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Duurzaamheidsmarkt

Duurzame Helden op
Plein 1945 in IJmuiden
Op zaterdag 8 oktober organiseert de gemeente Velsen samen
met Omgevingsdienst IJmond
een duurzaamheidsmarkt. Dit jaar
is er het Festival Duurzame Helden van Velsen. Wethouder Floor
Bal: “Het is prachtig om te zien
hoeveel aandacht er in Velsen en
de regio is voor alle soorten van
duurzaamheid. De duurzame helden verdienen het podium dat zij
op 8 oktober krijgen!”

Op Plein 1945 in IJmuiden kunt u
duurzame helden uit Velsen en de
regio ontmoeten: ondernemers en
initiatiefnemers die niet alleen voor
winst gaan, maar iets goeds voor het
milieu en mens willen doen met hun
activiteiten. Ook kunt u terecht voor
tips en informatie om zelf een duurzame held te worden.
Winkeliers in IJmuiden, op en in
de buurt van Plein 1945, doen mee.
Sommigen staan op de markt, anderen hebben die dag een kortingsactie op duurzame producten. En met
speciale vragen voor de gemeente
kunt u op speeddate met wethouder
Floor Bal.
Er is ontzettend veel te doen. Samen met andere inwoners, met leveranciers en aannemers, en met

Enquête nieuwe Zeesluiss

diverse initiatiefnemers uit Velsen
kunt u energie en geld besparen en
uw wooncomfort vergroten. Er zijn
elektrische fietsen om uit te proberen en elektrische auto’s. Voor de
kinderen zijn er knutselactiviteiten
en spelletjes.
Om 11.00 uur start de Energy Battle,
die wordt geopend door wethouder
Floor Bal (Milieu). Kijk voor meer
informatie op www.odijmond.nl/
dagvandeduurzaamheid en op www.
klimaatverbondenergybattle.nl.

Aanmelden via de website

Nieuwe leden gezocht
voor Burgerpanel Velsen
De gemeente Velsen heeft een
Burgerpanel met ruim 2.100 inwoners waaraan regelmatig vragen worden voorgelegd.

Als aanvulling op het bestaande panel zijn we op zoek naar inwoners
van de gemeente in de leeftijd van
18 tot en met 34 jaar.

Een aantal keer per jaar wordt er
onderzoek uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. Na
afronding van het onderzoek worden de resultaten aan de panelleden kenbaar gemaakt.

Wilt u ook meedoen? Uw deelname
wordt zeer op prijs gesteld. U kunt
zich aanmelden via de website van
de gemeente Velsen.

Er wordt hard gewerkt aan de
voorbereiding van de nieuwe zeesluis in het Noordzeekanaal. We
plaatsen daar geregeld foto’s van
in deze Infopagina.

men wat we kunnen verbeteren in
onze communicatie hebben we uw
hulp nodig. Daarom nodigen we u uit
om deel te nemen aan een online enquête op de site van Rijkswaterstaat.

Wat vindt u van de informatievoorziening over het project nieuwe grote
zeesluis IJmuiden? Uw mening telt!
Rijkswaterstaat werkt aan de verbetering van de communicatie rondom de bouw van de nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden. Om erachter te ko-

Bent u geïnteresseerd in de bouw van
de nieuwe Zeesluis en wilt u dit volgen? Neem dan een abonnement op
de digitale nieuwsbrief die Rijkswaterstaat maakt. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl om u aan te melden. (foto:
RWS)

Sportieve opening
Week van de Opvoeding
Maandag 3 oktober j.l. was de officiële opening van de Week van
de Opvoeding bij basisschool De
Zefier in IJmuiden. Na een warm
welkom van directeur Manja Dobbe nam wethouder Annette Baerveldt het woord over.

