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Zwembad De Heerenduinen
biedt het enige echte Zwem-ABC
In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven.
Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De
verschillende 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 onafhankelijk getoetst door
de stichting 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 vier zekerheden:
√ Gediplomeerde en gekwaliﬁceerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen 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 Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het
Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind
aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.
Deze oﬃciële diploma’s worden bijvoor-

beeld erkend door brandweer, politie en
sportopleidingen voor de uitoefening van
verschillende beroepen.
√ De zwemlesaanbieder hanteert een helder 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 gehouden van de vorderingen van je kind.
√ Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke
jaarlijkse controle en toetsmomenten bij
het diplomazwemmen.
Bij zwembad De Heerenduinen kunnen kinderen vanaf 4 jaar al starten met het volgen
van zwemlessen. De Heerenduinen biedt
zwemles op maat met veel persoonlijke aandacht. Ieder kind lest op zijn eigen niveau.
Maandelijks is er afzwemmen voor het A-,
B-, en C-diploma. De ervaring leert dat het
belangrijk is om veel te oefenen naast de
zwemlessen. Op vertoon van een geldige
leskaart mogen kinderen gratis komen oefenen (onder begeleiding van een betalende
volwassene) op woensdagmiddag, zaterdagen zondagochtend tijdens de uren recreatief
zwemmen!
Kijk op www.zwembadvelsen.nl voor meer
informatie over de zwemlessen.

Enquête #Velsenkomtnaarjetoe
De burgemeester en wethouders van Velsen willen graag in gesprek over onderwerpen die u als inwoner of ondernemer
aan het hart gaan. Bijvoorbeeld de parkeerplekken in uw buurt, de zorg voor uw
hulpbehoevende moeder of het inzamelen van afval. Meer samenwerken, ideeen 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 jaren een rol gaan spelen. De komende weken
gaan de burgemeester en wethouders in gesprek met inwoners en ondernemers in Velsen. Zo wordt het collegeprogramma verder
ingevuld. Het deﬁnitieve collegeprogramma
wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

een digitale enquête. Hierin wordt gevraagd
bij welke onderwerpen u de komende jaren
graag betrokken wilt zijn en op wat voor manieren. Deze enquête gaat naar de leden van
het Burgerpanel Velsen en is ook via Facebook, Twitter en Instagram in te vullen. Dit
kan tot en met 16 september. Uw antwoorden helpen om het nu nog voorlopige collegeprogramma, deﬁnitief te maken.

Enquête
Bovendien start op vrijdag 31 augustus ook

Volg ook #Velsenkomtnaarjetoe via Facebook, Twitter en Instagram.

Nieuwe evenement op
Velsen Valley-terrein
Op zaterdag 15 september vindt een nieuw
evenement plaats op het Velsen Valleyterrein in Spaarnwoude: De Vliegende Vrien-

den van Amstel Live! Op de Infopagina
van volgende week (donderdag 13 september) leest u hier meer over.

Zondag 9 september

Pierloop Velsen
Op zondag 9 september is de 26e editie van de Pierloop Velsen. Zoals gebruikelijk heeft deze feestelijke loop
consequenties voor het verkeer in een
aantal delen van IJmuiden. Hieronder
de belangrijkste gegevens.

Op zondag 9 september is de Pierloop
Velsen. Honderden enthousiastelingen
– jong en oud, mannen en vrouwen, particulieren en bedrijventeams – lopen van
de start in een grote lus door IJmuiden
naar de ﬁnish in de Lange Nieuwstraat Plein 1945. De starts van de jeugdloop, 5
km, 10 km en 15 km afstand zijn ’s morgens op de Wilgenstraat bij Sporthal Oost.
De start van de Guppenloop is ’s morgens
op de Lange Nieuwstraat ter hoogte van
Velserhof.
Verkeershinder
Om ongeveer 10.30 uur, als de jeugdloop
begint en bij de start van de 5, 10 en 15 km
loop, zijn een paar straten afgesloten. Het
gaat dan om de Wilgenstraat, Cederstraat,
Meeuwenlaan, Kievitlaan en Nachtegaallaan. Tussen 10.30 en 13.00 uur staat
het verkeer – soms lang – stil op de Lan-

