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Burgernet
Werk samen met uw gemeente en politie
aan veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer
maakt de buurt een stukje veiliger. Want
hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller
een persoon of voertuig wordt gevonden.

Hoe werkt de Burgernetapp?
Blijf op de hoogte van Burgernetacties met de
gratis Burgernetapp. De app gebruikt de locatie van uw smartphone om u berichten te sturen over acties in de buurt. Ook als u van huis

Tips tegen meeuwenoverlast
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente Velsen
en haar inwoners niets doen wat schadelijk
is voor deze zeevogels. Informatie geven over
hoe u overlast van meeuwen tegengaat, is het
belangrijkste ‘wapen’ dat we als gemeente
hebben tegen meeuwenoverlast.
Aankomende drie weken delen we dan ook
tips met u. Want we gunnen u een gezonde
nachtrust zonder herrie. En een veilige en
schone leefomgeving, zonder aanvallende,
bevuilende meeuwen. U kunt nog tot zondag
15 maart iets met onze tips doen. Daarna begint het broedseizoen en moeten iedereen de

meeuwen met rust laten.
Tip 1
Meeuwen horen bij IJmuiden met haar
havens en de zee. Veel mensen willen ze
graag voeren met bijvoorbeeld frietjes of
brood. Maar meeuwen hebben dat niet nodig om te overleven. Natuurlijk voedsel, zoals insecten en krabben past beter bij meeuwen. Voeren leidt tot geluidsoverlast en
agressief gedrag van de meeuwen. Daarnaast komt er ongedierte op de overgebleven resten af, wat ook niet prettig is. Voeren hoeft dus niet, hoe leuk dat ook lijkt.

Denk mee over Sportakkoord Velsen
Er komt een lokaal Sportakkoord aan voor
Velsen. Het doel van het Sportakkoord is
om zoveel mogelijk mensen met plezier te
laten sporten en bewegen.

Er gebeuren al heel veel goede dingen in Velsen op het gebied van sport & bewegen. Met
veel energie worden eeuwenoude sporten of
juist nieuwe initiatieven aangeboden. Met
het lokale Sportakkoord kan dat nog meer
worden aangevuld en versterkt. Sport betekent namelijk veel meer dan alleen een gezellige en ontspannen vrijetijdsbesteding. Sport
draagt bij aan de gezondheid, ontmoeting,
levendigheid en is daarmee een belangrijk
middel om inwoners in de gemeente met elkaar te verbinden.
Sport verder brengen
De samenleving is voortdurend in ontwikkeling. Dat vraagt van sport om hierin mee te
bewegen. Samen met vrijwilligers, sportaanbieders, gemeente Velsen, onderwijs, welzijn, zorg, en ondernemers bespreken we wat
we met sport willen bereiken in Velsen. Ook
initiatieven van inwoners, buurtsportcoaches, maatschappelijke organisaties, individuele sporter, fysiotherapeuten spelen hierbij een belangrijke rol.
Een inspiratiesessie om mee te denken
Sportformateurs Rianne Schenk en Emma
Poelman begeleiden het tot stand komen van
het lokale Sportakkoord. Zij gaat de komende
tijd in gesprek met belanghebbenden en op
zoek naar ideeën over sport en bewegen. Om
een effectief en gedragen sportakkoord te formeren is samenwerking nodig met iedereen
die ideeën heeft over wat er goed gaat en beter kan in Velsen. Daarvoor wordt op maan-

dagavond 9 maart een interactieve inspiratiesessie georganiseerd. Deze vindt plaats in
de kantine van Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58, 1991 RK Velserbroek. Inloop is
vanaf 18.00 en de gemeente zorgt voor een
maaltijd. Aanmelden kan via de mail: sportakkoordvelsen@gmail.com. Iedereen is welkom om mee te praten!
Akkoord van en voor de inwoners
Als het Sportakkoord eind mei klaar is, gaan
we de plannen die daarin staan uitvoeren.
Daarmee verleiden we nog meer mensen om
met veel plezier (vaker) te sporten en te bewegen.
Kijk voor meer informatie over het landelijke Sportakkoord op www.allesoversport.nl/
sportakkoord.

bent. Om de Burgernetapp te gebruiken hoeft u
zich niet aan te melden. Burgernet gebruikt uw
locatiegegevens verder nergens voor. Uw gegevens worden dus ook niet bijgehouden.
•
•
•

Download de Burgernetapp op uw smartphone.
Geef de app toestemming om uw locatie
te gebruiken.
Ontvang Burgernetacties (zonder aanmelden) waar u ook bent.