In het kader van het landelijke thema contact, vertelde Baerveldt over
haar eigen ervaring als opvoeder en
het plezier dat zij en haar kinderen
hebben beleefd aan het voorlezen
iedere avond. Ook haar jeugdherinneringen aan het vele zeilen en de
zwemlessen van haar ouders kwamen aan bod. Een mooi startsein
voor de Week van de Opvoeding. Deze duurt nog tot en met 9 oktober.
Kijk op www.weekvandeopvoeding.
nl voor het programma. Voor alle activiteiten geldt een gratis entree. (foto: Centrum voor Jeugd en Gezin)
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Beste openbare ruimte van Nederland

Oude spoorlijn genomineerd
Sinds de herinrichting van de
IJmuiderstraatweg en het Willibrordpark maken vele wandelaars en fietsers druk gebruik van
de oude spoorlijn van IJmuiden.
Het bijzondere ontwerp voor deze parkzone is ook de kenners opgevallen. De voormalige ‘vislijn’ is
genomineerd voor de beste openbare ruimte van Nederland.

De parkzone in IJmuiden was een
van de 9 genomineerde ontwerpen.
Helaas zat het project niet bij de uiteindelijke top 3, maar de concurrentie met o.a. de stationspleinen van
Arnhem en Rotterdam was dan ook
behoorlijk pittig. Neemt niet weg,
dat deze plek een bijzondere ruimte
is, waar Velsen trots op kan zijn.
Ontwerp
In het ontwerp komt alles samen;
hergebruik, historie, recreatie, cultuur, duurzaamheid, ruimtelijkeen gebruikskwaliteit. Een rommelige, versnipperde en niet toegankelijke rafelrand van IJmuiden is omgetoverd tot een markant park aan het
Noordzeekanaal met een lengte van
ca. 3 km. Door ook het Willibrordpark bij de herinrichting te betrekken is het entreegebied verbeterd en
heeft IJmuiden weer een waardige
stadsrand gekregen.

Vervolg
Het project krijgt nog een vervolg.
Momenteel wordt op de rest van het
spoortracé Hoogwaardig Openbaar
Vervoer aangelegd. Ook hier krijgen
historische overblijfselen een nieuwe betekenis en is recreatief gebruik
in de planvorming opgenomen. Hierdoor ontstaat er een fantastische, recreatieve route, die onderdeel uitmaakt van een verbinding naar het
strand. Het opgeknapte gebied verbindt straks tevens twee belangrijke cultuurinstellingen, te weten het
Witte theater en de Stadsschouwburg. Uniek en specifiek IJmuiden!
(foto: gemeente Velsen)

Nachtelijke verkeershinder N208, A22 en A9
Tot zaterdag 8 oktober krijgt
u een aantal nachten te maken met hinder op de A9, A22
en N208 nabij de Velsertunnel.
Rijkswaterstaat
werkt
aan de nieuwe hoogtedetectie en maait het gras in de bermen langs de snelwegen. Het
werk vindt steeds plaats tussen
23.00 en 05.00 uur.

Er wordt geen specifieke omleiding aangegeven voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen. Transporteurs van gevaarlijke stoffen zijn
niet toegestaan in de Wijkertunnel en kunnen via Rottepolderplein een andere route kiezen.

Korte afsluitingen door
maaiwerkzaamheden
In de nachten van vrijdag 7 op zaterdag 8 oktober maaien we gras
in de bermen langs de snelwegen
in de IJmond. Het gaat om verbindingswegen van en naar de A9,
A22 en N208. Ook zijn enkele opritten kort dicht. Tekstkarren en
borden boven de weg geven de omleidingsroute aan. De extra reistijd is steeds minder dan 15 minuten.
Hulpdiensten kunnen langs het
werk rijden, lijnbussen volgen wel
de omleidingsroute. De planning
van de maaiwerkzaamheden is afhankelijk van het weer. Het werk
kan daardoor uitlopen.

