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Van Poptaplantsoen en Kennemerplein

Plan voor herinrichting is klaar
Het gemeentebestuur wil dat er minder
verkeer door het centrum rijdt. Daarom
wordt een zogenaamde ‘kleine centrumring’ aangelegd. Het nieuwe definitieve
ontwerp voor het Van Poptaplantsoen en
Kennemerplein, dat samen met vertegenwoordiging uit de wijk is gemaakt, is vanaf 2 oktober 2018 openbaar.

Voorgeschiedenis
In het voorjaar van 2017 is gesproken met
bewoners over plannen voor de ‘kleine centrumring’. In juni 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat er een verbinding komt
tussen het Van Poptaplantsoen en de Julianakade. Het verkeer kan dan vanaf het
Moerbergplantsoen makkelijker doorrijden
naar de Julianakade. Verder is bepaald dat
de snelheid 30 km/uur blijft. Eind 2018 is de
gemeente begonnen met de voorbereidingen voor de herinrichting van het Van Poptaplantsoen en het Kennemerplein.
Samen ontwerpen
Van december 2017 tot en met mei 2018
heeft de gemeente samen met bewoners en
belangenverenigingen aan het ontwerp gewerkt. Deze ‘klankbordgroep’ is 4 keer bij
elkaar gekomen. Samen zijn de deelnemers
tot een plan (voorlopig ontwerp) gekomen.
Dat is in juni gepresenteerd. Daarna was er
gelegenheid om op het ontwerp te reageren.
In september heeft het college het definitieve ontwerp vastgesteld.

Resultaat
Het resultaat is een inrichting met maximale gebruikskwaliteit voor de bewoners
en ruimte voor alle evenementen die op het
Kennemerplein worden georganiseerd. Extra drempels, duidelijke markeringen, extra
parkeergelegenheid op het Moerbergplantsoen, goede zichtlijnen, zebrapaden en oog
voor het belang van fietsers: het is een ontwerp geworden met nadruk op groen, veiligheid en verblijfskwaliteit.
Niet alles kan…
Niet alle verzoeken konden een plek krijgen
in het ontwerp. Een voorbeeld hiervan is de
locatie van de bushalte midden op het Kennemerplein: een doorn in het oog van organisatoren van evenementen, maar essentieel voor bewoners en winkeliers.
Meer informatie
Het definitieve ontwerp van het Van Poptaplantsoen en Kennemerplein en de bijbehorende inspraakrapportage kunt u inzien
aan de balie van het gemeentehuis aan het
Dudokplein 1 in IJmuiden. En op de website van de gemeente Velsen: https://www.
velsen.nl/burger/meepraten-in-velsen/inspraakonderwerpen. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de heer A. van Poecke
via het algemene telefoonnummer 14 0255
of per e-mail via info@velsen.nl o.v.v. Ontwerp herinrichting Van Poptaplantsoen/
Kennemerplein.

Download nu de Slim Melden app
Je kent het wel: onderweg naar je werk
zie je een losliggende stoeptegel, een
gat in de weg, of een lantaarnpaal die
het niet doet. Je denkt: ‘Hier zou de gemeente iets aan moeten doen!’ En natuurlijk wil je die best informeren, maar
nu even niet. Dat kan vanaf nu veel makkelijker: met de app!

Eenvoudig en snel. Open de app op je mobiel, maak een foto, en stuur de melding
door. Je kunt zelfs zien of iemand anders
de melding al gedaan heeft, dan hoef je
helemaal niets te doen! Dowload de Slim
Melden Velsen app nu in de App Store en
de Play Store of scan de QR code hieronder
(links voor Android, rechts iOS).

Maak gebruik van de Slim Melden app
voor meldingen over de openbare ruimte.

Samen zorgen we voor een veilige en schone omgeving. Doe je mee?

Programma Week van de
Industriecultuur is bekend
De herfstvakantie staat ook dit jaar
weer in het teken van de Week van de
Industriecultuur. Van 20 tot en met 28
oktober zijn er tal van bijzondere activiteiten in IJmuiden en omgeving!

