Infopagina

19 oktober 2017 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

In het Noordzeekanaalgebied

Week van de Industriecultuur vrijdag van start
Van vrijdag 20 tot en met zondag
29 oktober is het de Week van de
Industriecultuur. Stap aan boord
voor een haventocht, kom kijken
hoe linoleum wordt gemaakt, geniet van muziek en lekker eten –
en nog veel meer. Je kunt terecht
in Beverwijk, IJmuiden en Zaanstad (tijdens de herfstvakantie).

De start is op vrijdag 20 oktober om
19.00 uur met een ‘Ode aan de Industrie’ van Egon Kracht. Het is een
spectaculaire, gratis toegankelijke,
vertoning bij Een Zee van Staal, het
beeldenpark in het duingebied van
Wijk aan Zee onder de rook van Tata Steel Europe. Op 21 en 28 oktober
is er een ‘running dinner’ – een driegangenmenu in verschillende bijzondere locaties in IJmuiden. Kaarten via industriecultuur.nl. Kijk op
het overzicht, er is erg veel te doen.
Exclusieve rondleidingen
Je kunt binnen kijken bij TATA
Steel, Forbo Krommenie of Meneba, of zien hoe de nieuwe zeeslui-

College Purmerend
op bezoek in Velsen
zen in IJmuiden vorderen. Allemaal
gratis activiteiten, wel reserveren
via industriecultuur.nl. Daar vind je
ook het volledige programma van de
Week van de Industriecultuur, dat
is ontwikkeld samen met de deelnemende gemeenten Beverwijk, Velsen en Zaanstad.

Op dinsdag 17 oktober bezocht het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Purmerend in het kader van een werkbezoek de gemeente Velsen. Het Velsense college overlegt vaker met colleges van nabij gelegen gemeenten om met name regionale dossiers af te stemmen. Purmerend
en Velsen zijn van gelijke grootte. Beiden gemeenten vinden samenwerking
binnen de Metropoolregio Amsterdam belangrijk. (foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Rekenkamercommissie Velsen

Onderzoek naar subsidies
De Rekenkamercommissie Velsen gaat onderzoek doen naar
subsidies die worden verstrekt
aan instellingen in de gemeente
Velsen.

De Rekenkamercommissie wil weten hoe eﬀectief het subsidiestelsel
van de gemeente Velsen is. Dit in relatie tot de aansturing van instellingen die subsidie ontvangen. De Rekenkamercommissie wil een onafhankelijk en samenhangend onderzoek, waarbij breder wordt gekeken
dan alleen naar de instellingen die
recent in het nieuws zijn geweest.
Het onderzoek naar subsidies richt
zich op aanbevelingen voor de toekomst. Het bureau Necker van
Naem gaat dit onderzoek uitvoeren.
Met het oog op de mogelijk vertrou-

welijke gegevens heeft de Rekenkamercommissie Velsen afgesproken
dat haar leden geen mededelingen
doen gedurende de loop van dit onderzoek. Als het onderzoek klaar is,
worden de uitkomsten van het onderzoek gedeeld met de gemeenteraad Velsen.

• Het huidige Lokaal Verkeer- en
Vervoers Plan van Velsen loopt tot
het jaar 2020. De einddatum van
dat plan komt dus in zicht. De gemeente gaat een nieuw plan voorbereiden door een ‘concept beleidsagenda’ te maken, die aan
de huidige gemeenteraad wordt
voorgelegd. De nieuwe gemeenteraad zal de beleidsagenda afronden en vaststellen. Bij het opstellen van deze agenda worden
ook inwoners betrokken. Daarna
maakt het college een uitvoeringsprogramma voor de periode 20182022.

