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Doe mee aan Burgernet!
Stel dat uw vader, moeder, kind 
of buurkindje vermist wordt. Of 
stel dat er bij u ingebroken wordt 
en de inbreker ontkomt? De poli-
tie kan via Burgernet binnen een 
paar minuten honderden mensen 
in uw omgeving vragen mee uit 
te kijken. Dat kan heel eenvoudig 
vanuit huis, op straat of vanaf uw 
werkplek.

Burgernet is een telefonisch net-
werk van politie, gemeente en bur-
gers. Deelnemers aan Burgernet 
krijgen een bericht via hun (vaste of 

mobiele) telefoon als de politie op 
zoek is naar een verdachte van een 
misdrijf of een vermiste persoon. 
Ziet u iemand die aan het doorgege-
ven signalement voldoet? Dan belt 
u het gratis Burgernettelefoonnum-
mer, dat direct uitkomt in de meld-
kamer van de politie.

Samen werken aan veiligheid
Doe mee en meld u aan via www.bur-
gernet.nl. Heeft u geen internet, dan 
kunt u bellen naar Burgernet via het 
algemene nummer van de politie: 
0900-8844.

Begroting nu ook digitaal
Wist u dat u in 2017 minder af-
valsto� enhe�  ng gaat betalen? 
Of bent u benieuwd hoeveel hon-
denbelasting u volgend jaar gaat 
betalen? Waar geeft de gemeen-
te eigenlijk haar geld aan uit en 
hoe komt zij aan haar inkomsten? 
Veel vragen, die een duidelijk ant-
woord verdienen. Vanaf vandaag 
kunt u  digitaal de gemeentebe-
groting 2017 inzien. 

begroting.velsen.nl 
De raming van baten en lasten is te 
vinden op: begroting.velsen.nl ( dus 
niet op velsen.begroting-2017.nl, zo-

als vorige week per abuis was ge-
meld). Het is een heldere, overzich-
telijke site met foto’s en grafi eken. 
Op de site zijn afzonderlijke hoofd-
stukken opgenomen over veiligheid, 
openbare orde, onderwijs, belastin-
gen etc. Een begroting is een raming 
van baten en lasten. Op donderdag 3 
november 19.00 uur spreekt de ge-
meenteraad van Velsen over de be-
groting 2017. Iedereen is van har-
te welkom om bij de begrotingsbe-
handeling te zijn. Lukt dit niet? Geen 
ramp. Van de hoofdpunten daaruit 
komt een samenvatting in de editie 
van de Infopagina van 10 november.

Inloopavond De Schouw
Delta Onroerend Goed nodigt ie-
dereen uit voor een inloop- en 
informatiebijeenkomst over de 
bouw op het terrein van het ou-
de congrescentrum De Schouw. 
Deze wordt gehouden op donder-
dag 3 november a.s. van 17.00 tot 
19.00 uur in het wijkcentrum De 
Stek aan de Heirweg 2 in Velsen-
Noord.

Woningen
De afgelopen maanden hebben Del-
ta Onroerend Goed en de gemeen-
te Velsen gezamenlijk de mogelijk-
heden verkend voor het oude Hoog-

ovens congrescentrum De Schouw, 
gelegen tussen de Bleyenhoevelaan 
en de Grote Hout- of Koningsweg in 
Velsen-Noord. Rekening houdend 
met de inspraakreacties op het start-
document uit 2010 en met respect 
voor de omgeving ligt er nu een plan 
voor 34 woningen in een openbare, 
parkachtige omgeving. 
Graag betrekt Delta Onroerend Goed 
geïnteresseerden en belanghebben-
den vroegtijdig in het planproces. De 
bijeenkomst is louter bedoeld om de 
meningen uit de buurt te peilen, dus 
niet in het kader van de inspraakpro-
cedure.

Housewarming 
duurzaamheidswinkel
Vrijdag 4 november a.s. is er van-
af 16.00 tot 17.30 uur een feeste-
lijke housewarming van de duur-
zaamheidswinkel aan het Plein 
1945. Pop-up store ‘Du-Dock’ 
wordt dan voorgesteld aan het 
publiek.  Floor Bal, wethouder 
milieu, heet u van harte welkom. 

