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Bedrijventerrein Velsen-Noord
Voor het bedrijventerrein Velsen-Noord is 
een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. 
Daarin staan twee nieuwe ontwikkelingen. 

• Het oprichten van één van de zes wind-
turbines die horen bij het ‘windpark
Spuisluis’. De Provincie gaf begin 2018
toestemming voor dit windpark. Daar-
om moet de gemeente dit in het bestem-
mingsplan vermelden.

• Het vestigen van een medische kliniek
in het kantoorgebouw aan de Leeghwa-
terweg 1B. Hiertegen bestaan geen be-
zwaren. 

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Op 8 maart vond het jaarlijkse Sportgala 
Velsen plaats in het Thalia Theater. Tijdens 
het Sportgala zijn de sportprijzen 2018 uit-
gereikt. De winnaars waren Matthijs Büch-
li, Lars Bottelier, Tessa Dijksman, Scott van 
Polen, Judith Porsch, VZV en Jason Lijn-
zaat. De presentatie van de avond was we-
derom in handen van Frank Snoeks.

Baanwielrenner Matthijs Büchli mag zich 
Sporticoon van het jaar 2018 noemen. Deze 
prijs wordt uitgereikt aan een sporter of ploeg 
die driemaal de titel in een bepaalde categorie 
heeft gewonnen. Matthijs is daarmee de eer-
ste Sporticoon van de gemeente Velsen. Op 
het onderdeel Keirin behoort deze geboren en 
getogen Santpoorter tot de absolute wereld-
top. Eind februari won hij nog WK-goud op de 
onderdelen teamsprint en Keirin. Dit leverde 
hem een persoonlijke felicitatie op van minis-
ter-president Rutte.

Openwaterzwemmer Lars Bottelier kende in 
2018 misschien wel het beste jaar uit zijn car-
rière. Hij werd op het NK in augustus eerste 
op de 5 en 10 kilometer. Naast zijn pittige trai-
ningsschema zoekt hij zelf sponsors voor zijn 
buitenlandse wedstrijden, verzorgt hij zijn ei-
gen marketing en zet hij zich in om zijn sport 
te promoten. Het meest opvallend zijn de drie 
nationale titels op het Open Nederlands Kam-
pioenschap openwaterzwemmen.

Bij de vrouwen is de eer naar baanwielrenner 
Tessa Dijksman gegaan. In november deed ze 
‘gewoon’ mee aan het Nederlands kampioen-
schap ploegenachtervolging, waar ze samen 
met haar teamgenoten een bronzen medail-
le won. De echte bekroning voor al die uren 
trainen volgde in december. Toen werd onze 
Sportvrouw van het Jaar Nederlands Kampi-
oen op het onderdeel Derny.

Gehandicapte sporter van het jaar 2018 is 
Scott van Polen. Scott werd in 2018 opgeno-
men in de selectie van het Nederlands rug-
byteam. Zijn rol binnen het team is stopper, 
Scott is een soort sneeuwschuiver die ruimte 
maakt voor de aanvallers. En dat gaat er vaak 
fanatiek aan toe. Hij traint tussen de 12 en 14 
uur per week en het doel is plaatsing voor de 
Paralympische Spelen in Tokyo.

Judith Porsch won in de categorie Masters 
op het WK Handboogschieten. Na meerdere 
gouden medailles op het NK en EK deed deze 
sportvrouw in 2017 en 2018 mee aan de We-
reldkampioenschappen in Zuid-Afrika en ver-
beterde daar haar eigen wereldpuntenrecord. 
Ze deed dat in een wedstrijd die maar liefst vijf 
dagen duurde. Haar categorie is de historische 
boog en dat maakt haar dus de vrouwelijke Ro-
bin Hood van Velsen!

