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Begroting Velsen 2016
Op donderdag 5 november
spreekt de gemeenteraad van
Velsen over de begroting 2016.

Van de hoofdpunten daaruit komt
een samenvatting in de editie van de
Infopagina van 12 november 2015.
Daarin komen aan de orde: het ‘so-

ciale domein’, de ontwikkeling
van Velsen op de langere termijn,
de plannen met de jachthaven in
IJmuiden aan Zee, het milieu en de
regionale samenwerking.
De hele begroting staat na 5 november op www.velsen.nl.

Stadslezing 2015
Het college van burgemeester en wethouders nodigt
u van harte uit om bij de 5e Velsense stadslezing
aanwezig te zijn.
Op woensdag 18 november 2015 om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Gemeentehuis in IJmuiden.
Dr. Arjen Bosman, onderzoeker en auteur gespecialiseerd
in de aanwezigheid van de Romeinen in deze regio geeft
dit jaar invulling aan deze lezing met als onderwerp:

Rome aan de Noordzee, Burgers en
Barbaren te Velsen
Precies 2000 jaar geleden hebben de Romeinen hun
eerste fort te Velsen gebouwd. In de lezing komen alle
vragen over het waar, het waarom en hoe dit gebeurde
uitgebreid aan de orde.
U bent welkom vanaf 19.30 uur in de Burgerzaal van
het Gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanmelden voor woensdag 11 november via mail:
communicatie@velsen.nl
De inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst.

Allerzielen Velsen Verlicht
Woensdag 28 oktober vond voor
de 7e keer een indrukwekkende viering van de Stichting Allerzielen Velsen Verlicht plaats. Deze werd met veel vrijwillige inzet
en in nauwe samenwerking met
de gemeente gehouden op de
begraafplaats De Biezen in Santpoort-Noord.

Honderden mensen waren gekomen
om hun dierbaren te gedenken of om
herinneringen te delen. De begraafplaats was feeëriek aangelicht. Ook
diverse kunstvormen zorgden voor
een passende aankleding, terwijl
een trompettist en twee zangeressen
zorgden voor de muzikale omlijsting.
Bij het verlaten van de begraafplaats
kon een ieder in een boek een stukje schrijven. Opvallend waren de lo-

vende woorden voor de organisatie.
Op de foto (Reinder Weidijk) wethouder Floor Bal, die de openingshandeling verrichtte.

Nieuwe kade Grote Hout
Op vrijdag 30 oktober is de grondig gerenoveerde kade van bedrijventerrein de Grote Hout in Velsen-Noord officieel in gebruik genomen. Gemeente Velsen heeft
deze zeekade in eigen beheer laten vernieuwen om een extra impuls te geven aan de economische
potentie van dit gebied aan het
Noordzeekanaal.

Gastheer van de feestelijke bijeenkomst Arjen Verkaik, wethouder EZ
van gemeente Velsen, heeft verschillende partijen bedankt voor hun bijdrage. Zoals Zeehaven IJmuiden
voor de inbreng van technische expertise en de provincie Noord-Holland voor de toekenning van in totaal 3,7 miljoen euro subsidies vanuit WED, HIRB en UVA. Ook de gemeenteraad van Velsen kreeg een
pluim: ‘Omdat de raadsleden het lef
hadden, te besluiten dit werk als gemeente zelf aan te pakken en erin te
investeren’.
Intensivering en kennisrijk werken
Volgens Verkaik vragen dergelijke infrastructurele projecten doorgaans veel tijd, maar hij stelt tevreden vast dat de periode van voorbereiding tot realisatie van de kade re-