Festival Industriecultuur IJmuiden

Vier de industriecultuur!
De vissersboten in de haven, de
hoogovens aan de horizon en het
water dat zich overal laat gelden. Beleef de industriecultuur
van IJmuiden tijdens drie weekenden in oktober! Er zijn speciale
rondleidingen bij bedrijven, theatervoorstellingen, tentoonstellingen en industriële gebouwen zijn
spectaculair verlicht.

De rijke industriële geschiedenis
van Velsen staat drie weekenden
volop in de aandacht. In Vishal D,
aan de Halkade in IJmuiden, zal de
voorstelling ‘De Verhalenvisser van
IJmuiden’ vijf keer verschijnen. De
Verhalenvisser (een voorstelling
van theatermakers Prins te Paard)
is een mythische figuur die het midden houdt tussen een visser en een
jutter. Met zijn zeilkar duikt hij op
op plaatsen waar oude verhalen ten
prooi dreigen te vallen aan sloophamer, graafmachine of vergetelheid.

Een gratis voorstelling voor jong en
oud.
Tussen 7 en 23 oktober worden ook
twee IJmuidense iconen uitgelicht:
de watertoren aan de Dokweg en de
toren van het Zee- en Havenmuseum. Zij laten hun licht schijnen over
de oude haven. Vanuit de toren van
het museum is voor de echte zeerot
ook een bericht in morsecode te ontcijferen! Op 8 en 9 oktober vertellen
oud-werknemers over het werken
bij IJmuidense industrieën. Op die
dagen kunt u per boot op IJmuidense havensafari. En op 21 en 22 oktober zijn er speciale rondleidingen bij
TATA Steel en cementfabriek ENCI.
Het hele programma van Industriecultuur IJmuiden staat op www.industriecultuurijmuiden.nl en reserveer uw gratis kaartjes voor de activiteiten. (foto: Cultuurcompagnie)

Evenementen 2017 voor
15 oktober a.s. 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 2017 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 okto-

ber worden aangemeld.
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 0255567200.
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Nationale Archeologiedagen
Veel van onze verre geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij.
Onder onze voeten. In de bodem.
Wil jij ook ontdekken welke verhalen er allemaal verstopt zitten
in de Nederlandse bodem?
De gemeente Velsen doet op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16
oktober mee aan deze Nationale
Archeologiedagen. Hiermee wil
de gemeente Velsen de fascinerende wereld van de Nederlandse archeologie voor iedereen toegankelijk maken, jong en oud.

Programma
• Op vrijdagochtend 14 oktober verricht wethouder Robert te Beest
samen met Velsense scholieren
de opening van de tentoonstelling
‘Romeinse Kust’ bij Huis van Hilde in Castricum. Deze tentoonstelling gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de tijd van de Romeinen en geeft een beeld van hoe
men handel dreef, hoe de scheepvaart er uit zag en hoe het eigenlijk was om in die tijd aan zee te
wonen. Deze tentoonstelling is op
zaterdag 15 en zondag 16 oktober
gratis te bezoeken.
• In de bibliotheek Velsen wordt
een aantal archeologische vondsten getoond van de Romeinse Tijd
en de Middeleeuwen tot de 19e
eeuw (zie foto’s). Op zaterdagmiddag zullen leden van de Archeologische Werkgroep Velsen aanwezig zijn om hierover te vertellen
en vragen te beantwoorden. Openingstijden: vrijdag 14 oktober
9-18 uur, zaterdag 15 oktober 10-17
uur.
• In Spaarnwoude is een geocache
over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt levendig ge-

