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23 november van 12.00-17.00 uur

Zonnepanelen-evenement
Hoe meer zonnepanelen, hoe be-
ter – vindt de gemeente Velsen. 
Daarom organiseert zij op zater-
dag 23 november een uniek Rou-
te du Soleil zonnepanelen evene-
ment in het Tata Steel Stadion.

Het evenement biedt een aantrek-
kelijk programma met interessan-
te lezingen, een zonnewinkelstraat 

met allerlei producten, demonstra-
ties, ervaringen en advies op maat. 
Ook voor kinderen zijn er leuke ac-
tiviteiten.

Iedereen is van harte welkom tussen 
12.00 en 17.00 uur aan de Minister 
van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid. 
Op www.routedusoleil.nl staat meer 
informatie.

Brederode Dalton
wint schooldamtoernooi
Wethouder Annette Baerveldt 
overhandigde woensdag 13 no-
vember 2013 de eerste prijs 
aan het winnende team van het 
Schooldamtoernooi 2013.

De Brederode Daltonschool 1 streek 
met de eer. De tweede plaats was 
voor het team Het Anker 1 en derde 
werd Franciscus 1.
Er deden maar liefst 21 teams, ver-
deeld over 8 basisscholen uit de ge-
meente Velsen mee aan het jaarlijk-
se schooldamtoernooi 2013. (foto: 
Gemeente Velsen)

Bollen planten
De bewoners van de Wijk aan Zeeërweg hebben op woensdag 13 november 
2013 samen met de wethouder Ronald Vennik een groot aantal bollen ge-
pland. De narcissenbollen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Velsen 
omdat de bewoners van deze weg met elkaar meer dan 100 boomspiegels op 
een fantastische manier onderhouden. (foto: Ko van Leeuwen)

Sinterklaas
Burgemeester Franc Weerwind verwelkomde Sinterklaas zaterdag 16 no-
vember 2013 op de Loswal in IJmuiden. Vele honderden kinderen waren 
daarbij aanwezig en ook langs de route door IJmuiden stonden veel belang-
stellenden. De tocht per koets verliep heel goed met dank aan de uitstekende 
organisatie van het Sinterklaascomité. (foto: Reinder Weidijk)

Opening Waterloozaal
Op vrijdag 15 november 2013 opende wethouder Annette Baerveldt, met 
een goed gekozen worp, de nieuw Waterloozaal. De gymzaal werd ge-
opend onder toezicht van leerlingen van de Jan Campertschool en de 
Toermalijn, maar ook waren er omwonenden en verschillende sportver-
enigingen en -groepen. Na 47 jaar is er met de nieuwe  sportaccommoda-
tie een juweeltje toegevoegd aan Driehuis. (foto: Reinder Weidijk)
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Projecten verbetering leefkwaliteit Velsen-Noord

Frisse wind in Velsen-Noord
Voorwoord
In de afgelopen periode hebben 
we een grote stap voorwaarts ge-
zet in het project Frisse Wind. 
Dit meerjarig project beoogd de 
leefbaarheid in de wijk te verbe-
teren. Als project- en wijkwet-
houder van Velsen-Noord ben ik 
echt trots op de tot nu toe behaal-
de resultaten – al wil ik hier ook 
benadrukken dat het een team-
prestatie is van het hele colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders. Immers, elke portefeuille-
houder heeft een bijdrage aan het 
geheel geleverd. 

Het project Frisse Wind bestaat 
al sinds juni 2008, toen de ge-
meenteraad de projectopdracht 
vaststelde. Hierin is beschreven 
hoe de gemeente samen met de 
bewoners, het wijkplatform, de 
corporaties, de instellingen en 
bedrijven de verbetering van de 
wijk Velsen-Noord aanpakken.

De frisse wind heeft al hard ge-
waaid door Velsen-Noord. Van-
af de start tot nu is hard gewerkt 
aan veel projecten. Een groot 
aantal hiervan (ruim dertig) is 
klaar en een aantal loopt nog. Zo 
is er een nieuwe fiets- en voet-

gangersbrug over de Velsertun-
nel gekomen en is de oversteek 
voor fietsers aan de Wenckebach-
straat aangepast. In september 
is het eerste deel van Sportpark 
Rooswijk opgeleverd. 