latief kort is geweest. ‘Steeds is daarbij gelet op een goede combinatie van
bedrijvigheid en leefbaarheid in Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Nu deze kade klaar is, zal hij bijdragen aan
de intensivering van het bedrijventerrein en aan kennisrijk werken zoals in de Visie op Velsen 2025 is bedoeld.’ Ingenieursbureau Lievense
heeft het ontwerp, de directievoering
en het toezicht gedaan, aannemerscombinatie Ploegam Van den Biggelaar heeft het werk uitgevoerd.
Belangrijke schakel
Gedeputeerde Jaap Bond van Provincie Noord-Holland heeft samen
met Verkaik de officiële opening verricht. Bond noemt de kade ‘een aanwinst voor de IJmond en voor het hele Noordzeekanaalgebied’ met het
oog op verdere havenontwikkelingen. ‘Dit is een uniek gebied gezien de
schaarste aan natte bedrijventerreinen en het vormt een zeer belangrijke schakel in de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. De voorzichtige
groei van de economie zal zich zeker ook vertalen in groei van de economische activiteiten in het Noordzeekanaalgebied.’ Op de foto (Ko van
Leeuwen) links wethouder Verkaik
en rechts gedeputeerde Jaap Bond.
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Afsluitingen Velsertunnel
en Wijkertunnel
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de Velsertunnel, moet
deze tunnel een aantal keren gedeeltelijk worden afgesloten. Verkeer richting IJmuiden kan tijdens
de afsluiting gebruik maken van
de omleidingsroute over de calamiteitenbogen. Voor verkeer richting Beverwijk blijft steeds één
tunnelbuis vrij.

Wijkertunnel
In de Wijkertunnel vinden in dezelfde periode ook werkzaamheden plaats om de vluchtstrook geschikt te maken als tijdelijke extra
rijstrook. Dit is een van de maatregelen om de regio tijdens de renovatie van de Velsertunnel in 2016 bereikbaar te houden. De werkzaamheden in de Velsertunnel zijn afgestemd op werkzaamheden in de Wijkertunnel. Dus als de Velsertunnel

dicht is, blijft de Wijkertunnel open
en andersom. Alle afsluitingen zijn
’s avonds en ’s nachts van 20.00 tot
05.00 uur om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Onderstaand een
overzicht per tunnel.
Velsertunnel
• Maandagavond 9 tot zaterdagochtend 14 november
• Maandagavond 16 tot zaterdagochtend 21 november
• Dinsdagavond 15 tot woensdagochtend 16 december
Wijkertunnel
•Donderdagavond 5 tot vrijdagochtend 6 november
Meer informatie
Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel, Facebook (www.facebook.com/velsertunnel) of Twitter
(@velsertunnelrws).

Inzameling lege
zuivelpakken groot succes
Nog maar net een paar dagen
stond de afvalcontainer bij de basisschool Het Anker op zijn plek
of hij was al vol.

georganiseerd om kinderen bewust
te laten zijn van het belang van hergebruik van plastic en lege pakken
van zuivel en sappen.

Een goede aftrap van ‘Het Anker’ in
Velserbroek voor wat betreft de inzamelwedstrijd op een aantal basisscholen in Velsen. De wedstrijd is

Deze afvalproducten mogen tegenwoordig bij elkaar in de container
voor plastic afval worden gegooid.
(foto: Gemeente Velsen)

Akkoord over Strategische
IJmond Agenda
De gemeenteraden van Beverwijk,
Heemskerk en Velsen hebben de
Strategische
IJmond
Agenda
vastgesteld. Met de vaststelling
geven de drie gemeenten verder richting en verdieping aan de
IJmondiale samenwerking.

Zuidelijke calamiteitenboog opengesteld
Sinds donderdag 29 oktober
heeft Rijkswaterstaat de calamiteitenboog ten zuiden van de Wijkertunnel opengesteld.

Aanleiding is de verkeersdrukte
door werkzaamheden van de provincie aan de Velsertraverse. Door het
openstellen van de zuidelijke calamiteitenboog krijgt het verkeer op
de Parallelweg in Beverwijk twee
mogelijkheden om naar IJmuiden

en de N208 te rijden. Vanaf de Parallelweg via de A22 en Velsertunnel of
via de Wijkermeerweg, Noorderweg
en A9. Hierdoor neemt de verkeersdrukte op de Parallelweg af.
Meer informatie: www.infoN197velsertraverse.nl, telefoon Provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen
via 0800-0200 600 (gratis) of per
mail: infobu@noord-holland.nl.

