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• Tijdens de komende jaarwisseling 
mag er geen vuurwerk worden af-
gestoken in de omgeving van ko-
renmolen De Zandhaas in Sant-
poort-Noord, en bij het Kerbert 
Dierentehuis in IJmuiden. Het 
verbod geldt al voor schoolpleinen 
en bij (de omgeving van) de kin-
derboerderij in Velsen-Zuid. Dit 
heeft het college van B&W beslo-
ten vandaag. 

• De drie tijdelijke woonlocaties 
voor statushouders kunnen wor-
den verkocht en overgedragen 
aan Velison Wonen. Eind novem-
ber begint de verbouwing en in 
het voorjaar zijn de locaties waar-
schijnlijk klaar voor bewoning. 

Informatie over collegeberichten 
aan de raad: www.velsen.nl/gemeen-
teraad.

Uit het college

Wist u dat...

de gemeente weer start 
met plantsoenrenovaties?
Verzorgde plantsoenen zijn het 
visitekaartje van de gemeente en 
dragen natuurlijk bij aan de leef-
baarheid van de inwoners. Voor-
waarde is wel dat de plantsoe-
nen goed worden onderhouden. 
Ook beplanting is aan slijtage 
onderhevig. Sommige planten 
en heesters zijn vertrapt of ster-
ven gewoon af. Het is de taak van 
de gemeente om de vitaliteit van 
het openbaar groen te bewaken.

Waar is renovatie nodig? 
Elk jaar bekijkt de gemeente wel-
ke plantsoenen aan vervanging toe 
zijn. Af te lezen aan de kale plekken, 
dood hout en veel onkruid. Ook kan 
een plantsoen een risico vormen 
voor de (verkeers)veiligheid, zoals 
overhangende takken. Activiteiten 
in de buurt kunnen eveneens aan-
leiding zijn om een plantsoen aan 
te pakken. Als in een straat bijvoor-
beeld het riool wordt vervangen of 
de bestrating wordt aangepakt, dan 
kijkt de gemeente direct ook naar 
de staat van het plantsoen. Zo blijft 
de openbare, groene ruimte passen 
bij de inrichting van de omgeving. 

Lijst voor renovatie
In de periode november 2017 tot en 

met maart 2018 gaat de gemeente 
op 15 plaatsen aan de slag. Het gaat 
bijvoorbeeld om het vervangen van 
de plantvakken aan de Lariksstraat 
in IJmuiden en om een nieuw 
plantsoen aan het Grote Hout- of 
Koningsweg in Velsen-Noord. 

De lijst van de locaties is te vinden 
op de website van de gemeente on-
der www.velsen.nl/burger/natuur-
en-milieu/groen . De uitvoering ge-
beurt door een externe groenaan-
nemer. Als er grote veranderingen 
zijn wordt u als bewoner vooraf per 
brief geïnformeerd. (foto: gemeen-
te Velsen)

Informatieavond
over nieuwe zeesluis
Rijkswaterstaat en aannemers-
consortium OpenIJ organiseren 
woensdag 15 november een in-
formatieavond over de nieuwe 
zeesluis in IJmuiden. Tijdens de-
ze bijeenkomst worden bewo-
ners en andere geïnteresseer-
den bijgepraat over de stand 
van zaken van dit grote bouw-
project.

De informatieavond vindt plaats 
in het Rabobank IJmond Stadion 
aan de Minister van Houtenlaan 
123 in Velsen-Zuid. Vanaf 19.00 
uur ontvangen Rijkswaterstaat en 
OpenIJ de bezoekers met koffi  e of 
thee. De presentatie start om 19.30 
uur en duurt ongeveer een uur. Er 
is voldoende gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

 Om ruimte te bieden aan steeds 
groter wordende zeeschepen, 
wordt de nieuwe zeesluis in 
IJmuiden groter, en eerder aange-
legd. De zeesluis zorgt getijde-on-
afh ankelijk voor een vlotte en vei-
lige bereikbaarheid van de havens 
en bedrijven langs het Noordzee-
kanaal. De nieuwe sluis wordt 500 
meter lang, 70 meter breed en 18 
meter diep.

Het project is een samenwerkings-
verband van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu, de provin-
cie Noord-Holland, de gemeen-
te Amsterdam, Havenbedrijf Am-
sterdam NV en de gemeente Vel-
sen. Aannemersconsortium Open-
IJ bouwt de nieuwe zeesluis in op-
dracht van Rijkswaterstaat. 