Begin 2014 wordt de Wijker-
straatweg bij de winkels aange-
past en wordt de eerste paal ge-
slagen van de Brede School. Er 
zijn enkele projecten die zich 
over meerdere jaren uitstrekken 
zoals de bouwlocaties, de grond-
uitgifte Grote Hout en de verbe-
tering van de woningvoorraad. 
De wind is dus nog niet gaan lig-
gen. 

Het programma Frisse Wind in 
Velsen-Noord is vrijwel afgerond. 
Dat betekent natuurlijk niet dat 
we als gemeente geen aandacht 
meer zullen besteden aan de leef-
baarheid in Velsen-Noord. Dit zal 
onze blijvende aandacht houden. 
In dit laatste voortgangsbericht 
breng ik met genoegen verslag uit 
over de projecten.

Robert te Beest
Project- en wijkwethouder
Velsen-Noord

Brede School Velsen-Noord
De Brede School in Velsen-Noord is een 
bouwproject voor basisschool de Trian-
gel en de welzijnsactiviteiten van Stich-
ting Welzijn in Velsen-Noord. Ook wordt 
er een gymzaal gerealiseerd en worden 
de voorzieningen uitgebreid met onder 
andere een consultatiebureau en een 
verloskundigenpraktijk. De planning is 
om in het voorjaar van 2014 te starten 
met de bouw zodat in 2015 het gebouw 
gereed is.

Historie
College en raad hebben in juni 2011 
de visie, het programma/functies 
en de toekomstige plek voor de Bre-
de School vastgesteld. Nadat men 
al een eind op weg was met de plan-
vorming voor de toekomstige Bre-
de School, gericht op onderwijs en 
welzijnsactiviteiten voor kinderen, 
werden de plannen in de nacht van 
31 december 2011 doorkruist van-
wege de brand in het Wijkermeer-
centrum. Dit was aanleiding om op-
nieuw te kijken naar het programma 
van de toekomstige Brede School.

Op 22 mei 2012 heeft het college van 
B&W de voorkeur uitgesproken om 
een Brede School te ontwikkelen 
met  voorzieningen voor jongeren, 
volwassenen en ouderen.

Het gebouw
De planontwikkeling van de Bre-
de School is tot stand gekomen door 
intensieve samenwerking tussen 
Stichting Welzijn Velsen, Stichting 
Fedra en de gemeente Velsen. Het 

ontwerp is gemaakt door GAJ archi-
tecten. Bij het ontwerpen van het ge-
bouw is naast het functionele ge-
bruik in een vroeg stadium gekeken 
naar beheer en exploitatie van het 
gebouw. Tevens is gezocht naar mo-
gelijkheden om een gebouw te rea-
liseren waarbij de verschillende ge-
bruikers elkaars ruimtes gebruiken.

De hoofdentree van het gebouw be-
vindt zich op de hoek Wijkerstraat-
weg-Heirweg. Het schoolplein van 
de school ligt aan de rechterzijde van 
de school aan de Heirweg en sluit 
aan op het groen waardoor de speel-
mogelijkheden voor de kinderen zijn 
uitgebreid. Het parkeren en halen & 
brengen voor de ouders bevindt zich 
aan de zijde van de Wijkermeerweg. 

Milieubewust en energiezuinig bou-
wen is een doelstelling van de ge-
meente Velsen. In het gebouw zijn 
duurzaamheidsmaatregelen opge-
nomen.
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Sportpark Rooswijk
Nadat de gemeenteraad in 2011 
het schetsontwerp voor sportpark 
Rooswijk had goedgekeurd, is ge-
start met het uitwerken van het 
project. In januari 2013 is de aanne-
mer aan het werk gegaan. Er is be-
gonnen met de aanleg van het nieu-
we parkeerterrein en de inrit van 
het sportpark aan de Wittehekweg, 
de aanleg van het nieuwe honk- & 
softbalveld en het handbalveld. De 
bestaande voetbalvelden hebben 
nieuwe hekwerken en lichtmasten 
gekregen. 

Begin september 2013 is de eerste 
fase van het sportpark opgeleverd 

en in gebruik genomen. Op 14 sep-
tember is het sportpark feestelijk 
geopend door wethouder Annet-
te Baerveldt. De verenigingen had-
den een groot openingsfeest georga-
niseerd en hebben trots het nieuwe 
sportterrein gepresenteerd aan le-
den en buurtbewoners. 