houden dat ruim 2000 jaar geleden
de Romeinen in Velsen waren. Met
deze multicache van 4,8 km kunnen wandelaars via een app., gpscoördinaten en het beantwoorden van vragen uiteindelijk een
heuse Romeinse schat vinden! De
start van de geocache is op de parkeerplaats op de hoek Laaglandersluisweg/Heuvelweg in het recreatiegebied Spaarnwoude, VelsenZuid. Te bereiken via de Amsterdamseweg, afslag r101.
• Speciaal voor de Nationale Archeologiedagen heeft de Ruïne van
Brederode een fotospeurtocht ontwikkeld, die kinderen gratis kunnen ophalen bij de entree van de
ruïne, waarmee ze op zoek kunnen
gaan naar historische sporen. Op
die manier kunnen ze ontdekken
hoe de ruïne er vroeger uit heeft
gezien. De openingstijden van de
ruïne zijn: vrijdag 14 oktober van
12-17 uur, zaterdag 15 en zondag
16 oktober van 10-17 uur. De ruïne zal in verband met de Nationale Archeologiedagen op zondag 16
oktober gratis toegankelijk zijn.
• De Engelmunduskerk in Velsen
Zuid is zondagmiddag 16 oktober
van 13-16 uur geopend.
In januari 1966 werd door de Archeologische Werkgroep Velsen een
opgraving verricht in en bij de Engelmunduskerk. Een aantal van de
vondsten staat nu opgesteld in de
Corverkapel van de kerk. Amateur
archeoloog Jan Morren zal zondagmiddag aanwezig zijn om eventuele
vragen te beantwoorden.
Meer informatie over de Nationale Archeologiedagen is te vinden via
www.archeologiedagen.nl.

11 oktober Coming Out Dag

Velsen hijst regenboogvlag
11 oktober is het ‘Coming Out’
dag. Dan wordt aandacht besteed
aan het moment dat homo’s, lesbiennes, biseksuelen of transgenders (LGBT) openlijk uitkomen
voor hun seksuele voorkeur: het
uit de kast komen of ‘coming out’.
Het symbool voor deze dag is de
regenboogvlag.

de op haar initiatief besteedt Velsen
nu wat meer aandacht aan deze dag
dan anders. Het is lang niet voor alle LHBT-ers even makkelijk om uit
de kast te komen. Zeker niet voor ouderen. Velen van hen zijn eenzaam,
omdat ze niet voor hun geaardheid
uit durven komen. Daar wil mevrouw Töpfer wat aan doen.

Net als andere jaren hijst de gemeente Velsen de regenboogvlag bij
het gemeentehuis. Dit jaar doet loco-burgemeester Annette Baerveldt
dat ’s morgens om 9 uur aan Plein
1945. Wie wil, kan daar bij zijn. Sonja Töpfer is er in ieder geval bij. Me-

Met het hijsen van de vlag wil Velsen
benadrukken die iedereen het hele
jaar door zichzelf mag zijn, niet alleen op deze dag. De Coming Out dag
vond voor het eerst plaats in 1988 in
de Verenigde Staten en wordt sinds
2009 ook in Nederland gehouden.

Allerzielen Velsen
Verlicht zoekt vrijwilligers
Op woensdag 26 oktober vindt
voor de achtste keer de viering
Allerzielen Velsen Verlicht plaats
op de Westerbegraafplaats in
IJmuiden. De begraafplaats wordt
sfeervol ingericht met licht, klank,
vuur en kunst, met als doel gezamenlijk de doden te herdenken en
herinneringen te delen.

Vrijwilligers nodig
De stichting is op zoek naar vrijwilligers die op de avond zelf ondersteuning willen geven. Zij ontvangen de
bezoekers bij de kunstonderdelen
of voorzien de gasten van een kopje koffie, thee of chocolademelk. Belangrijk is dat de bezoekers, die hun
overleden dierbaren willen herdenken, gastvrij worden ontvangen en
op hun gemak worden gesteld. Te-

