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Netten om kerstbomen 
horen in de grijze bak
De kerstperiode staat weer voor 
de deur. Hierbij mag een kerst-
boom niet ontbreken.

De kerstbomen worden bij aankoop 
voorzien van een net. Wilt u deze 
plastic netten gewoon weggooien in 
de grijze bak voor restafval? Dus niet 
in de daarvoor bestemde inzamel-
containers voor plastic afval, daar de-
ze netten bij de afvalverwerking van 
plastic blijven haken en zo voor over-
last zorgen. (foto: gemeente Velsen)

GFT afval in december
GFTafval is veel meer dan groen-
te, fruit en tuinafval. GFT is de 
verzamelnaam voor biologisch 
afbreekbaar afval. Zo kunt u ook 
gestold (frituur) vet in de groene 
bak gooien. Omdat we in de de-
cembermaand veel GFT-afval pro-
duceren, volgen hieronder enke-
le tips.

Hergebruik
Voor uw GFT-afval krijgen we com-
post en biogas terug. Zo levert el-
ke volle groene bak een hoeveelheid 
biogas die voldoende is om maar 
liefst 21 dagen lang mee te koken of 
1 dag een huis te verwarmen. 1000 kg 
GFT levert 100 kubieke meter bio-
gas en betekent 1300 autokilometers 
terwijl van het GFT restant dan ook 
nog 400 kilo compost gemaakt kan 
worden. 

Tips bij verzamelen GFT 
Sommige mensen gooien liever niet 
al hun GFT afval in de groene bak 
omdat dat nogal kan stinken. Het 
helpt om op de bodem van de bak wat 
droog, grof GFT-afval te leggen, een 
oude krant of eierdoos. Wikkel vlees- 

en visresten ook eerst in een krant 
voor u het weggooit of maak gebruik 
van een biologische en composteer-
bare afvalzakken. Bij vorst kan het 
afval vast vriezen. Voorkom dit en leg 
op de bodem van de groene bak een 
krant of eierdoos. Een krant onder 
het deksel voorkomt vastvriezen van 
de opening. Bied uw container elke 2 
weken aan, ook als hij nog niet vol is.

Olie en vet
Het is raadzaam gestold vet (frituur-
vet of boter) in een krant te wikke-
len en deze ook in de groene GFT bak 
te doen. Vloeibare oliën echter kunt 
u gescheiden inleveren op het afval-
brengstation aan de Amsterdamse-
weg. Deze kunnen worden verwerkt 
tot biobrandstof in energiecentra-
les of voor voertuigen. Ook is het mo-
gelijk om de vloeibare oliën of vet-
ten in een melkpak met schroefdop 
te gieten en deze bij het restafval 
doen. Dan leveren ze in de afvalver-
brandingsinstallatie nog wel energie 
op. Spoel olie en vetten in ieder geval 
nooit door de gootsteen! Dat veroor-
zaakt alleen maar verstopping van 
het riool.

Informatieavond over
verplaatsing De Stern
Rijkswaterstaat en de gemeente Vel-
sen nodigen u uit voor de bewoners-
bijeenkomst over de bouw van een 
nieuw pand van roeivereniging De 
Stern aan de Stelling in Velsen-Zuid. 
Deze wordt gehouden op maandag 12 
december van 19.00 uur tot 20.30 uur 

in het Dorpshuis aan de Ringweg 36 
in Spaarndam. Vertegenwoordigers 
van Rijkswaterstaat, gemeente Vel-
sen en roeivereniging De Stern staan 
klaar om u te informeren over diver-
se zaken. Vanaf 19.00 kunt u inlopen. 
Om 19.30 uur start de presentatie.

Beplanting bloembakken
De Lange Nieuwstraat is bijna 
klaar. De bestrating ligt erin, het 
straatmeubilair is geplaatst, de bo-
men zijn geplant en er zijn in het 
winkelcentrum vele bloembakken 
geplaatst. Nu zijn de bakken nog 
leeg en kaal, maar in het voorjaar 
gaan hier natuurlijk planten in.

