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Meedenken over verkeer en parkeren

Kom naar een inloopavond bij u in de buurt!
De gemeente Velsen start met
het maken van een nieuw Lokaal
Verkeers- en Vervoerplan (LVVP)
voor de periode 2018 - 2030. Zij
is benieuwd naar uw ervaringen en
ideeën. Velsen heeft daarom diverse inloopavonden georganiseerd.

Rema Mohe Aldeen

‘Mijn kinderen zijn veilig’
Vluchtelingen die in Nederland
mogen blijven (statushouders),
zijn vaak onbekend. Wie zijn deze mensen? Vandaag het laatste
verhaal uit een serie van drie van
een van de nieuwe inwoners van
Velsen.

Mijn gezin en ik hadden het goed in
Syrië, in Damascus. Mijn man werkte bij een grote Duitse fabriek waar
onder andere wasmachines werden gemaakt. Maar de oorlog kwam
steeds dichterbij. Er waren veel
bombardementen. Toen de fabriek
werd gebombardeerd, was er geen
werk meer.
Bij een ander bombardement vielen
de bommen vlakbij ons. Twee buurvrouwen kwamen daarbij om. Ook
ons huis werd geraakt. Toen moesten we weg. We wilden later terug
gaan om het huis te repareren, maar
de kinderen waren te bang en durfden er niet meer heen.
Het was erg gevaarlijk in Damascus. We zijn toen naar familie gegaan in Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. De familie had ook
gezorgd voor werk voor mijn man.
We probeerden een vergunning te
krijgen om te mogen werken en te
blijven, maar dat lukte niet met Syrische papieren. Mijn man is terug
gegaan naar Syrië om daar de goede
papieren te krijgen. Hij moest wachten en elke drie maanden veel geld
betalen om op de lijst te staan. Dat
heeft veel gekost, maar het is niet
gelukt.

Het heeft twee jaar geduurd. Al die
tijd konden mijn kinderen in Dubai niet naar school of naar de dokter. Mijn dochter huilde als ze andere kinderen naar school zag gaan. We
hebben toen sieraden verkocht en al
het geld bij elkaar gelegd. Zo betaalden we de reis van mijn man naar
Europa.
Mijn man heeft in Nederland een leven opgebouwd. Hij kreeg een huis
in IJmuiden en heeft hier ook een
baan. Op 10 september 2015 konden
mijn kinderen en ik ook komen. Dat
was een mooie dag: na 11 maanden
waren we weer bij elkaar.

Ideeën en/of ervaringen met betrekking tot bereikbaarheid (voor auto’s,
ﬁetsers voetgangers en overige weggebruikers), parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid
en openbaar vervoer zijn van harte
welkom. Deze zijn belangrijk voor het
bepalen van de gemeentelijke ambities, die vervolgens worden omgezet
naar concrete projecten en acties. In
het LVVP wordt ook het (aangepaste)
parkeerbeleid opgenomen.
Tijdens de inloopavond kunt u aangeven hoe u de verkeer-, parkeer-en
vervoerssituaties in uw omgeving ervaart. Wij zijn benieuwd naar antwoord op de volgende vragen:
1. Waar is een verkeer- en/of parkeerprobleem?
2. Wat is het verkeer- en/of parkeerprobleem?

3. Voor wie is het een verkeer- en/of
parkeerprobleem?
4. Wie veroorzaakt het verkeer- en/
of parkeerprobleem?
Ook vragen wij u om ‘in de glazen
bol te kijken’: hoe denkt u dat u zich
over 20 jaar verplaatst met in het
achterhoofd de toenemende druk
op het wegennet? Wellicht een lastige vraag, maar van groot belang
om plannen voor de toekomst op te
stellen.
Er wordt uitsluitend kaartmateriaal en ander informatie meegebracht, die betrekking hebben op
de dorpskern, waar de bijeenkomst
wordt gehouden. Voor de kernen
Velsen-Noord, IJmuiden-Noord en
IJmuiden-West, IJmuiden-Zuid,
Duinwijk, Driehuis en Velsen-Zuid
zijn al inloopavonden gehouden.
De bijeenkomst voor Velserbroek
vindt op 12 december van 19.30
tot 21.00 uur plaats in het Polderhuis en voor Santpoort-Noord en
Santpoort-Zuid op 13 december
van 19.30 tot 21.00 uur in De Wildeman.

