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Vanuit de trein direct het Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland in en genieten van de 
natuur. Dat kan vanaf Santpoort Noord. 
Daar is vrijdag 5 april de eerste Buiten-
poort van Nederland geopend. 

‘Vanaf het station zo de natuur in
Buitenpoorten zijn stations die direct aan 
natuur- en recreatiegebieden liggen. Zij vor-
men de toegangspoorten naar de natuur. Sta-
tion Santpoort Noord is opgefl eurd met fo-
to’s van de natuur in de omgeving. Buiten het 
station staat een informatiepaneel over be-
zienswaardigheden en wandel- en fi etsrou-
tes in de directe omgeving. Ook is er is een 
nieuwe wandelroute ontwikkeld vanaf het 
station naar het Nationaal Park. 

Volg het spoor van de stad naar het landschap
Reizigers worden op station Amsterdam CS 
al verleid om de trein te nemen naar Sant-
poort- Noord en daar de natuur in te gaan. 
Wethouder Sebastian Dinjens: “Santpoort-
Noord heeft veel te bieden, niet alleen het 

Nationaal Park, maar ook bezienswaardighe-
den als de Ruïne van Brederode, korenmolen 
De Zandhaas en het prachtige landgoed Duin 
& Kruidberg”.  “We stimuleren mensen om 
de trein te nemen in plaats van de auto en te 
genieten van het buitenleven,” aldus gedepu-
teerde Joke Geldhof. In de trein kunnen rei-
zigers op podcast Luisterruit van de Neder-
landse Spoorwegen (NS) luisteren naar een 
speciale afl evering over Buitenpoorten.

Meer informatie
Buitenpoorten is een initiatief van provin-
cie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Am-
sterdam, gemeente Velsen en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Daarnaast wordt sa-
mengewerkt met ProRail, Spoorbouwmees-
ter, lokale ondernemers, organisaties en be-
woners.

Meer informatie over de achtergronden en 
activiteiten op Santpoort Noord is te vinden 
op de website over Buitenpoorten (www.bui-
tenpoorten.nl). (Foto Maaike Poelen )

Een wandeling door het IJmuiden van Du-
dok; deze folder kreeg wethouder Jeroen 
Verwoort maandag 8 april van Siem Schaaf-
sma van de stichting Dudok in Velsen. Jeroen 
Verwoort is blij met deze prachtige folder “de 
wederopbouw van IJmuiden en de stijl van 

Dudok is in deze wandeling goed te zien”. 
In deze folder staat een wandeling van 5 km 
door het IJmuiden van Dudok. 
De folder is op te halen bij het klantcontact 
Centrum van de gemeente Velsen en is te be-
kijken op www.velsen.nl

Een wandeling door het
IJmuiden van Dudok

Opening Buitenpoort 
Santpoort-Noord

Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook 
in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinde-
ren en volwassenen spontaan hun spulle-
tjes aan. De gemeente stelt wel een aantal 
voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke 
gebeuren. 

Velsen wil hiermee voorkomen dat er brand-
gevaarlijke en onveilige situaties ontstaan. 
Maar bovenal is het van belang, dat de hulp-
diensten goed hun werk kunnen doen. Verder 
dienen de voorwaarden de belangen van de 
ondernemers die hun winkel willen openen. 

De vrijmarkt tijdens Koningsdag is er voor ie-
dereen, maar niet bedoeld voor commerciële 
doeleinden. Op deze manier blijft de Velsense 
vrijmarkt een veilig en gezellig trefpunt van 
aanbieders en kooplustigen en nieuwsgieri-
ge voorbijgangers. De voorwaarden staan al-
lemaal op www.velsen.nl en op de medede-
lingenpagina verder in deze krant. Speciale 
aandacht voor de tape, die voor markering 
van de verkooplocaties wordt gebruikt. Drin-
gend verzoek om dat tape na afl oop van de vrij-
markt weer weg te halen, net als het restant 
van de niet verkochte spullen. 