vens wordt gezocht naar mensen, die
kunnen helpen met opbouwen, zoals
het neerzetten van de vuurkorven, de
fakkels en de kunstonderdelen. Ook
voor het afbouwen op 27 oktober zijn
extra handen nodig.
Informatieavond
Op woensdag 19 oktober vindt in de
gemeentelijke wijkpost, W. Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid, een informatieavond plaats voor de vrijwilligers. Toegelicht wordt wat Allerzielen Velsen Verlicht inhoudt, wat de
werkzaamheden voor de vrijwilligers zijn en u kunt aangeven waar uw
interesse ligt.
Voor meer informatie : www.allerzielenvelsen.nl. Bekijk de site en meldt
u aan! Of bel naar: 0255-523086.
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Inspreken over autoverkeer in IJmuiden
Als de Lange Nieuwstraat klaar is,
staan weg- en rioolwerkzaamheden gepland voor het Van Poptaplantsoen, het Kennemerplein, de
Kennemerlaan, het Oosterduinplein, de Oosterduinweg en de
Merwede- en Spaarnestraat. Een
mooie kans om deze straten en
pleinen zo aan te leggen dat de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid in en rond het centrum van
IJmuiden wordt verbeterd. Uw mening is daarbij van groot belang.
Spreek daarom in op de plannen!

Voor de zomervakantie zijn de direct
omwonenden en andere betrokkenen
uitgenodigd voor een discussieavond
over dit onderwerp. Aan de hand
hiervan heeft het college een aantal
voorstellen gedaan.

Bent u mantelzorger?
Dan ligt er een
cadeautje voor u klaar!

meest logische routes kan kiezen
tussen de buurten en de parkeerterreinen ten noorden van de Lange Nieuwstraat.
3.Het maken van tweerichtingsverkeer op het zuidelijk deel van de
Spaarne- en Merwedestraat, zodat de verkeersafwikkeling rond de
KPN-locatie zoveel mogelijk via de
Heerenduinweg gaat verlopen.

De IJmond-gemeenten laten
hun waardering blijken voor de
mantelzorgers in de regio. Dat
doen we via een cadeautje, dat
de mantelzorgers zelf kunnen
aanvragen via www.velsen.nl.
We hopen dat we flink kunnen
uitdelen.

Van 6 oktober 2016 tot en met 18 november 2016 loopt de inspraakperiode. Het inspraakdocument is te vinden op www.velsen.nl. Ook is het in
te zien op de balie van het gemeentehuis.

Het gaat over een drietal wijzigingen
in de verkeersstructuur. Dus nog niet
over de inrichting van wegen en straten:

Mogelijkheden inspraakreactie
U kunt een mail sturen naar info@
velsen.nl, onder vermelding van ‘inspraakreactie verkeer centrum
IJmuiden’ of een brief sturen naar
het college van burgemeester en
wethouders, postbus 465, 1970 AL
IJmuiden.

1. Het aanleggen van een verbinding
tussen de IJmuiderstraatweg en
het Moerbergplantsoen, via het
Van Poptaplantsoen en het Kennemerplein, zodat er een ring om het
centrum van IJmuiden ontstaat.
2.Het opheffen van de blokkade voor
autoverkeer (‘knip’) bij het Oosterduinplein, zodat het verkeer de

Inloopavond
Ook is het mogelijk een inspraakformulier in te vullen tijdens de inloopavond op donderdag 27 oktober in
het gemeentehuis van Velsen, ingang
Plein 1945. Tussen 17.00 en 19.00 uur
kunt u hier op elk moment binnenlopen om vragen te stellen of een inspraakreactie te geven.

twitter.com/gemvelsen

Mantelzorg bestaat in soorten en
maten, van af en toe een paar uurtjes tot zeven dagen in de week.
Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld
( jonge) kinderen die zorgen voor
een gehandicapte ouder, senioren die zorgen voor hun partner,
buren die boodschappen doen en
vervoer naar doktersafspraken
regelen, vult u zelf maar in.
Als u zorgt voor iemand die langdurig ziek is of een beperking
heeft, die woont in Beverwijk,
Heemskerk of Velsen, en u doet
dat meer dan vier uur in de week,
al langer dan drie maanden en u
krijgt er niet voor betaald, dan
willen wij u graag een aardigheidje geven: een VVV-bon van € 25.
Jongeren tot 24 jaar ontvangen
een Bol.com-bon.