De raden hebben besloten dat voor
het voorjaar 2017 de resultaten van
de IJmondiale samenwerking vanaf de besluitvorming in 2013 worden geëvalueerd door de raden. Aansluitend zullen de raden een besluit
nemen over de structuur van de bestuurlijke samenwerking die het
best bij de IJmond past.
Concrete en nieuwe voorbeelden
van de verdieping van de samenwerking zijn het opstellen van een gezamenlijke detailhandelsvisie, een onderzoek naar de mogelijkheid van
gezamenlijke handhavingsacties en
een agenda op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast wordt
verder gewerkt aan een transformatieagenda voor het sociaal domein

(zorg, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, werk en inkomen
en passend onderwijs). Onderwerpen waar al langer op wordt samengewerkt en waar inwoners nu al profijt van hebben zijn onder andere de
gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak. De drie gemeenten profiteren
daardoor van rijkssubsidies en geldstromen van Rijkswaterstaat (tweede pont, diverse fietsmaatregelen).
Ook is de gezamenlijke aanpak van
ondermijnende criminaliteit een
goed voorbeeld (havengebied, Beverwijkse Bazar), evenals het project ‘Route du soleil IJmond’, waarmee in gezamenlijkheid de aanschaf
van zonnepanelen en het verduurzamen van bestaande bouw wordt gestimuleerd.
Het doel van de Strategische IJmondagenda is de slagvaardigheid van
het openbaar bestuur in de IJmond
te verstevigen. Het is in het belang is
van inwoners, bedrijfsleven en organisaties dat de IJmond-samenwerking versterkt wordt.
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Schade zomerstorm
grotendeels hersteld
De schade als gevolg van de heftige zomerstorm is grotendeels
hersteld. Niet alleen aan wegen,
gebouwen, leidingen of kabels,
maar ook ons openbaar groen.
Gevelde bomen zijn opgeruimd
en oude plantgaten zijn inmiddels dicht gestraat. Verder heeft
de gemeente uit voorzorg bomen moeten kappen. Deze zouden door scheefstand gevaar kunnen opleveren. Het plan is om in
het najaar 2016 bomen terug te
planten.

Lange voorbereidingstijd
De gemeente is druk bezig om te in-

ventariseren waar bomen kunnen
worden terug geplant. Per locatie
en per situatie worden de mogelijkheden bekeken. Van belang is of er
leidingen en/of kabels in de grond
zitten en bepaalde boomsoorten
nog wel passen in de huidige situatie. Daarvoor is tijd nodig. De beste planttijd is vanaf halverwege oktober tot halverwege december. De
grond heeft dan nog een goede temperatuur, wat gunstig is voor het
aanslaan van de nieuwe beplanting.
De tijd is te kort om nog dit jaar te
planten. Vandaar dat wij hebben besloten om de werkzaamheden pas in
het najaar van 2016 uit te voeren.

Bouwkavels en klushuizen
Wakker worden met de fluitende
vogeltjes in het duingebied van
IJmuiden? Of wonen op een zeer
gewilde locatie in het lommerrijke
Driehuis? Of stelt u zich eens voor:
wonen in een voormalig schoolgebouw! Velsen maakt pionieren
mogelijk én met weinig regels.

De gemeente biedt bouwkavels aan
nabij het Snippenbos, Van den Vondellaan, maar ook kluswoningen in
de voormalige Jan Ligthart school.
In onze digitale nieuwsbrief nemen
we u mee naar deze drie prachtige locaties. We hopen u een beeld te
kunnen geven over de verschillende bouwmogelijkheden, het verschil

in aanbod en de vraagprijzen per kavel. Daarnaast hebben we voor u een
tweetal filmpjes gemaakt over het
bouwen van uw eigen huis of kluswoning. Hebt u na het zien van de filmpjes nog vragen, dan kunt u uiteraard
terecht bij een van onze collega’s die
zich in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Start verkoop
De verkoop vindt plaats in maart
2016. Over de verkoopmethode praten we u nog uitgebreid bij in onze volgende nieuwsbrief van januari
2016. Meer info: http://www.velsen.
nl/artikel/nieuwsbrief-pionierenin-ijmuiden.htm

Hulpstrandvonder

was landelijk de 50.000ste.

De heer David Koks is door de
heer Johan Remkes, Commissaris
van de Koning in Noord-Holland,
beëdigd tot hulpstrandvonder
van IJmuiden aan Zee. De heer
Teo Schoos houdt al jaren toezicht op het strand bij de Noordpier in Velsen-Noord. Behalve
toezicht verlenen deze bijzondere functionarissen hulp aan mens
en dier in nood en stellen zij aangespoelde goederen veilig.