Op de foto staan van links naar rechts: de vormgeefster Corine van Luijken,  auteur Siem Schaaf-
ma van Stichting Dudok in Velsen en  wethouder Jeroen Verwoort. (Foto Reinder Weidijk )

Veilig en gezellig
Vrijmarkten Koningsdag 2019

HEMA

Kermis
Plein
1945

Gebied vrijmarkt
Kermis
Afvalcontainer (gesloten) 6m3
Afvalplaats 30m3
Afzetting
Gesloten voor voertuigen in beide richtingen Het is een mysteryshopper op zaterdag-

avond 23 maart gelukt om bij zeven ver-
schillende locaties in de gemeente Velsen 
alcoholische dranken te kopen. De myste-
ryshopper, die zichtbaar jonger is dan 18 
jaar, deed dit in opdracht van burgemees-
ter Dales om te zien of horecaondernemers 
-die alcoholische dranken verkopen- zich 
aan de regels houden ten aanzien van de 
verkoop aan minderjarigen.

De mysteryshopper is één van de middelen 
die de gemeente inzet om zicht te krijgen op 
de handhaving van de leeftijdsgrens van 18 
jaar bij de verkoop van alcohol. De mystery-
shopper gaat onder begeleiding op pad, maar 
bestelt en koopt zelfstandig een alcoholische 
drank.

Burgemeester Dales:
 “Ik ben erg geschrokken van de uitkomsten 
van dit onderzoek. De bezochte locaties ne-
men de regels rondom het schenken van al-
cohol niet serieus. Terwijl we allemaal weten 
dat alcohol schadelijk is, helemaal voor jonge-
ren waarbij de hersenen nog volop in ontwik-
keling zijn. Ouders moeten het gevoel hebben 
dat hun kinderen veilig uit kunnen gaan. Daar 
heb ik als burgemeester een rol in, maar ook 
horecaondernemers moeten hierin hun pro-
fessionele verantwoordelijkheid pakken.” 

Vervolgacties
Alle bezochte locaties worden op de hoog-
te gebracht van het bezoek van de mystery-

shopper, waarbij zes locaties een o¡  ciële 
waarschuwing krijgen. Bij één locatie -waar-
bij eind 2018 al een o¡  ciële waarschuwing is 
verstrekt- gaat de burgemeester daadwerke-
lijk optreden. Veel vergunninghouders den-
ken dat zij beter met de leeftijdsgrens om gaan 
dan in werkelijkheid het geval is. Vandaar dat 
de gemeente Velsen zich de komende periode 
gaat inzetten om de bewustwording rondom 
dit onderwerp te vergroten bij zowel jongeren 
en ouders als bij de verkopende ondernemers.

Mysteryshopper kan bij alle 
bezochte verkooppunten 
alcoholische drank kopen

Het Kennemerplein en de Kennemerlaan 
in IJmuiden worden op dit moment opge-
knapt. Door deze werkzaamheden is het 
niet mogelijk om de kermis IJmuiden op te 
bouwen op het Kennemerplein. De organi-
sator en de gemeente Velsen zijn opzoek 
gegaan naar een andere locatie en kwa-
men uit bij Plein 1945. De kermis staat nu 
van 26 april tot en met 1 mei op Plein 1945.

Doordat de kermis op Plein 1945 staat, is geen 

ruimte voor de vrijmarkt tijdens Koningsdag 
op het plein. De gemeente Velsen wil iedereen 
een mooie plek bieden om hun kleedje neer te 
leggen en hun spullen te verkopen. Daarom 
is nu ook het Velserduinplein (waar de week-
markt is) aangewezen voor de vrijmarkt. Tij-
dens de vrijmarkt wordt dit jaar ook de Engel-
mundusstraat afgesloten voor verkeer. 

Op de tekening kunt u zien welk gebied is aan-
gewezen  voor de vrijmarkt IJmuiden 2019. 

Kermis op Plein 1945
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Het speelseizoen 2019 is zondag 31 maart 
zonnig gestart bij Speeltuin Zeewijk Na-
tuurlijk! De kinderen kunnen vanaf nu 5 
dagen per week spelen in de natuurspeel-
tuin aan de Dennekoplaan in IJmuiden. 
Ook zijn er crea doemiddagen en sei-
zoensfeesten met leuke activiteiten.

Om dit mogelijk te maken is Speeltuin Zee-
wijk Natuurlijk! opzoek  naar extra helpende 
handjes. Wil jij graag: maatschappelijk be-

trokken zijn, wat voor de jeugd betekenen, 
een fi jne speel- en ontmoetingsplek creëren 
voor kinderen en ben je 2 uur per beschik-
baar om vrijwilligerswerk te doen? Dan ben 
jij de vrijwilliger voor Speeltuin Zeewijk 
Natuurlijk! Meer weten of wil je je opgeven, 
mail dan naar: vrijwilligers@speeltuinzee-
wijknatuurlijk.nl 
Voor openingstijden en alle overige informa-
tie kijk op www.speeltuinzeewijknatuurlijk.
nl

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!