Binnenkort zonnepanelenactie via
gemeente Velsen
De afgelopen dagen kregen wij veel vragen
van inwoners over het bedrijf Zonnestroom.
In hun flyer doen zij het voorkomen alsof
zij op het gebied van zonnepanelen met ons
samenwerken. Dat is niet zo. De gemeente
werkt op dit gebied samen met Eneregio en
Duurzaam Bouwloket. Ook is de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen, die u mogelijk al kent van de energiecoaches, betrokken bij onze actie.

Aanbiedingsbrief
Eind februari sturen wij de meeste huiseigenaren een brief over onze zonnepanelenactie. Een belangrijk pluspunt van deze
actie: wij kunnen de prijs laag houden door
collectieve inkoop van de zonnepanelen.

Daarnaast selecteren wij onze leveranciers
op kwaliteit en klanttevredenheid. Zo kiest
u straks voor zonnepanelen zonder zorgen.
Bewonersavonden
Wij vinden het belangrijk dat u zich goed
kunt oriënteren voordat u besluit om zonnepanelen aan te schaffen. Daarom organiseren wij vanaf half maart bewonersavonden
in Santpoort-Noord, Velserbroek en IJmuiden. Hier kunt u terecht voor advies over uw
eigen situatie en antwoord op uw vragen.
De specialisten van Eneregio en Duurzaam
Bouwloket staan u graag te woord.
Vragen? Neem contact op met gemeente
Velsen via wonen@velsen.nl of 14 0255.

Pionieren
in IJmuiden
Bouw je eigen
droomhuis!
17 zelfbouwkavels te koop
aan de Van Diepenstraat
in Velsen-Noord
Kom naar de
informatiebijeenkomst
op woensdag 4 maart 2020
van 17:00 tot 19:30 uur
Gemeentehuis Velsen
Dudokplein 1 in IJmuiden

HouIwEenRmwhijuis
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Meer info: www.pioniereninijmuiden.nl
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Wilt u iets organiseren tijdens Sail?
Van woensdag 12 tot en met zondag 16 augustus 2020 is het weer Sail Amsterdam.
Voor de 10de keer varen grote zeilschepen door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Woensdag 12 augustus gaan de schepen naar Amsterdam (Sail In) en op zondag
16 augustus komen ze weer terug (Sail
Out). Voor feestelijkheden op eigen grond
of langs het kanaal gelden dan strenge veiligheidseisen.

Ik wil iets organiseren tijdens Sail 2020.
Lees onderstaande dan goed door!
Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen
van Sail 2020. Misschien wilt u tijdens Sail activiteiten organiseren. Hier gelden wel spelregels voor.
Om alle feestelijkheden veilig te laten verlopen en te zorgen dat de gemeente Velsen bereikbaar blijft, verzoeken wij u dringend om
voor 1 april 2020 uw plannen aan ons kenbaar
te maken via https://www.velsen.nl/producten/evenement-organiseren/evenementenloket. Hoe eerder u ons uw plannen laat weten,
hoe beter wij dit kunnen meenemen in de vei-

ligheids- en verkeersplannen.
Wat moet ik daarvoor aanleveren bij de
gemeente Velsen?
Kijk op https://www.velsen.nl als u iets wilt
organiseren tijdens Sail 2020. Heeft u na uw
bezoek aan deze website nog vragen? Bel dan
Team Evenementen, tel. 0255-567200 of mail
evenementen@velsen.nl
PreSail
Op zondag 9, maandag 10 en dinsdag 11 augustus vindt in de havens van IJmuiden en Beverwijk het culturele en nautische evenement
PreSail IJmond plaats. Voor alle informatie
over PreSail IJmond kijk op https://www.presailijmond.nl/.
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waar gooi

jij dit weg?

