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U bent van
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2016

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u
prettige kerstdagen en een goede gezondheid
in 2016

Landelijke Naturalisatiedag
Sinds dinsdag heeft Velsen er
weer acht Nederlandse ingezetenen bij. Ten overstaan van locoburgemeester Annette Baerveldt
hebben de Velsenaren, afkomstig
uit vier verschillende landen, op
de landelijke Naturalisatiedag de
eed dan wel de belofte afgelegd.

15 december is het Koninkrijksdag, de verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden. Op die dag in
1954 kondigde koningin Juliana het
Statuut voor het Koninklijk der Nederlanden af. Vandaar dat deze dag
is uitgeroepen tot landelijk Naturalisatiedag.

Hiermee hebben ze officieel het Nederlanderschap verkregen. Het gezelschap werd feestelijk onthaald.
Na het officiële gedeelte brachten
de nieuwe Nederlanders een bezoek
aan het Zee- en Havenmuseum te
IJmuiden.

Los van deze landelijke feestdag
vindt er in de gemeente om de zes
weken een naturalisatieceremonie
plaats, waarbij inwoners de Nederlandse nationaliteit verkrijgen.(foto:
Reinder Weidijk)

Voor een persoonlijke uitwisseling van
nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur
van Velsen u hierbij van harte uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst.
Deze vindt plaats op maandag 4 januari 2016
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis,
Plein 1945 te IJmuiden.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie
komt daarvoor in de plaats.

Foto: Rijkswaterstaat

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Tijdens en rondom de feestdagen zijn de openingstijden als volgt
gewijzigd:

Vrijdag 25 december (Eerste Kerstdag)
Donderdag 31 december (Oudejaarsdag)
Vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Maandag 4 januari

Gesloten
Gesloten vanaf 16.00 uur
Gesloten
Open vanaf 10.00 uur

Avondopenstelling op dinsdag 22 december
Op donderdagavond (Kerstavond) 24 december is het stadhuis gesloten. In plaats daarvan is het gemeentehuis op dinsdagavond 22 december open. U kunt tussen 18.00 uur en 20.00 uur terecht op afspraak bij
Burgerzaken. U kunt voor deze avond alleen een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of 140255. Op 31 december zijn we vanaf
16.00 uur gesloten. Er is dan geen avondopenstelling.

Buslijn 74 omgeleid
Buslijn 74 wordt vanaf 4 januari tijdelijk omgeleid via de IJmuiderstraatweg.

De haltes op de Kennemerlaan komen te vervallen. Oorzaak is de reconstructie van de Lange Nieuwstraat. De buslijnen 3, 75, 82 en 280
blijven dezelfde omleidingsrou-

te rijden als in fase 1: via de Merwedestraat/Spaarnestraat,
Heerenduinweg en het Gijzenveltplantsoen. De reconstructie van de Lange Nieuwstraat duurt tot medio februari 2017 en wordt in zes fases uitgevoerd. In april 2016 begint fase
3 en later in 2016 zullen fase 4 en 5
plaatsvinden.
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(Brand)veilig het jaar uit
De statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.

Het merendeel van deze schades
zijn gelegenheidsschades, dat wil

zeggen dat de daders niet alle consequenties van hun daden overzien.
Er is een checklist ‘(Brand)veilig het
jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig
te realiseren maatregelen kunt u het
preventieniveau van gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U vindt deze
checklist op www.velsen.nl.

Andere dienstverlening
tijdens feestdagen
Tijdens en rond de feestdagen is
de dienstverlening van HVC gewijzigd. Ook worden de parkeermeters in Velsen op maandag 28
december uitgezet en op maandag 4 januari 2016 weer in bedrijf
genomen. Dit ter voorkoming van
vuurwerkschade.