ge Nieuwstraat en de dwarsstraten (de
noord-zuidverbindingen). Dat kan tussen de 5 en 15 minuten duren. Denk aan
de oversteek Zeeweg bij Heerenduinweg;
bij de oversteek/passage Spaarnestraat;
oversteek Marktplein/Lange Nieuwstraat; oversteek Heerenduinweg/Kruisberglaan; oversteek Dokweg / Badweg;
oversteek Dokweg (rotonde); Marconistraat is afgesloten; oversteek Moerbergplantsoen; oversteek Planetenweg/Stadspark; ﬁnish op Plein 1945. Vanaf Velserhof
tot aan Plein 1945 is het ﬁetspad afgesloten. Ook is een stuk van het ﬁetspad op de
Heerenduinweg tijdelijk afgesloten.
Verkeersregelaars doen hun best
De organisatie zet veel vrijwillige verkeersregelaars in, zodat het verkeer van
zoveel mogelijk straten gebruik kan blijven maken. Houd u er rekening mee dat
u regelmatig moet wachten tot de lopers
voorbij zijn. De verkeersregelaars doen
hun uiterste best om ieders veiligheid te
bewaken: van de lopers, de toeschouwers
en de verkeerdeelnemers. Wij vragen uw
begrip voor hun lastige taak! (foto: Friso
Huizinga)

Uit het college
• Voor de Hofgeesterweg 3 in Velserbroek
is een omgevingsvergunning aangevraagd om een stal hoger te maken, en om
het gebruik als pensionstalling van paarden te legaliseren. Dat laatste is strijdig
met het bestemmingsplan. De aanvraag
is goed onderbouwd en er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen de uitvoering ervan. De raad krijgt ter informatie de ‘ont-

werpverklaring van geen bedenkingen’.
Hij wordt gepubliceerd, en ligt 6 weken
ter inzage. Daarna neemt de raad een besluit.
Meer informatie op www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/raadskalender/collegeberichten.
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Zaterdag 8 september

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

Leden van BeestenBende
vegen Forteiland schoon
Niemand op Forteiland kan ze gemist
hebben. Zeven leden van de BeestenBende Velsen mochten afgelopen zondag samen met een gids zwerfafval ruimen rondom het fort.

Het broedseizoen van de vogels is voorbij
en op een groot deel van het eiland dat was
afgeschermd, kon door de BeestenBende
weer gelopen worden. Onder begeleiding
van een gids werd schoonmaken en rondkijken gecombineerd.
Vanaf het dak van het fort hadden ze perfect uitzicht en werd duidelijk hoe groot
het eiland is. Voorzichtig liepen kinderen
van de BeestenBende over het oneffen terrein op weg naar de betonnen “drakentanden” langs het water. “Deze dienden in de
oorlog als afweer tegen tanks” vertelde de
gids, terwijl ze de stukjes plastic tussen de

stenen uit visten. Restjes ballonnen, plastic touwresten, lepeltjes maar ook heel veel
botjes. “Die botjes kunnen we laten liggen,
dat is niet schadelijk voor de natuur”.
Het resultaat na een dag opruimen is negen vuilniszakken vol aangespoeld en aan
komen waaien zwerfafval en daarnaast nog
wat grote stukken rommel (plastic krat,
jerrycans en lege flessen). Dat komt in ieder geval niet in zee terecht. Een mooie dag
om samen te werken, plezier te hebben, te
ontdekken en ook nog te leren.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot
en met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun eigen buurt. Voor meer
informatie of lid worden? Kijk op : www.
mijnbeestenbende.nl. (foto: gemeente Velsen)

Aanbod Bibliotheek Velsen

Hulp met de computer
De computer wordt steeds belangrijker.
Wie daar meer mee wil kunnen doen,
kan hulp krijgen bij Bibliotheek Velsen.
Er is een inloopspreekuur en er zijn allerlei gratis cursussen. Kom eens langs
of ga eens kijken!

Voor ouderen zijn er speciale cursussen,
lezingen en inloopspreekuren. Loop eens
langs in de bibliotheek in IJmuiden of Velserbroek en informeer ernaar. Of kijk op
www.bibliotheekvelsen.nl.

Steeds meer bedrijven en organisaties bieden hun diensten digitaal aan. Ook boeken
en DVD’s lenen en terugbrengen bij de Bibliotheek Velsen gaat met de computer.
Wilt u (beter) weten hoe dat in zijn werk
gaat? Kom dan naar het inloopspreekuur
op maandag 24 september tussen 14.00
uur en 15.00 uur met al uw vragen.
Een online afspraak met de gemeente, een
DigiD aanmaken, een uitkering aanvragen
– dat gaat ook via de computer. De bibliotheek heeft daar een gratis cursus voor:
Werken met de e-overheid. Kennismaken
met de computer kan ook, met de gratis
cursus Klik & Tik.