Geschenk en taart
Een feestje waard. Vandaar dat het
beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl de gemeente Velsen een bezoek heeft gebracht. Wethouder
Ruimtelijke Ordening, Ronald Vennik, ontving uit handen van Arie
Duindam van het Kadaster een ingelijste afdruk van het bestemmingsplan en een feestelijke taart. Wethouder Vennik was blij verrast: ,,Ik
ben trots op onze medewerkers, die
dagelijks met ruimtelijke ordening
bezig zijn. Het past natuurlijk ook
prima in ons beleid om zoveel mogelijk gegevens via internet beschikbaar te stellen aan de inwoners en
andere belanghebbenden”. (foto: Gemeente Velsen)

Sinds 1838 regelt de wet de bevoegdheid tot hulpverlening en de
verplichting tot afgifte van aangespoelde zaken. De ‘strandvonderij’ in Velsen bestaat uit drie personen. Aan het hoofd van de strandvonderij staat de strandvonder. Deze functie wordt ambtshalve bekleed door de burgemeester van de
gemeente Velsen, die door genoemde twee hulpstrandvonders wordt
ondersteund.
Regelmatig komt het voor dat zaken op het strand aanspoelen: Van
wrakhout tot bijvoorbeeld een container met duizenden sportschoenen. Stroming, eb en vloed en storm
zorgen elke keer weer voor nieuwe
en spannende dingen op het strand.

Bestemmingsplan ‘Spaarnwoude’

50.000ste digitale plan
Woensdag 28 oktober jl. is Velsen
getrakteerd door het Kadaster.
Het Velsense bestemmingsplan
‘Spaarnwoude’ was het 50.000ste
ruimtelijke plan, dat is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl.

Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor digitale ruimtelijke plannen. Op deze site kun je lezen, wat de bestemming van je woning en/of erf is. Ook de plan- en gebruiksvoorschriften zijn digitaal te
raadplegen. Dus geen grote, ongemakkelijke tekeningen meer, maar
informatie op het scherm bij je thuis.
Velsen heeft inmiddels al haar bestemmingsplan gedigitaliseerd en
deze zijn allemaal gepubliceerd op
ruimtelijke plannen.nl. Het Velsens
bestemmingsplan
‘Spaarnwoude’

Veel mensen vinden het heerlijk om
langs de zee te lopen en aangespoelde spullen mee naar huis te nemen.
Maar jutten is wettelijk verboden.
Gevonden voorwerpen dienen gemeld te worden bij de politie en
(hulp)strandvonders. Zij stellen op
hun beurt de eigenaar in de gelegenheid om hun goederen terug te krijgen. Ook hebben zij tot taak aangespoelde goederen van waarde door
de douane te laten in klaren. Op de
foto (gemeente Velsen) overhandigt
burgemeester A.Koopmanschap het
besluit van de Commissaris van de
Koning aan David Koks. Evenals het
Informatieboekje Strandvonderij.
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Gemeente start proef met flitsvergunning
Maandag 2 november heeft wethouder Ronald Vennik de eerste
digitale aanvraag om een flitsvergunning voor een dakkapel in
ontvangst genomen. Rob Basjes
van HHBK Bouw- en projectmanagement diende de eerste ver-

gunningsaanvraag voor 10.00
uur in. Bij een positieve beoordeling wordt de vergunning binnen
twee werkdagen verleend.

Met deze proef wordt het verlenen
van een omgevingsvergunning een-

voudiger en sneller. Hierdoor heeft
de klant snel duidelijkheid over zijn
vergunningsaanvraag.
De pilot duurt 6 maanden en geldt
alleen nog voor aanvragen voor
dakkapellen, die niet in strijd zijn

met het bestemmingsplan, de redelijke eisen van welstand en de
bouwtechnische eisen uit het
bouwbesluit.
Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl (foto’s:Reinder Weidijk)

Asfalteringswerkzaamheden Eerste paal Stadspark 5a
Sportpark Rooswijk wordt een omIn het weekend van 20 t/m 22
november 2015 brengt aannemingsbedrijf BAM nieuw asfalt
aan op een groot deel van de
hoofdrijbaan van de Breedbandweg tussen de Witte Hekweg en
de Wenckebachstraat in VelsenNoord. Tijdens de werkzaamheden is dit weggedeelte voor alle
verkeer afgesloten.