Theatraal mysterie
De vissershaven is dit jaar de thuisbasis voor locatietheatergezelschap Prins
te Paard. Zij hebben zich verdiept in het
IJmuiden van de jaren ’30 en stuitten op
het onvertelde mysterie van mevrouw
D.: ‘Als de politie in de roerige jaren ’30
het zeeschip de Calypso aanhoudt in de
Noordersluis, blijkt de passagier aan wie
ze graag wat vragen over haar echtgenoot
willen stellen, spoorloos verdwenen. Men
vraagt zich af wat het smeesie* van haar
man met het mysterie van de Calypso te
maken heeft? Diamantroof...? Smokkel...?’.
Prins te Paard speelt dit indringende verhaal tijdens een radiotour door het industriële havengebied. Reserveer je gratis kaartje en ga mee op deze mysterieuze
tocht
!
Creatief en actief
Creatieve activiteiten zijn er in de vorm
van Masterclasses fotografie en schilderen. Zo nemen fotografen Pieter Heine en
Machiel Kraaij je in het duister mee in hun
workshops Industriële fotografie en Lightpainting. Schilderen doe je bij SHIP samen
met schilderdocente Marcella van Zanten.
Haven ontdekken
De haven van IJmuiden kun je zowel per
boot of te voet ontdekken: er is een gezellige havenrun voor sportievelingen en
een ribboottocht voor het uitwaaien. Het
IJmuidense baken van de Week van de
Industriecultuur is uiteraard de Watertoren en daarom wordt hij ook weer prachtig
verlicht!

Vanaf 22 oktober

Dependance Burgerzaken in
Velsen-Noord open op andere dag
Inwoners van Velsen-Noord kunnen voor
het ophalen van documenten voor Burgerzaken ook terecht in Wijkcentrum de
Stek aan de Heirweg 21 in Velsen-Noord.

Vanaf 22 oktober a.s. is de dependance van
Burgerzaken niet meer open op maandag
maar op woensdag. Het tijdstip (van 16.00
tot 16.30 uur) blijft hetzelfde.

Verschillende bedrijven en instellingen zetten in de herfstvakantie de deuren open, zoals Tata Steel (extra bijzonder door de viering van 100 jaar staal in
de IJmond), ENCI, SHIP IJmuiden waar
je alles leert over de sluizen, het Zee- en
Havenmuseum met onder andere een speciale filmvertoning, het Hoogovensmuseum waar kinderen in een laboratorium
alles kunnen leren over staal en ook staat
de Hoogovenbus op verschillende plekken
om historische verhalen te delen.
Aanmelden
Je vindt het uitgebreide programma op de
website www.industriecultuur.nl. De aanmelding voor de activiteiten start donderdag 4 oktober. (foto: Ko van Leeuwen)
* Een Smeesie is een visje en daarvoor kun
je natuurlijk terecht bij De Dolfijn aan de
Halkade of bij visrestaurant Gerard van
Es aan, hoe kan het ook anders, de Industriestraat.

Uit het college
• De gemeente is wettelijk verplicht de Japanse Duizendknoop te bestrijden. Dit college wil dat graag op een milieuvriendelijke manier doen. Daarom gaat de gemeente
op zaterdag 17 november met vrijwilligers
wethouder en raadsleden de Japanse Duizendknoop uitsteken. Dit gebeurt op aller-

lei plekken in de hele gemeente. U bent van
harte welkom aanwezig te zijn.
Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en
log in met de volgende gegevens: Site: Velsen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger.
Klik op overzichten en collegeberichten.
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Files in IJmuiden tijdens spits
De vakantie is voorbij en het weer
wordt slechter. Hierdoor zien we ook
dat het autoverkeer in de ochtend- en
avondspits moeilijk IJmuiden in en
uit kan. Vooral het autoverkeer op de
Parkweg en de Stationsweg in IJmuiden staat regelmatig vast. Deze situatie is erg vervelend voor al die mensen die hier vaak dagelijks in zitten.