Uiteraard staat een drankje voor 
u klaar. Ook aan de kinderen is ge-
dacht. Zij kunnen mee kleuren aan 
een wandschildering van bloe-
men. De Pop-up store zit aan het 
Plein 1945 nr. 3. Du-Dock is open op  
woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 
13.00 uur. In Du-Dock  wordt niets 
verkocht. Iedereen die langsloopt en 
binnenwandelt kan er terecht voor 
gratis advies over duurzaam wonen 
en duurzaam ondernemen. Bijvoor-

beeld hoe zonnepanelen werken,  
wat ze kunnen opleveren en welke 
isolatiemaatregelen daarbij passen 
en hoe u in aanmerking kunt komen 
voor subsidies vanuit de overheid. 
Op de donderdagavonden zal de sto-
re u een gevarieerd programma bie-
den, zoals fi lms, discussie, demon-
straties van  technieken of lezingen. 
Houd  voor het complete program-
ma de Facebook-pagina www.face-
book.com/duurzaamdock in de ga-
ten. 

Meedenken?
Heeft u ideeën voor een activiteit 
bij Du-Dock ? mail dan naar du-
dock@odijmond.nl. Op de foto (Ko 
van Leeuwen) wethouder Floor Bal 
bij de opening van de unieke pop-up 
store Du-Dock op 9 oktober jl.
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Onderhoudswerk groen
In de groenstrook langs de IJmui-
derstraatweg en de Willebrord-
straat vindt onderhoudswerk 
plaats. De werkzaamheden be-
tre� en snoeien van heestervak-
ken en herplanten van bomen. 

In de week 31 oktober tot en met 4 
november worden diverse heester-
vakken gesnoeid. Snoeien doet de 
struiken verjongen. In het voorjaar 
zullen ze weer fris groen uitlopen. 
Om kaalslag te voorkomen zullen 
niet alle heestervakken tegelijk on-
der handen worden genomen. In de 
loop van het plantseizoen (tot eind 
maart 2017) gaat de gemeente een 
aantal dode bomen vervangen. De 
overige bomen en de haag langs het 
hekwerk worden in het voorjaar ge-
snoeid.

Voorjaarsbloeiers
Langs gedeelten van de IJmuider-
straatweg en de Willebrordstraat 
worden tussen de rijweg en het fi ets-
pad bolletjes geplant. In de bloei pro-

duceren ze nectar en stuifmeel, be-
langrijke voedingsbronnen voor bij-
en en vlinders. De bijenstand wordt 
bedreigd. De aanplant van de bolle-
tjes zorgt dus niet alleen voor fl euri-
ge voorjaarsbloemen, maar betekent 
ook dat er in het vroege voorjaar ex-
tra voedsel voor de bijen beschik-
baar is. Velsen is niet voor niets een 
bij-vriendelijke gemeente. Foto (ge-
meente Velsen); ook dit jaar gaat de 
gemeente weer bollen planten.

Pijl en boog gericht
op 125-jarig V.Z.O.S.
Dinsdag 25 oktober jl. waren bur-
gemeester en wethouders uit-
genodigd voor een clinic hand-
boogschieten bij V.Z.O.S. in Sant-
poort-Noord. Het gemeentebe-
stuur richtte zijn pijlen op hand-
boogschietvereniging Vooruit-
gang Zij Ons Streven, omdat ze 
125 jaar bestaat.

V.Z.O.S is in 1891 opgericht. Zij 
staat te boek als een van de oudste 
sportverenigingen van de gemeen-
te Velsen. Zondag 6 november zal 

sportwethouder Annette Baerveldt 
het jubileumjaar feestelijk openen. 
Goede buurman, muziekvereni-
ging Soli, zorgt dan voor de muzi-
kale omlijsting. Gedurende het jaar 
organiseert de vereniging maande-
lijks leuke activiteiten. Het jubile-
umjaar zal worden afgesloten met 
een wedstrijd, die gericht is op de 
toekomst.

Op de foto (gemeente Velsen) toont 
het college van B en W zijn schut-
terstalent.

Woensdag 9 november 2016

Dag van de Mantelzorg!
Op woensdag 9 november is er een gezellig middag- of avondpro-
gramma voor mantelzorgers, op de Dag van de Mantelzorg in Velsen. 
Ontmoet andere mantelzorgers en geniet van het muzikaal cabaretduo 
Speelman & Speelman. Meld u aan voor 1 november!