De openwaterzwemmers van VZV zijn uit-
geroepen tot Sportploeg van het jaar 2018 
Dit team, bestaande uit Lars Bottelier, Erno 
Vriens, Iwan Vos en Tenzin Tieman, werd vo-
rig jaar Nederlands Kampioen op de 4 x 500 
meter. Een prachtige prestatie waar we als 
echte ‘watergemeente’ heel trots op zijn!

Skateboarder Jason Lijnzaat is uitgeroepen 
tot Sporttalent van het jaar 2018. Hij won de 
zilveren medaille tijdens de Asian Games, 
waar alle Aziatische landen vertegenwoor-
digd waren. Vanwege zijn dubbele paspoort 
is het mogelijk om zowel voor Indonesië als 
voor Nederland naar de Olympische Spelen 
te gaan. Die keuze heeft hij nog niet gemaakt, 
maar de kans dat hij daadwerkelijk zijn kun-
sten mag vertonen in Tokyo is heel groot!
Foto Reinder Weidijk 

uitgereikt tijdens Sportgala Velsen
Sportprijzen 2018 

Meld hem of haar aan vóór 1 april!
Kent u een jongere
die een lintje verdient?
Het jeugdlintje is een speciale onderschei-
ding voor jongeren uit Velsen. Het is een 
blijk van waardering voor jongeren tot 18 
jaar die een voorbeeld zijn voor anderen. 
Kent u iemand die een lintje verdient? De 
gemeente Velsen hoort het graag van u.

Elk jaar worden op de laatste werkdag voor 
Koningsdag in heel Nederland Koninklijke 
onderscheidingen uitgereikt. Op die dag gaat 
het om volwassenen die zich op een bijzon-
dere manier hebben ingezet voor de samenle-
ving. Maar er zijn ook veel jongeren die zich op 
een bijzondere manier inzetten voor anderen 
en hiervoor een onderscheiding verdienen. 
Daarom reikt het gemeentebestuur van Vel-
sen elk jaar de Velsense jeugdlintjes uit.

Laat het ons weten
Kent u een jongere die zich op een bijzonder 
manier inzet, of heeft ingezet, voor de Vel-
sense gemeenschap? Dan kunt u deze jongere 
voordragen voor een jeugdlintje.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Dat kun-
nen jongeren zijn die:
• zich inzetten voor de Velsense samenle-

ving. Denk aan inzet voor andere mensen, 
natuur of cultuur.

• al langere tijd vrijwilligerswerk doen
zonder dat zij daar iets voor terug krijgen.

• opkomen voor iemand anders bij pesten,
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsge-
bruik.

• een bijzondere prestatie hebben geleverd
of Velsen positief op de kaart hebben ge-
zet. Denk hierbij aan reddingsacties of
bijvoorbeeld een landelijke prijs voor een 
werkstuk.

Aanmeldformulier
Het aanmeldformulier kunt u vinden op htt-
ps://www.velsen.nl/producten/jeugdlintje 
De aanmeldingen worden beoordeeld door 
een vakkundige jury.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Kabinetszaken 0255-567200 of mai-
len naar kabinetszaken@velsen.nl.
Het jeugdlintje zal worden uitgereikt op 26 
april 2019 tijdens de lintjesregen. De burge-
meester reikt op die dag ook de Koninklijke 
onderscheidingen uit.

We hebben enkele problemen gehad met 
het verzenden van het aanmeldformu-
lier. Daarom vragen we aan iedereen die 
een jongere heeft voorgedragen voor een 
jeugdlintje dit nogmaals te doen. Vul het 
aanmeldformulier in en stuur dit vóór 1 
april 2019 digitaal terug door op te knop 
verzenden te klikken of via kabinetsza-
ken@velsen.nl. 

Op donderdagavond 21 maart is het gemeen-
tehuis gesloten. In plaats daarvan is het ge-
meentehuis open op woensdag 20 maart, de 
avond van de verkiezingen van de leden van 
de Provinciale Staten en Waterschappen. U 
kunt tussen 18.00 en 20.00 uur terecht op af-
spraak bij Burgerzaken. Het stembureau – in 
de hal van het gemeentehuis – is ook open. 
Velsenaren in het bezit van een stempas en 
een geldig legitimatiebewijs kunnen dan tot 
21.00 uur hun stem uitbrengen.