• De gemeente Velsen is eigenaar
van verschillende gebouwen die
gebruikt worden voor sociale en
culturele activiteiten, zoals die
van de St. Welzijn, de bibliotheek
in Velserbroek en het Kunstencentrum. Velsen gaat samen met
de betrokken organisaties onderzoeken hoe de verschillende activiteiten elkaar kunnen versterken
en hoe deze gebouwen zo eﬃciënt
mogelijk gebruikt kunnen worden.
Informatie over collegeberichten
aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Extra recreatief zwemmen in de herfstvakantie
Tijdens de herfstvakantie van 21 t/m 29 oktober is er extra recreatief
zwemmen en ligt de spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad.
Het zwembad is open op de volgende tijden:

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Recreatiebad
Wedstrijdbad
09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
12.00-16.00 uur
12.00-15.00 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-14.30 uur
10.00-14.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur
10.30-16.00 uur
12.00 15.00 uur

Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstijden voor het wedstrijd- en het
recreatiebad. (foto: gemeente Velsen)

Stadslezing over Dudok
Op woensdag 11 oktober was alweer de zevende stadslezing van
de gemeente Velsen! Dit keer was
het thema: IJmuiden en de bende van Dudok. Sprekers Herman
van Bergeijk en Jacques Warmerdam gingen in op de invloed die
Dudok op IJmuiden heeft gehad.

Herman van Bergeijk (architectuurhistoricus) vertelde over de spanningen die ontstonden tussen Dudok en de andere architecten die

aangewezen waren om een wederopbouwplan te maken voor IJmuiden. Jacques Warmerdam (ruimtelijk ontwerper bij de gemeente Velsen) maakte een sprongetje naar het
heden en de toekomst: hoe gaan wij
als gemeente om met het stadsplan
dat Dudok heeft ontworpen? Het
was een interessante avond waarin
veel aandacht werd besteed aan architectuur, stedenbouw en de toekomst van Velsen. (foto: Reinder
Weidijk)

Extreem weer en wateroverlast

Week van Ons Water
Van 18 t/m 25 oktober is de nationale Week van Ons Water. De
grootste dreiging van het water
komt niet meer alleen van zee
of van de grote rivieren, maar
van boven: het heeft nog nooit
zoveel en zo vaak geregend.
Zijn we daarop voorbereid? En
wat kunnen we als bewoners
zelf doen tegen al dat water?
Ontdek dit tijdens de Week van
Ons Water.

veel leerzame, leuke en verrassende activiteiten door heel Nederland, variërend van een festival of
expositie tot een spannende waterexcursie. In IJmuiden kunt u
in SHIP ontdekken hoe waterveiligheid een rol speelt bij de bouw
van de nieuwe zeesluis. Het Pieter
Vermeulen Museum in Driehuis
besteedt aandacht aan Operatie
Steenbreek (tegel eruit, groen erin!).

Van 18 t/m 25 oktober 2017 is de
nationale Week van Ons Water.
Het thema dit najaar is ‘extreem
weer en wateroverlast’. Er zijn

Meer informatie
Doe de postcodecheck op www.
weekvanonswater.nl en kijk wat er
allemaal bij u in de buurt gebeurt!

Allerzielen Velsen Verlicht
Op dinsdag 31 oktober vindt tussen 18.30 tot 21.00 uur op de Westerbegraafplaats in IJmuiden Allerzielen Velsen Verlicht plaats.

De begraafplaats wordt voor de viering aangekleed met veel licht, vuur,
klank en kunst. Het doel van de avond
is de doden te herdenken om wie ze
waren, samen op de begraafplaats
te zijn en herinneringen te delen. De
openbare begraafplaats als plek van
ontmoeting. Kunst en rituelen zijn

belangrijke onderdelen van de viering. Natuurlijk is er ook ruimte voor
eigen invulling. Omdat de begraafplaats over onvoldoende parkeerplaatsen beschikt, worden bezoekers
geadviseerd zoveel mogelijk op de
ﬁets te komen.
Iedereen is welkom ongeacht waar iemand ligt begraven of is gecremeerd.
Vrije entree. Een eigen bijdrage is
welkom. Meer info: www.allerzielenvelsen.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Vanaf 16 oktober a.s.

Verkeersmaatregelen
Wijkeroogstraat
Van maandag 16 tot dinsdag 24
oktober voert een aannemer onderhoud uit aan de riolering in
de Wijkerstraatweg, de Rijk de
Waalweg en de Beecksanghlaan
te Velsen-Noord.

