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• Het Platform Milieu en Gezond-
heid heeft een ‘Uitvoeringspro-
gramma 2017-2018 Visie lucht-
kwaliteit’ opgesteld. Die visie heb-
ben de gemeenteraden van de drie 
IJmondgemeenten in maart 2017 
vastgesteld. In het uitvoeringspro-
gramma staat de acties voor 2017 
en 2018. Belangrijke doelen zijn 
verbetering van de luchtkwaliteit 
en aandacht voor gezondheid in de 
IJmond bij het maken van plannen 

en bij bestuurlijke afwegingen. 
• De gemeenten willen het fi etsge-

bruik stimuleren. Een van de maat-
regelen daarvoor is een snelfi ets-
route. De gemeenteraden van de 
drie IJmondgemeenten krijgen een 
voorstel om het tracé van de snel-
fi etsroute IJmond vast te stellen.

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

Uit het college

Wist u dat…

Velsen samenwerkt met 
scholen om schulden bij 
jongeren te voorkomen?
De gemeente Velsen vindt het 
belangrijk dat kinderen zo vroeg 
mogelijk verstandig leren omgaan 
met geld. Daarom doet de ge-
meente het onderwijs een aanbod 
voor activiteiten in het schooljaar 
2017-2018.

Om welke activiteiten gaat het?
Het voortgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs krij-
gen lessen aangeboden. Hierin ver-
tellen jonge rolmodellen over hun ei-
gen ervaring met geld. De acteurs la-
ten zien wat groepsdruk doet en ver-
tellen hoe de jeugd de verleiding kan 
weerstaan. De scholen kunnen ook 
de theatergroep PLAYback uitno-
digen om de jongerenvoorstelling 

‘Rijk’ op hun school te spelen. Dit is 
een interactieve voorstelling over 
geld en imago. Ook is het mogelijk 
om deurwaarders of jongerenwer-
kers gastlessen te laten verzorgen. 

De week van het geld
De gemeente Velsen sluit ook aan bij 
de landelijke campagne ‘De week van 
het geld’. Dit initiatief van het minis-
terie van Financiën richt zich op het 
basisonderwijs en vindt plaats van 
12 tot en met 16 maart 2018. De voor-
bereidingen voor deze week zijn al in 
volle gang. Verschillende buurtcen-
tra in Velsen bereiden in samenwer-
king met de Sociaal Wijkteams ac-
tiviteiten voor. (foto: gemeente Vel-
sen)

TV-talkshow vanuit SHIP
Zaterdag 11 november maakt 
RTV Seaport vanaf 13 uur op-
names in het informatiecen-
trum bij de sluizen SHIP voor 
de tv-talkshow Plein 45. SHIP 
is het toepasselijke decor voor 
het thema van deze uitzending: 
de economie, havens en infra-
structuur van Velsen en de re-
gio. Het publiek is van harte 
welkom om de opnames bij te 
wonen.

In Plein ’45 komen wethouders, 
raadsleden en bedrijven en instel-
lingen uit Velsen aan het woord. 
Komende zaterdag zijn de wet-
houders Ronald Vennik en Arj-
en Verkaik te gast om over onder-
werpen als de bereikbaarheid, de 

HOV, de parkeerdruk, de nieuwe 
zeesluis en de visserij te praten.  
Het Noordzeekanaal biedt Velsen 
veel voorspoed en kansen, maar is 
anderzijds ook een fysieke barriè-
re als het over de bereikbaarheid 
gaat. Dat zal een belangrijke rode 
draad in het gesprek zijn.

De presentatie en interviews zijn 
in handen van Gertjan Huijbens 
en Esther van der Veur. De afl e-
vering van Plein 45 waarvoor za-
terdag tussen 13.00 en 14.30 uur 
de opnames in SHIP worden ge-
maakt, is vanaf begin volgen-
de week te zien op de zender en 
de website van RTV Seaport. Zie 
voor meer informatie en de uit-
zendtijden www.rtvseaport.nl.