Omdat de route over de sluizen afgesloten is, vanwege de werkzaamheden van
de nieuwe zeesluis, rijden er dagelijks
meer auto’s over de Parkweg en de Stationsweg. Buiten de spits gaat dit goed,
maar in de spits levert dit soms files op.
We zien gelukkig ook dat het verkeer nu
weer beter doorstroomt sinds de Hagelingerweg weer open is gegaan.
Verkeerslichten
De verkeerslichten bij de Parkweg-

Rijksweg kunnen het verkeer, het grootste deel van de dag goed verwerken.
Mede door het extra verkeer als gevolg
van de afsluiting van de sluisroute, ontstaat er nu (in de spits) regelmatig vertraging. Voor de zomervakantie is de
instelling van de verkeerslichten aangepast. De “groentijd” (periode dat het
licht op groen staat) voor het verkeer op
de Parkweg richting snelweg is toen verhoogd.
De gemeente Velsen heeft bij de leverancier van de verkeerslichten gevraagd
om te onderzoeken hoe de verkeerslichten nog beter ingesteld kunnen worden.
Vorige week hebben wij de resultaten
van dit onderzoek ontvangen. Wij gaan
daar als gemeente direct mee aan de slag
en komen nog dit jaar met een plan hoe
we de overlast van files kunnen beperken.

(Bijna) 18 jaar? Raadpleeg
het online geldplan ‘Bijna 18’

Welke geldplannen zijn er nog meer?
Er zijn geldplannen beschikbaar voor huishoudens in verschillende omstandigheden.
Welk geldplan van toepassing is, is afhankelijk van de financiële vraag:

Zaterdag 29 september is er in zwembad
De Heerenduinen afgezwommen voor het
zwem ABC. Alle kinderen hebben weer
een topprestatie geleverd. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!!

A-diploma: Frederique Louise Colthoff,
Amy Broersen, Tess van Hooff, Raphael
Vesper Beeftink, Kyan de Lijzer, Roxy van
Heems, Yente van Wolferen, Stijn Brouwer,
Sem Quakkelaar, Theo Cornelis Bosch, Lenka Tadajewska, Finz André Krab, Sara El

Als je meerderjarig wordt, verandert er
veel op het gebied van geld. Als achttienjarige ben je zelf financieel verantwoordelijk, óók voor eventuele schulden. De gemeente stelt het geldplan
‘bijna 18’ beschikbaar, dit kan je helpen om niets te vergeten en je financiën
goed te regelen.

Haal meer uit je geld!
Het geldplan’ bijna 18’ is ontwikkeld door
Startpunt Geldzaken en online gratis beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Velsen. Startpunt Geldzaken is
een initiatief van een aantal onafhankelijke financiële organisatie, waaronder het
NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het geldplan ‘bijna 18’ geeft
tips over wat je moet regelen en op welke
manier dit het beste kan.

Trotse bezitters zwemdiploma

-

Aahas, Koen Siem Evert Wortel, Julyan de
Boer, James de Kraaij, Daan Wientjes, Oliwier Kazmierczak, Jolie Verhuis, Maud Hamersma, Lynn van der Ree, Lina Nasri. Bdiploma: Kyra de Jongh, Aiden Avery Rem,
Sylvie Martina Smit, Jan Parul, Lola Beem,
Stanley Spoor, Liliana Tober. C-diploma:
Thomas Roozen, Rowan Ivar Korver, Hugo
Zwanenburg, Julian Rowan Borstel, Ole
maarten van Ravesteijn, Bart Fröger, Lara
Catherina van Steenbergen, Eline Liselotte
van Westerop, Ayden Bak, Cairo Dobbenga.
(foto’s: gemeente Velsen)

Heeft u financiële zorgen of problemen?
Wilt u (meer) geld overhouden?
Heeft u geld over?
Wil u ondersteuning voor uw kind?
Wilt u sparen voor studie (klein)kind?