In september is een deel van de ba-
rakken achter op het terrein ge-
sloopt, zodat in oktober het laatste 
deel van de rondgang kan worden 
aangelegd. Wanneer in het plantsei-
zoen 2013-2014 de nieuwe bomen 
en hagen zijn geplaatst, is het sport-
park echt helemaal klaar.

Bedrijven
Herstructurering
Bedrijven Wijkermeerweg
De Wijkermeerweg is nu een rom-
melige bedrijfsweg. Er is na een 
collegebesluit in maart 2013 met 
de aangrenzende bedrijven gespro-
ken over verandering van het be-
drijventerrein en van deze weg. 

De bedrijven kunnen straks het ter-
rein op en af via de recent gereali-
seerde Concordiastraat. Er is door 
de gemeente Velsen een schets ge-
maakt voor herinrichting van de 
Wijkermeerweg en omgeving. De 
tekening toont een fraaie nieuwe 
straat met 30 kilometer zone. Rich-
ting het Wijkeroogpark verandert 
de Wijkermeerweg in een fiets-
pad. De gehele omgeving is over-
zichtelijker met nieuwe bestrating 
en grasoppervlakken. Het plan is 
om de Vletterliedenstraat in tegen-
stelling tot eerdere plannen te be-
houden en nieuw in te richten met 
parkeerplaatsen voor de bedrij-
ven. Eind 2013 staat een voorlopig 
ontwerp op de planning waarna in 
2014 en 2015 gewerkt wordt aan de 
uitvoering.

Bedrijventerrein
De Grote Hout
Twee nieuwe bedrijfspanden ver-
rezen de afgelopen maanden op het 
zogenaamde carré van het bedrij-

venterrein Grote Hout. Gelijktij-
dig met de bouw van deze panden 
is een weg aangelegd dwars over 
het Carré. Deze nieuwe weg gaat 
Transportstraat heten.

Langs de Concordiastraat legden 
de nutsbedrijven nieuwe gas- en 
waterleidingen aan waarop de be-
drijven in het gebied aangesloten 
worden. Wij verwachten in dit deel 
van het bedrijventerrein de ko-
mende jaren meer gronden uit te 
gaan geven aan bedrijven.

In juni besloot de gemeenteraad 
van de gemeente Velsen om de zee-
kade van het bedrijventerrein zelf 
te laten herstellen. Als alles volgens 
plan verloopt kunnen de werk-
zaamheden aan de kade daadwer-
kelijk starten in de zomer van 2014. 
De gronden achter deze kade wil 
de gemeente in erfpacht gaan uit-
geven aan bedrijven met havenge-
bonden activiteiten. Deze moeten 
wel passen bij de milieurandvoor-
waarden die gelden op deze locatie. 

Tegelijk met de voorbereidingen 
voor het herstellen van de zeekade 
wordt in opdracht van de gemeen-
te gezocht naar geschikte kandida-
ten hiervoor.

Schetsontwerp
Wijkermeerweg
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Openbare ruimte/verkeer
Parkeren Wijkerstraatweg
Om het parkeerknelpunt aan de Wij-
kerstraatweg rondom de winkels te 
verbeteren komen er nieuwe par-
keerplaatsen in combinatie met het 
invoeren van een blauwe zone. De-
ze beperkte parkeerduur is een proef 
van een jaar. In de eerste helft van 
2013 is door de gemeente Velsen een 
voorlopig ontwerp gemaakt en met 
betrokkenen besproken. De jaren 
er voor is overleg met ondernemers 
gevoerd om tot een oplossing te ko-
men. Het ontwerp is inmiddels uit-
gewerkt en afgerond. De uitvoering 
met herbestrating is gepland in het 
eerste kwartaal 2014.

Groen & openbare ruimte
Het Wijkeroogplantsoen is af. Dit 
onderdeel van het Groen- en Water-
plan voegt veel groen toe aan de re-
gio. Er is eigenlijk een groter Wijker-
oogpark ontstaan door de opknap-
beurt. Na uitvoering is het herstel 
van de historische Scheybeeck in het 
internationaal vakblad voor land-
schapsarchitectuur Topos genoemd: 
“Een nieuwe, kunstmatige loop voor 
een stroompje in het Wijkeroogpark 
in Velsen, Nederland heeft de ver-
binding tussen het park en zijn om-
geving hersteld.” In samenwerking 
met Rijkswaterstaat is een unieke 
vishevel gerealiseerd, waardoor de 
Scheybeek uitmondt in het Noord-
zeekanaal.