De bedoeling is dat er kleurige vas-
te planten in komen. De bloembak-
ken op het Dudokplein voor de entree 
van het gemeentehuis zijn daar een 
goed voorbeeld hiervan. Op de Lange 
Nieuwstraat  willen we wel met an-

dere soorten en  kleuren gaan wer-
ken. Dit omdat de Lange Nieuwstraat 
er dan het hele jaar goed uitziet. Daar 
willen we graag uw mening over ho-
ren.

Op donderdag 22 december verwel-
komen we u graag in de publiekshal 
van het gemeentehuis (Dudokplein) 
tussen 17.00 en 19.00 uur. We maken  
een verbeelding van de nieuwe be-
planting en gaan graag met u hierover 
in gesprek. Dit om zo samen kleur te 
geven aan de nieuwe Lange Nieuw-
straat.

Velsen en MEO tekenen
voor kadeterrein Grote Hout
Afgelopen donderdag 1 decem-
ber jl. hebben de gemeente Vel-
sen en MEO BV getekend voor de 
plannen om tot verkoop van het 
kadeterrein Grote Hout in Velsen-
Noord te komen.

In deze overeenkomst staan de 
hoofdlijnen en uitgangspunten voor 
gronduitgifte, maar ook de onder-
handelpunten die nog verder moe-
ten worden uitgewerkt. Met als uit-

eindelijke doel: verkoop van het ka-
deterrein. Het streven is dat rond de 
zomer van 2017 de raad hierover kan 
besluiten. 

MEO houdt zich bezig met logistieke 
trajecten, waarin detachering, stu-
wadoring en op- en overslag de kern-
activiteiten zijn. Op de foto ( Reinder 
Weidijk) links de heer A.J.C. de Boer 
van MEO en rechts wethouder Eco-
nomische Zaken Arjen Verkaik. 
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Nieuwe regels voor hon-
den uitlaten Beeckestijn
Vanaf 1 januari 2017 gelden op 
Beeckestijn nieuwe regels voor 
het uitlaten van honden. De bui-
tenplaats wordt opgedeeld in 
een losloopgebied en een aan-
lijngebied voor honden. In bei-
de zones geldt een opruimplicht 
voor hondenpoep. Enkele kwets-
bare tuingedeelten blijven verbo-
den voor honden.

Incidenten met honden
Beeckestijn ontvangt veel bezoe-
kers, die wandelen, de hond uitlaten, 
sporten of genieten van de cultuur-
historie. Natuurmonumenten vindt 
het belangrijk dat iedereen op zijn 
eigen manier kan genieten van de 
buitenplaats, die momenteel in ou-
de glorie wordt hersteld. De afgelo-
pen jaren zijn er echter vervelende 
incidenten geweest. Bezoekers zijn 
aangevallen door honden, enkelen 
zelfs gebeten. Veel bezoekers heb-
ben Natuurmonumenten laten we-
ten dat ze zich niet meer veilig voe-
len op de buitenplaats en daardoor 
Beeckestijn niet meer bezoeken. 

Nieuwe regels
Daarnaast merkt Natuurmonumen-
ten dat grote groepen (loslopende) 
honden agressief roedelgedrag ver-
tonen, de hondenpoep vervuiling 
veroorzaakt en historische tuinen 
beschadigd zijn. Het hondenbezoek 

is daarmee uitgegroeid tot een pro-
bleem. Daarom gelden er vanaf 1 ja-
nuari 2017 andere regels voor hon-
denbezitters die Beeckestijn be-
zoeken. Deze nieuwe regels zijn in 
nauw overleg met de gemeente Vel-
sen opgesteld: 

• Honden en hondenbezitters blij-
ven welkom op buitenplaats Beec-
kestijn;

• Op de gehele buitenplaats geldt 
een opruimplicht van honden-
poep;

• De buitenplaats krijgt een verde-
ling in losloopgebied en aanlijn-
gebied voor honden. Enkele zeer 
kwetsbare tuingedeelten blijven in 
het geheel verboden voor honden. 