Week van de Pleegzorg
Van 1 tot 8 november was het de week van de Pleegzorg. In alle IJmondge-
meenten kregen pleegouders een bos bloemen als waardering voor hun zorg 
voor kinderen die het moeilijk hebben. Wethouder Annette Baerveldt bracht 
persoonlijk bloemen bij pleegmoeder Nicole Tomesen uit IJmuiden. Er is 
een groot tekort aan pleegouders. Ook pleegouder worden? Ga voor meer in-
formatie naar www.supergewonemensengezocht.nl. (foto: Reinder Weidijk)
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Ingraven zinkers
op Noordstrand Velsen
Vanaf 9 november tot ongeveer 
eind november vinden er werk-
zaamheden plaats op het Noord-
strand van Velsen. Er worden vier 
stalen zinkerleidingen ingegra-
ven op het strand; twee leidin-
gen van 800 meter en twee van 
600 meter lang.

Dit type leidingen wordt gebruikt 
voor strandsuppletie, een proces 
om de kust van extra zand te voor-
zien. De zinkers zijn op dit moment 
niet langer in gebruik; daarom slaat 
aannemersbedrijf Gebr. Van der 
Lee de zinkers tijdelijk op op het 
Noordstrand. Omdat de werkzaam-
heden sterk afh ankelijk zijn van het 
weer, en de vier zinkerleidingen ie-
der apart ingegraven moeten wor-
den, zijn de precieze data nog niet 
bekend. 

De vier zinkerleidingen worden  zo 

dicht mogelijk tegen de duinvoet 
aan ingegraven, over een lengte van 
1400 meter (zie kaart). De zinkers 
worden in een sleuf geplaatst on-
geveer 2 meter breed en 1,2 meter 
diep. Om te voorkomen dat de bui-
zen gaan drijven, en er vervolgens 
drijfzand ontstaat, worden de bui-
zen gevuld met water en afgesloten. 
De sleuf wordt afgezet met hekken 
en bebording. Daarnaast zijn er tij-
dens de graafwerkzaamheden vei-
ligheidsmedewerkers aanwezig.

Wanneer er door weersomstan-
digheden tijdelijk niet gewerkt 
van worden, wordt de sleuf weer 
dichtgemaakt ter hoogte van de 
strandopgangen, om zo de veilig-
heid van het publiek te waarbor-
gen. Wanneer alle vier de zinkers 
geplaatst zijn, wordt de sleuf weer 
gevuld en worden de hekken ver-
wijderd.

Nieuw fi etspad langs 
busbaan beperkt verlicht
De nieuwe fi etsroute tussen de 
Zeeweg in IJmuiden en station 
Santpoort-Noord is beperkt ver-
licht. Bij de voorbereiding van 
het project HOV Velsen is veel 
gesproken over de verlichting 
op het fi etspad bij de Water-
loolaan, naast de busbaan. Voor-
heen was het hier altijd donker. 
Extra verlichting zou niet wen-
selijk zijn voor het milieu en na-
tuurlijke  omgeving.

Het fi etspad is daarom aangelegd 
met de voorwaarde dat de verlich-
ting alleen brandt op het moment, 
dat er veel gebruik gemaakt wordt 
van het pad (voornamelijk in de 
spits). Overdag wordt er fl ink ge-
bruik gemaakt van het pad. Het is 
immers prettig fi etsen. ’s Avonds 
fi etsen er erg weinig mensen. Het 
fi etspad is dan onverlicht. Mensen 
die zich er om begrijpelijke rede-
nen niet prettig voelen in het don-
ker kunnen vrij kiezen om de goed 
verlichte en sociaal veilige route 
via Waterloolaan-Van den Vondel-
laan-Hagelingerweg-Santpoort-
se Dreef te nemen. Ook de verlich-
te route door Driehuis via Driehui-
zerkerweg en via Duin- en Kruid-
bergerweg is als vanouds beschik-
baar. 

Begrip
We begrijpen dat het er best 
vreemd uitziet dat de verlichting 
om 19:00 uur uitgaat, juist als het 
donker is, maar dat is dus de re-
den. Overigens gaat de verlichting 
nu, als het donker is, aan om 7:00 
uur en uit om 19:00 uur.  Binnen-
kort gaan we het aantal fi etsers tel-
len dat gebruik maakt van het pad 
en wellicht worden de tijden ietwat 
opgerekt. Om ook de fi etsers hier-
van op de hoogte te stellen worden 
ter plaatse borden geplaatst.(foto: 
gemeente Velsen)

Zingen, ko�  e drinken of sporten

Ideeën voor Gezond op weg
Om eenzaamheid tegen te gaan, 
kun je samen wat ondernemen. In 
een koor gaan bijvoorbeeld, sa-
men een kopje ko�  e drinken of 
sporten in de buitenlucht. Annie 
Huisman van het Sociaal Wijkteam 
Zee- en Duinwijk heeft er wel idee-
en over. 