U bent van harte welkom op woensdag 9 november 2016 in het Witte Thea-
ter, Kanaalstraat 257 te IJmuiden. U kunt zich aanmelden voor het middag- 
óf het avondprogramma. 

Programma   ’s middags ‘s avonds
Inloop en ontvangst met ko�  e en thee 15.00–16.00 19.00–20.00 
Voorstelling Speelman & Speelman  16.00–17.00 20.00–21.00 
Borrel met hapjes    17.00–17.45 21.00–21.45 

Ook als u mantelzorger bent en geen uitnodiging heeft ontvangen, bent u van 
harte welkom. Meld u aan vóór dinsdag 1 november! Aanmeldingen worden 
op volgorde van binnenkomst behandeld; het aantal plaatsen is beperkt. Bel 
voor aanmeldingen op werkdagen naar telefoonnummer 088 - 88 76 900, van 
Centrum Mantelzorg van Socius, die de dag organiseert.

Begrotingsspecial
Elk jaar maakt de gemeente Velsen een 
begroting, waarin staat wat er het ko-
mend jaar gaat gebeuren en hoe dat 
wordt bekostigd. In de editie van 10 no-

vember treft u in de Infopagina de be-
grotingsspecial  aan. Met daarin aan-
dacht voor belangrijke zaken, die in de 
gemeente spelen.
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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.

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-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: raad.
velsen.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 15 
oktober 2016 tot en met 21 okto-
ber 2016 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Cepheusstraat 19 rd, plaatsen dak-
kapel (21/10/2016) 21221-2016;

Groeneweg 29, plaatsen dakopbouw 
(19/10/2016) 21079-2016;
Eksterlaan 14 en 16, realiseren wo-
ning (17/10/2016) 20866-2016.

Santpoort-Zuid
Hagelingerweg 134, vergroten eer-
ste verdieping (21/10/2016) 21179-
2016;
Burgemeester Weertsplantsoen 19, 
kamergewijs verhuren woning (tij-
delijk)(19/10/2016) 21016-2016;
Fresiastraat 8, wijzigen voorgevel 

en bestemming (schoonheidssalon)
(19/10/2016) 20997-2016;
Terrasweg 49, het vergroten van de 
1e verdieping (16/10/2016) 20792-
2016.

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uit-
bouw achter- en zijkant woning 
(17/10/2016) 20867-2016;
Wüstelaan 19, plaatsen damwand 
(16/10/2016) 20774-2016.

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen 
kantoorgebouw in 6 appartementen 
(18/10/2016) 20977-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit 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 volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 

langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes 

vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor.

IJmuiden
De Ruyterstraat 82, plaatsen dakop-
bouw (20/10/2016) 17686-2016;
Frans Naereboutstraat 14, veran-
deren bedrijfsgebouw in 4 apparte-
menten (19/10/2016) 19110-2016.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 47, ver-
groten woning (gemeentelijk monu-

ment)(25/10/2016) 20404-2016.

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen dakop-
bouw (19/10/2016) 16035-2016.

Velserbroek
L. Zocherplantsoen 63, vergroten 
woning met uitbouw (21/10/2016) 
19088-2016;
Lepelaar 23, uitbreiden woning ach-
terzijde 1e  verdieping (21/10/2016) 
19296-2016.
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Ontwerpbestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en wethouders 
zijn voornemens de gemeente-
raad voor te stellen een nieuw 
bestem	mingsplan vast te stellen 
voor de locatie: Binnenhaven aan 
de Zeeweg in IJmuiden.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan 
Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hier-
door was de ontwikkeling van het 
project ‘De Binnenhaven’ mogelijk. 
In 2012 is het laatste deel van de eer-
ste fase opgeleverd en sindsdien ligt 
de ontwikkeling stil. De situatie voor 
bouwontwikkeling is sinds het op-
stellen van het oorspronkelijk pro-
gramma sterk veranderd. De eige-
naar van de grond heeft aangegeven 
dat het oorspronkelijke program-
ma niet haalbaar is, en stelt voor om 

de beoogde hoogbouw met apparte-
menten aan de Appelboomstraat te 
vervangen door 50 grondgebonden 
woningen. Om dit aangepaste wo-
ningbouwprogramma mogelijk te 
maken is dit bestemmingsplan op-
gesteld.