Sporten in het donker!
In de herfstvakantie hebben heel veel kinderen meegedaan aan de super leu-
ke Glow in the Dark Mega Sportmix in sporthal Zeewijk. De eerste sport-
dag in de gemeente Velsen helemaal in het donker! De Sport Instuif was op-
gedeeld in twee leeftijdscategorieën. In de ochtend was het de beurt aan de 
kinderen uit groep 1 t/m 4 en in de middag de kinderen uit groep 5 t/m 8. 
Een spannend moment voor de kleintjes, zeker op het moment dat de lichten 
doofden.  Om de sporthal om te toveren tot één groot speelparadijs moest er 
van alles worden versierd met lichtgevende tape en lichtgevende ballonnen 
en natuurlijk: black light lampen. (foto: SportSupport)
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Voorkom inbrekers!
Laten we een veilige woonom-
geving te creëren en het de in-
brekers niet te gemakkelijk ma-
ken! Om een inbraak te voorko-
men is het belangrijk dat u de 
volgende maatregelen neemt:

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan 
licht. Als de woning een bewoonde 
indruk maakt, schrikt dat af. Als u 
’s avonds weg bent is het handig om 
altijd een lamp aan te laten. Als u 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
afwezig bent, zet dan een tijdscha-
kelaar op een lamp. Vergeet ook de 
buitenlamp niet.

 Goed afsluiten? Sleutel om-
draaien!
Trek uw deur niet alleen dicht, 
maar draai ook de sleutel om in het 
slot. Laat uw sleutel niet aan de 
binnenkant in het slot zitten. Denk 
aan goed hang- en sluitwerk. In de 
regio werken erkende Politiekeur-
merk Veilig Wonen (PKVW)-be-
drijven. Een erkend PKVW-bedrijf 
vindt u op www.politiekeurmerk.nl

Waardevolle spullen
Plaats uw waardevolle spullen en 

sleutels uit het zicht.

Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om 
op elkaars huis te letten bij afwe-
zigheid.

Digitale buurtpreventie
Start een WhatsApp-groep in de 
buurt en spreek met elkaar ge-
dragsregels af waar gebruikers en 
beheerders zich aan dienen te hou-
den.

WOZ-waarde 2018: 
gemeente start met proef
Deze week start de gemeente 
met de proef ‘voormeldingen in 
de WOZ’. Wij willen onderzoe-
ken of het vooraf inzien en laten 
controleren van de WOZ-waar-
de van woningen door huiseige-
naren een toegevoegde waarde 
kan hebben.

Een voormelding biedt huiseigena-
ren de mogelijkheid om de voorlo-

pige waarde en relevante gegevens, 
zoals afmetingen en de onderbou-
wende verkoopcijfers, te controle-
ren. Bij het onderzoek worden on-
geveer 4.000 woningen betrokken. 
Daarna vindt een evaluatie plaats 
waarbij wij de bevindingen van de 
deelnemers meenemen. Hierna zal 
gekeken worden of wij het traject 
van voormelden in de volgende ja-
ren voortzetten.

Wegwerkzaamheden
In opdracht van Rijkswaterstaat 
worden in de nacht van woensdag 
8 november op donderdag 9 no-
vember en in de nacht van don-
derdag 9 november op vrijdag 10 
november langs de A9, ter hoog-
te van Beverwijk, werkzaamhe-
den verricht. Dit houdt de volgen-
de tijdelijk wegafzettingen/om-
leidingen in:

Woensdag 8 november 23.00 uur 
tot donderdag 9 november 05.00 
uur
- A9 afrit Beverwijk (8) afgesloten 
voor verkeer komend vanuit Am-
sterdam/Haarlem. Verkeer wordt 
omgeleid via de A9 aansluiting 
Heemskerk (9).
- A9 oprit Beverwijk (8) afgesloten 
voor verkeer richting Alkmaar. Ver-
keer wordt omgeleid via de Noorder-
weg, de Wijkermeerweg en oprit Be-
verwijk (2) naar de A22.

Donderdag 9 november 23.00 uur 
tot vrijdag 10 november 05.00 uu
- A9 oprit Beverwijk (8) afgesloten 
voor verkeer richting Amsterdam/

Haarlem. Verkeer wordt omgeleid 
via de Noorderweg, de Wijkermeer-
weg en de oprit Beverwijk (2) naar 
de A22.

Weggebruikers worden geïnfor-
meerd door middel van een tekst-
wagen. Wanneer een omleiding één 
of meerdere knooppunten kruist of 
wanneer de omleiding over meerde-
re wegen van andere wegbeheerders 
loopt, dan zullen er ook gele rou-
teborden worden geplaatst. De ex-
tra reistijd bedraagt in alle gevallen 
minder dan 10 minuten.