De inwoners van Velsen-Noord kunnen voor 
de waterschapsverkiezing alleen in Velsen-
Noord hun stem uitbrengen. Zij vallen name-
lijk onder het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. De andere woonkernen 
in Velsen vallen onder het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en kunnen voor de water-
schapsverkiezing niet hun stem uitbrengen 
in Velsen-Noord.
De locaties van alle stembureaus staan op 
www.velsen.nl en op de achterzijde van de 
kandidatenlijst.

In plaats van donderdag 21 maart
Gemeentehuis woensdag 20 
maart ’s avonds open
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Vrijdag 15 maart staken de leraren van het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs. 
De kinderen kunnen hierdoor een vrije 
dag hebben. 

De buurtsportcoaches van SportSupport no-
digen alle kinderen van de basisscholen die 

dicht zijn in Velsen uit om te komen sporten 
in  Sporthal Zeewijk of bij tennispark LTC 
Hofgeest in Velserbroek.  Zie voor meer infor-
matie: www.sportpasvelsen.nl 

Verenigingen komen clinics geven. Neem je 
sportkleding en -schoenen mee!

Vrijdag 15 maart vrij? 
Kom sporten!

Begin april 2019 start aannemer A-hak 
met het verwijderen van een ondergrond-
se hoogspanningskabel in Velsen-Noord 
en Velsen-Zuid. De kabel moet worden 
verwijderd om eventuele olielekkage (uit 
de kabel) in de toekomst te voorkomen. 
Op de informatieavonden bent u welkom 
om uw vragen te stellen. 

Informatieavonden
TenneT organiseert op 18 en 26 maart in-
loopavonden over dit onderwerp. U kunt tus-
sen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen op de 
volgende locaties: 
18 maart Velsen-Noord: Centrum Wakan, 
Grote Hout- of Koningsweg 39.
26 maart Velsen-Zuid: Engelmunduskerk, 
Kerkplein 1.

Verwijderen bomen en struiken
Voor het verwijderen van de ondergrond-
se kabel in Velsen moet ruimte worden ge-
maakt. De eerste activiteiten bestaan uit het 
kappen en snoeien van bomen en struiken in 
het gebied waar de oude kabelverbinding ligt. 
Deze bomen en struiken zijn de afgelopen 
jaren op en rondom de verbinding gegroeid. 
Deze moeten worden weggehaald om de ka-
bel op een veilige manier uit de grond te kun-
nen halen. Afgelopen maand zijn de te rooien 
bomen langs het tracé gemarkeerd. 

Vanaf 11 maart worden de bomen gerooid op 
basis van de kapmelding die bij de gemeente 
Velsen is ingediend. TenneT heeft hierover 
met de gemeente Velsen afspraken gemaakt. 

Nieuwe beplanting
Nadat de kabel is verwijderd, gaat gemeente 

Velsen in samenspraak met bewoners kij-
ken hoe deze gebieden opnieuw kunnen wor-
den ingericht. Door de oude, rommelige be-
planting te vervangen door nieuw groen, zal 
de kwaliteit van dit gebied verbeteren. Be-
woners ontvangen later een uitnodiging om 
hierover mee te praten. U kunt uw vragen 
hierover uiteraard stellen op de inloopavond.  

Werkzaamheden 
TenneT werkt sinds 2014 aan de nieuwe 380 
kV-hoogspanningsverbinding tussen Bever-
wijk en Bleiswijk en het deels aanpassen van 
de bestaande 150 kV-verbindingen in het ge-
bied. Deze nieuwe stroomsnelweg is belang-
rijk voor de leveringszekerheid van elektrici-
teit in de Randstad – en dus ook van Velsen. 