Afvalcontainers
Verder zullen er vanaf deze week diverse openbare prullenbakken worden dichtgemaakt en worden de
meeste houders met hondenpoepzakjes afgesloten. In de hele gemeente worden de bovengrondse
‘Plastic Hero’ verzamelcontainers
voor plasticafval op 30 of 31 december verwijderd en tussen 2 en 4 januari weer teruggeplaatst. Ook de
ondergrondse (pers)container voor
kunststofafval bij winkelcentrum
Velserbroek wordt afgesloten op 31
december. Deze gaat op 2 januari
weer open. De ondergrondse contai-

ners voor kunststof die bij de andere
winkelcentra staan, blijven wel toegankelijk. Evenals de papier- en glas
containers.
Kerstbomen
Na de traditionele kerstbomenverbrandingen in IJmuiden en Santpoort op woensdag 6 januari kunnen
overgebleven kerstbomen op zaterdag 9 januari vanaf 08.00 uur bij de
clusterplaats voor minicontainers of
bij de ondergrondse containers worden neergezet. Daar worden ze die
dag door HVC opgehaald.
Huisvuilinzameling
Er is geen huisvuilinzameling (van
minicontainers) tijdens de kerstdagen en op 1 januari. De inzameling
is naar voren verplaatst of naar achteren. Zie uw digitale afvalkalender
op www.hvcgroep.nl. Ook het afvalbrengstation van HVC is tijdens de
feestdagen gesloten.

Vrij parkeren in
Willemsbeekweg
Per 1 januari 2016 komt het betaald parkeren op het parkeerterreintje aan de Willemsbeekweg te vervallen.

Dit besluit is genomen als gevolg
van veranderende functies van het
gebouw De Beurs. Ook is met dit
besluit aan de wens van omwonenden tegemoet gekomen.

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan
regels gebonden. Vuurwerk mag
uitsluitend op 31 december 2015
van 18.00 uur tot 1 januari 2016
02.00 uur worden afgestoken.

Tijdens de jaarwisseling is het ver-

boden om vuurwerk af te steken
op schoolpleinen en de omgeving
daarvan. De politie zal optreden tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot een
hechtenis van maximaal 3 maanden of een fikse geldboete.

Bromfietsers
voortaan op rijbaan
Bromfietsers op de wegen tussen
Santpoort-Noord/Velserbroek en
Haarlem-Noord (onder andere
Vlietweg/Delftplein/Hoofdstraat/
Slaperdijk/Dijkzichtlaan) moeten
voortaan op de hoofdrijbaan rijden.

Zij mogen geen gebruik meer maken
van de fietspaden en dus ook niet van
het fietstunneltje bij de Slaperdijk.
Aanleiding is de gewijzigde wegenstructuur rondom de Broekbergenlaan/Hoofdstraat. De bebording is al
aangepast.
Bromfietsers mogen op de rijbaan
maximaal 45 km/uur rijden. Met deze maatregel wordt de aanbeveling
gevolgd om bromfietsers binnen de

bebouwde kom gebruik te laten maken van de rijbaan en deze zoveel
mogelijk de regels van het autoverkeer te laten volgen. Daardoor wordt
het op de fietspaden veiliger.
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Avond- en nachtsluiting
Velsertunnel
Tot en met vrijdag 18 december is de Velsertunnel afgesloten voor verkeer richting IJmuiden/Haarlem tussen 20.00 uur
en 05.00 uur.

Verkeer wordt omgeleid via de calamiteitenbogen en de Wijkertun-

Wateroverlast voorbij
Klimaatverandering is een probleem dat op wereldniveau wordt
besproken, maar vaak plaatselijk
grote gevolgen heeft. Soms is dat
heel ingrijpend en soms is het kinderlijk eenvoudig. Lees het verhaal over de Hoofdstraat in Santpoort-Noord.