Informatie en advies
Het werk van mantelzorgers is
onbetaalbaar. Het is soms ook
zwaar, of ingewikkeld te combineren met school of werk. We willen mantelzorgers daarom óók
graag helpen met informatie, ondersteuning en advies. Dat kan via
Socius . www.socius-md.nl of via
088-8876900.
Centra voor mantelzorg
De consulenten van Socius kunnen informatie geven over praktische zaken zoals vergoedingen
en toeslagen. Ze weten ook de weg
naar ondersteuning als de zorg
misschien zwaar wordt. Zij kunnen mantelzorgers helpen om
hun belangrijke werk vol te houden. Want ook al zorg je met liefde
voor een ander, soms is een beetje
ondersteuning zeer welkom.

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-aanhuisbladen 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.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
september 2016 tot en met 30
september 2016 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
Planetenweg 294 t/m 336 C en 284
t/m 336 B, aanpassen trappenhuizen

(29/09/2016) 19574-2016;
Moerbergplantsoen 69, kamergewijs verhuren woning (28/9/2016)
19473-2016; Rondweg ong., oprichten loods (27/09/2016) 19379-2016;
Kromhoutstraat 54 0031, legaliseren verdiepingsvloer (29/09/2016)
19510-2016; Frans Naereboutstraat
4, veranderen garage (27/09/2016)
19383-2016.
Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen erker
(26/09/2016) 19292-2016;
Kweekerslaan 23, tijdelijk gebruik

loods als opslagruimte (26/09/2016)
19254-2016.
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 29, kappen
boom (26/09/2016) 19475-2016;
Harddraverslaan 16, kappen boom
(24/09/2016) 19154-2016.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 55 a, dakrenovatie
Roomskatholieke St. Jozef parochie
(24/09/2016) 19151-2016.

Velserbroek
Vromaadweg 101, legaliseren carport (30/09/2016) 19762-2016;
Lepelaar
23,
plaatsen
serre
(26/09/2016) 19296-2016.
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.

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 NoordHolland, 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. Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Santpoort-Noord
Hoofdstraat ong., nostalgische kermis (30/09/2016) 17513-2016.
IJmuiden
Pleiadenplantsoen ong., nieuwbouw
28 appartementen (28/09/2016)
13819-2016.
Velserbroek
Galle Promenade 36 en 40, veranderen 2 winkelunits naar 3 winkelunits
(29/09/2016) 18121-2016;
Galle Promenade 15, wijzigen brandcompartimentering
(28/09/2016)
18865-2016.

In heroverweging verleende omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
28
A,
oprichten
garage
(29/09/2016)
w14.000591.
Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Strong Viking Brother edition, starten finishlocatie parkeerterrein Snowplanet Heuvelweg 6-8 Velsen-Zuid,
15 en 16 oktober 2016 van 08:00 tot
21.00 uur (30/09/2016) 14057-2016.

Agenda sessies gemeenteraad Velsen op 13 oktober
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

Sessie 1: Raadzaal
19.30 - 21.00 uur: Stapeling milieueffecten (luchtkwaliteit, geluid, etc.)
n.a.v. nieuwe projecten langs/bij het Noordzeekanaal
Sessie 2: Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur: Prestatieafspraken 2017-2021
Sessie 3: Rooswijkzaal
19.30 - 21.00 uur: A) Coördinatiebesluiten locaties Motorhuis SantpoortNoord en Brederoodseweg 41
B) Kadernota grondprijzen 2016
Sessie 4: Raadzaal
21.30 - 23.00 uur: Begroting 2017

