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Vlogwedstrijd
John van Dijk Fonds
Het John van Dijk Fonds organiseert dit najaar een vlogwedstrijd
voor alle jongeren tussen de 11 en
22 jaar. Het thema van de vlogwedstrijd is: ‘Het beste idee voor
Velsen’.

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u van
harte uit om bij de 7e Velsense stadslezing aanwezig te zijn.
Op woensdag 11 oktober 2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis in IJmuiden.
Architectuurhistoricus Hermen van Bergeijk en ruimtelijk
ontwerper Jacques Warmerdam geven dit jaar invulling aan
de lezing met als onderwerp:

‘IJmuiden en de bende van Dudok’
Er wordt tijdens deze stadslezing ingegaan op de invloed van
Dudok en de link gelegd naar de moderne stedenbouw.
Ook wordt u meegenomen in de vraag hoe we in IJmuiden
omgaan met het gedachtegoed en het wederopbouwplan
van Dudok.
U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden is noodzakelijk. Graag vóór 2 oktober 2017 via
mail: communicatie@velsen.nl

gemvelsen

Wil je iets veranderen, verbeteren?
Heb je een heel nieuw idee voor de
gemeente Velsen? Maak dan alleen
of samen met vrienden een vlog. De
vlog mag tussen de 30-90 seconden
lang zijn en kan tot uiterlijk 29 oktober worden aangeleverd via mail:

info@johnvandijkfonds.nl of via facebook @jvdfvelsen. Je kunt een
mooie prijs winnen, de prijsuitreiking is op 17 november 2017.
Het John van Dijk Fonds is opgericht
door de gemeenteraad van Velsen.
Het fonds is opgericht met het doel
om de jeugd van Velsen zoveel mogelijk te laten meedenken en meepraten over onderwerpen, die hen aangaan. In dat kader worden diverse
activiteiten en projecten georganiseerd voor jongeren.

Nieuwe rubriek
Tijdens de Burgertop bleek dat veel
inwoners niet precies op de hoogte
zijn van wat de gemeente doet dan
wel gedaan heeft. Velsen is hiermee
aan de slag gegaan en wil u graag in-

formeren over onze werkzaamheden. Vanaf nu treft u op de Infopagina de rubriek ‘Wist u dat?’ aan. Met
deze week aandacht voor het volgen
van wegwerkzaamheden.

Uit het college

De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Informatieavond over
kruispunt Hagelingerweg
Dinsdag 26 september as is er
een informatieavond over de
verkeerssituatie ter hoogte van
het kruispunt Hagelingerweg/
Burg.Weertsplantsoen. Deze begint om 19.30 uur en vindt plaats
in Café-Brasserie De Wildeman,
Hoofdstraat 142 te SantpoortNoord.

Tijdens de raadsvergadering van 11
mei jl. hebben vier bewoners van
Santpoort-Noord in een petitie hun
zorg uitgesproken over het kruispunt Hagelingerweg/Burg.Weertsplantsoen. Naar aanleiding hiervan
is afgesproken een gedegen onder-

zoek te laten plaatsvinden naar mogelijkheden voor een veiliger situatie. De gemeente hoopt met u een
goede start te kunnen geven aan het
onderzoek en ziet u graag op 26 september! (foto: Friso Huizinga)

• Een bezwaar of een beroep tegen een besluit van de gemeente kan eﬀect hebben op het beleid
van de gemeente of de uitvoering
daarvan. Dat is onderzocht voor
het Sociaal Domein en voor Omgevingsvergunningen. Het college heeft onderzoek vastgesteld en
laat de aanbevelingen uitvoeren.
• De verdere economische ontwikkeling van de IJmond (Beverwijk,
Heemskerk en Velsen) staat in
het Jaarplan 2017 van de Economische Samenwerking IJmond.
De nadruk ligt op maakindustrie
en haven, en in het plan staat een
uitwerking van de projecten die
dit jaar samen met het bedrijfsle-

ven zijn of worden opgepakt.
• Wethouder Robert te Beest is vice-voorzitter van de Vereniging
van Kustgemeenten KIMO Internationaal. In die functie gaat
hij op 5 en 6 oktober naar de Our
Ocean Conferentie op Malta. Op
11 t/m 13 oktober is hij als voorzitter van KIMO Nederland en
België bij de internationale ledenvergadering van KIMO International in Malmö. KIMO zet
zich in voor schonere zeeën en
oceanen.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Volgen van wegwerkzaamheden