Annie Huisman is sinds de oprich-
ting van het Sociaal Wijkteam in 2014 
maatschappelijk werker in Zee- en 
Duinwijk. Het sociaal wijkteam on-
dersteunt mensen die een steuntje 
in de rug nodig hebben. Annie: “Van 
mensen waarmee wij contact heb-
ben, horen wij regelmatig dat zij zich 
alleen voelen.  Dat zijn ook mensen 
die wel veel contacten hebben, maar 
zich vooral van binnen eenzaam voe-
len.” Buren zijn belangrijk, zegt An-
nie: “Dat begint al met elkaar groe-
ten en een praatje maken als je elkaar 
tegenkomt. Een volgende stap is bij-
voorbeeld om samen een kopje kof-
fi e te drinken. Het wijkteam heeft een 
‘burenkaart’ gemaakt, die kan onder-
steunen om een buurvrouw/ buur-
man uit te nodigen voor een gezamen-

lijke activiteit.”  Mooie ideeën voor 
Goed op weg in Zee- en Duinwijk, 
vindt Annie: “Bijvoorbeeld het op-
richten van een (gelegenheids-) koor, 
om kerstliedjes te zingen op kerst-
nacht bij de kerstboom, sporttoestel-
len in de buitenlucht of een ontmoe-
tingsruimte in het nieuwe winkelcen-
trum Zeewijkplein.” 
  
Heeft u, net als Annie, een mooi idee? 
Meld het aan via gezondopweg@vel-
sen.nl. De gemeente neemt dan con-
tact met u op. En kom op 20 november 
naar de bijeenkomst ‘Gezond op weg 
in Zee- en Duinwijk’. Kijk op de Face-
bookpagina van Velsen voor meer in-
formatie. (foto: Reinder Weidijk)

Marit zoekt het uit

Alles over plastic
De komende weken gaat Marit 
op onderzoek in de wereld van 
‘plastic scheiden’.  Marit werkt 
sinds kort bij HVC. 

De komende weken gaat Marit op 
onderzoek in de wereld van ‘plas-
tic scheiden’.  Marit werkt sinds 
kort bij HVC.  Omdat Marit de no-
dige vragen heeft over het schei-
den van plastic, gaat ze de komen-
de weken met een camera op pad 
om antwoorden te zoeken. U kunt 
haar belevenissen volgen via Face-

book. HVC plaatst korte fi lmpjes, 
vlogs, waarin Marit op bezoek gaat 
bij verschillende bedrijven die zich 
bezig houden met de recycling van 
plastic. En ze zoekt ook uit wat er 
juist niet bij plastic, blik en drink-
pakken mag. Want als je weet hoe 
het zit, wordt het vanzelf logisch. 
Logisch toch?
 
Marit zoekt het uit – alles over plas-
tic kunt u vanaf 10 november bekij-
ken via de Facebookpagina’s van ge-
meente Velsen en HVC.(foto: HVC)
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‘Een avondje thuis’ 
voor mantelzorgers

De jaarlijkse Dag van de Mantelzorg 
op 10 november is dé gelegenheid 
om mantelzorgers te bedanken voor 
hun zorg voor een naaste. Dit keer 
werd deze dag gevierd in Velsen op 
maandag 6 november jl. in de Stads-
schouwburg Velsen. In totaal waren 
ruim 400 genodigden aanwezig bij 
de voorstelling ‘Een avondje thuis’ 
van theatertrio Second Opinion. Na 
de voorstelling was er ook tijd om 
andere mantelzorgers te leren ken-
nen onder het genot van een hapje 
en een drankje. Wethouder Te Beest 
was aanwezig om de mantelzorgers 
persoonlijk te bedanken. We kijken 
terug op een zeer geslaagde dag! (fo-
to: gemeente Velsen)

Kinderen brengen 
burgemeester ontbijtje
23 leerlingen van de Jan Campert-
school uit Driehuis brachten bur-
gemeester Frank Dales woens-
dag 8 november een ontbijtje op 
het gemeentehuis. De kinderen 
zelf bleven ook eten. Met dit ge-
baar werd invulling gegeven aan 
het Nationaal Schoolontbijt, waar-
bij ruim 550.000 kinderen op zo’n 
3.000 basisscholen ontbeten voor 
het goede doel.