Zaaien voor de bijen met de 
Groenafdeling van het Tender 
College in IJmuiden
Op woensdag 10 april vertelde imker Tim 
Koek de leerlingen van de Groenafdeling 
van het Tender College alles over bijen. 
Dit in verband met het project ‘Opgroei-
en, leren en meegroeien met Klimaat-
adaptatie’ van het Pieter Vermeulen Mu-
seum/ Science Center BRAK! 

Samen met Tim telden de leerlingen de bijen 
in de omgeving van de school en werd er een 
stukje van het daarvoor vrijgemaakte school-
plein ingezaaid. Door het zaaien van bloemen 
willen ze  bijdragen aan het vergroten van de 
biodiversiteit. Daarmee wordt het Tender 
College in IJmuiden nóg groener en aantrek-
kelijker voor bijen. Hopelijk worden er vol-
gend jaar dan nog meer bijen worden geteld!  

Vergroenen door samenwerking
Het Pieter Vermeulen/Science Center 

BRAK! hebben in het kader van het project-
plan ‘Opgroeien, leren en meegroeien met 
klimaatadaptatie’ samenwerking gezocht 
met het Tender College en Universiteit Lei-
den. Samen onderzoeken zij welke voordelen 
vergroening van gebouw en omgeving ople-
veren. Ook krijgen scholen in Velsen hand-
vatten om hun schoolgebouwen, schoolplei-
nen en de omgeving te vergroenen. 

Zelf zaaien voor de bijen?
Met het tellen van de bijen en het inzaai-
en van het schoolplein sluiten de leerlingen 
aan bij de nationale  Zaaidag op maandag 22 
april. Deze dag worden miljoenen biologi-
sche zaden via ruim 500 voedselbanken voor 
bijen uitgegeven. Wil je ook zaad voor gifvrije 
planten? Kijk op: https://www.thepollina-
tors.org/.

Vrijdag 12 april kun je samen met je 
vrienden en vriendinnen dobberend op 
een luchtbed kijken naar de fi lm Zoot-
ropolis. Het zwembad wordt deze avond 
omgetoverd tot een bioscoop. Dit keer 
is de “Drijf Inn” nog leuker. Het video-
scherm  is net als op de foto naar be-
neden gehaald en er zijn extra geluids-
boxen.

Je hoeft zelf geen luchtbed mee te nemen het 
zwembad heeft er voldoende, maar wil je op 
een eigen luchtbed fi lm kijken dan mag dat 
natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en 
wordt georganiseerd voor kinderen 6 t/m 14 
jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
De toegangsprijs is  € 6,10

Drijf-Inn nu nog leuker
Film kijken tijdens de “Drijf Inn” 
in zwembad de Heerenduinen

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april 
(Tweede Paasdag).

Het gebruik van elektrische of hybride au-
to’s is de afgelopen jaren behoorlijk ge-
groeid. De verwachting is dat deze groei 
de komende tijd alleen maar toeneemt. 
De gemeente Velsen probeert het aantal 
openbare oplaadpalen zo snel mogelijk 
uit te breiden. Omdat op sommige plek-
ken het plaatsen van oplaadpalen niet 
goed mogelijk is, staat de gemeente Vel-
sen het gebruik van de verlengde huis-
aansluiting toe.

De auto kan dan vanuit huis opgeladen wor-
den door middel van een kabel die over stoep 

ligt. Er zijn wel regels waar de huisaanslui-
ting aan moet voldoen. Zo moet de kabel op 
een veilige wijze worden neergelegd en afge-
dekt met een daarvoor bestemde mat. De ei-
genaar van de auto moet ervoor zorgen dat 
de kabel en kabelmat goed blijven liggen. De 
kabel moet na elk gebruik weer worden opge-
ruimd.

Het plaatsen van een oplaadkabel is alleen 
toegestaan op de stoep en dus niet op het 
fi etspad, de rijbaan, in grasvelden of groen-
stroken.
Voor meer informatie kijk op www.velsen.nl

Elektrische auto opladen 
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Het zonnetje probeert zich al wat vaker te 
laten zien en dat is mooi , want sinds 1 april 
is het tennisseizoen op tennispark Velser-
beek weer gestart!