Onderdeel van dit project is het verwijderen 
van de ondergrondse 150kV-hoogspannings-
kabel tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. 
Dit wordt gedaan om toekomstige olielekka-
ge uit de kabel te voorkomen. Er is daarnaast 
een afspraak met de gemeente Velsen om ka-
bels die niet langer gebruikt worden uit de 
grond te halen om te voorkomen dat er op een 
bepaald moment geen ruimte meer is voor 
nieuwe kabels en leidingen. 

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
TenneT via telefoonnummer: 0800 836 6388 
of per email (info@randstad380kv.nl). Meer 
informatie over het project is ook te vinden 
op www.randstad380kv.nl, of op facebook.
com/RandstadNoordring. Op het kaartje 
staan de ondergrondse kabels van de 150 kV-
verbinding Velsen-Vij� uizen (kaartje: Ten-
neT).

Verwijderen ondergrondse 150 kV-kabel 
Velsen-Noord en -Zuid
Uitnodiging inloopavonden

Begin maart kwamen ruim 50 ondernemers 
en vertegenwoordigers van organisaties 
bij elkaar uit de toeristische sector. ‘Back 
to nature’ was het thema, de locatie was In-
formatieboerderij Zorgvrij.

Wethouder Jeroen Verwoort gaf de aftrap voor 
een geslaagde dag met workshops over circu-

lair ondernemen, zeewier als grondstof, tips 
en trucs voor Instagram en informatie over 
natuurwandelingen. Op de informatiemarkt 
gaven verschillende ondernemers in recrea-
tiegebied Spaarnwoude een presentatie. Er 
was tijd om elkaar te leren kennen en een wan-
deling te maken met boswachter Theo. Som-
migen waagden zich aan een ritje op de quad.

Bijeenkomst toerisme

Naar de dierentuin, een theater, de bio-
scoop … Als je een laag inkomen hebt, dan 
lukt dat niet of moeilijk. De gemeente Vel-
sen wil graag dat ook mensen met een 
laag inkomen er op uit kunnen gaan. Daar-
om is er geld beschikbaar.

Inwoners met een inkomen tot 110% van het 
minimum, kunnen dit geld aanvragen. Wie in 
aanmerking komt, krijgt € 75,-. Dit kan wor-
den uitgeven aan de bioscoop, het theater, de 
dierentuin of een ander leuk uitje. De rege-
ling is bedoeld voor ‘sociaal-culturele activi-
teiten’.

Wie een bijstandsuitkering heeft, ontvangt 
het aanvraagformulier in maart. Als u geen 
brief heeft ontvangen, maar wel een laag in-
komen heeft, kunt u het aanvraagformulier 

vanaf deze week downloaden op www.velsen.
nl of ophalen bij de balie van het gemeente-
huis.

Bijdrage voor mensen met een laag inkomen
Er op uit!

Z o’n 70 bijzondere inwoners van Velsen wa-
ren door andere inwoners voorgedragen voor 
een bijzonder diner in het Thalia theater. Ge-
woon, omdat ze iets extra’s doen voor anderen 
en hen zo bij de samenleving betrekken. Sa-
men met raadsleden en het college van B&W 

hadden ze  maandag 4 maart een geweldige 
avond met goed eten, veel humor en mooie ge-
sprekken. Een klein bedankje voor de grote in-
zet van al deze mensen die Velsen een sociaal 
gezicht geven.
Foto Reinder Weidijk

Een klein bedankje voor 
de grote inzet
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum 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, omgevingsver-
gunningen 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 na-
tuurlijk 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 meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
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 ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 2 maart tot en met 8 maart 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, gebruik evenementen-
terrein De Ven voor 7 evenementen juni 2019 
(06/03/2019) 9614-2019

Velsen-Noord
Wenckebachstraat 1, aanleggen leidingtracé 
t.b.v. Windpark Ferrum (05/03/2019) 9522-
2019
Melklaan 35a, wijzigen reeds verleende ver-
gunning voor het verbouwen bedrijfspand tot 
woning (07/03/2019) 
9792-2019