Anoniem in te vullen
De geldplannen kunnen anoniem worden
gebruikt zodat uw privacy is verzekerd.
Waar beschikbaar?
Via www.startpuntgeldzaken.nl/velsen
Meer informatie
Voor meer informatie over Startpuntgeldzaken kunt u terecht bij afdeling Sociaal Domein van de gemeente Velsen.

Cadeau voor mantelzorgers
Wie helpt mee met bestrijding
van Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een ijzersterke uitheemse plant die in Nederland
geen natuurlijke ‘vijanden’ kent en daardoor hard groeit (wel 10 centimeter per
dag!) en zich snel verspreidt. De plant is
supersterk (bij vochtig weer, droogte, in
de zon en in de schaduw) en kan dwars
door asfalt en funderingen heen groeien. Help mee met de bestrijding op 17 november!

wortels uit te trekken of door hem met een
schop uit te steken.

De gemeente moet deze plant daarom bestrijden en gaat daarvoor op zoek naar methoden die voldoende werken en zo min
mogelijk schadelijk zijn voor het milieu.
Daarnaast hopen we dat er Velsenaren zijn
die zich vrijwillig willen inzetten om de duizendknoop met de hand te lijf te gaan. Dat
kan door de plant er met zoveel mogelijk

Doet u mee? Meld u dan aan via wsant@velsen.nl. Op dinsdagavond 13 november om
19.30 organiseert de gemeente bij de wijkpost in Santpoort-Zuid een informatieavond waarin u meer hoort over hoe en waar
de plant groeit en hoe de bestrijding in zijn
werk gaat. Hopelijk tot in november! (foto:
gemeente Velsen)

De gemeente verzorgt op zaterdag 17 november van 13.00 tot 17.30 eenmalig een middag
waarop de wethouder samen met vrijwilligers op een aantal plekken in Velsen de duizendknoop gaat uitsteken. De gemeente stelt
handschoenen en schoppen beschikbaar en
zorgt voor de afvoer van het afval.

Zorgt u voor een familielid, voor buren
of bekenden? Dan bent u misschien mantelzorger en ligt er een cadeautje voor u
klaar.

ziek familielid. Dit kan een ouder, broer of
zus zijn, maar ook een oma of opa. Jonge
mantelzorgers kunnen ook de cadeaukaart
aanvragen.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat
kan een familielid zijn, maar ook een buurvrouw of een vriend. Deze zorg lijkt vanzelfsprekend, maar gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg
is onmisbaar naast professionele zorg. Voor
iemand met een beperking is het heel waardevol als een ander even een boodschap kan
doen, wil oppassen, vervoer regelt naar de
dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u meer dan vier uur per week
en langer dan drie maanden voor een ander
zonder dat u daar voor wordt betaald? En
woont degene voor wie u zorgt in Velsen?
Dan kunt u een VVV-cadeaukaart van € 25
aanvragen.

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31
december 2018 aanvragen via de website
www.velsen.nl /mantelzorgwaardering.
Lukt dat niet, dan kunt u een aanvraagkaart
ophalen bij de balie van het gemeentehuis of
bij Socius Centrum Mantelzorg op het adres
Plein 1945 in IJmuiden. De voorwaarden
staan op de website en op de aanvraagkaart.

Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren tot 24 jaar die in huis wonen met een

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag
helpen met informatie, ondersteuning en
advies. Daarvoor kunt u contact opnemen
met de consulenten van Socius Centrum
Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten van Socius kunnen u informatie geven
over praktische zaken, zoals vergoedingen
en toeslagen. Ook weten zij de weg naar ondersteuning als de zorg te zwaar wordt.
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Praat mee over Service en Gastvrijheid

Uitnodiging voor horecaondernemers en detailhandel
Wethouder Jeroen Verwoort nodigt ondernemers uit de horeca en detailhandel
uit voor een gesprek op 9 oktober. Het
gesprek zal gaan over ‘Service en Gastvrijheid’ en hoe de gemeente Velsen de
uitstraling op deze punten kan verbeteren.