Uit het college

Ik moet erg wennen aan het weer
in Nederland. Er zijn soms vier seizoenen in één dag. Drie dagen in de
week ga ik naar school om Nederlands te leren. Lezen gaat goed, maar
de grammatica is zo moeilijk. Maar
het lukt goed om met anderen te praten. Bijvoorbeeld in de winkel, met
korte zinnen en af en toe een Engels
woord en veel lachen. Ik doe vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis bij
de kapsalon. Dat vind ik leuk, want in
Syrië was ik kapster.
Mijn zussen wonen op andere plekken in Europa en het Midden-Oosten, dus mijn familie is ver weg. Ik
hoop dat mijn vader en moeder in de
toekomst op bezoek kunnen komen.
De kinderen hebben het hier naar
hun zin. Het is hier veilig en ze gaan
naar school. Ze hebben hier betere
kansen op een goed leven. (foto: Hyder Aljezairi)

• De gemeente wil het Pontplein opnieuw inrichten. Dit om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Ook wil zij de toegang tot
IJmuiden anders vormgeven, passend bij de rauwe schoonheid en de
typische kenmerken van IJmuiden.
Bovendien wordt gekeken hoe het
vervoer over water kan worden ge-

stimuleerd. Het is de bedoeling, dat
het ontwerp in samenspraak samen
met inwoners en partners wordt gerealiseerd. De voorbereiding start
binnenkort, hiervoor heeft het college budget beschikbaar gesteld.
Meer informatie op www.velsen.nl/
gemeenteraad.
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Velsen op Koers verbindt
inwoners van Velsen
Ken je dat gevoel? Je rijdt door
je straat en je denkt, wat zou
het leuk zijn om samen met mijn
buurtbewoners onze straat wat
op te knappen of een moestuin te beginnen. Of, wat zou
het leuk zijn als er in de wijk een
plek is waar ik andere wijkbewoners kan ontmoeten en samen een kopje koffie kan drinken. Maar waar begin je als je zo
een idee hebt?

vinden op de website www.velsenopkoers.nl. Maar er ontstaan nog
steeds nieuwe ideeën via Velsen op
Koers. Remco verbindt inwoners
met goede ideeën aan elkaar. Zodat
ze samen het idee ook daadwerkelijk uit kunnen voeren. Ook zorgt
Remco voor het contact met de gemeente. Als je iets wilt ondernemen in de openbare ruimte is het
vaak van belang om de gemeente
te betrekken. Remco weet de weg.

Ideeën melden via Velsen op
Koers
Meestal ga je over tot de orde van
de dag en zakt het idee weer weg.
Maar dat is zonde. Er zijn misschien andere inwoners die hetzelfde idee hebben. Of inwoners
die enthousiast worden van jouw
idee. Samen wordt het wellicht
mogelijk om die droom werkelijkheid te maken. Als je zelf iets wilt
doen, kun je dit idee melden op
Velsen op Koers. Daar ontmoet je
digitaal andere inwoners die iets
voor de gemeenschap willen doen.
Velsen op Koers biedt een platform voor samenwerking tussen
inwoners en tussen inwoners en
de gemeente.

Ook informatie over de gemeente
Op de website van Velsen op Koers
kun je ook veel lezen over waar
de gemeente mee bezig is. Tijdens de burgertop bleek dat inwoners dit onvoldoende weten. Velsen op Koers probeert hier een bijdrage aan te leveren. Door berichten van de facebookpagina van de
gemeente te delen via Velsen op
Koers. Maar ook door over belangrijke plannen van de gemeente te
berichten op de website. Bijvoorbeeld over de dienstverlening van
de gemeente en over de Strategische Agenda.

Wat is Velsen op Koers?
Velsen op Koers bestaat uit een
website, een Facebookpagina en
een ‘burgerbeest’ Remco Glas.
Remco heeft begin dit jaar de Burgertop van Velsen georganiseerd.
Dat was ook het startpunt van Velsen op Koers. Uit de burgertop
zijn verschillende ideeën naar voren gekomen, die nu worden uitgevoerd. Informatie hierover is te

Waar kun je terecht als je iets
wilt?
Voor meer informatie over Velsen
op Koers kun je terecht op www.
velsenopkoers.nl. Ideeën of initiatieven kun je delen via de facebookpagina van Velsen op Koers,
www.facebook.com /velsenopkoers/ of via de community www.
facebook.com/groups/velsenopkoers. Je kunt ook altijd bellen met
Remco Glas: 06-53934504. (foto:
Machiel Kraaij Fotograﬁe).