Ligging plangebied
Het plangebied is omsloten door het 
park aan de Zeeweg, de Velserduin-
weg, de Appelboomstraat en het Ap-
pelboompad in IJmuiden.

Plan inzien
Het bestemmingsplan Binnenhaven 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BIN-
NENHAVEN1-O001) ligt met in-
gang van 28 oktober gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij 
de receptie van het gemeentehuis,  

Dudokplein 1 te IJmuiden. Even-
eens is een exemplaar van het ont-

werp-bestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den. Het bestemmingsplan is tevens 
te raadplegen op www.ruimtelijke-
plannen.nl.

Zienswijzen indienen
Zienswijzen kunnen door een ieder 
schriftelijk worden ingediend gedu-
rende bovengenoemde termijn. De 
reacties kunt u richten aan het Ge-
meenteraad van  Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, o.v.v. “ziens-
wijze bestemmingsplan Binnenha-
ven”. Onder vermelding van “ziens-
wijze bestemmingsplan Binnenha-
ven”.  Voor het indienen van mon-
delinge zienswijzen kunt u een af-
spraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer H. Kloosterman, 
telefoonnummer 0255-567200.

Ontwerpbestemmingsplan Duingebied
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens de gemeenteraad 
voor te stellen een nieuw bestem-
mingsplan vast te stellen voor het 
duingebied en de binnenduin-
rand.

Aanleiding
Het bestemmingsplan voorziet in de 
vervanging van (delen van) verschil-
lende oudere bestemmingsplannen 
die aan actualisering toe zijn. Het 
bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook worden 
enkele ontwikkelingen mogelijk ge-
maakt.

Ligging plangebied
Het plangebied omvat een groot 
deel van het natuurgebied Duin- 
en Kruidberg, de Heerenduinen en 
het binnenduinrandgebied tussen 
IJmuiden en Santpoort-Zuid, aan de 

oostzijde grenzend aan de spoorlijn.

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan 
Duingebied (idn: NL.IMRO.0453 
BP0600DUINGEBIED1-O001) ligt 
met ingang van 28 oktober geduren-
de zes weken voor een ieder ter in-
zage in het gemeentehuis, Dudok-
plein 1, IJmuiden en de centrale bi-
bliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. 
Daarnaast is het plan digitaal in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Naast het ontwerpbestemmingsplan 
liggen tevens de daarop betrekking 
hebbende onderzoeken en rapporta-
ges ter inzage. 

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan 
ter inzage ligt, kunt u een zienswij-
ze indienen op het ontwerpbestem-
mingsplan. Dit doet u door een brief 

te richten aan de Gemeenteraad 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmui�den, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Duin-
gebied”, of per e-mail aan ro@vel-
sen.nl. Vergeet daarbij niet uw adres 

te vermelden. Voor het indienen van 
mondelinge zienswijzen kunt u een 
afspraak maken met de behandelend 
ambtenaar, de heer Blom, via tele-
foonnummer 0255-567200.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming 
van artikel 139 Gemeentewet be-
kend dat de raad van Velsen in 
zijn vergadering van 29 septem-
ber 2016 heeft besloten:

- de gewijzigde “Beheerverordening 
begraafplaatsen Velsen” vast te 

stellen;
- de gewijzigde “Beheerverordening 

begraafplaatsen Velsen” in wer-
king te laten treden op de dag na   
bekendmaking;

- per gelijke datum de “Verorde-
ning op het beheer en het gebruik 
van de gemeentelijke begraafplaat-
sen voor de gemeente Velsen” in te 

trekken;
- per gelijke datum de “Nadere re-

gels voor de gemeentelijke begraaf-
plaatsen” in werking te laten tre-
den.

Ter inzage
De integrale tekst van de verorde-
ning is gepubliceerd in het elektro-

nisch gemeenteblad van de gemeen-
te Velsen. Tevens ligt de verordening 
12 weken ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te overheid.nl.

Gewijzigde Beheerverordening begraafplaatsen