Tennis is de 2e sport van ons land. Meer dan 
een miljoen mensen staan regelmatig op de 
tennisbaan. De sport is fl exibel in te passen in 
je leven, is goed voor je gezondheid en geschikt 
voor alle leeftijden. 
Wilt u ook af en toe een uurtje tennissen, of 
een baan huren voor een heel seizoen? Maak 
dan kennis met Tennispark Velserbeek.  Ver-
scholen in het mooie park, dichtbij de kinder-
boerderij, liggen twee  nette tennisbanen waar 
al sinds 1946 getennist kan worden.
Niet voor niets schreef een Engelse journalist  
die in de zomer van 1926 een op Velserbeek lo-
geerde het volgende: 
“Velserbeek houdt kracht verborgen;
hier schenkt het leven nieuwe waarde;
hier verliest men smart en zorgen;
’t Paradijs is hier op aarde!”.
Opladen of juist stoom a� lazen met een potje 
tennis kan van 1 april tot 1 oktober. Neem voor 

meer informatie contact op met Sportloket 
Velsen 0255-567666 of mail naar sportloket@
velsen.nl.

 Er kan weer lekker buiten ge-
tennist worden op Tennispark 
Velserbeek

 Kustplaats IJmuiden aan Zee BV heeft een 
vergunning aangevraagd voor het plaat-
sen van vier kunstwerken in het gebied 
IJmuiden aan Zee. De kunstwerken dra-
gen bij aan een nieuwe manier van bele-
ving, anders kijken naar de omgeving. Dat 
past bij de experimentele manier waarop 
wordt nagedacht over de toekomst van 
deze mooie, bijzondere plek.

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV werkt aan de 
ontwikkeling van het gebied rondom het Ma-
rina Seaport IJmuiden, onderdeel van IJmui-
den aan Zee. Het gebied wordt een  kustplaats 
met bijzondere en gevarieerde woningen, 
kwalitatief hoogwaardige horeca, shops, cul-
turele en recreatieve voorzieningen. Waar 
bewoners en bezoekers kunnen genieten van 
de natuur, de zee en het rauwe karakter van 
IJmuiden.

De vier kunstwerken van AVL (Atelier Van 
Lieshout) zijn onder de kenners befaamd: de 
Domestikator en de bijbehorende Refter, de 
duurzame Tribal Toilet Tower en de Bikinibar. 
De interactieve kunstwerken blijven staan tot 
2024 en worden onder andere gebruikt als uit-
kijkpost, voor fi lmavonden, tentoonstellingen 
en bijeenkomsten. De kunstwerken worden 
geplaatst op dezelfde plek waar ook de Camp-
site in ontwikkeling is. De Campsite is een bij-
zondere overnachtingsplek met verschillende 
Tiny Houses. 

De kunstwerken en Campsite zijn beide on-
derdeel van de innovatieve voorloopfase, 
voorafgaand aan de defi nitieve gebiedsont-
wikkeling. In de innovatieve voorloopfase 
worden tijdelijke plekken gerealiseerd, waar-
in ruimte wordt gegeven aan experimenten op 
het gebied van duurzaamheid en innovatie.

IJmuiden aan Zee groeit (verder) uit tot een 
uniek gebied
Vergunning aangevraagd voor het 
plaatsen van vier kunstwerken

Het IJspaleis is weer open!. Helaas zorgt dit 
ook vaak voor veel gevaarlijk en/of hinderlijk 
geparkeerde auto’s rond deze locatie. Daar-
om heeft de stoeprand een gele doorgetrok-
ken streep gekregen om aan te geven dat het 
verboden is om stil te staan en dus ook te par-
keren. Deze streep is aan de kant van het IJs-
paleis tussen de rotonde Waterloolaan en de 
woning naast het IJspaleis (Driehuizerkerk-
weg huisnummer 63). De gemeente Velsen 
verwacht met het instellen van dit verbod dat 
de verkeersveiligheid en lee� aarheid rond 
het ijspaleis verbetert. Handhaving van deze 
verkeersmaatregel ligt voornamelijk bij de ge-

meentelijke handhavers.