Of het nu om bodemvondsten gaat, om roerende en onroerende monumenten, of om
immaterieel erfgoed: overal zit wel een Europese dimensie aan. Reden om 2018 uit te
roepen tot het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. In aansluiting daarop is dit
jaar het thema van de Open Monumentendag ‘In Europa’. Dat betekent dat de verhalen 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 Velsen 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 zaterdag 8 september worden op verschillende
locaties speciale openstellingen en activiteiten voor publiek georganiseerd; de entree
is bijna overal gratis. Informatie hierover is
te vinden in een brochure getiteld: ‘Van Verre en Velsen’. Deze is gratis af te halen bij
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord,

Er zijn veel manieren om inwoners te helpen bij hun
vragen. Eén daarvan is samen kijken naar de eigen
omgeving. Wat kunnen familieleden doen, vrienden
of buren? Vraag het ze! Het Sociaal Wijkteam helpt
u hierbij.
Eerst kijken we met u naar de mogelijkheden in uw

‘Velsen in Europa est’

Open Monumentendag
Zaterdag 8 september 2018

1

boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de bibliotheek in IJmuiden en de bibliotheek in Velserbroek. Ook vindt u informatie op de website openmonumentendag.
nl.

Openstellingen en activiteiten
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 Engelmunduskerk.
Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1
Velsen-Zuid, geopend van 12.00-16.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 Velsen-Zuid, geopend op zaterdag van 11.0017.00 uur, zondag van 13.00-17.00 uur. Op
zaterdag om 12.00 uur opening van de expositie van het Kunstenaars Collectief Velsen.
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. Tentoonstelling ‘Resonance. Beelden in Beeckestijn’.
Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Santpoort-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. Geopend van 11.00-16.00 uur. Entree € 6,00,
kinderen € 3,00.

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.

Evenementen nu aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in
de gemeente Velsen en in de regio Kennemerland. Voor goede coördinatie en
voldoende inzet van de hulpdiensten
(ambulances, brandweer en politie) wil
de gemeente daar op tijd een overzicht
van hebben: een evenementenkalender.

Evenementen die in 2019 gaan plaatsvinden
moeten vóór 1 oktober 2018 worden aange-

Wat doet het Sociaal Wijkteam?
Iedereen kan wel eens een steuntje in de rug gebruiken van iemand dichtbij. Dat kan bij allerlei
zaken zijn, zoals eenzaamheid, boodschappen
doen, overbelasting, of de zorg voor een ander.
Het Sociaal Wijkteam bespreekt graag met u wat
mogelijk is.

Van verre en Velsen

eigen omgeving, het zogenaamde netwerk. Welke
mensen zijn belangrijk voor u? En kunt u uw netwerk misschien groter maken? Als we weten welke
mensen belangrijk voor u zijn, maken we daar een
afspraak mee. Dan kijken we met elkaar wat de problemen zijn en hoe u het beste geholpen kan worden. Iedereen kan ideeën inbrengen. Het Sociaal
Wijkteam heeft hier goede ervaringen mee en inwoners zijn tevreden en verrast over het resultaat.
Wilt u meer weten? Bel dan gerust met het Sociaal
Wijkteam in uw wijk. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 8876970 of 140255. (foto: Pixabay)

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe u dat kunt doen; daar is ook
het aanmeldingsformulier te downloaden.
Dit kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier
opvragen bij het Klant Contact Centrum
van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255-567200.
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Lekstraat Straat van de Maand
In de maand september staat de Lekstraat in IJmuiden in het zonnetje! Zaterdag 22 september is het zo ver!
Woon je in de Lekstraat en help je mee?
Meld je aan!

gemvelsen

Fonds ondersteunt innovatie

Leden beoordelingscommissie
Innovatiefonds MKB bekend
Het Innovatiefonds MKB van de gemeente Velsen kan ondernemers helpen met
co-financiering van hun innovatieplannen. Een commissie beoordeelt de aanvragen. De leden daarvan zijn nu bekend.