Verkeer wordt langs het werk geleid en kan daarvan wat hinder ondervinden. De Wijkeroogstraat
wordt gedeeltelijk afgesloten tus-

sen de Wijkerstraatweg en de Ladderbeekstraat. Voetgangers en ﬁetsers worden waar mogelijk langs
de werkzaamheden geleid, van en
naar Beverwijk wordt een omleiding ingesteld. Wij streven ernaar
de overlast van de werkzaamheden
zoveel mogelijk te beperken, maar
wij kunnen dit niet helemaal voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Stem op het beste idee
voor buiten sporten
Wat is het beste plan om buiten
sporten in de openbare ruimte te
stimuleren? Op Facebook Velsen
staan vijf ideeën, waar inwoners
op kunnen stemmen. Veel mensen
hebben dat al gedaan, maar het
kan nog tot 25 oktober.

Al ruim 1200 mensen hebben hun
mening gegeven. De plannen zijn
bedacht door inwoners van Velsen
en terug te vinden op Facebook (gemeente Velsen) en de website van
Sportloket Velsen. Door het invullen van een ﬂitspeiling kun je jouw
mening geven over de volgende vijf
ideeën:

TenneT start in 2018 met
weghalen 150 kV-kabel
TenneT is in de noordelijke Randstad bezig met de aanleg van de
nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en
Bleiswijk.

Dit is onderdeel van het project
Randstad 380 kV Noordring. TenneT voert dit project uit om de capaciteit van het hoogspanningsnet
te vergroten en om ervoor te zorgen
dat u ook in de toekomst verzekerd
bent van een betrouwbare energievoorziening. TenneT heeft onlangs
het deel tussen Beverwijk en Vijfhuizen in bedrijf genomen en is nu bezig
met de aanpassing van het bestaande 150 kV hoogspanningsnetwerk.
Hierna kan in 2018 gestart worden
met het weghalen van de bestaande
150 kV verbinding Velsen-Vijfhui-

zen. De ondergrondse kabelverbinding Velsen-Vijfhuizen maakt hier
onderdeel vanuit. Deze wordt door
TenneT waar mogelijk verwijderd.
Momenteel worden de werkzaamheden nader uitgewerkt waarbij
de belangen van de omgeving worden meegenomen. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal
van 2018 gestart met de werkzaamheden. Zodra er meer duidelijkheid
is over de start van de uitvoering
en detailplanning wordt de omgeving hierover nader geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met TenneT via telefoonnummer: 0800 836 63 88. Op het kaartje
staan de ondergrondse kabels van de
150kV-verbinding Velsen-Vijfhuizen. (kaartje: TenneT)

1.Het Fitplein voor volwassenen
2. Freerunpark Velsen
3. Interactieve geluidsboog
4. Sport en moestuintjes
5. De mobiele sportcontrainer
Het meest gewaardeerde plan wordt
uitgevoerd. De gemeente Velsen
heeft 50.000 euro om een of twee
plannen uit te voeren. De stem is
nu aan de inwoners van Velsen. Tot
woensdag 25 oktober kun je jouw
mening geven. Begin november
wordt de winnaar bekend gemaakt.
(foto: gemeente Velsen)

Versmalling bij bruggen
Middensluis IJmuiden
Rijkswaterstaat
werkt
sinds
maandag 16 oktober bij de bruggen die over de Middensluis gaan
op het sluizencomplex IJmuiden.
Het verkeer op het sluizencomplex moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met ernstige hinder tot en met 1 december 2017.

Er komen rijbaanscheidingen en
versmallingen, zodat zware voertuigen niet over de bruggen kunnen
rijden. De aanleiding daarvoor was,
dat ruim een jaar geleden scheuren werden ontdekt in de constructie van de bruggen. Het werk voor
de brug van de Middensluis aan de
zeekant gebeurt tussen 16 en 28 oktober 2017. Het werk voor de brug

aan de kanaalkant gebeurt van 30
oktober tot en met 1 december 2017.
Verkeershinder
Verkeer over het sluizencomplex
moet in deze periodes rekening
houden met ernstige hinder, omdat er maar één brug beschikbaar
is. Hierdoor moet het verkeer om
en om over de beschikbare brug.
Bij het schutten van een schip in de
Middensluis is het verkeer volledig
gestremd, waarbij de wachttijd kan
oplopen tot ca. 40 minuten. De brug
die niet gebruikt kan worden, staat
open, zodat er gelijktijdig onderhoud aan kan worden uitgevoerd.
Zo combineert Rijkswaterstaat zoveel mogelijk verschillende werkzaamheden.
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Oproep Wmo-raad