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad, raad.velsen.nl. Op deze website kunt u de sessies in de raadzaal rechtstreeks en op een later tijdstip bekijken. Van de sessies vanuit de overige vergaderzalen zijn audioverslagen af te luisteren op onze website.
Inspreken tijdens de sessies
Op de onderwerpen van de sessies kan worden ingesproken. Om in te spreken dient u zich tot uiterlijk woensdag 12 oktober 2016 tot 16.00 uur aan te
melden bij de raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl.
Bij aanmelding graag het onderwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres
vermelden, zodat de griffie contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten worden. Over de onderwerpen die op de agenda
staan, kan ook digitaal een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd (via e- mail naar griffie@velsen.nl) dan wordt uw reactie vóór de sessie naar de raadsleden doorgestuurd.
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Bekendmaking beleidsregel en overige regelingen
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
vergadering 27 september 2016
hebben besloten:

• Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2015 in te
trekken;

• De Beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte Velsen 2016
vast te stellen;
• De beleidsregel gebruik onzelfstandige woonruimte 2016 in werking te laten treden op de eerste
dag na deze bekendmaking.

Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking
1 dag na publicatie.
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is
gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad van de gemeente Velsen

op www.Velsen.nl . Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein
1 te IJmuiden. Deze verordening
wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

Verordening BIZ Havengebied IJmuiden
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat de raad
van Velsen in zijn vergadering van
29 september 2016 heeft besloten
de Verordening Bedrijveninveste-

ringszone Havengebied IJmuiden
vast te stellen.

Deze verordening treedt in werking indien ondernemers zich in de

draagvlakmeting hebben uitgesproken vóór een Bedrijveninvesteringszone in het Havengebied IJmuiden
en het college de positieve uitslag
heeft vastgesteld. Het college stelt de

uitslag van de draagvlakmeting op 1
november 2016 vast. De verordening
is ook gepubliceerd op de website
van de gemeenteraad: www.raad.velsen.nl/vergaderingen.

11.de Biallosterskilaan te SantpoortNoord, ter hoogte van de kruising
met de J.T. Cremerlaan;
12.de Middeloolaan te Driehuis, ter
hoogte van de kruising met de Jacob Catslaan;
13.Vromaadweg te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising met het
Closenberg Bastion;
14.Johan Maurits van Nassaulaan
te Santpoort-Noord, ter hoogte
van de kruising met de Corantijnstraat;
15. Schokker te Velserbroek, ter
hoogte van huisnummer 42;
16.Molenstraat te Santpoort-Zuid,
ter hoogte van huisnummer 2;
17.Pijlkruid te Velserbroek, ter hoogte van de kruising met de Waterranonkel.

ge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs 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.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- om 34 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van
elektrische voertuigen door middel
van het plaatsen van borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderborden met
de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderborden
OB504. De 34 parkeerplaatsen zijn
gelijk verdeeld over 17 locaties:
1. de Scheldestraat te IJmuiden,
ter hoogte van de kruising met de
Burgemeester Rambonnetlaan;
2. de Dennekoplaan te IJmuiden,
ter hoogte van de kruising met het
Steentijm;
3. de Kanaalstraat te IJmuiden, ter

hoogte van de doorsteek naar het
Koningsplein;
4. de Grahamstraat te IJmuiden, ter
hoogte van de kruising met de Planetenweg;
5. de Zeeweg te IJmuiden, ter hoogte
van de kruising met de Esdoornstraat;
6. de Heerenduinweg te IJmuiden,
langs de ventweg ter hoogte van
het Shell tankstation;
7. de Pelsstraat te Velsen-Noord,
ter hoogte van de kruising met de
Wijkerstraatweg;
8. de Bloemendaalsestraatweg te
Santpoort-Zuid, ter hoogte van de
kruising met de Litslaan;
9. de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek, ter hoogte van huisnummer
35;
10. de Koekoeksbloem te Velserbroek, ter hoogte van de kruising
met de Grote Boterbloem;

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevol-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten
plaats in de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor de volgende percelen:

VELSERBROEK
- Platanenstraat 47, 1971 NJ
IJMUIDEN
- Guldewagenplantsoen 8, 1951 HG
VELSEN-NOORD

- Groninger Tjalk 9, 1991 MP VELSERBROEK
- L. Zocherplantsoen 25, 1992 AB

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
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.