De ‘Straat van de Maand’ - het Sociaal
Wijkteam heeft de Lekstraat in IJmuiden uitgekozen om de mensen in de straat
(nog) meer met elkaar te verbinden. Wat
gaat dat betekenen? Er is een kleurwedstrijd met leuke prijzen; de winnaar wordt
22 september bekend gemaakt.
Ook is er een springkussen. En als knaller organiseren enkele bewoners samen
met een Sociaal Wijkteam een gezellige
burenborrel met kinderactiviteiten op
zaterdag 22 september, Burendag! De bewoners krijgen deze week een informatiepakket in de bus.

gemeentevelsen |

Woon je in de Lekstraat en wil je meehelpen? Stuur dan een email naar ijmuidennoordzuid@swtvelsen.nl. Samen maken
we er een leuke dag van! (foto: SWT)

Per 1 september is de beoordelingscommissie Innovatiefonds ingesteld. Er zitten drie
deskundigen in, die de gemeente adviseren
over ingekomen subsidieaanvragen. De leden weten veel over investeringsprojecten
en innovaties en brengen de nodige technische, financiële en commerciële kennis,
expertise en ervaring met zich mee. Meer
informatie over hen op https://www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.
Het fonds ondersteunt innovatie van pro-

ducten en processen bij bedrijven uit de
maak- en onderhoudsindustrie. Denk aan
digitalisering, automatisering, verduurzaming of schoner maken. MKB bedrijven
met een vernieuwend idee, een proefproject of plannen voor schaalvergroting kunnen een beroep doen op het fonds. Verschillende bedrijven hebben dat al gedaan. Wilt u
dat ook? Ga dan voor meer informatie naar
https://www.innovatiefondsmkbvelsen.nl.
Daar staan ook de contactgegevens.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 13 september 2018

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te
IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wonen. U kunt
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te
volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum
van deze sessies. In de sessies komen verschillende onderwerpen aan de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het kan ook gaan over een
onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over
neemt.
Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie: 0255 567251 of via de mail:
griffie@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam,
e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan nog
contact met u op.
Agenda
Bestemmingsplan Orionweg
Het doel van deze sessie is een oordeel te vormen over het
bestemmingsplan Orionweg. Dat is nodig voor de bouw van
drie nieuwe flats aan de Orionweg. In het kader van het
Masterplan Zeewijk is aan de Orionweg een flat van twaalf
verdiepingen gesloopt. Het is de bedoeling om in de plaats
daarvan drie nieuwe flats te bouwen. De nieuwe flatgebouwen zullen lager dan de gesloopte flat zijn: namelijk tien,
acht en zes verdiepingen. Het totaal aantal woningen ver-

mindert van 144 naar 94. De nieuwe flatgebouwen worden
niet evenwijdig aan de Orionweg gebouwd, zoals het gesloopte flatgebouw, maar haaks erop. Er zijn 28 zienswijzen
op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. De zienswijzen
hebben hoofdzakelijk betrekking op vermindering van (zon)
licht op en uitzicht vanuit de naastgelegen flat. Ook wordt
er gereageerd op de privacy vanuit de achterliggende wijk.
Raadzaal: 19.30-21.00 uur
Fonds sociaal-culturele basisinfrastructuur
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de inwoners
van Velsen ook in de toekomst goed gebruik kunnen maken
van allerlei activiteiten op het gebied van welzijn, kunst en
cultuur. Dit is eerder afgesproken in de Visie op Velsen. Verschillende organisaties die deze activiteiten organiseren
zitten nu in verouderde gebouwen. Om ervoor te zorgen dat
er in de toekomst goede, multifunctionele gebouwen zijn,
moet er een flink aantal aanpassingen gedaan worden. Daarvoor is in de perspectiefnota 2017, 1 miljoen euro gereserveerd onder de noemer ‘fonds sociaal- culturele basisinfrastructuur’. De raad wordt nu gevraagd om dit gereserveerde
bedrag vrij te geven om een aantal verbouwingen te kunnen
starten. Het gaat bijvoorbeeld om Stichting Welzijn Velsen
en de Bibliotheek Velsen die nauwer willen samenwerken
en daarvoor een goede, gezamenlijke huisvesting zoeken.
Schoonenbergzaal: 19.30–21.00 uur
Citymarketing in 2019
De gemeente is in 2017 gestart met het inzetten van citymarketing om de kernkwaliteiten, zoals vastgelegd in de
Visie op Velsen 2025, beter en scherper bij de doelgroepen
onder de aandacht te brengen. Doel is het behouden en aantrekken van bedrijven, bewoners en bezoekers. De citymarketing is gestart vanuit de gemeente waarbij vooral is inge-