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 zaterdag 13 en
zondag 14 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.

Op zaterdag 13 en zondag 14 oktober is de
Archeologische Werkgroep Velsen van
11.00 tot 17.00 uur aanwezig op de Ruïne
van Brederode. Kinderen kunnen een archeologische vondst opgraven en een kannetje of ander gebruiksvoorwerp uit het
verleden in elkaar plakken. Heb je een voorwerp uit oude tijden? Neem het mee en kom
erachter wat en hoe oud het is.
In de kapeltoren van de Ruïne kan de archeologische tentoonstelling ‘Wat de bewoners van Brederode achterlieten’ bezocht
worden. Hier worden voorwerpen getoond
die de bewoners van Brederode achterlieten in de gracht rond het kasteel en de omringende sloten. Sommige vondsten dateren uit de tijd dat de heren van Brederode
woonden in het kasteel, vanaf de 13e eeuw.
Ook zijn er voorwerpen bij uit latere tijden.
Deze kunnen verloren zijn of weggegooid
door bezoekers van de Ruïne. Maar ze kun-

nen ook door bemesting hier terecht zijn
gekomen. Vroeger werd een beerput ook gebruikt als afvalput. De beer werd gebruikt
voor bemesting van de akker of het weiland,
zo kwam het afval op het land terecht. De
Ruïne is geopend van 11 tot 17 uur. Zondag
14 oktober zal de Ruïne in verband met de
Nationale Archeologiedagen gratis toegankelijk zijn.
Op zondagmiddag 14 oktober is van 14.00
tot 17.00 uur een stand van PAN in de Ruïne
aanwezig. PAN staat voor Portable Antiquities of the Netherlands.Het doel van PAN is
om oudheidkundige vondsten, zoals munten, scherven en glas in privé-bezit te documenteren en de informatie beschikbaar te
maken. Heeft u een archeologische vondst?
Laat het documenteren door PAN.
In Spaarnwoude is een geocache over de Romeinen in Velsen uitgezet. Daarmee wordt
levendig gehouden dat ruim 2000 jaar geleden de Romeinen in Velsen waren. Met
deze multicache van 4,8 km kunnen wandelaars via een app, gps-coördinaten en het
beantwoorden van vragen uiteindelijk een
heuse Romeinse schat vinden! De start is op
de parkeerplaats hoek Laaglandersluisweg
/ Heuvelweg in Spaarnwoude. Te bereiken
via de Amsterdamseweg, afslag r101.
Kijk voor meer activiteiten op www.archeologiedagen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Voor de bijeenkomst op 9 oktober is Karoline Wiegerink uitgenodigd. Zij is lector aan
de Hotelschool The Haque en een autoriteit op het gebied van City Hospitality. Ze
zal een mini-college geven over het thema
‘Maak het verschil met gastvrijheid’.
Daarna volgt een gesprek met alle aanwezigen over de vraag wat Velsen nodig heeft om
het verschil te maken. De uitkomsten van
deze bijeenkomst kunnen worden betrokken bij het definitieve collegeprogramma.
De bijeenkomst op 9 oktober komt voort
uit het voorlopig collegeprogramma 2018-

2022: “Velsen komt naar je toe!”. Het college
wil inwoners en bedrijven betrekken bij beleid en plannen. Ondernemers uit de horeca
en detailhandel zijn dagelijks bezig met service en gastvrijheid. Het college hoort daarom graag hun mening over dit thema. Eerder
sprak wethouder Verwoort met ondernemers over de thema’s mobiliteit, gemeentelijke dienstverlening en bereikbaarheid.’.