Wist u dat……?
Af en toe moet er een straat op de schop. Dit kan zijn voor het vervangen van het riool of voor het opnieuw inrichten van een plein. De
gemeente Velsen probeert u zo goed mogelijk te informeren over
deze werkzaamheden. Dat is natuurlijk op deze Infopagina, maar
ook op de website en op sociale media.

www.velsen.nl
Voor de meest actuele werkzaamheden kunt u kijken op de website van
de gemeentewww.velsen.nl. Linksonder bij ‘Werkzaamheden’ staan deze
kort beschreven. Ook geven we u tips over hoe u - tijdens de werkzaamheden - uw bestemming zo goed mogelijk kunt bereiken. Bovendien staat bij
‘Meest gevraagd’ de rubriek ‘Werk in uitvoering’. Als u hier op klikt, ziet
u een projectenkaart waarop diverse werkzaamheden vermeld staan. U
kunt ook zelf zoeken naar een straat of een project. Vul deze linksboven in
en u krijgt alle informatie. Zoals gegevens over de start- en einddatum van
de werkzaamheden, een beschrijving van wat er gaat gebeuren en een telefoonnummer voor vragen.

Sociale media
Via de Facebookpagina van de gemeente @gemeentevelsen en via het
Twitteraccount van de gemeente @gemvelsen kondigen we de werkzaamheden ook altijd aan. Kortom: we proberen iedereen zo goed en snel mogelijk op de hoogte te houden en de overlast te beperken. Heeft u nog tips of
ideeën hierover? Laat het ons weten via telefoonnummer 14 0255.

Start op maandag 25 september

Werkzaamheden Velserduinplein en omgeving
Op maandag 25 september 2017
starten de werkzaamheden voor
het herinrichten van het Velserduinplein, de Velserduinweg en de
Engelmundusstraat

Wat gaat er gebeuren?
De Velserduinweg wordt vanaf de
Lange Nieuwstraat tot aan de Wijk
aan Zeeërweg opnieuw ingericht. Dit
geldt ook voor het Velserduinplein en
de Engelmundusstraat vanaf de Lan-

ge Nieuwstraat tot aan de Kalverstraat. Voorafgaande aan de nieuwe
indeling van de Velserduinweg wordt
hier eerst de riolering vervangen. De
werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. De planning is dat de zuidkant van het Velserduinplein (achter
de HEMA) en de Velserduinweg begin
december 2017 klaar zijn. Daarna zal
de Engelmundusstraat worden aangepakt. Het andere deel van het Velserduinplein is in de zomer van 2018

aan de beurt.
Weekmarkt/winkels
Tijdens de werkzaamheden blijft de
weekmarkt op donderdag gewoon
doorgaan. Winkels in dit gebied blijven lopend bereikbaar.
Verkeersmaatregelen
Vanwege de uitvoering van de werkzaamheden aan de Velserduinweg en
aan de achterkant van de Hema wordt

de Velserduinweg vanaf de Lange
Nieuwstraat tot aan de Wijk aan Zeeerweg en Zuidergang tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Het blijft voor
voetgangers wel mogelijk om langs
het werk te lopen en de woningen en
winkels te bereiken. De bewoners en
winkeliers zijn ingelicht.

Publicatie op website gemeente Velsen

Verkeersbesluit herinrichting Lange Nieuwstraat
De Lange Nieuwstraat in IJmuiden is onlangs heringericht. Als gevolg van de nieuwe indeling is na beëindiging van de werkzaamheden een gewijzigde verkeerssituatie ontstaan. De gemeente heeft daarom
een aantal verkeersbesluiten genomen.