Velsen zoekt burgers op
Sinds 2015 is er veel veranderd
in de zorg. Mensen moeten meer
zelf doen. Familie en buren spelen hierin een belangrijke rol.
We willen dat onze inwoners zo
lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in
onze mooie stad. Om de meest
kwetsbare mensen in Velsen de
juiste zorg en aandacht te kunnen geven heeft de gemeente
hulp en advies van haar burgers
nodig. Daarvoor is onder andere de Wmo-raad ingesteld. Die
zoekt nieuwe leden.

enkele leden zoeken wij zo spoedig mogelijk aanvulling van de
raad. Vanuit uw eigen ervaring
en kennis kunt u meedenken over
het functioneren van de voorzieningen of de ontwikkeling daarvan. Daarnaast kunt u ook een bijdrage leveren aan een verbreding
en verbetering van de betrokkenheid van meer burgers. We zoeken
met name leden met ervaring en
kennis vanuit of met de jeugdzorg,
onderwijs en geestelijke gezondheidszorg. De voorkeur gaat mede
uit naar vrouwen.

Wat doet de Wmo-raad?
De Wmo-raad geeft gevraagd en
ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over welzijn, ouderen, jeugd,
chronisch zieken, gehandicapten en andere kwetsbare groepen.
De gemeente Velsen wil haar inwoners méér betrekken bij de sociale vraagstukken. Zij wil aan de
slag met nieuwe vormen van (bewoners-) participatie. Meer jongeren die zich laten horen, maar
ook ouderen en mensen met een
beperking. De inwoners zelf weten het beste welke problemen er
zijn. Zij kunnen aangeven welke
steun of hulp nodig is. Het gaat om
jong en oud, arm en rijk, mondig en
minder mondig. Momenteel is gestart met een project waarin inwoners gevraagd wordt om mee te
denken over die vraagstukken. De
Wmo-raad is hierbij direct betrokken. Ook over de toekomst van de
Wmo-raad wordt nagedacht.

Hoeveel tijd kost het?
De Wmo-raad vergadert elke 3e
en 4e maandagmiddag van de
maand. Wmo-beleidsmedewerkers van de gemeente ondersteunen u bij uw werkzaamheden. Per
maand moet u rekening houden
met een inzet van ongeveer 16 uur.

Wie zoeken we?
Door het tussentijdse vertrek van

Meld u aan en maak het verschil!
Stuur uw CV voor 20 oktober
2017 naar: (claassen01@hetnet.
nl). Wij nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met u op. Om lid
te worden van de Wmo-raad moet
u wel aan een paar voorwaarden
voldoen: u bent inwoner van Velsen maar geen gemeenteraadslid
(-steunfractielid) of ambtenaar.
Ook als u werkzaam bent bij één
van de zorg- of welzijn aanbieders kunt u geen lid worden van
de Wmo raad.
Heeft u nog vragen? Bel dan met
de secretaris van de WMO-raad,
H. Claassen, op nummer 0651484516.

Samen doen wat nodig is
Er kwamen wel 1.700 bezoekers
naar de open dag van het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk op
14 oktober. De gelegenheid was
het 90-jarig bestaan van het ziekenhuis. Er was van alles te zien
en te doen. De Sociaal Wijkteams
uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen presenteerden zich ook.

De sociale wijkteams van drie gemeenten hadden een gezamenlijke kraam ingericht en daar was veel
belangstelling voor. Tientallen men-

sen kregen informatie over wie de
sociaal wijkteams zijn en met welke ideeën en vragen de bezoekers
bij hen terecht kunnen. Mensen van
buiten deze regio kregen zelfs informatie over sociaal teams in hun gemeenten. De sociaal wijkteams en
het Rode Kruis Ziekenhuis willen in
de toekomst meer met elkaar gaan
samenwerken. Dat is ook goed voor
de samenwerking tussen de verschillende gemeentes in de IJmond
en hun sociaal wijkteams. Samen
staan ze sterk! (foto: SWT)

Nieuwe route bus 481

Buurtbus rijdt voortaan
door J.T. Cremerlaan
Buurtbus 481 rijdt niet meer over
het Burg. Weertsplantoen, maar
over de J.T. Cremerlaan in Santpoort-Noord. De nieuwe dienstregeling van Connexxion geldt
sinds 3 september. De bus rijdt
op werkdagen en op zaterdag,
en vervoert in 2017 waarschijnlijk wel 12.5000 mensen, in twee
gloednieuwe bussen.