In de Gildenbuurt is nieuwe bestra-
ting aangelegd. De kinderen gaan 
graag naar de vernieuwde speel-
plaats, in het midden van de buurt. 
Jongeren en kinderen kunnen te-
recht op de jongerenontmoetings-
plek bij de kruising Grote Hout of 
Koningsweg / Pontweg. Alle leeftij-
den kunnen elkaar ontmoeten in de 

opgeknapte groengebieden en speel-
plekken. De herinrichting van het 
laatste stukje Wijkerstraatweg volgt 
nog. Het ontwerp maakt onderdeel 
uit van de herstructurering van het 
bedrijventerrein Wijkermeerweg.

Vrachtverkeer
Na aanpassing van de Pontweg en de 
(her)plaatsing van de hoogte porta-
len is met ondernemers gesproken 
over de nieuwe route voor vracht-
wagens. Als resultaat hiervan is de 
bebording verbeterd en een infor-
matieve routekaart gemaakt en ver-
spreid. De overlast van vrachtver-
keer in de woonomgeving is nu sterk 

afgenomen. De route bij de Wrak-
kenweg is bekeken door verkeers-
kundigen van de gemeente Velsen 
en door hen besproken met Rijkswa-
terstaat. Een alternatieve route zou 
ten koste zijn gegaan van het Wijker-
oogpark en was daarom niet realis-
tisch. De bestrating is wel hersteld 
en Rijkswaterstaat verscherpt het 
waarschuwingssysteem om te hoge 
vrachtwagens ruim voor de tunnel 
om te leiden.

Fietsers en voetgangers
De fiets- en voetgangersbrug over 
de Velsertunnel is er gekomen – een 
veilige verbinding voor deze wegge-
bruikers. De sociaal onveilige tun-
nel onder het Gildenspoor is verwij-
derd. Er is een nieuwe fietsersover-
steek gemaakt over de Wenkebach-
straat. Deze wordt veel gebruikt. De 
verkeerslichten en detaillering zor-
gen voor een veilige oversteekmoge-
lijkheid over deze drukke weg. Dit is 
meteen een goede verbinding tussen 
de woningen in de Gildenbuurt en 
het nieuwe sportpark Rooswijk.

Woningen
Woonomgeving
Aan het Stratingplantsoen is een wo-
ningbouwproject gerealiseerd. In 
combinatie met de verbeterde open-
bare ruimte en de ontmoetingsplek 
is het een fraai woongebied gewor-
den.

De gemeente blijft samen met diver-
se partijen werken aan de leefbaar-
heid en woningverbeteringen. Hier-
bij kun je denken aan een nacht-
schouw om sociaal onveilige plek-
ken in beeld te brengen, het opknap-
pen van de omgeving van voormalig 
conferentiecentrum de Schouw en 
het verminderen van het energiever-
bruik van woningen. De leefbaarheid 
van Velsen-Noord blijft de aandacht 
houden van de gemeente Velsen. 

Bouwlocaties
Er zijn drie plekken in Velsen-Noord 
waar gebouwd kan worden, name-
lijk de twee locaties die vrij komen 
doordat de scholen samen gaan in 
de nieuwe Brede School , en de plek 

waar conferentieoord de Schouw 
heeft gestaan. 

Het stationsgebied Beverwijk is 
eerder als bouwlocatie aangegeven 
maar valt nu niet meer binnen de Ge-
meente Velsen doordat de gemeen-
tegrens is aangepast. De gronden 
zijn overgedragen aan de gemeente 
Beverwijk. 

De huidige schoollocaties komen 
vrij in de tweede helft van 2015. Een 
nieuwbouwplan of ander gebruik 
van de panden is nu nog niet aan de 
orde. Het zijn wel plekken in Velsen 
Noord waar in de toekomst nieuw-
bouw mogelijk is. 