Het totale besluit is vorige week digitaal gepubliceerd in het elektronisch nieuwsblad
van de gemeente. Normaal worden deze besluiten ook gepubliceerd op de Infopagina, maar het besluit was te omvangrijk voor
de papieren versie van ons gemeenteblad.
Daarom verwijst de gemeente hiervoor naar
de website van de gemeente Velsen. Kijk op
www.velsen.nl onder oﬃciële mededelingen/
elektronisch nieuwsblad nr. 37. (foto: Friso
Huizinga)
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Parkeerdek
weer open
Donderdag 14 september jl. heeft
de gemeente Velsen het parkeerdek van de Zeewijkpassage afgesloten.

Werkzaamheden Duin en Kruidbergerweg
Er wordt druk gewerkt aan de
Duin- en Kruidbergerweg in Driehuis. Behalve een nieuwe rijbaan,
worden aan beide kanten van de
weg ook parkeerplaatsen aangelegd. Het betreft het gedeelte
vanaf de zuidelijke uitrit van crematorium Westerveld tot Lijn5.
Als het weer meezit, zijn de werkzaamheden begin oktober klaar.

Bereikbaarheid
Al het verkeer wordt omgeleid. Voetgangers en ﬁetsers kunnen gebruik
maken van het ﬁetspad. Waar dat
nodig en mogelijk is, worden loopschotten of rijplaten neergelegd om
bedrijven en woningen te voet bereikbaar te houden.

Overlast
Wij streven ernaar de overlast van
de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, maar wij kunnen dit
niet helemaal voorkomen. Hiervoor
vragen wij uw begrip. Omwonenden
en omliggende bedrijven en instellingen zijn op de hoogte gesteld. (foto: Friso Huizinga)

Dit gebeurde na klachten uit de
buurt over een onveilige situatie. De
gemeente Velsen en Dreefbeheer (eigenaar van de Zeewijkpassage) zijn
een tijdelijke , veilige oplossing overeengekomen. Het plan is om het zebrapad in de eerste twee weken van
oktober te verplaatsen, zodat de situatie daar deﬁnitief veilig wordt.

Herstel rotondes Dokweg
Op de beide rotondes in de Dokweg worden in de nachten van maandag op dinsdag 25/26 en van dinsdag op woensdag 26/27 september werkzaamheden uitgevoerd. Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt alleen in de avond en nacht gewerkt.

De ruimte op de rotondes is tijdens de uitvoering gehalveerd. Het Shelltankstation bij de rotonde Halkade wordt bereikbaar gehouden, maar
vrachtverkeer kan op een aantal momenten in de nacht van 25 naar 26 september problemen ondervinden met de bereikbaarheid van het tankstation. Er worden verkeersregelaars ingezet om alles zo goed mogelijk te begeleiden.
Twee fases
De rotondes worden in 2 fasen aangepakt. De eerste nacht wordt de zuidoostelijke helft van de beide rotondes afgesloten. De tweede nacht is de
noordwestelijke helft van beide rotondes aan de beurt.
De Dokwegroute blijft in beide richtingen beschikbaar. Het verkeer op de
Dokweg wordt door verkeersregelaars om de beurt over de beschikbare ro-

tondehelft geleid. Verkeer naar de zijtakken van de Dokweg kan vanaf het
berijdbare deel in een aantal gevallen wel de rotonde verlaten, maar niet
vanaf de zijweg de rotonde oprijden. Daar waar nodig wordt een omleidingsroute ingesteld. Fietsverkeer kan ook aangepast gebruik blijven maken van de rotondes, maar moet de aanwijzingen van de verkeersregelaars
goed in de gaten houden en rekening houden met verkeer in afwijkende
verkeersstromen.
Navigatie
Deze tijdelijke werkzaamheden staan niet in de navigatieapparatuur. Negeer de navigatieapparatuur of schakel tijdelijk uit en volg de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars. Houd er bij het gebruik van
alternatieve routes, buiten de aangegeven omleidingen, rekening mee dat
voor de Julianabrug een groter voertuiggewicht dan 30 ton niet is toegestaan.
De planning van de werkzaamheden kan door weersomstandigheden wijzigen.
Kanaaldijk

Oranjestraat

Oranjestraat

Kanaaldijk

NB:

Tankstation en fietsroutes blijven in
principe bereikbaar; volg aanwijzingen

verkeersregelaars!