Buurtbus 481 onderhoudt overdag
(op werkdagen en op zaterdag) een
uurdienst tussen het Ramplaankwartier (ten westen van Haarlem) en het Delftplein in HaarlemNoord. Zij volgt een groot deel van
de route van vroegere lijn 81 door
Overveen, Bloemendaal en Santpoort. Mede op verzoek van het
Wijkplatform Santpoort Noord
rijdt de 481 vanaf station Santpoort-Noord een iets noordelijker
route. De nieuwe haltes zijn op de
Roos en Beeklaan en de J.T. Cre-

merlaan, zowel ter hoogte van de
Kerkweg als de Patriciuslaan. Op de
Hagelingerweg stopt de bus alleen
op de R-net haltes.
12.500 passagiers, 2 nieuwe
bussen
Buurtbus lijn 481, een vervoerproject met 32 vrijwillige chauﬀeurs,
heeft in korte tijd haar bestaansrecht bewezen. Vorig jaar werden
er ruim 10.000 reizigers vervoerd.
Voor 2017 rekent men op een groei
van 20%, dus op ongeveer 12.500
klanten. Extra goed nieuws is het
feit, dat daar twee gloednieuwe lage-vloer bussen voor gebruikt gaan
worden, die meekwamen met de
vernieuwde
concessieovereenkomst tussen de provincie NoordHolland en Connexxion.
Meer informatie over de buurtbuslijn 481 is te vinden op www.buurtbusbs.nl. (foto: Buurtbus)
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Wist u dat...

Velsen nieuwe wandelroutes heeft?
Het IJmond pad, IJmond Culinair
en Buitenplaatsen en kastelen
in de Ijmond: de gemeente Velsen heeft, samen met de gemeenten Beverwijk en Heemskerk, verschillende wandelroutes met een
thema uitgezet. Ze gaan langs het
zogenaamde
knooppuntennetwerk.

Waar zijn de routes te vinden?
Zoek uw route op www.ijmuidenaanzee.nl en klik bovenin bij ‘wat’ op
routes. Daar vindt u een diversiteit
aan wandelroutes, via knooppunten
of een uitgeschreven route. Onderweg komt u gezellige locaties tegen
waar u kunt lunchen of een kop kofﬁe kunt bestellen.

De drie nieuwe wandelroutes van
tussen de 5 en 12 kilometer voeren u
langs de buitenplaatsen en kastelen
in de IJmond, een meerdaagse wandelroute genaamd het IJmond pad
en een culinaire route. Met een aantal mooie herfstdagen in het vooruitzicht kunt u de wandelschoenen
weer aantrekken en genieten van de
mooie natuur.

Knooppuntennetwerk
Met het knooppuntennetwerk loopt
u eenvoudig van nummer naar nummer. Zo kunt u goed genieten van
de omgeving. Het knooppuntennetwerk is met subsidie van de provincie Noord-Holland tot stand gekomen en waaiert inmiddels uit over
heel Noord-Holland. (foto: gemeente Velsen)

Regenboogloper op Plein 1945 in gebruik genomen
voorkeur. Om hier extra aandacht
voor te vragen onthulden burgemeester Frank Dales en initiatiefnemer Marc Hillebrink op deze
dag de Regenboogloper op Plein
1945.