BeestenBende Velsen 
moedigt Telstar aan
Ruim 40 kinderen van de BeestenBende Velsen moedigden zondag 29 okto-
ber j.l. samen met hun vader, moeder, opa of oma de spelers van Telstar aan. 
Als beloning voor het schoonhouden van hun eigen buurt, het hele jaar door, 
kregen ze een toegangskaartje voor de wedstrijd Telstar – Almere City.(foto: 
gemeente Velsen)
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Mobiele SportContrainer 
gekozen tot beste sportidee
De Mobiele Sportcontrainer is 
volgens de inwoners van Velsen 
het best gewaardeerde idee voor 
sporten in de openbare ruimte. 
Dit blijkt uit een fl itspeiling via 
Facebook. Ook per mail konden 
de Velsenaren hun voorkeur ken-
baar maken.

SportContrainer
De SportContrainer is een mo-
biel sporttoestel voor verenigingen, 
(sport)scholen en inwoners die on-
der begeleiding of zelfstandig wil-
len sporten of trainen. Dit kan op el-
ke locatie in Velsen. Via social media 
kun je kiezen uit diverse trainings-
programma’s. Het project wordt nu 
samen met de indiener van het plan, 
Mark Altenburg, verder uitgewerkt. 
Er is 50.000 euro beschikbaar. 

Keuzes
Op 3 juli konden inwoners van Vel-
sen hun ideeën presenteren over 
hoe je ‘buiten sporten’ kunt stimu-
leren. Er werden negen projecten in-
gediend. Een jury koos voor vijf uit-
voerbare projecten. Dit waren: een 
Fitplein voor volwassenen, de aan-
leg van een Freerunpark Velsen, een 

interactieve geluidsboog, sport en 
moestuintjes en de mobiele sport-
contrainer. Inwoners van Velsen 
maakten een defi nitieve keuze voor 
de Mobiele Sportcontrainer. Ook 
werd aan hen gevraagd of ze van het 
project gebruik zouden maken.

Uitkomsten
De uitkomsten van de fl itspeiling la-
gen dicht bij elkaar. De antwoorden 
van de inwoners zijn vertaald naar 
scores op schaal van 1 tot 5. De Mo-
biele SportContrainer krijgt uitein-
delijk gemiddeld een 3.8, het Fitplein 
een 3.7. De combinatie van sport en 
moestuintjes een 3.5. Het Freerun-
park een 3.3 en de Geluidsboog een 
3.2.  

Op de vraag of men ook van de pro-
jecten gebruik zou gaan maken zei 
45% de Mobiele SportContrainer 
ook echt te gaan gebruiken. Voor het 
Fitplein was dit 41%, de Geluidsboog 
23%. Sport en Moestuintjes 22% en 
het Freerunpark 20%. Ook bleek uit 
de fl itspeiling dat 36% van de inwo-
ners meer mogelijkheden wil om 
buiten te kunnen sporten. (publici-
teitsfoto)

Ideeën voor Gezond op weg

Wandel- en hardlooproute
Samen wandelen, koken, tuinie-
ren of kaarten – elk ‘gezond’ idee 
van en voor inwoners van Zee- en 
Duinwijk is van harte welkom! Al-
les wat hen helpt om meer te be-
wegen, gezonder te eten en con-
tact te leggen kunt u aanmelden 
op gezondopweg@velsen.nl. De 
gemeente neemt dan contact met 
u op.

“Maak een wandel- en hardlooprou-
te in Zee- en Duinwijk,” zegt Milan-
ne Teunissen, buurtsportcoach in 
IJmuiden. Gevraagd naar haar goede 
idee wordt Milanne direct enthou-
siast: “Zet een route uit die je zowel 
kan hardlopen als wandelen door de 
wijk. Mooi als je die laat beginnen 
waar mensen ook na afl oop een kop 
koffi  e kunnen drinken zoals Sport-
hal Zeewijk.” 

Het is haar werk, kinderen in de leef-
tijd van de basisschool enthousiast 
maken om meer bewegen. Milan-

ne: ‘Ik werk nu vier jaar in Zee- en 
Duinwijk en ik zie steeds vaker dat 
de kleinste kinderen ook gaan spor-
ten. Verenigingen bieden die moge-
lijkheid. Maar het kan nog beter na-
tuurlijk. Kinderen en volwassenen 
bewegen nog veel te weinig.’ Soms 
ontbreekt het ouders aan fi nancië-
le middelen om hun kinderen te la-
ten sporten. Milanne: ‘De gemeente 
heeft daar subsidie voor. Wij kunnen 
ouders helpen om dit aan te vragen.’