Wist u dat?

In Velsen steeds meer
samenwerking ontstaat?
Afgelopen maandag 27 november dachten 70 mensen mee over
hoe we Velsen nóg aantrekkelijker
kunnen maken, hoe iedereen in
onze gemeente sociaal en maatschappelijk mee kan doen en hoe
we de kansen voor het klimaat het
beste kunnen benutten. Uiteraard
in samenspel.

Dit gebeurde tijdens het 2e Velsens
Forum. Het Velsens Forum is een
partnerbijeenkomst die de gemeente twee keer per jaar organiseert. De
deelnemers zijn vertegenwoordigers
van organisaties, instellingen, ondernemingen, onderwijs en wijkplatforms uit Velsen.
Broedplaats voor ideeën
De deelnemers verspreidden zich
over vier ‘pleinen’ met elk een ander thema, namelijk: Aantrekkelijk Velsen, In Velsen doet iedereen
mee, Kansen voor en met klimaat
en In samenspel. Op het ‘plein’ konden ze elkaar ontmoeten en ideeën
uitwisselen en succesvolle projecten of kansrijke initiatieven inbrengen. Op het Klimaatplein werd bij-

voorbeeld gezegd: ‘Ga voor een meer
wijkgerichte aanpak om mensen enthousiast te maken voor duurzaamheid’. Een voorbeeld is ‘tegels uit de
tuin en groen erin’, om teveel aan water beter af te kunnen voeren en hitte in de stad tegen te gaan. De partners bespraken ook met elkaar welke vruchtbare samenwerkingen mogelijk zijn.
Strategische Agenda
Want samenwerking en nieuwe allianties zijn nodig om de opgaven in de
Strategische Agenda 2020 te realiseren. De gemeenteraad heeft die agenda in mei jl. goedgekeurd en daar ook
geld voor beschikbaar gesteld. De komende jaren zetten we met elkaar de
schouders onder deze opgaven.
Meer informatie
Heeft u plannen, concrete projecten of initiatieven die Velsen vooruit helpen op een van deze opgaven?
Mail: teamstrategischeagenda@velsen.nl. Strategische Agenda lezen?
http://velsen.instantmagazine.com/
gemeente-velsen/strategische-agenda-velsen. (foto: Ko van Leeuwen).
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Veiligheid bij scholen
Hoe (on)veilig is het verkeer bij
de Parnassiaschool? En wat kunt
u doen om dat veiliger te maken
voor uw kind? Daar zijn leerlingen
van groep 8 en de verkeerscommissie van de Parnassiaschool deze week mee bezig, samen met
de wijkagent en het team handhaving van de gemeente Velsen.

De leerlingen en de handhavers leggen ’s morgens en ’s middags graag

uit hoe gevaarlijk het is als er een auto op de stoep geparkeerd staat, of
als je op de stoep ﬁetst. Ook stilstaan
bij een verbodsbord, en uitstappen
aan de kant van de straat komt vaak
voor en leidt tot ongelukken, soms
heel ernstig. De leerlingen weten dat
heel goed. En de handhavers vertellen het u liever dan dat ze u een boete moeten geven! Help mee en maak
het verkeer bij school veiliger! (foto:
gemeente Velsen)

Vernieuwde De Noostraat
Wethouder Floor Bal en Rogier van der Laan, directeur van Woningbedrijf
Velsen schudden elkaar de hand nadat zij de eerste gevel van de vernieuwde
De Noostraat hebben onthuld. Woningbedrijf Velsen renoveert de bestaande woningen zeer grondig. Er komen 81 goed geïsoleerde woningen met label A+ terug. In de woning is alles nieuw (badkamer, keuken, toilet), ook een
nieuwe indeling. De woningen hebben een lift en een galerij aan de achterzijde. Bergingen zijn via een hellingbaan goed bereikbaar met ﬁets/elektrische ﬁets. Vroeger was dit erg lastig om deze de trap op te krijgen. De woningen zijn straks dus geschikt voor senioren en mensen met een beperking. (foto: Reinder Weidijk)

Gezellig buurtcafé
Thuis in de Rivierenbuurt
Op woensdag 22 november jl.
kwamen bijna 50 bewoners uit de
Rivierenbuurt naar het buurtcafé
Thuis in de Rivierenbuurt.