In Velsen staat de Regenboogloper
voor vrede, verdraagzaamheid, respect en diversiteit in onze samenleving, want in Velsen doet iedereen mee. Maar de Regenboogloper
is meer. Het is ook een symbool voor
mensen die vechten voor hun vrijheden, en een blijk van steun in die
strijd.
Elk jaar is op 11 oktober de Coming Out Day. Tijdens deze dag

wordt aandacht besteed aan het
openlijk uiten van de seksuele

Rapport Pink Panel
Na de onthulling kreeg burgemeester Dales het rapport Pink Panel

2008-2017 van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK).
Daarin wordt een beeld geschetst
van de veiligheid in Kennemerland.
Aan de ene kant voelen mensen zich
in hun eigen woonbuurt veiliger dan
in 2008, als je kijkt naar de daling
van het aantal incidenten. Aan de
andere kant hebben meer LHBT-ers
(lesbiënnes, homo’s, biseksuelen en
transgenders) hun gedrag aangepast; ze zijn voorzichtiger geworden en minder open over hun geaardheid. Dat is bijzonder jammer,
want iedereen in Velsen moet kunnen zijn wie hij of zij is. LHBT-ers
moeten weten dat zij in hun strijd
gesteund worden en de Regenboogloper roept mensen dan ook op om
dat te doen. (foto: Reinder Weidijk)

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.

in het gemeentehuis. . 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

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
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.velsen.nl/gemeenteraad.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 7
oktober 2017 tot en met 13 oktober 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
Radarstraat ong., oprichten 54 appartementen, kappen 2 bomen, aanleggen uitrit (13/10/2017).
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen 10 bomen
(10/10/2017) 26795-2017 (Rijksmonument)
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 125, uitbreiden
woning (13/10/2017) 27138-2017.

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0017, legaliseren
tuinhuis (10/10/2017) 26791-2017;
Groenelaantje 6 0007, legaliseren
tuinhuis (10/10/2017) 26796-2017;
Kerkerinklaan 13, kappen boom
(11/10/2017) 26872-2017;
Hagelingerweg 20J, wijzigen gevel
(12/10/2017) 26977-2017;
Hoofdstraat t.o. 262, kappen 2 bomen (12/010/2017) 27038-2017.
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (9/10/2017) 26-635-2017 (betreft noodkap)
Harddraverslaan 15, kappen van een
boom (9/10/2017) 26605-2017
Van den Bergh van Eysingaplantsoen 1-42. 25-48 en 49-72, vervangen balkonhekken (11/10/2017)
26833-2017;
Bloemendaalsestraatweg 46, kappen
boom (11/10/2017) 26800-2017;
Pieter Weijstraat ong., het wijzigen van de positie van 2 garage-

boxen, een traforuimte en een duiker (11/10/2017) 26936-2017;
Wüstelaan 63, legaliseren kozijn, garagedak en kunstrietendak
(13/10/2017) 27093-2017.
Driehuis
Kriemhildestraat 13, plaatsen hoekdakkapel (09/10/2017) 267002017.
Velserbroek
Lange Sloot 49, vergroten woning
(11/10/2017) 26949-2017.
Rectificatie
Wijk aan Zeeërweg 70, wijzigen gevelafwerking (wijzigen verleende vergunning W.14.000412)
(05/10/2017) 263702017;
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactivi-

teit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de termijn
waarbinnen zij op de volgende aanvragen dienen te beslissen, verlengd
met zes weken:
Santpoort-Noord
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woning in drie woningen
met praktijkruimte (12/10/2017)
19458-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg
18,oprichten
schuur (13/10/2017) 15417-2015.

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 aan-

gevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende
omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Halkade 4, tijdelijk gebruik pand
voor
6
theatervoorstellingen
(11/10/2017) 26440-2017;
Lange Nieuwstraat 489-491, aanbrengen gevelreclame (12/10/2017)
15326-2017;
Kennemermeer 25 en omgeving
(o.a. strand en duingebied) , organiseren van een sportevenement
(Spartan Obstacle Run)
(17/10/2017) 23198-2017
Velsen-Zuid
Van Tuylweg 28, plaatsen dakkapel
(12/10/2017) 22222-2017
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 57, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 23370-2017