Burgemeester Dales onderstreep-
te, net als zijn 265 collega burge-
meesters in het land, het belang van 
een gezond ontbijt. Aan de ontbijtta-
fel maakten de kinderen en de bur-
gemeester uitgebreid kennis met el-
kaar en wisselden ze van gedachten. 
Aan het eind van het ontbijt ‘betaal-

de’ de burgemeester voor zijn ontbij-
tje door te doneren aan het Jeugd-
cultuurfonds; het goede doel van het 
Nationaal Schoolontbijt. Het Jeugd-
cultuurfonds laat, samen met het 
Jeugdsportfonds, kinderen uit gezin-
nen waar minder geld is kunst, cul-
tuur en sport beleven.

Het Nationaal Schoolontbijt
Het Nationaal Schoolontbijt schenkt 
voor het 15e jaar een week lang aan-
dacht aan het belang van een gezond 
ontbijt. Veel kinderen ontbijten niet 
of niet gezond. Het Nationaal School-
ontbijt heeft de steun van het Voe-
dingscentrum, Jongeren Op Gezond 
Gewicht, de Maag Lever Darm Stich-
ting en de Nederlandse Coeliakie 
Vereniging.(foto: Reinder Weidijk)

Informatieavond over 
nieuwe zeesluis IJmuiden
Rijkswaterstaat en aannemers-
consortium OpenIJ organiseren 
woensdag 15 november een infor-
matieavond over de nieuwe zee-
sluis in IJmuiden. Tijdens deze 
bijeenkomst worden bewoners en 
andere geïnteresseerden bijge-
praat over de stand van zaken van 
dit grote bouwproject.

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

Nieuwe grote zeesluis
Om ruimte te bieden aan steeds gro-
ter wordende zeeschepen, wordt de 
nieuwe zeesluis in IJmuiden gro-
ter, en eerder aangelegd. De zeesluis 
zorgt getijde-onafh ankelijk voor een 
vlotte en veilige bereikbaarheid van 
de havens en bedrijven langs het 
Noordzeekanaal. 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 provincie 
Noord-Holland, de gemeente Am-
sterdam, Havenbedrijf Amsterdam 
NV en de gemeente Velsen. Aan-
nemersconsortium OpenIJ bouwt 
de nieuwe zeesluis in opdracht van 
Rijkswaterstaat.

Frans Baud 
onderscheiden
Vorige week woensdag heeft de 
Commissaris van de Koning,  de 
heer Johan Remkes,  samen met 
burgemeester Frank Dales een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitge-
reikt aan de heer Frans Baud, di-
recteur Koninklijke Verenig-
de Scheepsagenturen (KVSA). De 
heer Baud nam na 16 jaar afscheid 
van dit bedrijf. Hij werd benoemd 

tot Ridder in de Orde van Oran-
je Nassau voor zijn vrijwillige in-
zet voor vele maatschappelijke or-
ganisaties in de gemeente Velsen 
en ver daar buiten. Zijn verbinden-
de kracht, zijn energie en zijn op-
geruimde karakter hebben er me-
de voor gezorgd dat hij deze onder-
scheiding heeft gekregen. (foto’s: 
Reinder Weidijk)

Begroting in één oogopslag
Elk jaar maakt het college een be-
groting voor het komende jaar. Om 
makkelijk (in drie bladzijden) te 
kunnen zien waar het geld naar toe 
gaat, is een ‘Begroting 2018 in één 

oogopslag’ gemaakt. Die staat vol-
gende week in deze Infopagina, na-
dat de gemeenteraad zich erover 
gebogen heeft. Dat gebeurt op don-
derdag 9 november.
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Sessies donderdag 16 november 2017

U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen 
zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te be-
luisteren. In de sessies komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan de 
orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar het 
kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit 
over neemt.