Benieuwd welke schepen meevaren?
Van 12 t/m 16 augustus 2020 vormt Amsterdam voor de 10e keer het decor voor internationale Tall Ships. Bent u benieuwd welke zeilschepen meevaren of wilt u meer informatie
over het evenement Sail Amsterdam? Kijk dan
op www.sail.nl.

Het oude dekzeil is niet te recyclen en
mag daarom bij het restafval.
Past het niet in de restafvalbak? Breng
het dan naar het afvalbrengstation.

hvcgroep.nl/plastic

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE SESSIES
Startdocument locatie Missiehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil
op de locatie hoofdzakelijk woningbouw. De
uitgangspunten voor herontwikkeling zijn
opgenomen in een startdocument. Er is nog
een aanpassing gekomen, waardoor de ontwikkelaar extra bomen mag kappen aan de
zuidzijde van het Missiehuis. Er is een aantal
partijen die nog een discussie wil om eventueel ook bomen aan de noordzijde te kappen.
Tevens is de verkeerscirculatie genoemd omdat er mogelijk nog meer woningbouw komt
in Driehuis. De raadsleden hebben onderling
afgesproken dat moties en amendementen
later ingediend mogen worden, zodat eventuele punten uit de Dorpsdialoog van 25 februari nog meegenomen kunnen worden.
Samenwerking verbinding A8-A9
De verbinding tussen de A8-A9 wordt al langere tijd besproken. Er is een samenwerkingsovereenkomst van diverse overheidsorganisaties, maar deze overeenkomst loopt
af. Daarom wordt er nu voorgesteld om een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst te
tekenen. Dit betekent ook dat Velsen zich
aansluit bij de provinciale plannen voor
de uitwerking van de zogenaamde ‘Golfbaanvariant’. Rode draad in de sessie was

het belang voor Velsen van de verbinding.
De wethouder is in gesprek met de provincie over de doorstroming in Velsen-Noord.
Hij blijft de raad op de hoogte houden van
de voortgang. Ook is de wethouder in gesprek met Rijkswaterstaat over onder andere de verkeersinfarcten. Hierover komt
de wethouder binnenkort terug bij de raad.
Participatieraad Velsen
Vanaf april 2018 heeft elke IJmondgemeente een Participatieraad. De Participatieraad bestaat uit betrokken inwoners die
de gemeente ondersteunen bij het betrekken van cliënten en geïnteresseerde inwoners. Er werden over en weer vragen gesteld door de raadsleden en de leden van
de Participatieraad. De raadsleden waarderen de aanwezigheid van de Participatieraad en gaven aan een beter beeld te
hebben gekregen van het werk van de Participatieraad. Daartegenover kreeg de Participatieraad ook een beter beeld bij wat de raadsleden van de Participatieraad verwachten.
Integraal Onderwijs HuisvestingsPlan
In oktober 2019 is de gemeenteraad geïnformeerd over de start van het Integraal Onderwijs Huisvestingsplan 2021- 2037. Er is een
inventarisatie gemaakt van de schoolgebou-

wen en een concept visie opgesteld. De raadsleden gaven hun zienswijze op de conceptvisie en stelden meerdere kritische vragen aan
de wethouder over onder meer de samenhang met het maatschappelijk vastgoed en de
kosten die hierbij komen kijken. De wethouder deed meerdere toezeggingen, waaronder dat er een vervolgsessie komt waarvoor
ook de schoolbesturen worden uitgenodigd
en dat er meerdere scenario’s zullen worden geschetst. Ook heeft zij aangegeven dat
de gemeenteraad een totaalbeeld zal krijgen
van het maatschappelijk vastgoed in Velsen.
Visie Spaarnwoude Park
Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft een
visie opgesteld voor Spaarnwoude. Deze visie heeft als doel om het recreatiegebied
Spaarnwoude door te laten groeien tot een
veelzijdig en duurzaam Spaarnwoude Park.
De visie is eerder al besproken en riep toen
vragen op bij de raadsleden, onder meer over
de (grote) hoeveelheid bezoekers en de festivals in het park. Deze vragen kwamen ook
nu weer aan bod. Ook zijn er vragen gesteld
over het vervoer over water en de aandacht
voor de balans tussen de organisatie van activiteiten en rust in de natuur. Deze vragen
worden verwerkt in de zienswijze.