Santpoort-Noord
Harddraverslaan 15, kappen boom
(13/11/2017) 26605-2017
Santpoort-Zuid
Pieter Weijstraat 17, kappen 2 bomen (10/10/2017) 26635-2017
(noodkap);
Wüstelaan 78, kappen boom
(10/10/2017) 26446-2017
Velserbroek
Wieringer Aak 69, plaatsen dakkapel (11/10/2017) 22121-2017

gebied) te IJmuiden (17/10/2017)
23229-2017
Velserbroek
Herfstkriebels op 21 oktober 2017
van 12.00 tot 16.00 uur, Locatie: winkelcentrum (13/10/2017)
25835-2017
Verleende
filmvergunningen
APV artikel 2:12

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Filmopname politieserie Smeris op
18-10-2017, van 07.00 uur tot 19.00
uur, Locatie: Zuiderkruisstraat
(16/10/2017) 26046-2017

IJmuiden
Havenrun funrun op 22 oktober
2017 van 14.00 tot 16.00 uur, Locatie Trawlerkade (13/010/2017)
26042-2017

Filmopname politieserie Smeris op 30-10-2017 van 08.00 uur
tot 20.00 uur, Locatie: De Rijpstraat hoek Willem Barendszstraat
(16/10/2017) 26404-2017.

Sportevenement (Spartan Obstacle
Run) op 21 oktober 2017 van 7.00 tot
19.00 uur, locatie Kennemermeer
25 en omgeving (o.a. strand en duin-
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Besluiten (rectificatie)
In de infopagina van 12 oktober
2017 zijn verkeerde besluiten gepubliceerd. Hieronder de juiste
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 spoedeisen-

de 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
Lijsterlaan 7, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde, het verplaatsen van de garage naar de voorzijde van de woning (03/10/2017)
22179-2017.

Velsen-Zuid
Rijksweg 136, herstellen bloemperk
(05/10/2017) 22840-2017. Monument?.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan
3,
brandveilig
gebruik
Parnassiaschool
(03/10/2017) 9975-2017;
St. Martinstraat 2,oprichten uitbouw (03/10/2017) 18075-2017
18075-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, realiseren
wellness
faciliteiten
(5/10/2017) 23606-2016 (Rijksmonument);
Burgemeester Enschedelaan 66,
brandveilig gebruik BSO in basisschool ( 05/10/2017) 11099-2017;
Roos en Beeklaan 67, vergroten woning (05/10/2017) 20703-2017.
Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, wijzigen gevels
(04/10/2017) 22471-2017.

Driehuis
P.C. Hooftlaan 26 en 28, plaatsen
dakkapel (nr. 26) en veranderen
kozijnindeling dakkapel (nr. 28)
(06/10/2017) 26368-2017 (Flitsvergunning)
Velserbroek
Hofgeesterweg 43,oprichten erker
(03/10/2017) 20210-2017.
Van Rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
138c
0009, gebruik als praktijk/oefenruimte (3-10-2017) 25227-2016
Santpoort-Noord
Patriciuslaan 24, plaatsen hekwerk
op uitbouw (3/10/2017) 14169-2017

Kennisgeving marktconsultatie Kanaalstraat 257
De gemeente Velsen wenst de
mogelijkheden voor herbestemming en/of herontwikkeling van
het pand en de locatie aan de Kanaalstraat 257 te IJmuiden (het
voormalige Witte Theater) door
middel van een marktconsultatie
te onderzoeken.

Hierin worden partijen uitgenodigd hun visie te geven op de haalbaarheid van een toekomstbestendige herontwikkeling en exploitatie.
De onderbouwing en motivering van
de visie zijn van belang. De gemeente wil inzicht krijgen in innovatieve
kansen die marktpartijen zien en de

voorwaarden om in de (her)ontwikkeling te participeren.
De gemeente gebruikt de resultaten
uit de marktconsultatie om de kaders en randvoorwaarden voor een
verkoop van de locatie te formuleren.

Deze marktconsultatie wordt georganiseerd via Tenderned (www.tenderned.nl). Hier staat ook het gehele
proces aangegeven, de data voor het
aanmelden en de planning.

Kapmeldingen
Locatie: Beecksanghlaan / Nachtegaallaantje Velsen-Noord, twee populieren en een esdoorn. De bomen worden te groot en te hoog, en geven
daardoor te veel overlast voor de omgeving.

Locatie: Wijkeroogstraat / Fietscrossbaan Velsen-Noord, een eik. De
boom is al dood en moet verwijderd worden.