Inspreken kan tijdens de sessies
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 
uur bij de griffi  e: 0255 567502 of via de mail: griffi  e@velsen.nl met vermel-
ding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt 
dan nog contact met u op. 

Agenda

Startdocument Handgraaf
De locatie Handgraaf, aan de noordrand van Santpoort-Zuid is in 2004 gesa-
neerd voor woningbouw. Het toevoegen van woningen versterkt het woonka-
rakter. In het startdocument staan de uitgangspunten beschreven om tot een 
nieuw bestemmingsplan te komen. De locatie is eigendom van woningcor-
poratie Pré Wonen die de gronden wil verkopen. Met een door de gemeente-
raad vastgesteld startdocument stelt de koper een woningbouwplan op dat 
uiteindelijk in het nieuwe bestemmingsplan past. Het startdocument heeft 
ter inzage gelegen en er is een inspraakavond gehouden. Er zijn 10 reacties 
ingediend. Raadzaal: 19.30 – 20.15 uur*

Nieuw Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
Het Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) beschrijft de hoofdlijnen van 
het verkeers- en vervoerbeleid in Velsen. Omdat het einde van de looptijd 
van het huidige LVVP nadert, is het tijd voor een nieuw LVVP. De raad geeft 
nu aan of zij kan instemmen met de opzet om tot een nieuw LVVP te komen. 
De huidige raad werkt mee aan de eerste opzet van het plan. De nieuwe raad 
die op 21 maart 2018 wordt gekozen stelt het nieuwe LVVP uiteindelijk vast. 
Raadzaal: 20.15 – 21.15 uur*

Prestatieafspraken Velsen 2017-2021
Gemeenten moeten volgens de Woningwet 2015 prestatieafspraken maken 
met bewoners- en huurdersorganisaties en de woningcorporaties. De presta-
tieafspraken 2017-2021 gaan over o.a. de samenwerking, de goedkope huur-
voorraad, herstructurering, doelgroepen, duurzaamheid, woonruimteverde-
ling, zorg en leefb aarheid. Eerder heeft de raad de ambities op het gebied van 
wonen vastgelegd in de Woonvisie 2015 en in de Woonagenda 2018-2025.
Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur.

Eindrapport Recreatieschap Spaarnwoude.
De Randstedelijke Rekenkamer heeft samen met de rekenkamercommis-

sies van de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-
woude, Haarlemmermeer en Velsen onderzoek gedaan naar het functione-
ren van recreatieschap Spaarnwoude. De conclusies en aanbevelingen van 
het rapport richten zich aan het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap 
Spaarnwoude. Ook aan de gemeenteraden wordt een aanbeveling gegeven, 
namelijk om input te leveren aan het AB voor het opstellen van een integrale 
lange termijn visie. Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur.

Expert meeting Bouwen en Wonen in IJmuiden
Door de toenemende druk op de woningmarkt en de invoering van de omge-
vingswet moet er opnieuw worden nagedacht over ruimtelijke procedures. 
De gemeente Velsen gebruikt een startdocument waarin de ruimtelijke uit-
gangspunten staan om tot een nieuw bestemmingsplan te komen. Raadsle-
den gaan in gesprek met ambtenaren en externe partijen (zoals woningcor-
poraties) over hoe de raad  invloed wil hebben op ruimtelijke ontwikkelin-
gen en in hoeverre het startdocument hiervoor het geschikte middel is. Roos-
wijkzaal: 21.30 – 23.00 uur.

*Genoemde tijden zijn indicatief en kunnen afwijken.

IJmondcommissie 21 november 2017

Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis Heemskerk Maerten van 
Heemskerckplein 1, 1964 EZ Heemskerk
Aanvang 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, Heemskerk en Velsen bespreken 
de raadsvoorstellen over regionale onderwerpen in de IJmondcommissie. 
Daarna nemen de raadsleden in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen 
over deze raadsvoorstellen een besluit. U bent van harte welkom de vergade-
ring van de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op 
de publieke tribune van de raadzaal in Heemskerk.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffi  e: 
0255 567502 of via de mail: griffi  e@regioijmond.nl met vermelding van on-
derwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffi  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda

Regionale cultuurvisie
De regionale cultuurvisie geeft richting aan het gezamenlijke beleid van de 
IJmondgemeenten in de komende periode. Met elkaar willen de gemeenten 
verkennen hoe ze kunst, cultuur en erfgoed in de regio kunnen versterken 
door samenwerking en verbinding. Het resultaat is een regionale cultuur-
visie 1.0 voor de IJmond waarin belang, kansen en uitdagingen worden be-
noemd en verkend. De relatie met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld par-
ticipatie, welzijn, zorg, toerisme en recreatie wordt hierbij nadrukkelijk be-
trokken. In deze visie staat de inspiratie, creativiteit en kracht van het cultu-
rele veld centraal. Naast de bespreking in de IJmondcommissie heeft er op 6 
november ook een bijeenkomst voor de stakeholders plaatsgevonden.
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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
Loggerstraat 35, wijzigen gevel 
(30/10/2017) 21518-2017;  

Kennemerlaan 52RD, realiseren 4 
appartementen op 1e verdieping 
(03/11/2017) 9326-2017 
.
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 178, legaliseren 
bouwen in afwijking van de vergun-
ning (30/10/2017) 16061-2017.

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C, wijzigen be-
drijfspand in 2 appartementen 
(31/10/2017) 18637-2017; 
Groenelaantje 6 0019, legaliseren 
tuinkas (2/11/2017) 25571-2017;
Duin- en Kruidbergerweg 57, plaat-
sen aanbouw (03/11/2017) 22470-
2017; 
Duin- en Kruidbergerweg ong., te-

rugplaatsen pompoenen op hek-
pijlers (03/11/2017) 20906-2017  
(Rijksmonument).

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 161 en 
163, terugbrengen 2 in het verle-
den samengevoegde eengezinswo-
ningen tot 2 eengezinswoningen 
(01/11/2017) 24305-2017.   

Velserbroek
Zeilmakerstraat 2, splitsen be-
drijfspand in 2 bedrijfspanden 
(01/11/2017) 24822-2017;
Galle Promenade 66a, realiseren 
2 appartementen met dakterras 
(2/11/2017) 19329-2017.  

Besluiten

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 28 
oktober 2017 tot en met 3 novem-
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
Herculesstraat 6B, verbouwen wo-
ning (28/10/2017) 28348-2017;
Strandweg 11 +13, Kotterkade 2, be-
bouwen achterterrein (30/10/2017) 
28509-2017;
Lierstraat 54, plaatsen dakkapel 
(30/10/2017) 28493-2017;
Trompstraat 166, wijzigen gevel 

(30/10/2017) 28470-2017;
Zwaanstraat 49, plaatsen erker 
(31/10/2017) 28562-2017;  
Kennemerstrand ong., plaatsen 
boardwalk (01/11/2017) 28659-
2017; 
Röntgenstraat 2, kappen 2 bomen 
(31/10/2017) 28681-2017.

Velsen-Zuid
Stationsweg 71, kappen 2 bomen 
(30/10/2017) 28505-2017.  

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 92, tijdelijk plaat-
sen bouwkeet en opslagcontainers 
(01/11/2017) 28669-2017.

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, wijzi-

gen van kantoorfunctie naar woon-
functie (3/11/2017) 28935-2017.

Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 40, kappen boom 
(01/11/2017) 28618-2017.

Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 5, 
plaatsen erker (30/10/2017) 28508-
2017.    

Velserbroek
Dammersweg13, plaatsen berging 
(30/10/2017) 28597-2017; 
Westbroekerweg 126, plaatsen 2 
dakkapellen (01/11/2017) 28643-
2017;
Galle Promenade 48, uitbreiden 
winkelpand (3-11-2017) 28902-

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.
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Geweigerde omgevingsvergunnin-
gen

Santpoort-Zuid
Wustelaan 59, plaatsen speelvoor-
ziening/boomhut (020/11/2017) 
17050-2017.  