• Het is niet toegestaan zonder toe-
stemming van Natuurmonumen-
ten met méér dan drie honden op 
buitenplaats Beeckestijn aanwezig 
te zijn. Toestemming is per mail 
aan te vragen: beeckestijn@na-
tuurmonumenten.nl

• Het is voor hondenuitlaatservices 
niet toegestaan de buitenplaats 
te gebruiken voor het uitlaten van 
honden. 

Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met: Mike van Leeu-
wen, boswachter Beeckestijn, tele-
foon 06-54295345.

Wandeling hondenbezitters
Op zaterdag 17 december is er om 10.00 uur een rondwandeling voor alle 
hondenbezitters die meer over de nieuwe regels willen weten. Het vertrek 
is vanaf de parkeerplaats. Aanmelden is niet nodig.

Cruy�  6vs6 Toernooi
Woensdag 30 november jl. was 
het een drukte van jewelste op 
het Cruyff Court aan het Pleia-
denplantsoen in IJmuiden. Daar 
werden de fi nales van het ‘Cruyff 
6vs6’ voetbaltoernooi gehouden.

“Wat was het een leuke middag”, al-
dus Milanne Teunissen, de buurt-
sportcoach van IJmuiden, die het 
toernooi heeft georganiseerd. Het 
begon allemaal begin november, ie-
dere woensdagmiddag een voor-
ronde in een andere wijk van de ge-
meente Velsen. De jongens van de 
Jan Campertschool uit Driehuis  
hebben gewonnen, maar de Rozen-

beek uit Velserbroek  ging er van-
door met de Respect Award. Bei-
de teams zijn door naar de volgen-
de ronde. 

Ook bij de meiden was het span-
nend. FC Squad, eveneens  van de 
Jan Campertschool, won alle wed-
strijden. De Cruy�  Girls van de 
Franciscusschool  uit IJmuiden 
won de Respect Award. Deze teams 
zijn door naar de regionale kwartfi -
nales, waar ze het opnemen tegen de 
winnaars uit Beverwijk, Heemskerk 
en Haarlem. Wanneer deze wed-
strijden zullen plaatsvinden is nog 
niet bekend. (foto: SportSupport)

Ongemak op Begraafplaats 
De Biezen en de Wester-
begraafplaats
Afgelopen weken is er hard ge-
werkt aan het verwijderen van 
eternietplaten op de gemeente-
lijke begraafplaatsen. Begraaf-
plaats De Biezen en de Westerbe-
graafplaats zijn vanwege de werk-
zaamheden enige dagen gesloten 
geweest.

Eternietplaten kunnen asbest bevat-
ten. Deze platen zijn jaren geleden 
op een aantal graven als afdekplaat 
gebruikt. Tegenwoordig is het ge-
bruik van deze platen verboden, van-
wege de volksgezondheid. Gemeente 
Velsen heeft nu alle eternietplaten 
laten verwijderen.

De aannemer heeft getracht alle 
graven weer in de oorspronkelijke 

staat terug te brengen. Dat betekent 
schoongeborstelde stenen en aange-
harkte graven.

Vanwege het weer, eerst de vorst 
toen de wind en regen is dat niet al-
tijd even makkelijk gegaan. Moge-
lijk is nog niet alles al naar wens van 
de nabestaanden achter gelaten. Wij 
horen dat dan graag van u.

Indien u dus vragen of opmerkin-
gen of mogelijk klachten heeft, kunt 
u contact opnemen met Gemeente 
Velsen.

Voor meer informatie kun u terecht 
bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Velsen, telefoonnum-
mer 14 0255.
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’Fit met tennis’ succes
Stichting Welzijn Velsen kijkt sa-
men met tennisvereniging LTC de 
Heerenduinen, Tennisschool Ken-
nemerland, Fysiotherapie Maas en 
huisartsenpraktijk Het Baken suc-
cesvol terug op het beweegpro-
gramma ‘Fit met tennis’.

Uit de evaluatie is gebleken dat ruim 
68% (28 deelnemers) nu blijvend in 
beweging zijn. Van hen zijn zelfs 21 
personen lid geworden van tennis-
vereniging. In maart 2015 is het pro-
ject voor IJmuidenaren vanaf 45 jaar 
van start gegaan. De meeste deelne-

mers waren voor langere tijd niet in 
beweging geweest. 41 deelnemers de-
den aan het beweegprogramma mee. 