-

Groen is toegestane rijrichting
Rood is afgesloten rijrichting
Geel is omleiding

Zuidoostelijke helft rotondes afgesloten in nacht 25/9 20u tot 26/9 06u

Tankstation en fietsroutes blijven in
principe bereikbaar; volg aanwijzingen

verkeersregelaars!

Groen is toegestane rijrichting
Rood is verboden rijrichting
Geel is omleiding
Oranje is omleiding Dokweg naar Halkade/ferry
Blauw is omleiding De Geul naar Halkade/ferry

Noordwestelijke helft rotondes afgesloten in nacht 26/9 20u tot 27/9 06u

Infopagina
21 september 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Nieuwe leverancier
Wmo-hulpmiddelen
De gemeente Velsen heeft per 1
oktober 2017 een nieuwe leverancier van Wmo-hulpmiddelen: Welzorg Nederland.

Inwoners kunnen een hulpmiddel
krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dit kan bijvoorbeeld een scootmobiel
of rolstoel zijn. Tot 1 oktober 2017
worden deze hulpmiddelen geleverd door Medipoint. Vanaf 1 oktober
2017 worden de hulpmiddelen overgenomen door Welzorg Nederland.
Voor inwoners die op dit moment een
hulpmiddel hebben verandert er weinig. Ze kunnen hun Wmo-hulpmid-

del gewoon blijven gebruiken. Het
enige verschil is dat ze vanaf 1 oktober 2017 voor service, onderhoud en
reparatie voortaan bij Welzorg Nederland terecht kunnen. Zij ontvangen in de periode van 25 t/m 29 september 2017 een brief van Welzorg
Nederland. In deze brief geeft Welzorg Nederland uitleg over haar
dienstverlening.
Voor vragen of meer informatie kunnen inwoners met een hulpmiddel
contact opnemen met Welzorg Nederland. Zij zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8:00 – 17:30 uur
op 0900 – 0400 097 (geen extra belkosten).

Loop mee voor vrede!
Van 18 tot en met 24 september is het de week van de Vrede. In Velsen wordt hier volop
aandacht aan geschonken. Loop
aanstaande zaterdag mee met
de ‘Walk of Peace’ en besef wat
vrede voor u betekent.

De wandeling is 3 kilometer. Zaterdag 23 september om 13.15 uur
gaat hij van start vanaf Plein 1945
in IJmuiden. Route te lang? Je
kan tussentijds gewoon aanhaken.
Ook mensen met een scootmobiel

of rolstoel. Voor iedere deelnemer
is er onderweg een hapje en een
drankje.
Aanmelden
Geniet van cultuur, muziek en samenzijn Meld je aan via walkofpeacevelsen@gmail.com of bel
naar 06-41512876. Ook voor verdere informatie of vragen kun je hier
terecht. Aanmelden is gewenst in
verband met de catering en voor
het opnemen van contact bij onvoorziene omstandigheden.

Ruud van Willigenburg
beëdigd als strandvonder
Donderdag 14 september jl. heeft Johan Remkes, commissaris van de
Koning van Noord-Holland, Ruud
van Wilgenburg uit Wijk aan Zee beedigd tot hulpstrandvonder voor de
stranden Wijk aan Zee, Heemskerk
en Velsen (het noordelijk gelegen

strand vanaf de Noordpier). De hulpstrandvonder houdt dagelijks toezicht op het strand en stelt waardevolle, aangespoelde zaken in bewaring. Voor het Velsense strand vanaf
de Zuidpier is enkele weken geleden
Fred Dictus beëdigd.

Alle nominaties komen uit Velsen

IJmond Duurzaam Award
Dinsdag 14 november as wordt
in de A9 Studio’s in Uitgeest de
IJmond Duurzaam Award 2017
uitgereikt aan het bedrijf dat het
meest duurzaam onderneemt.
Drie Velsense bedrijven zijn genomineerd: Parlevliet & Van der
Plas, Timboektoe en Abelia.