•
•
•
•
•

Benoeming nieuw lid van de commissie Stedelijk Schoon Velsen
Uittreden Velsen uit de Gemeenschappelijke Regeling Afvalschap
IJmond-Zaanstreek
Visie Spaarnwoude Park 2040
Startdocument locatie Missiehuis
Samenwerking verbinding A8-A9

De raadsvergadering is op donderdag
27 februari. Aanvang is om 19:30 uur
in het gemeentehuis. U bent van harte
welkom via de ingang aan Plein 1945,
IJmuiden.

ZETELVERDELING RAAD
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en
11 partijen

D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel
Fractie Peter Stam 1 zetel

Infopagina
20 februari 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

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, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum 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.
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 Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, beleid en verordeningen op de landelijke
website www.Officielebekendmakingen.nl
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en)
voldoen.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 8 februari tot en met 14
februari 2020 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
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw
(08/02/2020) 16174-2020
Zeeweg
192,
plaatsen
dakopbouw
(10/02/2020) 16547-2020
Wijk aan Zeeërweg 68, plaatsen dakopbouw
(11/02/2020) 17021-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor met bovenwoning in 4 appartementen (11/02/2020)
17216-2020
Zeeweg 1, brandveilig gebruik dagbesteding
(12/02/2020) 17792-2020
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, gebruik voor tijdelijk camperpark tijdens Dutch Grand Prix in
2020/2021/2022 (13/02/2020) 17951-2020
Heuvelweg 6, gebruik voor sportevenementen Strong Viking op 9-10 mei en 1011 oktober 2020 (inclusief op- en afbouw)
(13/02/2020) 18332-2020
Velsen-Noord
Gildenlaan 46, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(08/02/2020) 16188-2020

Santpoort-Zuid
Spaarnberglaan ong. nabij kruising met
Wüstelaan, kappen 1 boom (12/02/2020)
17502-2020
nabij Olga van Gotschlaan, Wijnoldy Daniëlslaan, Middenduinerweg, Wüstelaan, (Burgemeester Rijkenspark)
kappen 27 bomen (12/02/2020) 17511-2020
Santpoort-Noord
Gladiolenstraat 13, plaatsen dakkapel (achterzijde) (09/02/2020) 16268-2020
Spanjaardsberglaan 16, plaatsen dakkapel (voorzijde) (13/02/2020) 181232020
Driehuis
Van Maerlantlaan 1, vervangen kozijn
(09/02/2020) 16248-2020
Da Costalaan 28, uitbreiden 1e verdieping
(09/02/2020) 16276-2020
Velserbroek
Ster Bastion 105, plaatsen
(10/02/2020) 16572-2020

kozijnen

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

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 8 februari tot en met 14 februari 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de
Algemene plaatselijke verordening artikel
2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

straat (van Plein 1945 t/m Marktplein)
(12/02/2020) 17833-2020

IJmuiden
Viering 5 mei 2020, op 5 mei 2020 van 12:00
tot 18:00 uur, locatie: Plein 1945 en Stadhuis
(11/02/2020) 16915-2020
Kofferbakmarkt, op 24 mei, 21 juni, 16 augustus en 20 september 2020 van 08:00 tot 15:00
uur, locatie: Velserduinplein (11/02/2020)
17067-2020

Strong Viking Hills & Family Edition, op 9 en
10 mei 2020 van 08:00 t/m 20:00 uur, Locatie: Spaarnwoude, Valleiweg (13/02/2020)
18321-2020