Santpoort-Noord
Rijksweg 434, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/05/2019) 9137-2019
Corantijnstraat 34 , plaatsen groendrager 
(04/03/2019) 9348-2019
Johan Maurits van Nassaulaan 18, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (08/03/2019) 10028-
2019

Driehuis
Schaepmanlaan 7, kappen boom 
(04/03/2019) 9342-2019

Velserbroek
Rijksweg 323, realiseren dak-
terras (04/03/2019) 9341-2019
Westlaan 41a, afwijking bestemmingsplan 
(1 evenement op 30 mei en 2 juni 2019 van 
14:00 tot 23:00 uur en 31 mei en 1 juni 2019 
van 14:00 tot 00:00 uur, buiten aangewezen 
evenementenzone) (06/03/2019) 9676-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
Frans Naereboutstraat 11, splitsen van wo-
ning naar 3 appartementen (06/03/2019) 
596-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong., plaatsen vrij-
staand transformatorstation (05/03/2019) 
1391-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Noord
Rooswijkerlaan 1, plaatsen zeecontainer 
(07/03/2019) 16538-2018

Ingekomen aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden  
APV artikel 4:4
Driehuis
nabij en op station spoorwerkzaamheden, 
vernieuwen van bovenleiding balken/armen, 
vrijdag 12 april 2019 23:00 uur tot maandag 
15 april 2019 05:15 uur (aaneengesloten peri-
ode 52 uur) 08/03/2019 10072-2019      

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
IJmuiden 
Verkoop kleding, 16, 23 en 30 maart 2019, lo-
catie: Lange Nieuwstraat 501a (05/03/2019) 
9415-2019      

Velsen-Noord
Standplaats dinsdag t/m vrijdag, locatie: Car-
gadoorstraat (04/03/2019) 9425-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 

van 2 maart tot en met 8 maart 2019 de 
volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Bunkerdag 2019, op 25 mei 2019 van 
10:00 tot 17:00 uur, locatie: Wester-
duinweg 1, Kromhoutstraat 32 en
Badweg 38 (04/03/2019) 9178-2019

Vissenloop, op 19 mei 2019 van 07:00 
tot 18:00 uur, locatie: Omg. Haring-
kade 2 (04/03/2019) 9424-2019

Velserbroek
Muziekvereniging Soli presenteert: Night of 
Music, op 25 mei 2019 van 20:00 tot 00:30 
uur,      
locatie: Tenniscentrum Velserbroek, Hof-
geester Eijnde 22 (04/03/2019) 9189-2019

Villa’s Culinair Wijntheater, op 30 mei en 2 
juni 2019 van 14:00 tot 23:00 uur en 31 mei 
en 1 juni 2019 van 14:00 tot 00:00 uur, lo-
catie: Strand Villa Westend, Westlaan 41a 
(07/03/2019) 9817-2019 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen (zoals college 
van burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Kanaalstraat /Helmstraat /Koningsplein 
(Nieuwe Vroeger), oprichten 21 woningen 
(06/03/2019) 22503-2018
Burgemeester Rambonnetlaan 35, plaatsen 
dakkapel (voor- en achterzijde) (07/03/2019) 
4309-2019 

Velsen-Noord
Eendrachtsstraat bij 195 en 199, bouw kantoor 
tegen bestaande bedrijfshal (04/03/2019) 
21937-2018  

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 25, uitbreiden kelder en aan-
passen fundering (06/03/2019) 3275-2019
Papenburghlaan 12, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/03/2019) 2197-2019   

Velserbroek
Zon Bastion 21, plaatsen dakopbouw 
(06/03/2019) 23185-2018
Kerkenmaaijerskamp 68, plaatsen dakkapel 

(voor- en achterzijde) (07/03/2019) 5259-
2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen heeft onthe�  ng verleend 
voor: 

IJmuiden
Reaumurstraat 3, vlinderen van de vloeren na 
storten beton op 13 maart 2019 (06/03/2019) 
8650-2019

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluit genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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 al-
leen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Nationaal circus Barani van 29 mei t/m 2 juni 
2019, locatie: Heerenduinweg ter hoogte van 
nr. 6 (08/03/2019) 
15147-2018 
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Ontwerpbestemmingsplan Biezenweg
Aankondiging 
Burgemeester en wethouders zijn van plan de 
gemeenteraad voor te stellen een nieuw be-
stemmingsplan vast te stellen voor de locatie 
Biezenweg 70. 