Meld uw idee aan
Heeft u, net als Milanne, een mooi 
idee? De gemeente heeft geld om die 
ideeën mogelijk te maken – als het 
initiatief maar van de wijkbewoners 
zelf komt. Meld uw idee aan via ge-
zondopweg@velsen.nl. De gemeen-
te neemt dan contact met u op. Kom 
ook op 20 november naar de bijeen-
komst ‘Gezond op weg in Zee- en 
Duinwijk’. Meer informatie op de Fa-
cebookpagina van de gemeente Vel-
sen. (foto: gemeente Velsen)

Opnames ‘Hou ’t Schoon’ zaterdag te zien op RTL 8
Komende zaterdag 4 november a.s. 
is op RTL 8 bij RTL Telekids rond 
16.30 uur het programma RTL Tele-
kids ‘Hou ’t Schoon’ te zien. Dit pro-
gramma is van de zomer  opgenomen 
op De Elta van sportclub Terrasvo-
gels. Acht kinderen van verschillen-
de basisscholen in Velsen streden in 
twee teams tegen elkaar. Het is een 
erg leuke afl evering geworden.
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Aanvragen

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét 
startpunt voor al uw vragen over 
de gemeente Velsen. Hier vindt u 
meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatieza-
ken, ondernemersloket, openbare 
ruimte, sociale zaken en nog veel 
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een 
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hier-
voor geen netnummer te draaien. Ui-
teraard kunt u ook gewoon langsko-
men bij het Klant Contact Centrum 

in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor in-
houdelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of 
vragen die daarmee te maken hebben, 
kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 14 0255. 

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op af-
spraak. 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 bel-
len met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert mel-
dingen of klachten over discrimina-
tie. Bij het Klant Contact Centrum 
van het gemeentehuis is een formu-
lier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bu-
reau Discriminatiezaken Kennemer-
land in Haarlem. Meer informatie op 
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burge-
meester en wethouders van Velsen 
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle 
vergunningen, beleid en verordenin-
gen 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 elek-
tronisch gemeenteblad is te vinden op 
www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergade-
ringen van het Raadsplein is te vinden 
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 21 
oktober 2017 tot en met 27 okto-
ber 2017 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
Andromedastraat 4, wijzigen gevel 
(27/10/2017) 28338-2017.
Santpoort-Noord
Curacaostraat 39, wijzigen van kan-
toor naar appartement (23/10/2017) 

27881-2017  
Burgemeester Weertsplantsoen 
8, wijzigen gevel (vervangen gara-
gedeur door kozijn (25/10/2017) 
28074-2017;  
Duin- en Kruidbergerweg 60,re-
aliseren wellness faciliteiten 
(26/10/2017) 28205-2017;  
Paramaribostraat 13, sportschool 
verbouwen tot woning, gevel wijzi-
gen, realiseren patio. 28334-2017;
Groenelaantje 6 0043, plaatsen tuin-
huis en kas (25/10/2017) 28118-
2017.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 40, vergroten 

woning (26/10/2017) 28224-2017 

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestem-
mingsplan voor incidentele, kortdu-
rende, kleinschalige evenementen. 
(27/10/2017)

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

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

IJmuiden
Eridanusstraat 29, plaatsen dakka-
pel (23/10/2017) 23584-2017.     

Velsen-Zuid
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel 
(23/10/2017) 23384-2017.

Vergadering gemeenteraad begroting 2018
Tijd: raad donderdag 9 november 2017, aanvang 19.30 uur
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

U bent van harte welkom de raadsvergadering bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is 
zowel live als achteraf te volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad  en is daar-
na op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren.

Toelating van een raadslid 
Jeroen Bakker, eerder steunfractielid van de VVD wordt toegelaten als lid 
van de gemeenteraad Velsen. Hij volgt daarbij Rob van den Brink op die on-
langs is overleden. 

Begroting 2018 
In de Begroting 2018 staat wat de gemeente in 2018 wil bereiken en hoeveel 
dat kost. Tijdens de sessie van 19 oktober stelden de gemeenteraadsleden 
aan de wethouders diverse vragen over de Begroting 2018. Aan het eind van 
de sessie waren de meeste fracties positief over de inhoud. Sommige fracties 
gaven aan dat ze mogelijk met een wijziging of voorstel  zullen  komen. 