zet op het verbeteren van het imago en de bekendheid van
IJmuiden. Het is belangrijk dat citymarketing ook in de komende jaren wordt uitgevoerd en dat er vanuit de samenleving draagvlak en betrokkenheid is. Daarom worden de activiteiten die betrekking hebben op citymarketing vanaf 2019
uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen i.o.. Subsidiëring van de stichting is daarbij het uitgangspunt. De
raad wordt nu gevraagd om, vooruitlopend op een integraal
voorstel over de impulsprojecten, voor de Citymarketing in
2019, 200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de
reserve Visie op Velsen.
Rooswijkzaal: 19.30-21.00 uur
Procesvoorstel politiek-bestuurlijke ambities in de
begroting 2019
De bestuursperiode 2018 – 2022 is van start gegaan. Het
raadsakkoord is in de raadsvergadering van 5 juli vastgesteld. In het raadsakkoord zijn maatschappelijke opgaven
en ambities geformuleerd. Het huidige college heeft op 1
juni het (voorlopige) collegeprogram vastgesteld. Op basis
van het raadsakkoord kan het college zijn collegeprogram
nog aanpassen en aanvullen. Het vorige college heeft een
‘beleidsarme’ perspectiefnota gemaakt. Deze is ook op 5 juli
besproken. De perspectiefnota geeft normaliter koers en
richting aan de begroting 2019. Omdat deze ‘beleidsarm’ is,
wordt voorgesteld om met het raadsakkoord in de hand de
politiek-bestuurlijke ambities van gemeenteraad en college
op te nemen in begroting 2019. . Deze sessie is bedoeld om
de raad te informeren en de politiek-bestuurlijke ambities
door te spreken met de raad. De behandeling van de begroting 2019 in de raad is gepland op 18 oktober (sessie) en 8
november (raadsbehandeling).
Raadzaal: *21.30-23.00 uur.
*Let op: Van 21.00 tot 21.30 is een pauze voorzien.

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.

geopend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook
gewoon langskomen bij het Klant Contact
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 meldingen of klachten over discriminatie. Bij het
Klant Contact Centrum van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op www.bdkennemerland.
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 25 augustus tot en met
31 augustus 2018 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Moerbergplantsoen 169, kappen 2 bomen
(27/08/2018) 11966-2018
Loggerstraat 33A, plaatsen van 2 meerpalen
(27/08/2018) 11969-2018
Dirk Hartoghstraat 66, plaatsen dakopbouw
(30/08/2018) 12140-2018
Westerduinweg 4, plaatsen van een tijdelijke kantoorunit (10 maanden) (31/08/2018)
12171-2018
Loggerstraat 17G, legalisatie plaatsen tussenvloer in bedrijfsunit (31/08/2018)
12202-2018
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis

(31/08/2018) 12207-2018
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan
6,
kappen
2
bomen
(26/08/2018) 11911-2018
Wüstelaan 70, oprichten agrarische schuur
(28/08/2018) 12041-2018
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Oosterduinplein 26, veranderen van eerste
verdieping in 4 woningen, het wijzigen van
de gevel
(30/08/2018) 9526-2018
Velsen-Noord
Pieter Janszstraat 5 en 7, transforme-

ren van woonhuis en voormalig kleuterschool naar 10 woningen en appartementen
(27/08/2018) 7670-2018

maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen
voor:

Ingekomen aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Velserbroek
Hofgeesterweg 3 te Velserbroek, verhogen
stal en legaliseren gebruik als pensionstalling paarden (kenmerk 8834-2017). De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 september 2018 gedurende zes
weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen.
Zienswijzen moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 14 0255.

IJmuiden
Open NK Blokarten, op 10 en 11 november
2018 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: Strand
IJmuiderslag zone 2+3
(26/08/2018)
11944-2018
Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:12
IJmuiden
Filmopnamen Lindex, op 11, 12 en 13 september 2018 van 07:00 tot 21:00 uur, locatie: Kanaalstraat 61/1, (30/08/2018) 121272018
Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Velsen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of Burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt

alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:
Velsen-Zuid
Rijksweg 136, kappen 7 bomen (28/08/2018)
9490-2018 (Rijksmonument)
Nabij Oostbroekerweg (Benedenveld) en
Genieweg 36-38, tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor muziekevenement op
15 september 2018 (Vliegende Vrienden)
(31/08/2018) 9802-2018

Velsen-Noord
Stratingplantsoen 15, interne verbouwing,
strijdig planologisch gebruik (30/08/2018)
5175-2018
Rooswijkerlaan 2, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, bestemming van
sport naar multifunctioneel (gebruik deel
gebouw als BSO) (31/08/2018) 10806-2018
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 4, constructieve muurdoorbraak begane grond (28/08/2018)
11020-2018

Ontwerpbestemmingsplan
Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen
een nieuw bestem-mingsplan vast te stellen voor de locatie: Spaarnwoude.