Omleiding
Voor bestuurders van motorvoertuigen met bestemming ingang Tata Steel aan de Breedbandweg of

leidingsroute aangegeven via de
Staalstraat en Rooswijkweg. De
Witte
Hekweg/parkeerterrein
sportpark is ook via deze omleidingsroute bereikbaar. Fietsers en
voetgangers worden omgeleid op de
momenten, dat dat nodig is. Oversteken van de hoofdrijbaan zal dan
ook niet steeds op de vaste locaties
mogelijk zijn.
Bij ongunstige weersomstandigheden worden de werkzaamheden een
week opgeschoven.

Wijkmobiel in Velserbroek
Hoe kijkt u tegen uw wijk aan?
Woont u er prettig? Of is de buurt
onveilig? Dat wil het wijkteam
graag weten en daarom komen
ze met een wijkmobiel naar u toe.
Op donderdag 5 november 2015
staat het wijkteam klaar aan de J.
Westerdijkstraat in Velserbroek.

ideeën over de leefbaarheid in de
wijk kunt u bij hen terecht. U krijgt
er een kopje koffie of thee bij.
De wijkmobiel staat er van 15.00 tot
17.00 uur. Meer informatie of vragen
bij Rob Plessius, relatiemanager gemeente Velsen:0255-567369.

In een wijkteam zitten politie, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms, woningcorporaties en de
gemeente. Zij zetten zich in om alle
wijken van Velsen leefbaar te houden en horen uw suggesties graag.
Met al uw opmerkingen, vragen en
Het wijkteam komt naar u toe op 12 juni!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams

Op maandag 2 november jl. heeft wethouder Ronald Vennik samen met
de nieuwe bewoners de eerste paal geslagen voor de bouw van 24 eengezinswoningen in het Stadspark in IJmuiden. Verwacht wordt dat ‘fase 5a’ is in het voorjaar van 2016 wordt opgeleverd. Hierna wil Dura Vermeer starten met de verkoop van fase 5b. (foto: Reinder Weidijk)

Infopagina
5 november 2015 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |

facebook.com/gemeentevelsen |

twitter.com/gemvelsen

Gemeente voert hondencontroles uit
De gemeente Velsen laat binnenkort een hondencontrole uitvoeren. Controleurs gaan op pad om
te kijken of u een hond heeft en
of daarvoor belasting is betaald.
Voorkom een boete en meld uw
hond snel aan!

Hondenbelasting en aangifte
Houdt u sinds kort een hond en bent
u nog niet in de gelegenheid geweest
daarvan aangifte te doen? Dan kunt
u uw hond (alsnog) aanmelden bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering. Volgens de verordening hondenbelasting is de houder van een

hond verplicht hiervan aangifte te
doen. De aangifte van de hond vormt
de basis voor de aanslag hondenbelastingen.
Hoe aan te melden?
Een aangiftebiljet hondenbelasting
kunt u telefonisch aanvragen bij de
werkeenheid Belastingen en Invordering van de gemeente, telefoon
0255-567322. Ook is het mogelijk
het aangifteformulier af te halen bij
het Klant Contact Centrum op het
gemeentehuis, Dudokplein 1, 1970
AL IJmuiden. Downloaden kan natuurlijk ook: www.velsen.nl./ digi-

taal loket./producten en diensten/
hondenbelasting/ aanvragen/ aangiftebiljet.
Hondencontrole
Als u niet thuis bent en de hondencontroleur heeft het vermoeden dat
u wel een hond houdt, die u nog niet
heeft opgegeven, dan zal de hondencontroleur een informatiebrief met
een aangiftebiljet hondenbelasting
achterlaten. De hondencontroleurs
kunnen zich legitimeren met een
door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.

Voorkom een boete
Wanneer u geen aangifte doet en de
hondencontroleur treft wel een hond
aan, dan is de heffingsambtenaar genoodzaakt om behalve hondenbelasting ook een wettelijke geldboete op
te leggen
Tarieven voor honden
• Voor de eerste hond € 84,43
• Voor de tweede hond € 106,93
• Voor iedere hond boven het aantal
van twee € 120,11
• Voor kennels € 591,84.

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.

Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

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.