Heeft u als ondernemer binnen de gemeente Velsen ideeën over verbetermogelijkheden? Meld u dan aan via gbergem@velsen.nl. Vragen kunt u sturen
naar mmooibroek@velsen.nl. Ondernemers zijn van harte welkom op 9 oktober 2018 van 19.00 tot 21.30 uur bij Telstar 1963 NV, Minister van Houtenlaan
123, 1981 EK Velsen-Zuid.

Start werkzaamheden Van der
Poelstraat in Velsen-Noord
Op maandag 8 oktober start aannemer Kreeft BV met werkzaamheden in
de Van der Poelstraat en omgeving. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot half maart 2019.

De komende tijd worden onder andere bomen en de riolering vervangen, de openbare verlichting wordt vernieuwd en in het
Stratingplantsoen worden wadi’s aangelegd. Een wadi is een verlaging in het veld

voor de opvang van water bij zware regenval. De eerste fase van het werk wordt uitgevoerd aan de Van der Poelstraat, vanaf
de Grote Hout- of Koningsweg tot net voor
het Stratingplantsoen. Daarna volgen de
werkzaamheden aan het Stratingplantsoen en tot slot aan de Dijckmansstraat.
Omwonenden van de Van der Poelstraat
hebben een brief ontvangen over de start
van het project.

Vergaderingen Gemeenteraad Velsen
Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 27 september 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de raadsvergadering
van 27 september besluiten genomen over:
Citymarketing 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 activiteiten die betrekking hebben op citymarketing worden vanaf
2019 uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen in
oprichting. Subsidiëring van de stichting is daarbij het uitgangspunt. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor
in 2019 200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste van de
reserve Visie op Velsen. De raad heeft het voorstel unaniem
aangenomen.

Bestemmingsplan Orionweg naar sessie op 17 oktober
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan
Orionweg vast te stellen. Het voorziet in de bouw van drie
flatgebouwen van 6,8 en 10 verdiepingen, in plaats van het
onlangs gesloopte flatgebouw van 12 verdiepingen. Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg heeft ter inzage gelegen
en er zijn 28, vrijwel identieke, zienswijzen ingediend. De
zienswijzen hebben betrekking op vermindering van zonlicht en schaduwwerking op de woningen. Tijdens de sessie van 13 september besloten de raadsleden dat er nog een
onafhankelijk onderzoek moet komen over de schaduwwerking. Tijdens de raadsvergadering besloot de raad unaniem
dit agendapunt eerst nog in de sessie van 17 oktober te bespreken. Daarna is de intentie om het bestemmingsplan
vast te stellen in de raadsvergadering van 1 november.
Benoeming lid Regiegroep IJmond
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. De regiegroep IJmond bereidt de werkzaamheden

en besluitvorming voor. De regiegroep bestaat uit de drie
burgemeesters, negen raadsleden en wordt ondersteund
door de drie griffiers en drie gemeentesecretarissen. Door
het vertrek van het raadslid Henk Wijkhuisen (die wethouder is geworden in Bloemendaal) is er een vacature in de
Regiegroep IJmond ontstaan. De gemeenteraad heeft het
raadslid Robert van Koten benoemd als nieuw lid van de Regiegroep.
Actualiteitenuurtje extra Sessies
Tijdens het actualiteitenuurtje heeft de raad n.a.v. de inbreng van de insprekers aangegeven dat er behoefte is om
sessies te houden over de Kustvisie, Leerlingenvervoer door
Regiorijder en het Kunstencentrum Velsen.
Wilt u meer zien of lezen over deze raadsvergadering? Kijk
op www.velsen.nl/gemeenteraad en klik op de datum 27 september 2018 in de raadskalender. U kunt daar de vergaderstukken zien en een beeldverslag van de raadsvergadering
bekijken.
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Bekendmakingen algemeen
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

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.

gevel (24/09/2018) 13462-2018
Goeman Borgesiuslaan 5, wijzigen dakkapel
(27/09/2018) 13917-2018

den voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg t.h.v. nrs. 1en 2 t/m nrs.
103 en 110, kappen 49 bomen (herinrichting
straat) (28/09/2018) 13989-2018