De deelnemers waren enthousiast 
over de begeleiding, hadden onder-
ling veel sociaal contact en beleefden 
veel plezier tijdens het bewegen. Het 
programma om volwassenen vitaler 
te laten zijn is grotendeels bekostigd 
uit de landelijke sportimpuls rege-
ling. De buurtsportcoach volwasse-
nen voor IJmuiden Nicole Sheridan 
was aanjager en coördinator van het 
programma.

Inschrijving publieksdagen Velsertunnel van start
Vanaf donderdag 8 december 
12.00 uur kunnen belangstellen-
den zich inschrijven via www.rws.
nl/velsertunnel voor een bezoek 
aan de vernieuwde Velsertunnel 
op 7 of 8 januari.

Het bezoek aan de Velsertunnel is 
gratis. Wel moet men zich inschrij-
ven voor een bepaalde dag en tijd. 
Bezoekers ontvangen vervolgens een 
kaartje dat geldt als toegangsbewijs. 
De open dagen worden een feestelij-

ke gebeurtenis voor jong en oud. Be-
zoekers kunnen op hun gemak door 
de smetteloze tunnel lopen. 

In de tunnel zijn medewerkers van 
Rijkswaterstaat en aannemerscom-

binatie Hyacint aanwezig om toe-
lichting te geven bij de hoogtepun-
ten van de renovatie.

SRV-man in Oud-IJmuiden
Mevrouw Scholten bewondert het boodschappenpakket dat zij zojuist ge-
wonnen heeft. Zij kreeg het woensdag 30 november van het Sociaal Wijk-
team Zee- en Duinwijk / IJmuiden-West bij de start van de SRV-man in Oud-
IJmuiden. Er is veel belangstelling voor zijn kleine rijdende supermarkt, 
waar je boodschappen kunt kopen of bestellen. Gratis bezorging aan huis! 
(foto: Sociaal Wijkteam)

Velsen bijna Hartveilig
Velsen wil de acute hulp bij een 
hartstilstand verbeteren. Daarom 
is Velsen sinds oktober 2015 aan-
gesloten op het landelijke net-
werk Hartveilig Wonen. We zijn 
goed op weg om een ‘Hartveilige 
gemeente’ te worden, maar extra 
vrijwillige burgerhulpverleners en 
AED’s zijn nodig om de dekking 
compleet te maken.

Hartveilig Wonen in Velsen
Inwoners en AED houders in Velsen 
kunnen zich aanmelden bij het lan-
delijke sms/app netwerk Hartvei-
lig Wonen. Bij een noodgeval krijgen 
aangemelde burgerhulpverleners in 
de buurt een sms of app met daarin 
de plek waar hulp nodig is en waar de 
AED opgehaald kan worden. Op deze 
manier kan vaak binnen de cruciale 
zes minuten gereanimeerd worden. 

AED
Een AED is een Automatische Exter-
ne Defi brillator, een draagbaar appa-
raat dat helpt bij het reanimeren. Ze 
hangen her en der in de gemeente. In 
winkels, maar bijvoorbeeld ook aan 
de gevel van het gemeentehuis. Op 
het kaartje zie je precies waar in Vel-
sen beschikbare AED’s hangen. 

Help Velsen Hartveilig te maken!
Wilt u helpen Velsen Hartvei-
lig te maken? Met name in Drie-
huis, IJmuiden en Velsen-Zuid zijn 
er nog tekort burgerhulpverleners. 
Dus meld je aan als burgerhulpverle-
ner of stel je AED beschikbaar, volg 
(waar nodig) via Hartveilig Wonen 
de reanimatiecursus en red een le-
ven! Kijk op www.hartveiligwonen.
nl.
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Besluiten
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 
vermeld. Het college van Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Linnaeusstraat 20, plaatsen dakop-
bouw (30-11-2016) 22078-2016; 
Vlaardingenstraat 18,  wijzigen 
voorgevel, interne herindeling 
(5/12/2016) 23114-2016. 