De Begroting 2018 is gebaseerd op de Perspectiefnota 2017 die in juli door 
de gemeenteraad is vastgesteld. In de Perspectiefnota staan de ambities van 
Velsen voor de toekomst, net als in de Visie op Velsen 2025 en de daaraan 
gekoppelde Strategische Agenda. De ambities van Velsen op het gebied van 
de economie, welzijn, bereikbaarheid, recreatie en woongenot blijven on-
verminderd van kracht. Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties hun 
standpunten over de begroting toe. Daarna worden  mogelijke wijzigingen of 
voorstellen besproken. Het  college van burgemeester en wethouders geven 
hun reactie. Vervolgens  discussiëren de raadsleden over de mogelijke wij-
zigingen en voorstellen  en stellen de Begroting 2018 vast. Meer informatie 
over de vergaderingen  kunt u vinden in de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en op de website begroting.velsen.nl.

Belastingverordeningen 2018 gemeente Velsen
In de Begroting 2018 staan de belastingtarieven. Daarbij is aangegeven wat 
de afwijkingen zijn ten opzichte van 2017. De gemeenteraad moet naast het 
vaststellen van de Begroting 2018 de belastingverordeningen  voor 2018 en 
daarmee de tarieven apart vaststellen.
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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 ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden
Kalverstraat 28, plaatsen dakop-
bouw (23/10/2017) 23293-2017;
Verbrande Vlak 4, plaatsen erker 
(26/10/2017) 23884-2017.
  
Velsen-Zuid
Rijksweg 134, kappen 10 bomen 
(26/10/2017) 26795-2017 (Rijksmo-
nument).

Santpoort-Noord
Biallosterskilaan 55, vergroten 
woonhuis (23/10/2017) 24813-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 
twee bomen (26/10/2017) 25708-
2017 (Rijksmonument); 
Hoofdstraat t.o. 262, kappen 2 bo-
men (27/10/2017) 27038-2017.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 59, verbouwen  wo-
ning, kappen 8 bomen (23/10/2017) 
21819-2017;
Willem de Zwijgerlaan 57 A, tijdelijk 
plaatsen JOP (Jongeren Ontmoeting 
Plaats) (26/10/2017) 25158-2017.  
 

Driehuis
Wolff  en Dekenlaan 23, wijzigen ge-
vel, plaatsen dakkapel (25/10/2017) 
24421-2017.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 63, plaatsen erfafschei-
ding (27/10/2017) 20034-2017 

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Kerstmarkt, op 10 december 2017 
van 12.00 tot 18.00 uur locatie Bur-
gemeester Weertsplantsoen t/m 
einde Hoofdstraat (24/10/2017) 
23905-2017.

Verleende standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
Kennemerplein, verkoop kippro-
ducten op vrijdag (24/10/2017) 
23343-2017.

Velserbroek
Vestingplein ter hoogte van num-
mer 60, verkoop bloemen en plan-
ten op maandag, woensdag, donder-
dag, vrijdag, zaterdag,  (2310/2017) 
24964-2017.

Verleende fi lmvergunningen 
APV artikel 2:12 

IJmuiden
Postcodeloterij commercial, op 8 
november 2017 van 15.00 tot 9 no-
vember 3.00 uur, Locatie: Edison-
straat en Edisonplein  (26/10/2017) 
26843-2017.

Verleende vergunning voor 
werkzaamheden buiten regulie-
re werktijden  APV artikel 5:5 

Driehuis
geluidshinder buiten reguliere 
werktijden: werkzaamheden aan de 
bouw van appartementen / wonin-
gen NieuwVelserduin (voorheen Ni-
colaas Beetslaan 4) in de periode van 
21 november t/m 21 december 2017. 
(31/10/2017)

Besluiten

Wet geluidhinder bestemmingsplan Motorhuislocatie
De directeur van Omgevings-
dienst IJmond maakt, namens het 
dagelijks bestuur van Omgevings-
dienst IJmond, bekend dat in ver-
band met de bestemmingsplan 
Motorhuislocatie een besluit is 
genomen voor het vaststellen van 
een hogere waarde voor de ge-
luidbelasting in het kader van de 
Wet geluidhinder.

Tegen het ontwerpbesluit hogere 
waarde Wet geluidhinder zijn geen 
zienswijzen ingediend. 

Burgemeester en Wethouders van 

Velsen hebben ten behoeve van de 
bestemmingsplan Motorhuisloca-
tie Santpoort Noord een verzoek om 
vaststelling van een hogere waarde 
voor de geluidbelasting  ingediend 
bij Omgevingsdienst IJmond. De ho-
gere waarde voor de geluidbelasting 
heeft betrekking op wegverkeersla-
waai.
 
De bevoegdheid van het college van 
Velsen tot vaststelling van hogere 
waarden voor de geluidbelasting in 
het kader van de Wet geluidhinder 
is gedelegeerd aan het algemeen be-
stuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst 
IJmond, gemandateerd bevoegd na-
mens genoemd algemeen bestuur, 
heeft de hogere waarden voor de ge-
luidbelasting vastgesteld.
 