Aanleiding
Het recreatieschap wil het aantal evenementen in Spaarnwoude uitbreiden. Om
dit mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld die hiervoor een regeling biedt.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit een aantal gebieden binnen het recreatiegebied Spaarnwoude..
Evenementenzone 1 (Heuvels):
- Er worden twee gebiedseigen evenementen van ieder twee dagen toegestaan. Dit
zijn evenementen (zonder grote muziekinstallaties en podia). Dit wordt momenteel al ingevuld door de obstacleruns in
het voorjaar en het najaar (op een zaterdag en zondag achter elkaar).
- Er wordt één evenement van twee dagen
met maximaal 15.000 bezoekers toegestaan met versterkte muziek. In het verleden was dit het festival Beyond.
- Het aantal evenementendagen voor de
grote evenementen (zoals bijvoorbeeld
DanceValley) wordt verhoogd van zes
naar acht dagen per jaar.
Evenementenzone 2 (Zorgvrj):
- Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van
het vigerende bestemmingsplan. Er zijn

vijf evenementen (zonder grote muziekinstallaties en podia) van maximaal 5.000
bezoekers toegestaan.
Evenementenzone 3 (Benedenveld):
- Er is maximaal één evenement mogelijk
(zonder grote muziekinstallaties en podia) voor 5.000 bezoekers. Dit is in het
verleden ingevuld door de Kika Run.
Evenementenzone 4 (De Ven):
- Er worden acht evenementen toegestaan
met versterkte muziek voor maximaal
10.000 bezoekers per evenement.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan
Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude - Evenementen (idn:
N L. I MR O.04 5 3.BP1102E V E NE M E N TEN1-O001) ligt met ingang van 7 september 2018 gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages
ter inzage in het Gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden, Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

ten en vragen beantwoorden.

Inloopavond
Op woensdag 26 september is er een inloopbijeenkomst op het gemeentekantoor (ingang via Plein 1945). (LET OP; niet bij Onder
de Platanen zoals eerder gecommuniceerd).
U kunt inlopen tussen 17.00 en 19.00. Aan
diverse tafels zullen wij u het plan toelich-

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen
op het ontwerpbestemmingsplan/ontwerpwijzigingsplan. Dit doet u door een brief
te richten aan: Gemeenteraad van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, of via ro@

velsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Spaarnwoude – Evenementen. Zaaknummer 11941-2018”. Vergeet daarbij niet
duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de
behandelend ambtenaar, de heer M. Pijpers,
telefoonnummer 0255 - 567200.
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Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen Burgemeester
Rijkenspark, Velserbeek, Watertorenpark 21 augustus 2018
Het college van burgemeester en wethouders overweegt:

- Dat hij op grond van artikel 2:45 uit de
Algemene Plaatselijke Verordening op
20 maart 2018 voor drie parken in de gemeente aanwijzingsbesluiten nam waar
honden niet meer los mochten lopen;
- dat de motivering hiervan gelegen was in
het feit dat het mogelijk moet zijn voor

wandelaars om in deze parken zonder
loslopende honden en verspreid liggende
hondenpoep te kunnen lopen
- dat vooral tegen de besluiten betreffende
het Burgemeester Rijkenspark en Velserbeek tientallen bezwaren werden ingediend;
- dat hij onder meer naar aanleiding van
deze bezwaren zich over de besluiten van
20 maart 2018 beraden heeft;

- dat hij naar het effect van dit soort aanwijzingsbesluiten meer onderzoek wil
doen en wil komen tot een betere belangenafweging;
Het college van burgemeester en wethouders daarom besluit:
- Om de aanwijzingsbesluiten voor het
Burgemeester Rijkenspark te Santpoort-

Noord en Velserbeek te Velsen-Zuid te
herroepen en hiervoor in de plaats zonder aanvullend onderzoek en zonder
nieuwe belangenafweging geen nieuwe
aanwijzingsbesluiten te nemen;
- om het aanwijzingsbesluit voor het Watertorenpark te IJmuiden ongewijzigd in
stand te laten;
- om dit besluit daags na publicatie in werking te laten treden.