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg 
maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw 
van twee woningen en het vervangen van de 
voormalige bedrijfswoning tot woning moge-
lijk. Hier was eerder een tuincentrum geves-
tigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk 
ingericht. 

Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’, 
gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. 
Het plangebied wordt ten zuiden begrensd 
door de Biezenweg en ten noorden door de 
spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten westen 
ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Ha-
gelingerweg en ten oosten op een afstand van 
ongeveer 280 meter van het Spekkenwegje.

 Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan  (idn: 
NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1-
O001) ligt met ingang van 15 maart 2019 tot 

en met 25 april 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen 
tevens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het ont-
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een 
brief te richten aan de gemeenteraad, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Biezenweg”, of 
per e-mail via ro@velsen.nl. Onder vermel-
ding van “zienswijze ontwerpbestemmings-
plan Biezenweg, zaaknummer 9157-2019”. 
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke post-
adres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de behande-
lend ambtenaar, de heer D. Bethlehem, via te-
lefoonnummer 0255-567200.

Ontwerpwijzigingsplan Dokweg
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voorne-
mens een wijzigingsplan vast te stellen voor 
de locatie Dokweg 4 te IJmuiden.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt het oprichten 
van een short stay hotel mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden is een wijzigingsmogelijkheid op-
genomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt het 
college het bestemmingsplan van Gemengd 
in Horeca.
Het short stay hotel krijgt 40 kamers. Rond-
om het short stay hotel worden 42 parkeer-
plaatsen aangelegd. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het 
perceel Dokweg 4 te IJmuiden. 

Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan Dokweg  (idn: 
NL.IMRO.0543.WP0502Dokweg1-O001) 
ligt met ingang van       15 maart 2019 tot en 
met 25 april 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen te-
vens de daarop betrekking hebbende onder-
zoeken en rapportages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-

plannen.nl. 

Inloopbijeenkomst
Op maandag 18 maart 2019 houden de ini-
tiatiefnemer en de gemeente Velsen een in-
loopbijeenkomst over dit wijzigingsplan. Be-
langstellenden zijn tijdens de inloopavond 
welkom tussen 17.00 en 19.00 uur in het kan-
toor op het perceel Dokweg 4. Tijdens de in-
loop is er gelegenheid tot het inzien van het 
ontwerpwijzigingsplan en tot het stellen van 
vragen. Tijdens de inloop kunnen geen ziens-
wijzen worden ingediend, dit kan schriftelijk 
gedurende de termijn van terinzageligging.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-

ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpwijzigingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan Dokweg. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.

Voor het indienen van  een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de 
behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, 
telefoonnummer 0255-567200. 

IJmondcommissie 19 maart 2019
Locatie IJmondcommissie: gemeente-
huis Velsen, Plein 1945, 1971 GC Velsen
Aanvang 19.50 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen krijgen informatie en 
bespreken regionale onderwerpen met de 
daarbij behorende raadsvoorstellen in de 
IJmondcommissie. Daarna nemen de raadsle-
den over de raadsvoorstellen in de drie afzon-
derlijke raadsvergaderingen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van 
de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune 

van de raadzaal. Voor meer informatie zie:

Agenda IJmondcommissie
 Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri¢  e: 0255 567502 of 
via de mail: gri¢  e@regioijmond.nl met ver-
melding van onderwerp, naam, e-mailadres 
en telefoonnummer. De gri¢  e neemt dan nog 
contact met u op. 