Verlengen beslistermijn

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 22 september tot en met
28 september 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
Lijsterlaan 9, plaatsen aanbouw en uitbreiden garage (23/09/2018) 13449-2018
Iepenstraat 19, legaliseren van zolder uitbreiding (24/09/2018) 13514-2018
Kerkstraat
97,
wijzigen
gebruik
(25/09/2018) 13681-2018
Petteveltlaan 9, plaatsen erker (voorgevel)
(28/09/2018) 14063-2018
Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, realiseren erker voor-

Santpoort-Noord
Huis te Wisselaan 41, vervangen van kozijnen en dakkapel en doorbraak binnenwand
(24/09/2018) 13550-2018
Velserbroek
Zandaak
54,
plaatsen
(24/09/2018) 13511-2018

dakkapel

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

IJmuiden
Kompasstraat 74rd, veranderen indeling
van het gebouw (28/09/2018) 11008-2018.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C en 132D,t gewijzigd
uitvoeren van de indeling appartementen
begane grond (24/09/2018) 8491-2018
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning APV artikel 2:17
IJmuiden
Intocht Sinterklaas IJmuiden, op 17 november 2018 van 12.00 tot 16.00 uur,
(26/09/2018) 13789-2018
Kerstboomverbranding 2018-2019, op 9 januari 2019 van 18:30 tot 22:00 uur, locatie
Heerenduinweg (12-09-2018) 12796-2018
Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
13487-2018 Verkoop kipproducten op vrijdag en zaterdag , locatie Ster Bastion te Velserbroek (24/09/2018)

Velsen-Zuid
Genieweg 44, uitvoeren baggerwerkzaamheden (24/09/2018) 6869-2018

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.

(26/09/2018) 13060-2018
Marktplein 42, plaatsen dubbele deur in
voorgevel (26/09/2018) 13128-2018

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft omgevingsvergunning
verleend voor:

Velsen-Noord
Breesaperhof 33, bestemmingswijziging
begane grond naar wonen (27/09/2018)
11834-2018

IJmuiden
Peperkers 43, plaatsen balkonbeglazing

boom

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, plaatsen dakkapel (voorgevel) (26/09/2018) 118832018

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan
4,
kappen
(26/09/2018) 13260-2018

Anna van Burenlaan 8, kappen 11 bomen
(26/09/2018) 10704-2018
Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 42, kappen
boom (24/09/2018) 11131-2018
Velserbroek
Zandaak 54, plaatsen dakkapel (27/09/2018)
13511-2018
Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
Trompstraat 19, realiseren dakopbouw en
splitsen woning in beneden- en bovenwoning (28/09/2018) 4568-2018.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

Een parkeerschijfzone in te stellen in de volgende straten te Santpoort-Noord, geldend
van dinsdag t/m zaterdag van 9:00 uur t/m
18:00 uur (maximaal 2 uur parkeren):
- Hoofdstraat (13 schuine parkeerplaatsen
aan de oostzijde van de weg ten zuiden van
de Huis ten Biltstraat);
- Hagelingerweg (10 langsparkeerplaatsen
aan de westzijde van de weg ter hoogte van
perceeladressen 41 t/m 107);

- Burgemeester Weertsplantsoen (21 haakse
parkeerplaatsen aan de oostzijde van de weg
nabij de aansluiting met de Hagelingerweg).
Aan deze maatregel wordt uitvoering gegeven
door:
- het plaatsen van de verkeersborden E10
(maximaal 2h) zoals bedoeld in bijlage 1 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- plaatsing van onderborden waarop de volgende tekst is aangegeven: “di t/m za 9-18
h”;

- plaatsing van onderborden (code OB501l en
OB501r) met pijlmarkering om de omvang
van de zone aan te duiden;
- het aanbrengen van blauwe belijning langs
de parkeervakken die binnen de parkeerschijfzones vallen.

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.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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

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.