De gemeente Velsen verkent de mo-
gelijkheden voor een herontwikke-
ling van de locatie de Schouw maar 
er is vanwege het particulier eigen-
dom, de aanwezigheid van hoofd-
leidingen en de moeizame woning-
markt nog geen financieel haalbaar 
plan ontstaan.
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1 Aanleg Rollantplantsoen

2 Herinrichting pleintje Geelvinckstraat / Melklaan 

3 Planontwikkeling stationsgebied Beverwijk (voormalig Ankie's hoeve)

4 Terugdringen van wateroverlast

5 Vervanging (gedeeltelijk) riolering en parkeren Van Kalkarstraat en omstreken

6 Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan en Meerweidenlaan 

7 Rioleringswerkzaamheden tussen Melklaan, Wijkerstraatweg en Wijkeroogstraat

8 Herinrichting en vervanging riolering Gildenbuurt

9 Herinrichting Grote Hout of Koningsweg (zuidelijk deel)

10 Herprofilering van de Staalhavenweg 

11 Aanpassing kruispunt van de Concordiastraat en de Pontweg

12 Aanleg van het tweede deel van de Concordiastraat 

13 Reconstructie Basisweg

14 Onderzoek verbeteren routering te hoog vrachtverkeer (Wrakkenweg)

15 Ontsluiting naar Van Gelder Recycling (nieuwe Corverslaan)

16 Herinrichting van de Pontweg

17 Herinrichting van de Wijkerstraatweg nabij Rollantplantsoen

18 Verlengde Wijkermeerweg wordt fietspad

19
Aanleggen verbindingsweg t.b.v. bedrijven Concordiastraat - Wijkermeerweg (Vlet-
terliedenstraat)

20 Hoogteportaal Grote Hout- of Koningsweg

21 Aanleg fiets- en voetgangersbrug over Velsertunnel

22 Aanleg westelijke randweg door provincie Noord-Holland

23 Aanleg extra fietsverbinding met Beverwijk (Emplacementsweg)

24 Onderzoek realisatie extra parkeerplaatsen centrum

25 Onderzoek naar de haalbaarheid van het verplaatsen van het Gildenspoor

26 Onderzoek naar verplaatsing entree Nuon (relatie met nr. 25)

27 Afsluiten tunneltje Melkpad

28 Herinrichting Wijkeroogplantsoen

29 Herinrichting volkstuinen en omgeving

30 Aanleg nieuwe brug naar Wijkeroogpark

31
Aanpassen startdocument (bestemmingsplanprocedure) locatie de Schouw n.a.v. 
participatietraject

32 Oplevering woningen Geelvinckstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)

33 Oplevering woningen Ladderbeekstraat (awv Eigen Haard i.s.m. Bouwfonds)

34
Onderzoek mogelijkheden herstructurering woningvoorraad in samenwerking met 
corporaties (niet als nummer op de kaart)

35
Opstellen startdocument (bestemmingsplanprocedure) Brede School i.s.m. 
gebruikers (programma, ontwerp, exploitatie)

36 Herstructurering Sportpark Rooswijk

37 Realiseren weekmarkt

38 Herinrichting Stratingplantsoen inclusief speelvoorziening

39 Plan herstructurering Wijkermeerweg en bedrijfsaneringen

40 Gronduitgifte Grote Hout

41 Aan- en verkoop stuk grond Eendrachtsstraat 

42 Herstraten Wijkerstraatweg nabij winkels

43 Omzetten hoogteportaal van de Wijkerstraatweg naar Wijkermeerweg

44 Aanleg 150 kV leidingen Liandon + vervangen riool Stratingplansoen

45 Aanpassen/verplaatsen oversteek fietsers Wenckebachstraat

Hieronder is het programma in een tabel samengevat. De nummers 
van de lijst corresponderen met de nummers op de kaart. Zo ziet 
u in één oogopslag welke projecten er in uw omgeving nog in 
uitvoering zijn. Dit is een sterke vereenvoudiging van de voortgang 

omdat de projecten die nog in uitvoering zijn meestal langlopend 
zijn. Projecten zoals het verbeteren van de woningvoorraad of de 
gronduitgifte in Grote Hout kennen een uitvoeringstijd van meer 
dan vijf jaar. 
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Project in uitvoering

Project gereed

2014 en 
het vervolg
Sterke wijk
Het programma Frisse Wind in Vel-
sen-Noord is vrijwel afgerond.  Vol-
gend jaar gaan de laatste onderdelen 
in uitvoering zoals de Brede School 
en de Wijkermeerweg en omgeving.
Er zijn enkele projecten die zich over 
meerdere jaren uitstrekken zoals de 
bouwlocaties, de gronduitgifte Gro-
te Hout en de verbetering van de wo-
ningvoorraad.