Het gedeelte van de Hoofdstraat van
de rotonde ten zuiden van de Johan
van Beemlaan loopt steevast onder
water als het hard heeft geregend.
Zelfs zo erg, dat het de woningen

binnen dreigde te stromen. Daarover was contact met de gemeente
geweest.
Nu wordt daar momenteel aan de
weg gewerkt in verband met de HOV.
Dat werd de kans om het waterprobleem op te lossen. De berm langs de
Hoofdstraat wordt over het genoemde gedeelte verlaagd, waardoor een
overloopje ontstaat. Het regenwater zal voortaan via de overloop wegstromen naar de naastgelegen sloot.
(foto: Gemeente Velsen)

Nieuwe fietsenrekken
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland bestaat 20
jaar en wordt jaarlijks door twee miljoen mensen bezocht. Vooral omwonenden genieten van het afwisselende duingebied. De gemeente Velsen en Natuurmonumenten hebben een passend verjaardagscadeau gegeven: nieuwe fietsenrekken bij de Velsense
duiningangen en op mooie plekjes langs de fietspaden.

Wandelen/fietsen
Het is heerlijk toeven in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Via het fietsknooppuntennetwerk zijn er mooie
tochten te maken. Ook is er een beschreven fietsroute te
koop in het bezoekerscentrum in Overveen. Voor wandelaars zijn er bij bijna elke ingang gemarkeerde wandelroutes van verschillende lengtes. Bovendien brengt de Natuurrouteapp u via de smartphone op de mooiste plekken.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de routes en natuurgebieden in het Nationaal Park op www.np-zuidkennemerland.nl. Op de foto: Annette Baerveldt, wethouder recreatie en toerisme. (foto: Ko van Leeuwen)

nel. Eén tunnelbuis blijft open, zodat verkeer richting Beverwijk
door de tunnel kan blijven rijden.
Rijkswaterstaat voert voorbereidende werkzaamheden uit voor de
renovatie van de Velsertunnel in
2016. (foto: Rijkswaterstaat)
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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.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op
maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Voor
inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen,
omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te

maken hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. Via onze
website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag een
afspraak maken. U kunt elke werkdag van 08.30 tot
17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14
0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van
Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van
bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen
te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De
bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. Het
elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.
velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van
Velsen en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of klachten
over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum
van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop
u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier
kunt u sturen naar Bureau Discriminatiezaken

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 5
december 2015 tot en met 11 december 2015 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Ruysdaelstraat 2, plaatsen overhead
deur (10/12/2015) 19034-2015;
Le Mairestraat 3, plaatsen hekwerk

t.b.v. dakterras (11/12/2015) 191732015.
Trawlerkade 66 A, wijzigen reeds
verleende
bouwvergunning
(11/12/2015) 19098-2015.

Velsen-Zuid
Rijksweg
88,
kappen
boom
(07/12/2015) 18812-2015;
Oude Pontweg 134, plaatsen woonwagen (05/12/2015) 18765-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43, plaatsen terrasoverkapping en privacyscherm
(11/12/2015) 19087-2015;
Wijnoldy Daniëlslaan 24, kappen 2
bomen (11/12/2015) 19185-2015.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 80 0007, plaatsen
straatkast t.b.v. glasvezelnetwerk
(07/12/2015) 18858-2015;
Hoofdstraat 35, vergroten woning
met uitbouw (06/12/2015) 187862015.

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

Velserbroek
Westbroekerweg 43, vergroten woning (10/12/2015) 19056-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben de hierna volgende
besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende bij het
(de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van
verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en
wethouders van Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch
formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Siriusstraat 20, vergroten 2e verdieping (15/12/2015) 17018-2015;
Strandweg 6, renoveren gevels
(10/12/2015) 16470-2015;
Plein 1945 nr. 105, veranderen noordgevel (begane grond)(11/12/2015)
16496-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 13, wijzigen kozijnen (11/12/2016) 18337-2015.

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 19, kappen 3 bomen
(10/12/2015) 18175-2015.

Velsen-Zuid
Velserdijk 30, maken 2 constructieve doorbraken (11/12/2015) 184042015.

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 16, kappen
2 bomen (11/12/2015) 16590-2015.

Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
Velserbroek
Zadelmakerstraat 68, tijdelijk gebruik als kerstmarkt en plaatsen aanbouw (tijdelijk)(15/12/2015) 164232015.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
Zone 3 strand IJmuiden, Flymasters
(vliegerdag), 22 en 23 oktober 2016
(07/12/2015) u15.008607.
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Beleidsregels Participatiewet
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
hun vergadering van 15 december
2015 hebben besloten:

• Vast te stellen de:
o Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, tweede wijziging;
o Beleidsregels kostendelersnorm

en verlagingen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging;
o Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015
gemeente Velsen, eerste wijziging.
• De besluiten in werking te laten
treden op de dag volgend op de bekendmaking onder gelijktijdige in-

trekking van de:
o Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen, eerste wijziging;
o Beleidsregels kostendelersnorm
en verlagingen Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015 gemeente Velsen;
o Beleidsregels boeteoplegging Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

gemeente Velsen.
Ter inzage
Het beleidsregels worden zes weken
ter inzage gelegd bij de balie van het
gemeentehuis. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.velsen. nl.

Inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Binnenhaven
Burgemeester en Wethouders
maken overeenkomstig artikel
1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat zij voornemens zijn
een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor de locatie Binnenhaven aan de Zeeweg in IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid
2 Bro wordt hier gemeld dat geen
gelegenheid wordt geboden om
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen en er
wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerp bestemmingsplan is wel inspraak
mogelijk.

Aanleiding
In 2006 is het bestemmingsplan Zeeweg terrein e.o. opgesteld. Hierdoor
was de ontwikkeling van het project
‘De Binnenhaven’ mogelijk. In 2012
is het laatste deel van de eerste fase
opgeleverd en sindsdien ligt de ontwikkeling stil. De situatie voor bouwontwikkeling is sinds het opstellen
van het oorspronkelijk programma
sterk veranderd. De eigenaar van de
grond heeft aangegeven dat het oorspronkelijke programma niet haalbaar is, en stelt voor om de beoogde
hoogbouw met appartementen aan
de Appelboomstraat te vervangen
door 50 grondgebonden woningen.
Om dit aangepaste woningbouwprogramma mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan Binnenhaven
(idn: NL.IMRO.0453.BP0705BINNENHAVEN1-V001) ligt met ingang
van 18 december gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie
is van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 uur
tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar van het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Inloopavond
Tijdens de periode dat het voorontwerp ter inzage ligt zal een inloopavond worden
georganiseerd. De datum en locatie
hiervan worden binnenkort bekend
gemaakt.
Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een
ieder schriftelijk worden ingediend
gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het
college van Burgemeester en Wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestemmingsplan Binnenhaven”.

Ontwerp wijzigingsplan ‘Keetberglaan’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens
zijn om het wijzigingsplan ‘Keetberglaan’ vast te stellen.

In het kader van de pilot ‘Kleinschalig Opdrachtgeverschap’ worden
op verschillende locaties bouwkavels ontwikkeld. Hier kunnen particulieren hun eigen woning bouwen.
Eén van de locaties betreft de locatie Keetberglaan (hoek Snippenbos) in IJmuiden. Hier worden 25
woningen mogelijk gemaakt. Voordat er vergunningen verleend kunnen worden, moet het bestaande be-

stemmingsplan worden gewijzigd.
Dit gebeurt door het opstellen van
een wijzigingsplan. Met het wijzigingsplan wijzigt het College het bestemmingsplan, zodat het project
kan worden uitgevoerd. In het bestemmingsplan ‘IJmuiden-West’ is
reeds de wijzigingsmogelijkheid opgenomen. Met het wijzigingsplan
wijzigt het college het bestemmingsplan, zodat het project kan worden
uitgevoerd.
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Keetberglaan’, met identificatienummer
NL.IMRO.WP0808KEET-

BERGLAA1-O001, ligt met ingang
van 18 december 2015 gedurende zes
weken voor een ieder ter visie in het
gemeentehuis aan het Dudokplein 1
te IJmuiden.
Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien van 09.00
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook
mogelijk via de website van de gemeente: www.velsen.nl.

Gedurende de termijn dat het plan
ter visie ligt, kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken. De zienswijzen dienen
te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Keetberglaan’. Het bestemmingsplan is
tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