De beroepstermijn tegen het besluit 
vangt aan met ingang van de dag 
waarop beroep kan worden ingesteld 
tegen de bestemmingsplan Motor-
huislocatie. Het besluit, met de daar-
op betrekking hebbende stukken, 
ligt met ingang van 3 november 2017 
gedurende zes weken, samen met de 
bestemmingsplan Motorhuisloca-
tie, ter inzage bij de receptie van het 

stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur. Tevens kunt u het 
besluit inzien bij Omgevingsdienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Bever-
wijk, op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
indienen bij de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, 
onder vermelding van “Besluit hoge-
re waarden Motorhuislocatie”.

Kapmelding
Rooien bomen openbare ruimte (v.b.)

Straat  Plaats    Soort  Reden   
Naast Kieftendellaan 43  Santpoort  Berk  Vitaliteit slecht.
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Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Motorhuis-
locatie en Omgevingsvergunning Motorhuislocatie

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken bekend dat op 
grond van het genomen coördi-
natiebesluit de volgende stukken 
met ingang van vrijdag 3 novem-
ber 2017 voor zes weken ter inza-
ge worden gelegd:

• Het door de gemeenteraad 
van Velsen op 5 oktober 2017 ge-
wijzigd vastgestelde bestemmings-
plan “Motorhuislocatie” met identi-
fi catienummer NL.IMRO.0453.BP-
1503MOTORHUIS1-R001;
• De door het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen op 31 
oktober 2017 verleende omgevings-
vergunning “Motorhuislocatie” met 
zaaknummer 25456-2016.

Coördinatie 
Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) maakt 
het mogelijk dat diverse procedures 
gezamenlijk worden doorlopen. De 
gemeenteraad heeft voor het project 
“Motorhuislocatie” het college de 
mogelijkheid gegeven deze gecoördi-
neerde aanpak toe te passen (raads-
besluit 24 november 2016). Met het 
coördinatiebesluit vindt bundeling 

van rechtsbescherming plaats, zodat 
een belanghebbende kan volstaan 
met het indienen van één zienswij-
ze/beroep tegen één of meer van de 
gecoördineerde besluiten.

Toelichting op het bestemmings-
plan 
Het bestemmingsplan “Motorhuis-
locatie” maakt de bouw van tien 
woningen mogelijk in de vorm van 
twee-onder-een-kap op de locatie 
Motorhuis, gelegen aan de Hoofd-
straat 262. Bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan is door de ge-
meenteraad besloten een wijziging 
aan te brengen ten opzichte van het 
ontwerpplan. Deze wijziging omvat:

• Het op de verbeelding opnemen van 
de bouwaanduiding “twee-onder-
een-kap” ten einde samenvoeging of 
splitsing van de te realiseren wonin-
gen te voorkomen. 

Toelichting op de omgevingsver-
gunning 
De omgevingsvergunning betreft de 
aanvraag voor de bouw van 10 wo-
ningen, het realiseren van een tuin-
muur, het veranderen van de weg en 

het kappen van 13 bomen. 

Raadplegen stukken 
De stukken van het bestemmings-
plan en de omgevingsvergunning 
kunnen tijdens openingsuren wor-
den ingezien op het gemeentehuis 
aan het Dudokplein 1 te IJmuiden 
én in de centrale bibliotheek aan het 
Dudokplein 16 te IJmuiden. De plan-
stukken van de vastgestelde bestem-
mingsplan zijn tevens te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
bestemmingsplan “Motorhuisloca-
tie” heeft het planidentifi catienum-
mer: NL.IMRO.0453.BP1503MO-
TORHUISl-R001

Beroep 
Voor de beroepsmogelijkheden te-
gen de besluiten tot vaststelling van 
het bestemmingsplan en het besluit 
tot verlening van de omgevingsver-
gunning geldt dat gedurende de be-
roepstermijn (tot en met donder-
dag 14 december 2017) de volgen-
de personen en/of instanties beroep 
kunnen instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State (ABRS), Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag:

• belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze hebben ingediend te-
gen het ontwerpbestemmingsplan 
en het ontwerp van de omgevings-
vergunning;

• iedere belanghebbende die be-
zwaar heeft tegen de door de ge-
meenteraad bij de vaststelling 
aangebrachte wijzigingen in ver-
gelijking met het ontwerpbe-
stemmingsplan en de aan de om-
gevingsvergunning aangebrachte 
wijzigingen;

• iedere belanghebbende die welis-
waar geen (ontvankelijke) ziens-
wijze heeft ingediend, maar kan 
aantonen dat hij of zij redelijker-
wijs niet in staat was tijdig een 
zienswijze in te dienen.