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan, uitbreiden wo-
ning achterzijde en 1e verdieping, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(30-11-2016) 21882-2016;
Driehuizerkerkweg 89,  plaatsen er-
ker (5/12/2016) 23204-2016.  

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, uitbreiden  

woonzorgcomplex met 10 eenheden 
(01-12-2016) 17998-2016. 

Santpoort-Noord
Irissenstraat 6, plaatsen dakka-
pel voorzijde woning (30-11-2016) 
21395-2016; 
Kerkweg 95, plaatsen  dakkapel voor-
zijde woning (05/12/2016) 21854-
2016.  

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 74, legaliseren hooi-
berg met afdak, realiseren paddock/ 
paardenwedstrijdbak en paarden-
stallen(30-11-2016) 16871-2016;
Louise de Colignylaan 7, vervan-

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 26 
november 2016 tot en met 2 de-
cember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Plein 1945 nr. 54, plaatsen stalen 
pergola (28/11/2016) 24051-2016;  
Maasstraat 47 t/m 133 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozij-
nen (29/11/2016)24163-2016,
Merwedestraat 98 t/m 112 (alleen 
even nummers),  vervangen kozij-
nen  (29/11/2016)24163-2016,
Spaarnestraat 109 t/m 123 (alleen 

oneven nummers),  vervangen kozij-
nen  (29/11/2016)24163-2016,
Ostadestraat 1 t/m 79 (alleen on-
even nummers),  vervangen kozij-
nen (29/11/2016)24163-2016;
Briniostraat 12, plaatsen videowall 
(29/11/2016)24173-2016;
Deutzstraat ong., oprichten rijwiel-
stalling (1/12/2016) 24294-2016;  
Kennemerboulevard 250 8000, 
plaatsen tijdelijk bobslee-
baan(1/12/2016)24326-2016. 
Velserbroek
Hollandse Aak 15, veranderen en 
vergroten woning (28/11/2016) 
24109-2016; 
Meubelmakerstraat 9A, plaatsen 
tussenvloer (2/12/2016) 24432-
2016. 

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 97 en 99, plaatsen 

dakopbouw (28/11/2016) 24071-
2016; 
Wijkerstraatweg 67, kappen boom 
(29/11/2016) 24152-2016. 

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan12, aanbren-
gen camoufl ageplaten(1/12/2016) 
24320-2016; 
Middenduinerweg 40, kappen boom 
(02/12/2016) 24422-2016.  

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 8000, afgraven 
grond, opgraven/ vernieuwen  ou-
de waterleidingen en beregenings-
pijpen, realiseren vijver (1/12/2016) 
24329-2016. 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,  kappen  144 
bomen (28/11/2016) 24004-2016.  

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

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

Velsen-Noord
Banjaertstraat 14 en 16, wijzigen be-
drijfsruimte in 5 appartementen 
(30/11/2016) 14655-2016.

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.

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.

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

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.

Aanvragen
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Coördinatiebesluit Brederoodseweg 41, Santpoort-Zuid
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vel-
sen op 24 november 201 6 heeft be-
sloten in te stemmen met de toe-
passing van de coördinatierege-
ling ex artikel 3.30 lid 1 sub b van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
voor nog te voeren planologisch ju-
ridische procedures (onder andere 
een bestemmingsplan en een om-
gevingsvergunning) voor de reali-
satie van drie woningen aan de Bre-
deroodseweg 41 te Santpoort-Zuid. 

Met het toepassen van de coördina-
tieregeling is het mogelijk om de ge-
meentelijke procedures te
stroomlijnen en op elkaar af te stem-
men. Daarnaast maakt het de be-
sluitvorming rondom de locatie 
transparant, omdat de samenhang 
tussen de verschillende besluiten 
zichtbaar wordt. Het is niet mogelijk 
om tegen dit besluit bezwaar of be-
roep in te stellen. Dit volgt uit artikel 
8:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht en de daarbij behorende bijla-
ge (onder C2). De mogelijkheid om 

beroep in te stellen is uiteraard wel 
aanwezig nadat de betrokken beslui-
ten gelijktijdig bekend zijn gemaakt. 
In dat geval worden die besluiten 
voor de mogelijkheid van beroep als 
één besluit aangemerkt. Dat volgt uit 
artikel 8:3, lid 1 onder b, van de Wro.