Dat er veel is verbeterd in Velsen-
Noord is mede te danken aan de gro-
te inzet van bewoners en bedrijven. 
Ook dankzij provinciale subsidie 
heeft de gemeente Velsen geld en tijd 
extra gekregen om suggesties samen 
met bewoners en bedrijven uit te 
werken tot prachtige plannen en de-
ze ook daadwerkelijk te realiseren, 
mede door haar eigen onderhouds-
budgetten
in te zetten.

Complimenten zijn op hun plaats 
voor de OVVN (ondernemersvereni-
ging van Velsen-Noord), het wijk-
platform, de vrienden van Velsen-
Noord en het wijkteam. De betrok-
ken en kritische bewoners geven re-
den op optimistisch te zijn over de 
toekomst van deze kern. Inwoners 
bepalen immers voor een belangrijk 
deel de leefb aarheid. De gemeen-
te Velsen gaat er van uit dat de inzet 
en betrokkenheid van alle partijen 
wordt gecontinueerd.
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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, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare 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 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 9 
november 2013 tot en met 15 no-
vember 2013  de volgende aan-
vragen hebben ontvangen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

I
IJmuiden 
Planetenweg 276 9000, oprichten 
kiosk (11/11/2013) w13.000465; 
Engelmundusstraat 5, plaatsen dak-
opbouw (14/11/2013) w13.000476;
Oosterduinplein 15, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(14/11/2013) 
w13.000475.

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 196, vervangen er-
ker en begane grond vloer en door-
breken tussenmuur (13/11/2013) 
w13.000472;
Hagelingerweg 78, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(12/11/2013) 
w13.000463.

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 59, bekleden van 
gevels (12/11/2013) w13.000464;
Duinweg of Duivelslaan 33, ver-
groten woning (11/11/2013) 
w13.000468.

Driehuis
Geen mededelingen

Velserbroek
Zwanebloemplantsoen 60, kappen 
3 bomen (13/11/2013) w13.000470;
De Zeiler 124, legaliseren contai-
nerberging en opslag haardhout 
(11/11/2013) w13.000467;
De Zeiler 104, legaliseren overkap-
ping (11/11/2013) w13.000466;
De Zeiler 66, plaatsen erfafschei-
ding (12/11/2013) w13.000469;
Zwanebloemplantsoen ong., kappen 
2 bomen (13/11/2013) w13.000473;
Botter 26, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achtergevel)(10/11/2013) 
w13.000461.

Velsen-Noord
Wijkeroogpark, kappen 10 bomen 
(13/11/2013) w13.000474.

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 arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

Santpoort-Noord
Rijksweg 236, aanleggen paarden-
bak (19/09/2013) w13.000364.

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) ge-
durende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zo-
als college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-

lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen wor-
den aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. 
De verzenddatum van het besluit 
is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Verbrande Vlak ong., kappen 3 bo-
men (18/11/2013) w13.000458;
Tussenbeeksweg 16, plaatsen dakop-
bouw (13/11/2013) w13.000408;
Gurvenlaan ong., kappen 3 bomen 
(18/11/2013) w13.000460;
Eenhoornstraat 2, kappen 37 bomen 

(13/11/2013) w13.000363;
Planetenweg ong., kappen 2 bomen 
groenstrook naast clubgebouw SVIJ  
(18/11/2013) w13.000457.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 2, onder-
houd en restauratie Impluvium Wes-
terveld (18/11/2013) w13.000294 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 22, kappen 
boom (19/11/2013) w13.000462.