Café Cheers Koningsdag, op 27 april 2020
van 12:00 tot 21:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 (12/02/2020) 17825-2020
Cooldown 2020, op 22 augustus 2020 van
14:00 tot 00:00 uur, locatie: Kennemerlaan
93 (tussen Moerbergplantsoen en Edisonstraat) (12/02/2020) 17827-2020
Lekkerste Dag, op 27 juni 2020 van 10:00 tot
23:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 (tussen Moerbergplantsoen en Edisonstraat)
(12/02/2020) 17829-2020
Summer Vibes 2020, op 27 juni 2020 van
10:30 tot 16:30 uur, locatie: Lange Nieuw-

Velsen-Zuid
Avondvierdaagse Brede School Velserbroek,
van 12 t/m 14 mei van 18:00 t/m 19:15 uur
en op 15 mei 2020 van 18:00 tot 20:30 uur,
locatie: route recreatiegebied Spaarnwoude, start/finish Genieweg 50b (12/02/2020)
17491-2020

Santpoort-Noord
Koningsdag Santpoort-Noord, op 27 april
2020 van 09:00 tot 21:00 uur, locatie: Landje
van Scholz (07/02/2020) 16525-2020
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia
Santpoort-Noord 2020, op 12 t/m 14 mei
2020 van 18:30 t/m 20:30 uur, op
15 mei 2020 van 18:30 t/m 21:00 uur, locatie:
route rond Santpoort-Noord, start/ finish
Wulverderlaan 3 (13/02/2020) 18429-2020
Driehuis
Strawberries Hockey Easter Tournament, op
10 april 2020 van 15:00 tot 02:00 uur, 11 en
12 april 2020
van 10:30 tot 02:00 uur, locatie: Waterloolaan 1 (10/02/2020) 16859-2020

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, 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
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergun-

ning verleend voor:
IJmuiden
Westerduinweg 13, bouwen loods met bedrijfs- en kantoorruimten (10/02/2020)
48874-2019
Wijk aan Zeeërweg 194, veranderen bedrijfspand met 2 bovenwoningen + 1 garage naar 5 woningen + 1 garage (11/02/2020)
27043-2019
Zeeweg 285, doorbreken muur tussen woonkamer en keuken (11/02/2020) 9715-2020
Julianakade 58, plaatsen dakopbouw, legaliseren dakterras 1e verdieping (14/02/2020)
1533-2020
Velsen-Zuid
Stelling 21, bouwen schuur, legaliseren kapschuur (14/02/2020) 107746-2019
Zuiderdorpstraat 15, wijzigen gebruik horeca naar wonen (14/02/2020) 90512-2019
(Rijksmonument)
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 177, vernieuwen achtergevel (10/02/2020) 104227-2019)
Santpoort-Zuid
Wüstelaan 8, uitbreiden woning begane
grond en 1e verdieping (11/02/2020) 92252020

Vinkenbaan 20, kappen 6
(14/02/2020) 3673-2020
Brederoodseweg
6,
kappen
(14/02/2020) 14395-2020

bomen
boom

Santpoort-Noord
Gladiolenstraat 13, plaatsen dakkapel (achtergevel) (10/02/2020) 16268-2020
Terrasweg 44, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(11/02/2020) 113000-2019
Terrasweg 62, uitbouwen voorgevel, plaatsen
raam (zijgevel) (14/02/2020) 103068-2019
Kennemergaardeweg 3, vervangen uitbouw,
plaatsen dakkapel (voorzijde) (14/02/2020)
101855-2019
Velserbroek
Zandaak 84, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(13/02/2020) 11068-2020
Wieringer Aak 129, plaatsen dakkapel (achterzijde) (13/02/2020) 10192-2020
Rietkamp 20, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(14/02/2020) 12770-2020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit
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,
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
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kofferbakmarkt, op 24 mei 2020, 21 juni
2020, 30 augustus en 20 september 2020 van
08:00 tot 15:00 uur, locatie: Velserduinplein
(13/02/2020) 17067-2020
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Vastgesteld wijzigingsplan Ambachtsweg Velserbroek
Aankondiging
Burgemeester en wethouders hebben op 4 februari 2020 een wijzigingsplan vastgesteld
voor de locatie Ambachtsweg te Velserbroek.
Aanleiding
In het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Velserbroek is een wijzigingsmogelijkheid
opgenomen voor de wijziging van de bestemming om de bouw van de lunchroom mogelijk
te maken. De lunchroom krijgt een oppervlakte van 90 m2, met een terras van 60 m2.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Ambachtsweg in
Velserbroek, op ongeveer 25 meter afstand
van buurtcentrum De Koe, bij de vissteiger.
De vissteiger blijft in de nieuwe situatie toegankelijk.
Plan inzien
Het wijzigingsplan (idn: NL.IMRO.0453.
WP1309AMBACHTSWEG1-R001) ligt met
ingang van 21 februari 2020 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage. Naast het
wijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen.