In woonzorgcentrum Velserduin in
IJmuiden werden ideeën uitgewisseld over wat bewoners nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te
kunnen blijven wonen. De gesprekken gingen over de thema’s gezond-
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heid, woningen, recreëren en ontmoeten in de buurt. Sommige voorstellen kunnen snel worden uitgevoerd, voor andere ideeën is meer
tijd nodig. Met elkaar bekijken we
hoe we dat gaan doen.
Het was een gezellig buurtcafé met
enthousiaste bewoners en waardevolle ideeën! (foto: gemeente Velsen)

Het oude dekzeil levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we grote zeilen recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Sessies donderdag 7 december 2017

Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur.

Volg de raad
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. Open de raadskalender en klik vervolgens op de datum van deze vergadering. 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 griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe
neemt dan nog contact met u op.
Agenda
Integratie en participatie van statushouders
Het college informeert de raad over de voortgang van de activering van statushouders, waarbij aandacht zal zijn voor de realisatie van de taakstelling
2016-2018. Vervolgens bespreekt het college met de raadsleden de wijze
waarop binnen het sociaal domein de integratie en participatie voor statushouders verloopt. Samenwerkingspartners (zoals werkgevers, onderwijs en
GGD), die een bijdrage leveren aan de integratie en participatie, nemen deel
aan de sessie. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Bestemmingsplan IJmuiden-Oost
Er is een nieuw bestemmingsplan IJmuiden-Oost opgesteld. Het gebied begrenst het Noordzeekanaal, de oude spoorlijn/HOV tracé, het duingebied en
de westzijde van het stadspark. Inwoners konden reageren op het ontwerpbestemmingsplan IJmuiden-Oost. Hierop zijn reacties ingediend. Een aantal reacties is verwerkt in het bestemmingsplan. Schoonenbergzaal: 19.3020.15 uur.
Aanpassing Parkeernormenbeleid 2015
In het gemeentelijk Parkeernormenbeleid 2015 staat hoeveel parkeerplaat-

sen er moeten komen bij nieuwbouw. Hiermee voorkom je parkeeroverlast.
Nu blijkt dat de parkeernormen bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen niet altijd toepasbaar zijn. In een groot deel van het verouderde bezit
van de woningcorporaties is de omliggende ruimte te beperkt om te voldoen
aan de parkeernormen en is er geen geld voor bijvoorbeeld ondergrondse
parkeervoorzieningen. Daarom is het wenselijk om de nota zo aan te passen dat bij sloop-nieuwbouw van sociale huurwoningen alleen voor de extra
nieuwe woningen moet worden voldaan aan de parkeernormen. Voordat het
college een besluit neemt over deze wijziging wil het college eerst afstemmen met de gemeenteraad. Schoonenbergzaal: 20.15– 21.00 uur
Nota Gezondheidsbeleid
In januari 2018 ontvangt de raad van het college de Regionale Nota Gezondheidsbeleid en een aanvullende paragraaf voor Velsen. Hierop vooruitlopend vraagt het college aan de raad suggesties te geven voor de Velsense paragraaf.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Toekomstperspectief Kust
De visie “Toekomstperspectief Kust” (TPK) geeft aan op welke delen wel
en welke delen niet recreatieve bebouwing zou moeten worden toegestaan langs de Noord-Hollandse kust. De visie is opgesteld door de Provincie Noord-Holland. Ondernemers, natuur- en andere belangenorganisaties
hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de visie. Het college vraagt
de raad om opmerkingen op het stuk te geven. Het college zal deze opmerkingen meenemen bij de deﬁnitieve totstandkoming van het Toekomstperspectief Kust. Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur.
Innovatiefonds MKB Velsen
De innovatiekracht van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) bepaalt de groei
van de economie en de werkgelegenheid. Met het Innovatiefonds MKB Velsen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en ondernemers uit het
MKB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken
en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het fonds is gericht op product-, dienst- en procesinnovaties geïnitieerd vanuit het MKB gelieerd aan
de maak- en onderhoudsindustrie. Om tot een innovatiefonds te komen is
eerder geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad
om in te stemmen met de uitgangspunten om tot een subsidieregeling te komen voor het Innovatiefonds MKB Velsen en een bedrag van € 2.000.000,vrij te geven voor het Innovatiefonds MKB Velsen. Rooswijkzaal: 21.3023.00 uur.