Verleende evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:17 

IJmuiden
Strandzeilwedstrijden op 6 en 20 
januari, 3 en 17 februari, 3, 17 en 31 
maart 2018, Locatie: zone 2 strand 
IJmuiden 

(03/11/2017) 25002-2017 

Velsen-Noord
Subaru Beach Battle op 26 novem-
ber 2017, Locatie: strand (doorkomst 
strand Velsen-Noord tussen 10.00 
tot 16.00 uur) 
(03/11/2017) 24567-2017

Ingetrokken standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:18 

IJmuiden
Planetenweg ter hoogte van num-
mer 76A :verkoop visproducten 
(03/11/2017) 28704-2017.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij in de 
vergadering van 31 oktober 2017 
hebben besloten op grond van 
artikel 2:57, eerste lid van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV):

• de korenmolen De Zandhaas met 
molenerf gelegen aan de Wüstel-
aan 83 te Santpoort-Noord en het 
Kerbert Dierentehuis gelegen aan 
de Heerenduinweg 8 te IJmuiden 
zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende situatietekenin-
gen, aan te wijzen als gebieden 
waar het verboden is vuurwerk 
af te steken tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 uur 
van het daarop volgend jaar;

• Dat dit besluit in werking treedt op 
de dag na publicatie 

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 9 
november 2017 

De integrale tekst is gepubliceerd in 
het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen en wordt ook ge-
publiceerd op de website www.over-
heid.nl 

Bezwaarclausule
Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de 
Algemene wet bestuursrecht kunt u 
tegen dit besluit binnen 6 weken een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit genomen heeft (de gemeen-
teraad, het college van burgemeester 
en wethouders of de burgemeester).
Bij verzending van het bezwaar-
schrift per post moet het bezwaar-
schrift voor het einde van deze ter-
mijn ter post worden bezorgd aan het 

adres Postbus 465, 1970 AL  IJmui-
den. Het is dan bovendien noodza-
kelijk dat het niet later dan een week 
na afl oop van de termijn is ontvan-
gen. Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en voorzien van:
a. uw naam en adres;
b.  dan het besluit waartegen het be-

zwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Bij verzending van het bezwaar-
schrift langs elektronische weg, 
kunt u gebruik maken van het hier-
voor bestemde elektronische for-
mulier op onze website www.vel-
sen.nl. Dit formulier werkt alleen in 
combinatie met het inloggen via Di-
giD. Ook hier geldt dat het bezwaar-
schrift binnen de termijn van 6 we-
ken moet zijn ontvangen. 

Een bezwaarschrift schorst de wer-

king van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kunt u de 
voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR  Haarlem, verzoeken 
een voorlopige voorziening te tref-
fen indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat ver-
eist. Voorwaarde is wel dat u ook be-
zwaar heeft aangetekend. 

Een verzoekschrift tot voorlopige 
voorziening kunt u ook digitaal in-
dienen bij genoemde rechtbank via 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken 
over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Vuurwerkverbod

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 22 septem-
ber 2017 een anterieure overeen-
komst van grondexploitatie ge-
sloten als bedoeld in artikel 6.24 
Wro ten aanzien van het  plan-
gebied ‘Kustplaats IJmuiden aan 
Zee’.

De navolgende kadastrale perce-

len maken deel uit van het plange-
bied: gemeente IJmuiden, sectie K, 
nummers 707,708, 718, 722, 724 t/m 
730, 732, 734, 738, 739, 741, 749, 752 
t/m 758, 760, 769 t/m 779, 781, 782, 
785, 793, 808, 809, 858, 863, 864 en 
gemeente IJmuiden, sectie L, num-
mers 2420, 6798, 6799, 6800, 6801, 
6804. De overeenkomst heeft be-

trekking op de ontwikkeling van 
Kustplaats IJmuiden aan Zee.

Een zakelijke beschrijving van de 
inhoud van de overeenkomsten ligt 
vanaf 13 november 2017 tot 25 de-
cember 2017 tijdens kantooruren ter 
inzage bij de balie van het stadhuis,  
Dudokplein 1 in IJmuiden. Het ge-

meentehuis is geopend van maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 
17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Bezwaar of beroep 
tegen genoemde overeenkomsten is 
niet mogelijk.

Kapmelding
Straat    Plaats    Aantal  Soort  Reden
Kriemhildestraat t.o nr. 7    Driehuis   1   Beuk    Vitaliteit is slecht 
Dokter de Grootlaan t.o nr. 5   Santpoort-Noord  1  Esdoorn  Vitaliteit is slecht
Groot Hoefb lad/Zwanebloemplantsoen  Velserbroek  1  Prunus  Te groot