Het gaat om een regionale prijs. Opvallend is dat Velsense bedrijven
genomineerd zijn. Velsen kan trots
zijn op haar ondernemers, die energiebesparende maatregelen treffen, kwalitatief hoogwaardige producten gebruiken, aan recycling
doen of op een andere manier duurzaam bezig zijn. Zoals Parlevliet &
Van der Plas uit IJmuiden, die diverse innovaties zelf heeft gedaan.
Bijvoorbeeld de carrouseldeuren in
de vriescellen van de nieuwbouw.
Als gevolg hiervan gaat komt zo
min mogelijk warmte de vriescellen in bij het in-en uitladen. Maar
ook strandpaviljoen Timboektoe
in Velsen-Noord. Niet voor niets
heeft dit bedrijf het gouden keur-

merk van Green Key. Met de bouw
van het nieuwe paviljoen kregen zij
de kans om dit ook door te voeren in
het pand.
Eerlijke inkoop
Bloemenzaak Abelia uit IJmuiden
is de laatste jaren volop bezig met
eerlijke inkoop, duurzaamheid, recycling en verminderen van energieverbruik. Terwijl ze vorig jaar
nog het Zilver certiﬁcaat ‘Barometer Duurzame Bloemist’ behaalden,
hebben ze zich dit jaar alweer ontwikkeld tot Goud.
IJmond Onderneemt
Tijdens het ondernemersnetwerkevent IJmond Onderneemt in Uitgeest worden in totaal drie Awards
uitgereikt. Naast de IJmond
Duurzaam Award, worden ook
de IJmond Werkt! Award en de
IJmond Onderneemt Award uitgereikt. Meer informatie vindt u op
www.ijmondonderneemt.nl. Hier
kunnen ondernemers zich ook aanmelden voor de uitreiking.
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Duurzame Helden Festival

Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 83,33
• Voor de tweede hond € 105,52
• Voor iedere hond boven
het aantal van twee € 118,53
• Voor kennels
€ 584,04
Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op www.velsen.nl.

Eerste IJmondpredicaat
Velsen, Beverwijk en Heemskerk
werken samen op het gebied van
kunst en cultuur. Zo is een gezamenlijke cultuurvisie in de maak.
Een andere uiting van de samenwerking is het IJmondpredicaat
voor cultuur. De theatervoorstelling ‘Schemering’, die in de Kasteeltuinen Assumburg in Heemskerk op 22 september a.s. in première gaat, ontvangt als eerste
dit regionale predicaat.

Om voor het cultuurpredicaat in
aanmerking te komen moet het
evenement een regionaal karakter
hebben, tot stand komen met actieve participatie uit de IJmond en
ook innovatief zijn. De voorstelling
‘Schemering’ voldoet aan deze cri-

teria (zie www.schemering.nu).
Samenwerking
De drie wethouders van cultuur
zien veel voordelen in de samenwerking op cultuurgebied en er is
al veel zichtbaar. Kunstcommissies
zoeken elkaar op en er worden initiatieven ontwikkeld door enthousiaste inwoners en verenigingen,
die over gemeentegrenzen heen
reiken. Ook grote gesubsidieerde
instellingen zoals de bibliotheken
en de kunstencentra in de drie gemeenten weten elkaar steeds meer
te vinden. De IJmondgemeenten
willen aan deze vormen van samenwerking graag bijdragen. Dit omwille van een goed cultureel klimaat in de regio.

kinder
activiteiten

Festival
DUURZAME

HELDEN
Velsen

17
ober 20
t
k
o
7
AG
ur
16.00 u den
ZATERD
0
0
.
1
i
1

Jmu
--945 - I
gio - Plein 1
it de re
u
n
e
v
e
itiati
en & in

Bedrijv
----11.00

PROGRAMMA
Opening door wethouder Floor Bal

Doorlopend: - SALE bij Du-Dock
- GRATIS subsidie & bespaaradvies
- KOOKDEMO’ s (12.00 & 14.00 uur)
- Kinderen Koken en Knutselen
16.00

Sluiting

GRATIS
ENTREE
www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen

artwork > ernestine de bruijn, art-plus.nl

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen? Dan kunt

Wanneer u geen aangifte doet, en
de hondencontroleur treft wel een
hond aan, moet u niet alleen de aanslag hondenbelasting betalen maar
ook een wettelijke geldboete.