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.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 24
oktober 2015 tot en met 30 oktober 2015 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
Siriusstraat 20, vergroten 2e verdieping (29/10/2015) 17018-2015;
Kennemerplein 21, plaatsen kiosk
(30/10/2015) 17078-2015;
Kromhoutstraat 54 0026, legaliseren tussenvloer (26/10/2015) 170772015.

Driehuis
Van den Vondellaan 37, vergroten
clubgebouw (29/10/2015) 170272015;
Driehuizerkerkweg 16, plaatsen dakkapel (26/10/2015) 16895-2015.

(29/10/2015) 17021-2015;
Vinkenbaan 6, kappen
(25/10/2015) 16802-2015.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 97, plaatsen dakkapel (02/11/2015) 17135-2015;
HOV Velsen deeltrace 5+, kappen 44
bomen (29/10/2015) 16995-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 2, kappen boom
(29/10/2015) 17016-2015;
Clarionlaan 2, kappen 2 bomen

boom

Velserbroek
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

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:
IJmuiden
Kennemerstrand 800 8000, bouwen tijdelijk paviljoen (26/10/2015)
14681-2015;
Dudokplein 1, herzien brandcompartimentering (26/10/2015) 144652015 ;
Herculesstraat 67, plaatsen terrasoverkapping (27/10/2015) 141192015 .
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond
van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en)
gedurende zes weken na de dag
van verzending van het besluit
een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bestuursorgaan
dat het besluit heeft genomen
(zoals college van Burgemeester
en wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een

omgevingsvergunning
voor:

verleend

IJmuiden
Kennemerstrand 174, legaliseren
zonwering (28/10/2015) 8677-2015;
Gedeeltelijk verleend
Cruiseboulevard 10, uitbreiding gebruiksmogelijkheden (27/10/2015)
12200-2015.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 97, plaatsen dakkapel (03/11/2015) 17135-2015;
Santpoortse Dreef ong. (HOV tracé), kappen 34 bomen (29/10/2015)
16357-2015.
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen boom
(30/10/2015) 15010-2015.
Velsen-Zuid
Wenckebachstraat ong. te VelsenNoord, Parkweg ong. te VelsenZuid, plaatsen 2 mottoborden ten
behoeve van IJmond Bereikbaar
(03/11/2015) 14924-2015;
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek, verleggen sloot en leggen
kabels te Velsen-Noord en VelsenZuid (30/10/2015) 12507-2015.

Velsen-Noord
Wenckebachstraat ong. te VelsenNoord, Parkweg ong. te VelsenZuid, plaatsen 2 mottoborden ten
behoeve van IJmond Bereikbaar
(03/11/2015) 14924-2015;
Oude Pontweg 2, uitvoeren grondonderzoek, verleggen sloot en leggen
kabels te Velsen-Noord en VelsenZuid (30/10/2015) 12507-2015.
Velserbroek
De Vliet 9, plaatsen dakkapel achterzijde woning (29/10/2015) 149962015.
Verleende
omgevingsvergunning - uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van
23 appartementen aan de H. Reptonstraat ong. te Velserbroek. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken ligt met ingang van 6 november 2015 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
1te IJmuiden. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0453.OM0024REPTONSTRAA1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp-

omgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen
dat zij daar redelijkerwijs niet toe in
staat zijn geweest, kunnen tegen dit
besluit binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Velserbroek
H. Reptonstraat ong., het oprichten
van 23 appartementen (03/11/2015)
w12.000164.
Mandaatbesluit
Vanaf 2 november 2015 is voor de
duur van 6 maanden gestart met de
pilot “flitsvergunning”, voor een aanvraag omgevingsvergunning voor
een dakkapel. Het college heeft op
20 oktober 2015 hiervoor besloten
de bevoegdheid om een gebonden
beschikking te verlenen, te mandateren aan de juridisch medewerkers
van de werkeenheid Vergunningen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen hebben besloten:

- een tijdelijk voorrangskruispunt
in te stellen tussen de naamloze (bouw)weg ten behoeve van
het HOV en de Santpoortse Dreef
te Santpoort-Noord, waarbij bestuurders vanaf de naamloze
(bouw)weg voorrang moeten ver-

lenen aan bestuurders op de Santpoortse Dreef, door middel van het
aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen
van de borden B5 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

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 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van

Burgemeester en wethouders van
Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie,
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel:

Grote Hout- of Koningswg 44 RD,

1951 GT VELSEN-NOORD
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de dag waarop het besluit is bekend

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij
de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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Extra Raadsvergadering maandag 9 november
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

3 Sluiting

aanvang 19.30 uur

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeenteraad: raad.velsen.nl. Via deze website zijn alle vergaderingen rechtstreeks
te volgen of achteraf terug te zien of te beluisteren. RTV Seaport zendt een
rechtstreeks verslag uit via internet en hun TV kanaal.