Mededelingen
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 9 november 2017 vastgesteld:

verordening Onroerende-zaak belastingen 2018
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2018
verordening Hondenbelastingen 2018
verordening Rioolheﬃngen 2018
verordening Afvalstoﬀenheﬃng 2018
verordening Precariobelasting 2018
verordening Toeristenbelasting 2018
verordening Watertoeristenbelasting 2018
Legesverordening 2018

verordening Marktgelden 2018
verordening Standplaatsgelden 2018
verordening Lijkbezorgingsrechten 2018
verordening Parkeerbelasting 2018
Aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2018
Ter inzage
De tekst van verordening is in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd.
Een uitdraai van het elektronisch gemeenteblad is in te zien bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis. De verordening wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét
startpunt voor al uw vragen over
de gemeente Velsen. Hier vindt u
meer informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare
ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag
van 08.00 uur 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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een
vraag? Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 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 bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het gemeentehuis is een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen 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 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: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 18
november 2017 tot en met 24 november 2017 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
Wijk aan Zeeërweg 99, plaatsen dakkapel (21/11/2017) 30307-2017;
Leeuweriklaan 15, vernieuwen dakopbouw (21/11/2017) 30385-2017.

Velsen-Noord
Melklaan 26, oprichten wimpersalon (20/11/2017) 30289-2017.
Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 28, vervangen dakkapel, plaatsen erker
(18/11/2017) 30131-2017;
Bloemendaalsestraatweg
ong.
(Blekersduin), kappen 6 bomen
(20/11/2017) 30301-2017;
Wüstelaan 10, verbouwen schuur
(20/11/2017) 30270-2017.
Santpoort-Noord
Kieftendellaan 20, kappen boom
(23/11/2017) 30646-2017.

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
Industriestraat 20, realiseren kantoor in een opbouw (22/11/2017)
26193-2017;
Zwaanstraat 18, dichtzetten inpandig balkon (22/11/2017) 25837-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Langevlak 3, plaatsen twee zijwanden met dak (24/11/2017) 295252017.

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 voorzie-

ningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, 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
IJmuiden
Willem Barendszstraat 2, plaatsen
dakopbouw (21/11/2017) 277072017;
Stephensonstraat 74, legaliseren
bovenwoning (24/11/2017) 259082017.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 77, uitbreiden zolderverdieping (vergroten woning)
(20/11/2017) 27779-2017;
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woning in drie woningen
met praktijkruimte (21/11/2017)
19458-2017;
Groenelaantje 6 0034, legaliseren
berging (22/11/2017) 25853-2017;
Kruidbergerweg 22, plaatsen dakopbouw (24/11/2017) 27582-2017.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
ong.
(Blekersduin), kappen 6 bomen
(23/11/2017) 30301-2017.
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat 23, aanpassen
compartimentering (20/11/2017)
23272-2017.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Velsen-Zuid
Stationsweg 71, kappen
(24/11/2017) 28505-2017.

boom

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
IJmuiden
Verkoop snacks op donderdag
en vrijdag, locatie Planetenweg
ter hoogte van 76A, (20/11/2017)
28701-2017;
Verkoop vis op zaterdag, locatie:
Planetenweg ter hoogte van nummer 76A, (27/11/2017) 28078-2017.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze in-

Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

Rondleiding
Beeckestijn

IJmuiden - De hofstede Velserduijn is ooit rond het begin van de 17de eeuw begonnen als boerderij aan het zogenaamde Velserduijn. De boerderij stond op de hoek Maasstraat/Eemstraat.
IJmuidenaar Anton Wijker maakte er
een maquette van, deze is nu
te zien in de etalaga van The
Readshop op het Marktplein.
Na diverse eigenaren en veranderingen komt het in 1794 in
bezit van Hendrika Smit, sinds
1774 weduwe van Jan Wils de
Jonghe. Zij laat ook veranderingen aanbrengen en verkoopt
de hofstede voor 12000 gulden aan haar dochter Cornelia
Maria die dan getrouwd is met
François Gerard Beeldsnijder.