gingsplan treedt in werking na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast een eventueel beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige

voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
treedt het besluit niet eerder in werking dan
dat op een dergelijk verzoek is beslist.

2020 tot en met zondag 3 mei 2020, of zoveel
korter indien mogelijk of zoveel langer indien noodzakelijk;

loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant.

Beroep
Degene die tijdig een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, en een belanghebbende die aantoont
dat hij of zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest, kan gedurende de terinzage termijn beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Als een beroepschrift is ingediend bestaat
tevens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Een verzoek om
voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk
als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.
Het besluit tot vaststelling van het wijzi-

Verkeersmaatregel
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben besloten:
door middel van het plaatsen van de verkeersborden E2 van bijlage 1 van het RVV
1990 een verbod om stil te staan in te stellen
op de volgende locaties:
•

•

traject Laaglandersluisweg – Oostbroekerweg, tussen de aansluitingen met De
Ven en de Valleiweg, aan beide zijden
van het traject;
het fiets/bromfietspad, gelegen tussen
Zijkanaal B en het parkeerterrein gele-

gen aan de Oostbroekerweg, aan beide
zijden van het pad;

•
door middel van het verwijderen van de verkeersborden G12a van bijlage 1 van het RVV
1990, inclusief de fysieke afsluiting in de
vorm van een afsluitpaal, het fiets/bromfietspad, gelegen tussen Zijkanaal B en het
parkeerterrein gelegen aan de Oostbroekerweg, op te heffen;
de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen van kracht te verklaren van vrijdag 1 mei

Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de raad van Velsen in
zijn vergadering van 19 december 2019 heeft
besloten:
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020 vast te stellen;
• de Verordening Bedrijveninvesteringszone Santpoort-Noord 2020 in werking
te laten treden na een positieve uitslag
van de draagvlakmeting bij onderne-

mers in het gebied.
Burgemeester en wethouders van Velsen besluiten op 11 februari 2020:
•

De uitslag van de draagvlakmeting BIZ
Santpoort-Noord (met 78 stemgerechtigden en een opkomst van 85% waarvan 67% vóór-stemmers) vast te stellen,
waarbij voldoende draagvlak is voor een
BIZ in Santpoort-Noord.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag nadat het college bekend heeft gemaakt dat van voldoende steun
als bedoeld in artikel 4 van de wet is gebleken.
De gemeente Velsen en de BIZ-vereniging
Santpoort-Noord hebben voorts afspraken
vastgelegd over het beheer- en onderhoudsniveau van Santpoort-Noord. Deze uitvoeringsovereenkomst wordt op basis van de

positieve uitslag van de draagvlakmeting ook
van kracht.
De oprichting van de BIZ Santpoort-Noord
is financieel mede mogelijk gemaakt door de
provincie Noord-Holland.

Kapmelding
Als voorbereiding van het project Kennemerlaan zullen er in de eerste week van

maart vier bomen gekapt worden. Twee bomen t.h.v. huisnummer 141 en twee bomen

t.h.v. huisnummer 164. Er komen weer nieuwe bomen terug.

horeca Velsen 2020 vast te stellen;
dit besluit daags na bekendmaking in
werking te laten treden.

Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden op
www.officielebekendmakingen.nl (externe
link) of via www.velsen.nl/actueel/bekend-

Bekendmaking
De burgemeester van Velsen maakt bekend
dat hij op 13 februari 2020 heeft besloten:
•

de Beleidsregels gebruik waterpijpen in

•

makingen. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