Degene die beroep heeft ingesteld 
kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Zowel voor het indienen van beroep 
als voor een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffi  erecht gehe-
ven.
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Nieuwbouw Santpoort
Santpoort-Zuid – Het ter-
rein van de familie Handgraaf 
aan de Wüstelaan zal in de 
nabije toekomst worden her-
ontwikkeld tot woningloca-
tie. In 2004 had Pré Wonen 
al plannen voor woningbouw. 
Destijds wilden zij hier elf wo-
ningen bouwen. De corpora-
tie gaat de grond nu verko-
pen maar heeft de gemeen-
te verzocht om de randvoor-
waarden te actualiseren en 
flexibeler en globaler te ma-
ken zodat de gronden goed 
kunnen worden verkocht. Het 
zou nu gaan om maximaal 25 
nieuwe woningen.
De locatie Handgraaf is als 
bedrijfslocatie gesaneerd. 
De gemeente ziet dit als een 
goede kans voor woning-
bouw om het woonkarakter 
van Santpoort-Zuid te ver-
sterken. Het gebied zal zo 
ook meer openbaar bereik-
baar en zichtbaarder wor-
den. Er wordt ingezet op va-
riatie en kwaliteit. De woon-
locatie wordt bereikbaar via 
het Van den Berg van Eysin-

gaplantsoen.
De gemeente begint nu met 
een startdocument voor de 
randvoorwaarden. Zij ge-
ven de nieuwe eigenaar een 
ruimtelijk kader voor her-
ontwikkeling op hoofdlijnen.  
De gemeente Velsen is eige-
naar van de openbare ruim-
te rondom het terrein van Pré 
Wonen. 
Tijdens en na de inspraak-
rondes zijn diverse zienswij-
zen ingediend. Omwonen-
den maken zich zorgen over 
de toenemende verkeers-
drukte, ook tijdens sportda-
gen. Bij Terrasvogels zijn te 
weinig parkeerplekken. Ook 
zijn er zorgen over de bereik-
baarheid voor hulpdiensten, 
met name voor het sport- en 
tuincomlex. De verkeersdruk 
op de Wüstelaan  en Wijnol-
dy Daniëlslaan wordt als zeer 
hoog ervaren, hoewel de ge-
meente de gemeten aan-
tallen acceptabel vindt. En 
men vindt het maximum aan-
tal woningen voor de nieuw-
bouw te hoog.

Schriktraining 
bij Hippisch 

Centrum Velsen
Velsen-Zuid - Afgelopen 
zondag vond de jaarlijk-
se Halloween schriktraining 
plaats bij Hippisch Centrum 
Velsen. Een groot aantal rui-
ters met hun pony en paard 
reden op een leuke, speelse 
manier een eng Halloween 
parcours. Het systeem en 
de logische opbouw van de 
training zorgde ervoor dat de 
klanten samen met hun po-
ny of paard allerlei obstakels 
overwinnen en er samen 
langs, over- of doorheen rij-
den. Op deze manier bouw 
je een band op met je paard. 
Het gevoel van samen kun-
nen wij de wereld aan. Het 
was een zeer geslaagde en 
leerzame dag. Zondag 5 no-
vember zijn er weer kleuter-
lessen ponyrijden voor kin-
deren in de leeftijd vanaf 5 
jaar tot 7 jaar. Meer weten of 
deelnemen? Mail naar info@
hippischcentrumvelsen.nl of 
bel 0255-534309.

Reuzen en kabouters 
bij kinderopvang Partou 

Santpoort-Noord - Bij kinderdagopvang Partou aan de 
Frans Netscherlaan werd met de kleintjes het thema Reuzen 
en Kabouters behandeld. Dit thema gaat over groot en klein 
en ze zijn daar zo’n vier weken actief mee bezig geweest. Er 
is voorgelezen uit het Kabouterboek en er werd een parcour-
tje gedaan van groot en klein en hoog en laag. En ze hebben 
het kabouterbos aangevuld met, door de kinderen geverfde, 
kabouters zodat het er weer wat voller en gezelliger uit ziet. 
Ze hopen dat er weer vele kinderen komen kijken naar het 
kabouterdorp.
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Evenementenkalender