Agenda IJmondcommissie 
MRA agenda IJmond
Op een interactieve manier wordt het concept 
van de “MRA-agenda van de IJmond”  gepre-

senteerd. Vervolgens kunnen de raadsleden 
hierop reageren en vragen stellen. Het doel is 
om als IJmond onze belangrijkste punten in 
beeld te hebben die we willen inbrengen voor 
de MRA-agenda 2.0. In een volgende IJmond-
commissie wordt de MRA-agenda en de in-
breng van de IJmond opnieuw geagendeerd.

Verordening Leerlingenvervoer IJmond-
gemeenten 2019
Als gevolg van ontwikkelingen in wet- 
en regelgeving en een andere kijk op be-
leid wordt voorgesteld de verordening 
Leerlingenvervoer IJmondgemeenten 
2014 te wijzigen. Deze bespreking in de 

IJmondcommissie is ter voorbereiding 
op de besluitvorming in de gemeenteraad.

Heroriëntatie uitvoering Wsw en inrich-
ting Nieuw Beschut werk
Door verwachte tekorten bij IJmond Werkt! 
als gevolg van onvoldoende dekking van Rijks-
middelen voor de uitvoering van de sociale 
werkvoorziening en Nieuw Beschut werk is 
in opdracht van de deelnemende gemeenten 
van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond 
Werkt! een onderzoek verricht naar de scena-
rio’s voor de fi nanciële houdbaarheid van deze 
taken. De resultaten van dit onderzoek en de 
vervolgstappen worden gepresenteerd.

Melden kappen diverse locaties Velserbroek
Op de Roosensteinweg, Koeriersterspad, 
Weidepad en Hugaardskamp in Velserbroek 
worden bomen gekapt. Het gaat om 1 Wilg op 

de Roosensteinweg, 1 Wilg op de Koerierster-
spad, 3 Wilgen op het Weidepad en 1 Wilg op 
de Hugaardskamp. De bomen worden gekapt 

vanwege de slechte kwaliteit en vitaliteit. Dit 
plantseizoen nog worden de bomen vervan-
gen voor nieuwe bomen. 
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 Vastgesteld wijzigingsplan Trawlerkade 16
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat zij op 5 maart 2019 het wijzigings-
plan Trawlerkade 16” (idn: NL.IMRO.0453.
WP0503TRAWLERKAD16-R001) hebben
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan 
Trawlerkade 16 heeft hieraan vooraf-
gaand vanaf vrijdag vanaf 30 november 
2018 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn 3 zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Het wijzigingsplan Trawlerkade 16 is uitge-
voerd conform eerdere besluitvorming van het 
college en gemeenteraad. Met het plan wordt 
de vestiging van een seksinrichting op het per-
ceel Trawlerkade 16 mogelijk gemaakt. Voor-

dat de seksinrichting kan worden gevestigd, 
moet het bestaande bestemmingsplan worden 
gewijzigd. Dit is gebeurd met het vaststellen 
van het  wijzigingsplan. De gemeenteraad had 
hiervoor in het bestemmingsplan Havengebied 
IJmuiden een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men. 

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het per-
ceel Trawlerkade 16. 

Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Trawlerkade 
16 ligt voor een ieder met ingang van vrijdag 15 
maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelij-
keplannen.nl. 

Beroep
Degene die tijdig zijn of haar 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 bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage. 

Als een beroepschrift is ingediend bestaat te-

vens de mogelijkheid om bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State een verzoek om voorlopige voorzie-
ning in te dienen. Een verzoek om voorlopige 
voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij 
een spoedeisend belang kan worden aange-
toond.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking na afl oop van de be-
roepstermijn. Indien binnen de beroepster-
mijn naast een eventueel beroepschrift tevens 
een verzoek is ingediend om voorlopige voor-
ziening bij de Voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, 
treedt het besluit niet eerder in werking dan dat 
op een dergelijk verzoek is beslist.