Zie ook www.odijmond.nl/duurzameheldenvelsen.
afval
scheiden

Waarom controle?
Wie een hond heeft, moet dat melden bij de gemeente en moet hondenbelasting betalen. De gemeente verstuurt de aanslagen daarvoor.
Om dat goed te kunnen doen, controleert de gemeente regelmatig hoe
het met het hondenbezit in Velsen
gesteld is. Als u niet thuis bent, zal
de controleur ter plaatse beoordelen of er wel of niet één of meer honden aanwezig zijn. De controleur
laat dan een informatiebrief met
een aangiftebiljet hondenbelasting
achter. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren met een door
de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

u uw hond (alsnog) aanmelden bij
de werkeenheid Belastingen en Invordering. U kunt een aangiftebiljet
hondenbelasting telefonisch aanvragen bij de werkeenheid Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon 0255-567322. U kunt
het ook afhalen bij het Klant Contact Centrum op het gemeentehuis,
Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden
of downloaden van de gemeentelijke website: www.velsen.nl / digitaal
loket / producten en diensten / hondenbelasting / aanvragen / aangiftebiljet.

Koken zonder gas en nog veel meer
Nederland wordt in de toekomst
meer en meer aardgasloos. Kun je
dan nog wel lekker koken en wokken? Dat wordt tijdens het festival getoond. Er zijn kookdemo’s om
12:00 uur en om 14:00 uur. Behalve
kijken, mag u natuurlijk ook proeven. Het water kan steeds moeilijker weg. Tegels en verharding houden het water tegen dat anders direct de grond in loopt. Verruil daarom uw tegels voor planten. Dat is
ook beter voor de dieren. Op het festival wordt gedemonstreerd wat precies de eﬀecten zijn van verharding.
Verder vertelt HVC graag over recycling en het scheiden van afval. Ook
is De Beestenbende aanwezig. Deze kinderen ruimen zwerfvuil op en
maken onze gemeente schoner. Uiteraard laten ook ondernemers zien
hoe zij zich extra inzetten voor mens
en milieu.

energie
& water

De firma Legitiem B.V. te Velp begint in opdracht van de gemeente Velsen binnenkort met een
hondencontrole. Aan de hand
van de belastingadministratie
van de gemeente gaat een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.

Meer comfort voor minder geld
De Omgevingsdienst IJmond en de
gemeente Velsen organiseren het
festival, waar ook het Duurzaam
Bouwloket is vertegenwoordigd.
Hier kunt u een subsidiecheck laten
uitvoeren. Ook geven zij onafhankelijk advies over uw woonsituatie.
Energiek Velsen vertelt u graag hoe
u groen en dus doelmatig kunt investeren. Rendement en duurzaamheid
gaan heel goed samen. Verder staan
er aanbieders van isolatie en zonnepanelen. Wilt u meer weten over ﬁnanciering? Dat kan ook, de Rabobank IJmond heeft ook een kraam en
zij helpen u graag verder.
duurzaam
eten

Hondencontrole is gestart

Zaterdag 7 oktober vindt het
Duurzame Helden Festival plaats
op Plein 1945 in IJmuiden. Van
11.00 tot 16.00 uur kunt alles te
weten komen over energiebesparende maatregelen in huis. Kinderen kunnen zich ook prima vermaken, er zijn knutselactiviteiten en
kookworkshops.
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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.

tehuis. . Het KCC is geopend op maandag
tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdag van 08.00 uur tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, 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 gemeen-

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 werk-

dag 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
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen besloten om vanaf 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid en verordeningen te
publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente
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: www.raad.velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van
9 september 2017 tot en met 15
september 2017 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
Badweg 35, vervangen toegangspoort (14/09/2017) 24816-2017.
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg ong., Heuvelweg
ong.,
Buitenhuizerweg
ong.,Westlaan ong. het plaatsen
van 4 vlaggenmasten (14/09/2017)
24481-2017;
Oude Pontweg ong., plaatsen hekwerk en aanleggen tegelpad