SportMix 2017-2018
 Iedere week worden er in verschillende dorpskernen 
van de gemeente Velsen diverse sportactiviteiten 
georganiseerd onder de naam SportMix. Deze activi-
teiten zijn voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van 
de basisschool met als doel kennis te laten maken met 
(nieuwe) sporten. Velsense sportverenigingen komen 
naar de sportlocaties zodat er steeds een nieuwe sport 
kan worden aangeboden. Meedoen aan de SportMix is 
zonder enige verplichting. Kinderen kunnen tegen een 
bijzonder laag tarief (variërend van € 1,-  tot € 3,- per 
keer) meedoen zonder dat ze lid hoeven te worden 
van een vereniging of club. 
De SportMix wordt georganiseerd door de buurtsport-
coaches van de gemeente Velsen.
Kijk voor meer informatie op: www.velsenbeweegt.nl

Wij hebben uw hulp nodig! In Zee- en Duinwijk  zijn veel mensen bezig met hun 
gezondheid. U leeft vast al heel gezond, maar hoe zit het met de buren, de ande-
re wijkbewoners? Heeft u een idee waarmee je bewoners in Zee- en Duinwijk in 
beweging krijgt? Meld uw idee via www.gezondopweg@velsen.nl en wij nemen 
contact met u op, want de gemeente helpt mee! 
20 november kunt u in sporthal Zeewijk van 17.30 -21.00 uur uw idee vertellen en 
laten zien aan de andere bewoners van Zee- en Duinwijk. 

10 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

12 november Happy running strandloop
 www.happyrunning.nl
 
20 november Gezond op weg
 www.sportloketvelsen.nl
 
22 november Basketbaltoernooi v.o.
 www.sportloketvelsen.nl

24 november Discozwemmen
 www.zwembadvelsen.nl

25 november Schooldamtoernooi
 www.sportloketvelsen.nl

Nieuwe medewerker 
Sportstimulering

Ik ben Eric Smit, de nieuwe 
medewerker sportstimulering bij 
Sportloket Velsen. Het is mijn taak 
om zoveel mogelijk jongeren in 
beweging te krijgen en uitdagin-
gen aan te gaan op het vlak van 
gezondheid, bewegen en sport. 
Dit doen we met sportstimule-
ringsprojecten op scholen, het 
versterken van de verenigingen 

en door in samenwerking met zorg- en welzijnsinstel-
lingen en sportaanbieders een aangepast aanbod te 
creëren voor kwetsbare groepen. 
Mijn motto voor de komende periode: “Iedereen in 
beweging!”

Winnaar bekend!
Reserveerde je in de maand oktober online via www.
sportloketvelsen.nl een sportaccommodatie dan maakte 
je kans op 1 uur gratis sporten in één van de gemeen-
telijke sporthallen t.w.v. €  51,- Wij feliciteren LR/PC de 
Hofgeestruiters met het winnen van deze actie. 

Datum Sportgala bekend
Vrijdag 9 maart 2018 worden in het 
prachtige Thalia Theater in IJmuiden 
de sportkampioenen in het zonnetje 
gezet bij het jaarlijkse Sportgala. 
Meld kampioenen of een kampioens-
team aan via www.sportgalavelsen.nl 

Gezond op weg in Zee- en Duinwijk

Baby- peuterzwemmen in 
zwembad De Heerenduinen
Iedere donderdag of vrijdag kunnen (groot)ouders op 
een leuke en ontspannen wijze samen met hun (klein)
kind zwemmen tijdens het baby- en peuterzwemmen. 
Met het zingen van vrolijke liedjes leren de kleintjes zich 
op hun gemak te voelen in het water. Op speelse wijze 
leren kinderen de basistechniek van het zwemmen en 
leert het zichzelf te redden in het water. Het baby- en 
peuterzwemmen is voor kinderen vanaf 3 maanden. 
De groepen zijn ingedeeld per geboortejaar. U mag 
altijd een proefles mee komen doen. 
Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl

Old Stars bij Telstar 
Vanwege het succes van Walking Football in het Telstar-
stadion, willen Telstar, CareworX en Nationaal Ouderen-
fonds in samenwerking met de gemeente Velsen het 
OldStars Walking Football in de regio IJmond verder 
uitbreiden. Dit biedt meer senioren de gelegenheid 
om te werken aan hun vitaliteit en het versterken van 
hun sociale netwerk. Senioren die door blessures of 
andere beperkingen niet deelnemen aan sport, kun-
nen langzamerhand terechtkomen in een situatie met 
weinig tot geen sociale contacten, een inactief leven en 
verminderde gezondheid. Het concept van OldStars wil 
dit voorkomen en levert deelnemende senioren meer 
vitaliteit, zinvolle dagbesteding, een nieuw sociaal net-
werk en de mogelijkheid om zelf actief te zijn als vrijwil-
liger. Kijk voor meer informatie op: www.oldstars.nl 