Zij laat de veranderingen aanbrengen die we zien op de enig
bekende foto uit 1907 van vlak
voor de sloop. De voorgevel is
opgetrokken in neoclassicistische stijl die toen al in zwang
was. De achtergevel is een interpretatie na grondig onderzoek. Omdat de hofstede een
zomerverblijf was (van april/mei
tot september/oktober) had het
zowel aan de voorkant als achterkant luiken. De interpretatie
van de maker van de maquette is dat de luiken aan de voorzijde in die periode verwijderd
werden om de gevel ten volle te
kunnen bewonderen.
De maquette is te zien in de
etalage van The Readshop aan
het Marktplein in IJmuiden.

Velsen-Zuid - Zondag 3 december kunnen belangstellenden meedoen aan een informatieve rondleiding door
huis en tuinen van Beeckestijn. Onder leiding van een
enthousiaste gids wordt u
meegenomen op een wandeling door thuis en tuin en
leert u dingen over Beeckestijn waar een argeloze wandelaar van verstoken blijft. De
rondleiding begint om 14.00
uur en zal ongeveer een uur
tot anderhalf uur van uw tijd
vergen. Deelname kost 7 euro per persoon inclusief bezoek aan de tentoonstelling
‘Parabool’ in de kamers van
het hoofdhuis. Aanmelden
kan via: info@buitenplaatsbeeckestijn.nl of ter plaatste aan de kassa. (foto: aangeleverd)

Familie & Vriendentoernooi BC Velsen
Velsen - Zondag 26 november vond het 40e Familie &
Vriendentoernooi van BC Velsen plaats. Dit maal in Sporthal Oost, maar dat mocht de
pret niet drukken.
Om 09.00 uur ging dit jaarlijkse toernooi van BC Velsen van start. Door jong en
oud, badmintonners en nietbadmintonners, werd er volop de hele dag gespeeld. Er
werd wisselend gespeeld bij
het normale badmintonnet,
het middelhoge volleybalnet en het hoge verblindende net. Ruim 95 spelers de-

den dit maal mee. De gezelligheid en sportiviteit stonden ook dit jaar weer voorop. De dag werd rond 18.00
uur afgesloten met overheerlijke prijzen en een afsluitend
drankje. Dit toernooi werd dit
jaar voor de 25ste keer georganiseerd door Kees Mulder.
Dit geweldig in elkaar gezette
toernooi werd dit jaar helaas
voor het laatst door de huidige toernooicommissie Christy,
Nicole, Robin en Kees georganiseerd. Nogmaals hartelijk
dank voor jullie toewijding en
inzet de afgelopen jaren.

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze inPlan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg (idn: NL.IMRO.0453.BP0809ORIONWEG1-O001) ligt met ingang van 1 december 2017 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden en
in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. Daarnaast is het plan
digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Dit doet u door een brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding
van zienswijze bestemmingsplan Orionweg, of per e-mail aan ro@velsen.nl.
Vergeet daarbij niet uw adres te vermelden. Voor het indienen van mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar,
de heer S.F. van Putten, via telefoonnummer 0255-567200.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt binnen de gemeente Velsen in de kern IJmuiden, in de
wijk Zeewijk. Aan de west- en zuidzijde van de wijk liggen duinen, aan de
noordzijde de haven van IJmuiden. De plangebied ligt haaks op de Bellatrixtraat.
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie
woongebouwen met bijbehorende parkeervoorzieningen en infrastructuur
aan de Orionweg. De nieuwbouw wordt opgericht ter vervanging van de inmiddels gesloopte gallerijﬂat. De gesloopte ﬂat bestond uit 144 woningen en
voorzag in een belangrijke huisvestingsbehoefte. De nieuw te bouwen woongebouwen bieden een mix van koop (21 woningen) en sociale huur (73 woningen). De kwaliteit van de woningen, maar ook van de buitenruimte wordt
met de nieuwbouwplannen aanmerkelijk verhoogd.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gemeenteraad voor
te stellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie
Orionweg in IJmuiden.
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