Voordat dat gebeurt moet er eerst 
een ontwerpbestemmingsplan in 
procedure worden gebracht. We ver-
wachten dat dat begin 2017 zal ge-
beuren. Dan worden de bijbehoren-
de ontwerpbesluiten tegelijkertijd 

ter inzage gelegd. Als die procedure 
wordt opgestart, wordt daarover een 
aparte kennisgeving geplaatst. Het 
coördinatiebesluit treedt een dag 
na bekendmaking van dit besluit in 
werking.

Het coördinatiebesluit is via www.
velsen.nl (kopje ‘bestemmingsplan-
nen) in te zien. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de heer 
Pijpers via ro@velsen.nl of 14 0255.

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

De Tiendestraat 7, 1951 KD  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 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden.

gen dak erker, vervangen dakkapel 
voorzijde, plaatsen dakterras (5-12-
2016) 20719-2016.

Velsen-Zuid
Ver Loren van Themaatlaan 3, kap-
pen boom (5/12/2016) 23096-2016. 

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning geweigerd 

voor: 

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 7, kappen 2 
bomen (5-12-2016) 20719-2016.

APV artikel 5:18 Standplaatsen
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg t.h.v. 167B te 
Velsen-Noord op vrijdag, weke-
lijks, van 6-1-2017 t/m 29-12-
2017(28/11/2016)23694-2016.
IJmuiden

Kennemerplein te IJmuiden zater-
dag, wekelijks van 7-1 t/m 30-12-
2017 (28/11/2016) 23686-2016.
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg169 A, tij-
delijke verkoop kerstbomen vanaf 
8 tot 17 december 2016(5/12/2016) 
22517-2016.

APV artikel 2:12 Filmen
IJmuiden
Penoza, CEBO terrein Westerduin-
weg , 7 december 2016 van 16:00 tot 

04:00 uur (05/12/2016) 23756-2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden
Santpoort-Zuid
Spoor bij station Santpoort-Zuid, 
7/8 december tussen 23:00-07:00 
uur, 10 december tussen 07:00-23:00 
uur, 14/15 december tussen 23:00-
07:00 uur, 15/16 december tussen 
23:00 en 07:00 uur (02/12/2016) 
23711-2016.

Besluiten (vervolg)

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken bekend 
dat de gemeenteraad van Velsen op 
24 november 2016 heeft besloten 
in te stemmen met de toepassing 
van de coördinatieregeling ex arti-
kel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruim-
telijke ordening (Wro) voor nog te 
voeren planologisch juridische pro-
cedures voor de realisatie van tien 
woningen op de locatie Motorhuis, 
gelegen tussen de Hoofdstraat en 
Wüstelaan te Santpoort-Noord. 

De gemeentelijke coördinatieregeling 
(paragraaf 3.6.1. van de Wro) maakt 
het mogelijk om de procedure voor de 
omgevingsvergunning en het bestem-
mingsplan te combineren. Op deze 
procedure is dan de uniforme openba-
re voorbereidingsprocedure (afdeling 
3.4. Algemene wet bestuursrecht) van 
toepassing. Dit betekent, dat de voor-
bereiding, bekendmaking en vaststel-
ling van de besluiten worden gebun-
deld. Tegen de vaststelling van de be-
sluiten (het bestemmingsplan, de om-

gevingsvergunning en eventuele an-
dere besluiten) kan te zijner tijd, na 
het doorlopen van de zienswijzenpro-
cedure, in één keer beroep worden in-
gesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Voordat dat gebeurt moet er eerst een 
ontwerpbestemmingsplan in proce-
dure worden gebracht. We verwach-
ten dat dat begin 2017 zal gebeuren. 
Dan worden de bijbehorende ont-
werpbesluiten tegelijkertijd ter in-

zage gelegd. Als die procedure wordt 
opgestart, wordt daarover een apar-
te kennisgeving geplaatst. Het coördi-
natiebesluit treedt een dag na bekend-
making van dit besluit in werking.