1 Opening en vaststelling van de agenda
2 Huisvesting statushouders – afwijking van Nota huurprijzen

Vergaderingen gemeenteraad donderdag 12 november
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden

1. Raadzaal
19.30 - 21.00 uur

Vaststelling bestemmingsplan �Velsen-Noord’

2. Schoonenbergzaal
19.30-21.00 uur

Vaststellen Milieubeleidsplan 2015-2020

3. Rooswijkzaal
19.30 – 21.00 uur

2e Bestuursrapportage 2015

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-

raad: raad.velsen.nl. Op deze website kunt u rechtstreeks en op een later tijdstip de sessies vanuit de raadzaal bekijken en vindt u audioverslagen van de
sessies vanuit de overige vergaderzalen.
Inspreken tijdens de Carrousel:
Over agendapunt 1 t/m 3 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u
zich tot uiterlijk woensdag 11 november 2015 tot 16.00 uur aanmelden bij de
raadsgriffie, tel. 0255 567502 of via e-mail: griffie@velsen.nl. Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via de mail naar griﬃe@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

Rooien bomen Openbare Werken
2 Sierkersen aan de Dammersboog in de Velserbroek
Bomen worden gekapt omdat ze slecht zijn en of dood.

2 Elzen in de Duinvlietstraat in Velsen-noord.
De bomen zijn in een slechte staat.

5 Populieren in het Wijkpark voor de witte flat in de Velserbroek.
De bomen staan te dicht op de flat en worden te groot.

10 Populieren Andreaweg in Velsen-noord.
Bomen worden gekapt rondom de werkplaats/garage ivm. Stormschade en
slechte staat v/d bomen

2 Esdoorns op de Matarabastion in de Velserbroek
Bomen worden gekapt omdat ze slecht zijn en of dood.

7 Populieren Rooswijkweg in Velsen-noord.
De bomen zijn in een slechte staat en staan te dicht op de parkeerplaatsen.

IJmuiden - De maandag
na de herfstvakantie was
een bijzondere dag voor
de leerlingen van de eerste klassen van het Tendercollege. Zij kregen allemaal een ipad ter beschikking om dit leerjaar te gebruiken. Niet alleen voor
gebruik in de lessen omdat veel methodes een uitgebreid ICT oefendeel en
digitale toetsen hebben,
maar de ipads maken ook
een andere lesopzet en uitdagender en afwisselender
onderwijs mogelijk.
Om de leerlingen wegwijs

op de ipad te maken hadden ze deze dag geen gewone lessen volgens hun
lesrooster, maar volgden
ze workshops over de technisch instellingen, het gebruik van Magister en Office, het werken met Apps,
het maken en bewerken
van foto’s en video en deden de leerlingen mee met
een Digiquiz op Kahoot.
Vooral de quiz was een leuke uitdaging, omdat hierbij direct te zien was wie de
meeste goede antwoorden
had. De docenten die lesgeven aan de eerste klas-

1 Els op de Maanbastion t.o. nr. 100.
De boom is in een slechte staat en staat scheef.

sen hebben ook de beschikking over een ipad gekregen. Zij kregen een speciale training om de ipads
niet alleen te gebruiken in
de les, maar ook om hun
leerlingen te kunnen monitoren. Hierdoor kan worden bijgehouden hoe de
ipad door de leerlingen gebruikt wordt en kunnen bepaalde functies aan- of uitgezet worden.
Als het ipadgebruik in de
lessen een succes is krijgen
de leerlingen van de brugklas van volgend jaar ook
een ipad in bruikleen.

Ipads voor brugklassen
Tendercollege
1 Els op de Maanbastion t.o. nr. 100.
De boom is in een slechte staat en staat scheef.

De bomen zijn in een slechte staat en staan te dicht op de parkeerplaatsen.