(13/09/2017) 24385-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 163, splitsen woning (12/09/2017) 243052017;
Velserenderlaan 7, kappen boom
(spoed kap) (12/09/2017) 242632017.
Santpoort-Noord
Molenstraat 9, plaatsen zonnepanelen (12/09/2017) 24247-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, wijzigen gebruik wonen naar conferentiefunctie (14/09/2017) 245382017;
Molenstraat 7, plaatsen zonnepanelen (18/09/2017) 24643-2017.
Driehuis
Da Costalaan 6, kappen boom (spoed
kap)(14/09/2017) 24531-2017;
Wolﬀ en Dekenlaan 23, wijzi-

gen voorgevel, plaatsen dakkapel
(13/09/2017) 24421-2017.
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
Verlenging beslistermijn
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 aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
IJmuiden
Industriestraat 70, vergroten bedrijfsgebouw (15/09/2017) 20409-

2017.
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, plaatsen erfafscheiding (19/09/2017) 20034-2017.
Velserbroek
Hofgeesterweg 43, plaatsen erker
(12/09/2017) 20210-2017;
Reptonstraat 24, 26, 28 en 30, plaatsen damwand (18/09/2017) 206582017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velserbroek
Hofgeesterweg 43, vergroten 2 dakkapellen (18/09/2017) 22537-2017.
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, legaliseren en uitbreiden woning
(19/09/2017)19999-2017.

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 elek-

tronische 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
IJmuiden
Strandweg 80, vervangen gevel
(15/09/2017) 21105-2017.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 12, vervangen
bestaande CNG-installatie, wijzigen aﬂeverpunt met reclamezuil
(18/09/2017) 19941-2017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 16, plaatsen dakopbouw, wijzigen voor- en achtergevel

(18/09/2017) 20116-2017.
Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 76-140, bouwwerk
brandveilig
gebruiken
(19/09/2017) 8013-2017.
Verleende vergunning voor
werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 5:5
geluidshinder
buiten
reguliere werktijden: voegwerkzaamheden A22 Beverwijk 13-16 oktober as
(18/09/2017) 24636-2017
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Kapmelding
Straat
Planetenweg (sporthal)
Heerenduinweg ( ingang Tennisbaan)
Willebrordstraat ( langs oude spoorbaan)
Ladderbeekstraat ( speelplek)
Meerweidenlaan t.o. nr. 68

Plaats
IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Velsen-Noord
Velsen-Noord

Aantal
8
1
1
1
1

Soort
Populieren
Populier
Populier
Plataan
Eik

Reden
Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Vitaliteit is slecht
Door de storm beschadigd
Door de storm beschadigd

Hogere waarden Wet geluidhinder Hillegondswegje
Burgemeester en Wethouders van
Velsen hebben ten behoeve van
het bestemmingsplan Hilegondswegje 14 in de Velserbroek een
verzoek om vaststelling van een
hogere waarde in het kader van
de Wet geluidhinder ingediend bij
Omgevingsdienst IJmond.

Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De
bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is ge-

delegeerd aan het algemeen bestuur
van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur,
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is
genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling
van de hogere waarde ligt met ingang
van 22 september 2017 gedurende

zes weken, samen met het ontwerp
bestemmingsplan “Hillegondswegje “, ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein
1 1971 EN te IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein
48b te Beverwijk op werkdagen van
9.00 uur tot 17.00 uur.
Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling
zienswijzen kenbaar maken. Schrif-

telijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325,
1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet
geluidhinder omgevingsvergunning
Hilegondswegje 14 te Velserbroek”.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje
Burgemeester en wethouders
zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw
bestem-mingsplan vast te stellen voor het Hillegondswegje 14
in de Velserbroek.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in
een bestemmingswijziging van een
agrarische bedrijfswoning naar
een nieuw te bouwen reguliere woning. Het is dan mogelijk een kwalitatief hoogwaardige herinrichting
van het perceel te realiseren.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in de Velserbroek ter hoogte van het Hillegondswegje 14.

Plan inzien
Het
ontwerpbestemmingsplan Hillegondswegje met IDN:
NL.IMRO.0453.BP1303HILLE-

GONDSW1O001 ligt met
ingang
van
22 september
2017 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage.
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de
daarop betrekking hebbende
onderzoeken
en rapportages
ter inzage: Gem e e n t e h u i s,
Dudokplein 1, IJmuiden, Centrale
bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan
ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 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 Hillegondswegje”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw
fysieke postadres aan te geven.

elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met de behandelend ambtenaar, de heer Kloosterman, telefoonnummer 0255-567200.

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

Plein 1945 30, 1971 GB IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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