Het coördinatiebesluit is via www.vel-
sen.nl (kopje ‘bestemmingsplannen) 
in te zien. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de heer Pij-
pers via ro@velsen.nl of 14 0255.

Coördinatiebesluit Motorhuis, Santpoort-Noord
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Raadsvergadering 15 december 2016
Locatie: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 in IJmuiden

aanvang 19.30 uur 
1 Opening en mededelingen
2 Actualiteitenuurtje*
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen van de agenda
4 Vaststellen notulen en besluitenlijst raadsvergadering 24 november 2016
5 Lijst van aan de raad gerichte brieven
6 Terugkoppeling uit samenwerkingsverbanden
7 Toelating van raadslid B.J.J. Hendriks
8 Toelating van een steunfractie voor Forza! IJmond 
9 Transformatie-agenda sociaal domein IJmond 
10 Verordening Jeugdhulp 2017 
11 Verordening Mobiliteitsfonds IJmond 2017 
12 Risicoverevening jeugdzorg
13 Aanvullend budget 2016 Stichting Welzijn Velsen 
14 Verbreed gemeentelijk rioleringsplan
15  Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten Regio 
 West-Kennemerland 2014
16 Vervolgbudget Impulsprojecten Visie op Velsen
17 Evenementenbeleid gemeente Velsen 2016 

18 Aanpassing verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) havengebied 
IJmuiden

19  Krediet project Reconstructie aansluiting A22 – Beverwijk
20 Sluiting

*Actualiteitenuurtje
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld bij de gri�  e  kunnen gedu-
rende 2 minuten een boodschap meegeven aan de gemeenteraadsleden. Dit 
is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen die op de agenda staan, 
maar om andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de ge-
meenteraadsleden te brengen. Deze inbreng moet wel betrekking hebben op 
onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat of die relevant zijn voor de ge-
meenteraad. Wilt u gebruik maken van het actualiteitenuurtje dan kunt u 
zich tot woensdag 14 december 2016, 16.00 uur aanmelden bij de raadsgri�  e: 
0255-567502 of via e-mail: gri�  e@velsen.nl. Bij aanmelding graag het on-
derwerp, naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden, zodat de gri�  e 
contact kan opnemen als er wijzigingen of andere zaken besproken moeten 
worden. U ontvangt per e-mail een bevestiging met een uitgebreide uitleg.

De agenda en onderliggende stukken staan op de website van de gemeente-
raad: 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 (www.rtvseaport.nl) en hun TV kanaal.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen besluiten

Overwegende:
• dat het toegestaan is consumenten-

vuurwerk af te steken op 31 decem-
ber tussen 18.00 uur en 1 januari 
02.00 uur van het daarop volgende 
jaar;

• dat het afsteken van vuurwerk in de 
omgeving van de Kinderboerderij 
Velserbeek tijdens de jaarwisseling 
overlast met zich meebrengt voor 
de dieren op de kinderboerderij;

• dat het afsteken van vuurwerk in 
de omgeving van de Kinderboerde-
rij Velserbeek veel schade kan ver-
oorzaken aan de dieren en de bouw-
werken op de kinderboerderij;

• dat het gewenst is een verbod in te 
stellen voor het afsteken van vuur-
werk in de omgeving van de Kin-
derboerderij Velserbeek;

• dat het op grond van het bepaalde 
in artikel 2.57, lid 1 van de Algeme-
ne Plaatselijke Verordening Velsen 
verboden is vuurwerk af te steken 
op een door ons, in het belang van 
voorkoming van gevaar, schade of 
overlast aangewezen plaats;

 gelet op artikel 2.57, lid 1 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
Velsen;

Dat:
• De Kinderboerderij Velserbeek en 

het gebied van 5 meter daarbuiten, 
zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende situatietekening, 
aan te wijzen als gebied 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 de publicatie;

Aanwijzingsbesluit vuurwerkverbod Kinderboerderij
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Voor deze kaart geldt een standaardafwijking van 28 cm in bebouwd gebied en 56 cm in landelijk gebied.
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