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Oostlaan 1, kappen 2 bomen 
(18/11/2013) w13.000451;
Banenkamp 1, kappen boom 
(19/11/2013) w13.000438;
Dammersweg 15, legaliseren er-
fafscheiding/hek (15/11/2013) 
w13.000343.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

IJmuiden
Strand IJmuiden aan Zee, strand-
zeilwedstrijden op 4 en 18 januari 
2014, 1 en 15 februari 2014 en 1, 15, 
29 en 30 maart 2014, strandzeilwed-
strijden op het strand van IJmuiden 
aan Zee (14/211/2013) u13.010137.
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Ontwerp-wijzigingsplan “PWN Velserbroek”

Ontwerp Actieplan geluid 2013 - 2018

Burgemeester en wethouders van 
Velsen zijn voornemens een wijzi-
gingsplan vast te stellen voor de 
uitbreiding van het PWN kantoor 
aan de Rijksweg in Velserbroek. 
In het bestemmingsplan “Bedrij-
venterrein Velserbroek” is een 
binnenplanse wijzigingsbevoegd-
heid opgenomen om het bebou-
wingspercentage te verhogen.

Krachtens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4 van de Algemene wet be-
stuursrecht, ligt het ontwerp-wij-
zigingsplan PWN Velserbroek (idn: 
NL.IMRO.0453.WP1304PWNVEL-
SERBR1-O001), voor een ieder met 
ingang van 22 november 2013 gedu-
rende zes weken  ter inzage. 

Het ontwerp-wijzigingsplan en 
daarop betrekkinghebbende onder-
zoeken/rapportages is in te zien bij 

de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is 
van maandag tot en met vrijdag ge-
opend van 09.00 uur tot 16.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 uur 
tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerp-wijzigings-
plan in te zien bij de centrale biblio-
theek, Dudokplein te IJmuiden. Het 
wijzigingsplan is tevens te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende de termijn dat het ont-
werp-wijzigingsplan ter inzage ligt, 
kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp ken-
baar maken. Indien u dit schriftelijk 
doet kunt u de zienswijzen richten 
aan het college van B&W  van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met de heer H. 
Kloosterman of de heer P. Blom (te-
lefoon 0255-567200). 

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij een ‘ontwerp Actie-
plan geluid IJmondgemeenten’ 
hebben vastgesteld als bedoeld in 
artikel 11.12 Wet milieubeheer. Het 
plan ligt vanaf 22 november 2013 
voor eenieder ter inzage bij Mi-
lieudienst IJmond. Eenieder kan 
een zienswijze over het ontwerp 
Actieplan naar voren brengen.

De verplichting tot het opstellen van 

een Actieplan geluid is opgenomen 
in de Wet milieubeheer en vloeit 
voort uit de Europese Richtlijn Om-
gevingslawaai. Het Actieplan is ge-
baseerd op de geluidsbelastingkaar-
ten over het jaar 2011 die in het na-
jaar van 2012 zijn vastgesteld. De ge-
luidsbelastingkaarten geven inzicht 
in de geluidsbelastingen van weg-, 
rail-, industrie- en luchtvaartlawaai. 
Het Actieplan is gericht op de evalu-
atie en het beheersen van het omge-
vingslawaai waaraan mensen wor-

den blootgesteld. Tegen de vaststel-
ling van het definitieve Actieplan ge-
luid is geen bezwaar of beroep moge-
lijk.

Het ontwerp Actieplan geluid 
ligt met ingang van 22 november 
2013 gedurende zes weken ter in-
zage bij de receptie van het stad-
huis van Velsen en bij Milieudienst 
IJmond,Stationsplein 48b te Bever-
wijk op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervi-
sielegging kan eenieder schriftelijk 
dan wel mondeling zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen kenbaar gemaakt wor-
den bij Milieudienst IJmond, Post-
bus 325, 1940 AH Beverwijk, on-
der vermelding van “Zienswijze ont-
werp Actieplan geluid”. Voor monde-
linge zienswijzen kunt u telefonisch

Raadsplein 28 november 2013 
Op 28 november 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijde-
lijke locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) 
aan de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Voortgang kwaliteitsimpuls Winkelcentrum IJmuiden

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017  “Cultuur kleurt 
het Leven”

3: Ruimte 3
19.30-21.00  Kadernota Verbonden Partijen
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00    Wijziging Gemeenschappelijke Regeling De Meergroep in 
  Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt 

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Presentatie Velsen in cijfers

6: Ruimte 3 Vrijgeven middelen Kustinformatiecentrum 
21.30-23.00 

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken m.u.v. sessie 5. Om in te spreken 
kunt u zich tot uiterlijk woensdag 27 november 16.00 uur aanmelden bij de 
Griffie, tel. 0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en 
de bibliotheek van Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website raad.
velsen.nl

Een reportage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering 
op Seaport TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl




