein 1945. Van 
10.00 uur tot 19.00 uur.

De stichting MOOI Noord-Holland 
maakt zich al 100 jaar sterk voor de 
kwaliteit van de leefruimte in onze 
mooie provincie. Het is een niet-com-
merciële adviesorganisatie op het ge-
bied van landschap, stedenbouw, ar-
chitectuur en cultuurhistorie. Van-
wege het jubileum wordt op deze dag 
een enorme kaart (zo groot als een 
half voetbalveld ) van Noord-Holland 
neergelegd op Plein 1945 in IJmuiden. 
Hierop zijn polders, duinen, wegen, 
dijken, steden en dorpen en zelfs je 
eigen woning waar te nemen. De reu-
zenkaart is vanuit een telekraan goed 

te zien. Op en rondom de kaart zal met 
bewoners, kinderen, ondernemers, 
bestuurders en alle geïnteresseerden 
worden gesproken over mooi.

OVERMOOI
OVERMOOI is voor iedereen toegan-
kelijk. Kijk voor het dagprogramma en 
meer informatie op www.overmooi.nl. 
Ook zullen wij volgende week het pro-
gramma op deze Infopagina plaatsen. 
Muziek en catering met lokale pro-
ducten gaan het geheel omlijsten. De 
groepen 7 van de Francisschool uit 
IJmuiden zullen er het landschaps-
spel spelen. Verder zijn er diverse  
sprekers die vertellen over hun MOOI 
Velsen vanuit verschillende gezichts-
hoeken en betrokkenheid. Van strand-
gast tot ondernemer, van surfer tot ar-
chitect. Kortom: een feestelijk en inte-
ressant festival. Komt allen!

Arie Keppler Prijs
Het evenement OVERMOOI is in 

meerder gemeenten gehouden. Vel-
sen is de laatste gemeente die wordt 
bezocht. Ter afsluiting van dit eve-
nement zal gedeputeerde Joke Geld-
hof  de Arie Keppler Prijs uitreiken. 

Het is de beloning van een tweejaar-
lijkse prijsvraag op het gebied van 
landschap, stedenbouw, architectuur 
en cultuurhistorie. (publiciteitsfoto 
Stichting MOOI Noord-Holland)

Wethouder Vennik: ‘Mooi is voor iedereen anders’

Wethouder Ronald Vennik, wet-
houder Ruimtelijke Ordening, 
nodigt iedereen van harte uit 
naar dit festival te komen. Hij 
zal zelf ook zeker bij dit evene-
ment aanwezig zijn.

“Velsen heeft veel moois te bie-
den, kent een stedelijk gebied, in-
dustrie, havens, strand en kust, 
maar ook villawijken en een rijke 
cultuurhistorie. Wij ondersteunen 
deze jubileumactie. Het gesprek is 
van groot belang.’’ Met plezier wo-
nen, werken en recreëren, dat wil-
len we allemaal. Wat we mooi vin-
den verschilt echter van persoon 
tot persoon. “Dat maakt het juist 
zo leuk om met elkaar te praten 
over wat we mooi vinden’’, aldus 
de wethouder. De gemeente heeft 

een groot hart voor be-
houd en verbetering van 
haar omgevingskwali-
teit. Zo is er in Velsen een 
nieuwe Welstandsnota 
vastgesteld en schetst de 
structuurvisie Velsen een 
duidelijk beeld van de 
toekomstige ruimtelijke 
mogelijkheden van de ge-
meente. “We hebben een 
sterk historisch besef, 
maar willen ook ontwik-
kelen als de omgeving het 
toelaat en daarom vraagt. 
Een mooi voorbeeld: ons 

cultuur-historische dorp ‘Oud 
Velsen’ is in haar oude luister her-
steld. In het dorpje wordt hoofdza-
kelijk gewoond. Met Oud-IJmui-
den daarentegen is dynamischer 
en uitnodigend omgegaan. Hier is 
een oud bedrijventerrein omge-
toverd in een prachtige woonwijk 
vlakbij de haven. En dat na samen-
spraak met bijvoorbeeld inwoners 
uit de buurt. Zij brachten in wat 
zij mooi vinden in hun omgeving. 
Hun inbreng zagen ze terug in de 
uiteindelijke bouw. Zo gaan we 
ook om met het landschap. Sant-
poort-Noord heeft bij het kermis-
terrein deels haar oude aanzien 
weer terug, maar er is ook ruim-
te gemaakt voor de HOV, de snel-
le buslijn.’’

Oud-IJmuiden: een nieuwe kwaliteit 

Oud-Velsen: in oude glorie hersteld
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Voormalig minister
Cramer bezoekt Velsen
Ontwikkelingen als een sterk 
groeiende wereldbevolking, kli-
maatverandering en schaarste 
van grondsto	 en dwingen tot een 
andere manier van productie- en 
consumptiegedrag. Om deze re-
den is het noodzakelijk te streven 
naar herbruikbaarheid van pro-
ducten en grondsto	 en, zogehe-
ten: circulaire economie.

Afgelopen donderdag bracht Jac-
queline Cramer, voormalig minis-
ter van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer 
een werkbezoek aan de IJmond. In 
de IJmond spelen allerlei initiatie-
ven: zo is Tata Steel sterk in het re-

cyclen van metaal, wordt er door Ri-
go Ver� abriek natuurverf geprodu-
ceerd en staan de Zee(wier) Boer-
derij IJmond en duurzaamheids- en 
educatiecentrum BRAK aan de start 
van hun ontwikkeling. 

Op de foto Jacqueline Cramer op 
bezoek bij Tata Steel. De oud poli-
tica was er op uitnodiging van mi-
lieuwethouder Floor Bal van Velsen. 
Van 2007 tot 2010 maakte ze deel uit 
van het kabinet. Op dit moment is 
ze hoogleraar Duurzaam Innoveren 
aan Universiteit Utrecht en zet zij 
zich actief in voor circulaire econo-
mie. (foto: Reinder Weidijk)

JeugdSportPas 10 jaar
in gemeente Velsen!
Donderdag 1 september reikte 
wethouder Annette Baerveldt  het 
1e JeugdSportPas-magazine  uit 
op de Openbare Basisschool ‘De 
Vuurtoren’ in IJmuiden.

Baerveldt werd bijgestaan door de 
buurtsportcoach Nicky Brouwer. 

Deze zogeheten JSP is voor het tien-
de seizoen gestart in Velsen. Leerlin-
gen van groep 3 t/m 8 van het basis-
onderwijs kunnen zich aanmelden 
voor kennismakingslessen bij sport-
verenigingen en andere sportaan-
bieders via www.jeugdsportpas.nl. 
(foto: gemeente Velsen) 

Onderzoek 
verkeersongeluk
Vrijdag 29 juli jl.  vond aan de 
Hagelingerweg in Santpoort-
Noord een ernstig ongeval 
plaats met als gevolg dat een 
inwoner van onze gemeente is 
overleden.

Dit heeft veel emoties losgemaakt. 
Zowel bij de familie van het 
slachto� er als de chau� eur, die bij 
dit noodlottig ongeval betrokken 
was. Maar ook bij ooggetuigen. 
Het college is bekend met de reac-
ties uit de samenleving die wijzen 
naar een recent geplaatst bushok-
je bij de kruising Hagelingerweg/
Burgemeester Weertsplantsoen 
als oorzaak van dit ongeluk

Onderzoek
Direct na het ongeluk is een onaf-
hankelijk verkeerskundig onder-
zoek gestart door de afdeling Ver-
keer Ongevallen Analyse (VOA) 
van de politie. De gemeente ver-
leent hier alle medewerking aan. 
De resultaten van dit onderzoek 
zijn nog niet bekend. Mogelijk 
dat de uitkomsten aanleiding ge-
ven om de situatie op voornoemde 
kruising te herzien of aan te pas-
sen. Ook zal het college in gesprek 
gaan met het wijkplatform. Deze 
heeft reacties van bewoners ont-
vangen naar aanleiding van het 
ongeval.

Ocean Beauty in Velsen
Hij is maar liefst 185 meter lang, 
30 meter breed met een diep-
gang van 9.25 meter: The Ocean 
Beauty. Dinsdagmorgen deed het 
schip de Grote Houtkade in Vel-
sen-Noord aan om zijn vracht te 
lossen. Een machtig mooi gezicht. 

De extreme grootte van het vracht-
schip, dat onder Panamese vlag 
vaart, blijkt wel uit het relatief klei-
ne mannetje en zijn dinky toy op 

de foto. De kade  is vorig jaar in op-
dracht van de gemeente Velsen ver-
nieuwd. De boot is uit Indonesië ko-
men varen met een lading van 7.200 
ton aan staal (7.200.000 kilogram). 
Het schip heeft waarschijnlijk 3 da-
gen nodig om het staal te lossen. Het 
grote vrachtschip had voor de werk-
zaamheden aan de zeekade en het 
uitgraven van de kanaalbodem hier 
nooit kunnen aanmeren. (foto: Ge-
meente Velsen)
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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 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 bestemmingsplannen, 
omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee 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 noteren. Dit 
formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland 
in Haarlem. Meer informatie op www.
bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college 

van Burgemeester en Wethouders van 
Velsen besloten om vanaf 1 januari 
2014 alle formele bekendmakingen 
van bijvoorbeeld vergunningen, 
beleid en verordeningen te publiceren 
in het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd 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: raad.velsen.nl.

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) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemo-
tiveerd 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.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 

met inloggen via DigiD). In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld. Het college van 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor:

Verleende omgevingsvergunnin-

gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Dokweg 37, plaatsen garagedeur/rol-
luik (31/08/2016) 15378-2016.

Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 19 en 21, plaatsen dak-
kapel en erker (05/09/2016) 14370-
2016;
Frans Netscherlaan 13, vergroten ge-
koppelde dakkapel voordakvlak en le-
galiseren dakkapel achterdakvlak 
(06/09/2016)

10182-2016;
Curaçaostraat 14, plaatsen dakopbouw 
(02/09/2016) 10769-2016.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 3, oprichten woning, 
slopen bestaande woning en kappen 2 
bomen (02/09/2016) 8473-2016.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

APV artikel 2:17 Evenementen
Unimog strand spektakel van 7 t/m 
9 oktober 2016, start- en fi nishloca-
tie parkeerterrein IJmuiderstrand 
(05/09/2016) 14511-2016.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 27 
augustus 2016 tot en met 2 sep-
tember 2016 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
Siriusstraat 20, legaliseren dakop-
bouw (01/09/2016) 17479-2016;
Velserduinplein ong., plaatsen bloe-
menkiosk (tijdelijk)(02/09/2016) 
17562-2016.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., het houden van 
een kermis (02/09/2016) 17513-
2016;
Molenveltlaan 14, verhogen nok en 
plaatsen dakkapel (31/08/2016) 
17411-2016;
Hagelingerweg 251, aanleggen inrit 
(29/08/2016) 17151-2016;
Cotélaan 21, plaatsen dakopbouw 
(29/08/2016) 17153-2016.

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 8, kappen boom 
(30/08/2016) 17273-2016;
Wüstelaan 68 A, wijzigen construc-
tie en aanbrengen buitengevelisola-
tie (01/09/2016) 17469-2016.

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 waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., oprichten 
78 woningen (05/09/2016) 13885-
2016;
Platanenstraat 40, plaatsen dakop-
bouw (02/09/2016) 13709-2016.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, vernieuwen strand-
paviljoen (31/08/2016) 13496-2016 .

Santpoort-Noord
Kerkweg 14, vergroten woning met 
uitbouw (achterzijde)(02/09/2016) 
13790-2016.
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Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur:  Informatie voortgang dossier statushouders 
    
Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur:  Verklaring van geen bedenkingen voor uitoefenen dieren-

artspraktijk in tuincentrum Ranzijn Tuin&Dier te Velser-
broek  

Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur:  Beheerverordening begraafplaatsen Velsen 2016

Sessie 4: Raadzaal
21.30 - 23.00 uur:  Ambitiedocument kustplaats IJmuiden aan Zee 2016

Sessie 5: Schoonenbergzaal
21.30 - 23.00 uur:  Verordening Bedrijveninvesteringszone Havengebied 

IJmuiden

Sessie 6: Rooswijkzaal
21.30 - 23.00 uur:  Rekenkamercommissie-rapport “a� andeling van meldin-

gen, klachten en bezwaren”

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u de sessies in de raadzaal recht-
streeks en op een later tijdstip bekijken. Van de sessies vanuit de overige ver-
gaderzalen zijn audioverslagen af te luisteren op onze website.

Inspreken tijdens de sessies:
Op de onderwerpen van de sessies kan worden ingesproken. Om in te spre-
ken dient u zich tot uiterlijk woensdag 14 september 2016 tot 16.00 uur aan 
te melden bij de raadsgri�  e, tel. 0255 567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. 
Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres 
vermelden, zodat de gri�  e contact kan opnemen als er wijzigingen of ande-
re zaken besproken moeten worden. Over de onderwerpen die op de agenda 
staan, kan ook digitaal een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is inge-
leverd (via e- mail naar gri�  e@velsen.nl) dan wordt uw reactie vóór de ses-
sie naar de raadsleden doorgestuurd.

Agenda sessies gemeenteraad op 15 september 2016

Inloopbijeenkomst
Het college heeft het voorlopig 
ontwerp “Herinrichting Velser-
duinplein” vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de web-
site www.velsen.nl te raadplegen.

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inloopbijeenkomst op don-
derdag 15 september 2016 van 17.00 
tot 19.00 uur in het gemeentehuis 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Hier 
wordt u in de gelegenheid gesteld het 

ontwerp in te zien, vragen te stellen 
en opmerkingen te geven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot 
en met 13 oktober 2016 worden ge-
stuurd naar het college van burge-

meester en wethouders, postbus 
465, 1970 AL IJmuiden of via het 
contactformulier op de website o.v.v. 
inspraak herinrichting Velserduin-
plein.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening, be-
kend dat zij voornemens zijn een 
nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor Santpoort-Noord. Op 
grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gele-
genheid wordt geboden om ziens-
wijzen omtrent dit  voornemen 
naar voren te brengen en er wordt 
geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Op 
het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan Santpoort-
Noord voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actua-
lisering toe zijn. Het bestemmings-
plan regelt per pand of perceel wat 
de bouw- en gebruiksmogelijkhe-
den zijn. Bestemmingsplannen wor-
den elke 10 jaar herzien. Het bestem-
mingsplan beoogt een eigentijdse 

planologische regeling te geven voor 
het plangebied. Ook worden enke-
le ontwikkelingen mogelijk gemaakt 
zoals de ontwikkeling bij het Motor-
huis, aan de Dobbiuslaan en aan de 
Hoofdstraat – Terrasweg. 

Ligging plangebied
Het plangebied omvat vrijwel de ge-
hele woonkern van Santpoort-Noord.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmings-

plan Santpoort-Noord (idn: 
MRO.0453.1500SANTPOORTNO1- 
V001) ligt met ingang van vrijdag 9 
september gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage. Naast het voor-
ontwerpbestemmingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende 
onderzoeken en rapportages ter in-
zage. 

• Gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden.

• Centrale bibliotheek, Dudokplein 
16, IJmuiden.

• Digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter 
inzage ligt, kunt u een inspraakreac-
tie indienen op het voorontwerpbe-
stemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan: College van bur-
gemeester en wethouders
Postbus 465 1970 AL IJmuiden. Of 
via ro@velsen.nl. Onder vermel-
ding van “inspraakreactie bestem-
mingsplan Santpoort-Noord”. Ver-

geet daarbij niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven.

Inloopavond
Op maandagavond 26 september or-
ganiseert de gemeente een inloop-
avond met betrekking tot dit bestem-
mingsplan. Tijdens deze avond zullen 
er verschillende tafels worden inge-
richt waar u vragen kunt stellen aan 
de betrokken ambtenaren met be-
trekking tot uw situatie. Vanwege de 
diversiteit van het gebied en verschil-
lende situatie per perceel zal er geen 
centrale presentatie worden gehou-
den. U bent welkom tussen 19.00 en 
21.00 in Dorpshuis Het Terras, Dink-
grevelaan 17 in Santpoort-Noord.

Kapmelding
Velserbroek: 1 x driestammige Els ( 
Alnus) bij fi etspad  Langesloot hoek 
Watergentiaan. Dit i.v.m. gevaar als 
gevolg van a¦ reken stammen.