Verbod om stil te staan/parke-
ren IJspaleis 

Om de klimaatdoelstellingen van onze re-
gio te behalen, is duurzaam verbouwen de 
nieuwe  standaard. Maar hoe speelt u daar 
als professional in de bouw-/installatie-
sector slim op in? Hoe krijgt u uw mede-
werkers snel op het juiste kennisniveau en 
hoe zit het nu precies met aardgasvrij ver-
bouwen? Antwoord op deze vragen kunt 
u krijgen tijdens de bijeenkomst van Hui-
zenaanpak. Huizenaanpak is een platform 
van lokale energieadviseurs, bouwkun-
dig adviseurs, architecten, aannemers en 
installateurs uit de regio IJmond en Zuid-
Kennemerland. Samen hebben zij als doel 
bestaande huizen, villa’s, historische ge-
bouwen en Verenigingen van Eigenaren 
klimaatneutraal of zuiniger én comforta-
beler te maken.

Duurzaamheid en voetbal?
Woensdag 17 april organiseert de omgevings-
dienst IJmond  samen met stichting Huizen-
aanpak een gratis interactieve bijeenkomst 
voor professionals in de bouw- en installatie-
sector.

De bijeenkomst start om 15.00 uur en om 
17.00 uur sluiten we af met een netwerkbor-
rel. De locatie van de bijeenkomst is het Rabo-
bank IJmond Stadion, thuisbasis van voetbal-
club Telstar. Oud-keeper van Ajax, Heinz Stuy, 
trapt af met een inspirerend verhaal over wat 
voetbal en duurzaamheid met elkaar gemeen 
hebben. 

Kennismaken, informatie uitwisselen en 
direct aansluiten
Per woningtype is een nul-op-de-meter plan 
gemaakt. Hoe kunnen appartementen, jaren 
’30, jaren ’90 en historische woningen volledig 
energieneutraal worden gemaakt. Er wordt na 
afl oop van de presentaties aan de aanwezigen 
gevraagd welk woningtype en welk plan hen 
het meeste aanspreekt. Er is gelegenheid om 
elkaar te leren kennen, vragen te stellen en af 
te tasten of er een samenwerking tot stand kan 
komen. 

Aanmelden voor gratis deelname 
U kunt zich aanmelden voor gratis deelname 
aan de bijeenkomst via  www.huizenaanpak.
nl/bedrijven. We kijken uit naar uw komst en 
naar een toekomstige samenwerking. 

Programma bijeenkomst woensdag 
17 april
14.45 uur          Inloop met ko�  e
15.00 uur  Welkom en opening wethouder
15.10 uur   Keynote spreker Heinz Stuy
15.30 uur   Stichting Huizenaanpak, 
  een introductie
15.45 uur  Presentaties woningtypes
16.45 uur      Afsluiting en borrel

Locatie: Rabobank IJmond Stadion, Minister 
van Houtenlaan 123, 1981 EK in Velsen-Zuid

Aanmelden en meer informatie:
www.huizenaanpak/bedrijven

Uitnodiging Bedrijvendag Huizenaanpak
Kom meer te weten over duur-
zaam verbouwen en renoveren

Op maandag 15 april om 19.30 uur is er in 
de burgerzaal van de gemeente Velsen een 
informatiebijeenkomst voor de gemeen-
teraad over de bestrijding van de Japanse 
duizendknoop en Parkenpraat. Inwoners 
zijn ook van harte welkom. De burgerzaal 
(ingang Plein ’45, IJmuiden) is geopend 
vanaf 19.00 uur.

De Japanse duizendknoop is een uitheemse 
plant die veel schade kan toebrengen aan stra-
ten en gebouwen. Daarnaast is de plant scha-

delijk voor de biodiversiteit, omdat andere 
planten verdrongen worden. De gemeente wil 
deze ‘invasieve exoot’ daarom bestrijden. De 
gemeente vertelt graag hoe.

De gemeente is het afgelopen half jaar veelvul-
dig in gesprek geweest met inwoners over een 
aantal parken in Velsen. Voorafgaand daaraan 
hebben inwoners ook een enquête kunnen in-
vullen. De gemeente vertelt graag over het ge-
lopen traject en hoe ze deze nieuwe vorm van 
participatie heeft ervaren.

Maandag 15 april informatieavond
Japanse duizendknoop en 
Parkenpraat
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, 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 wet-
houders van Velsen heeft omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Dokweg 29, wijzigen brandscheiding 
(02/04/2019) 19811-2018
Trompstraat 122, plaatsen dakopbouw 

(03/04/2019) 2838-2019
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (05/04/2019) 14369-
2019  

Santpoort-Zuid
Rusburglaan 10, plaatsen dakopbouw 
(03/04/2019) 8695-2019

Santpoort-Noord
Rijksweg 434, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/04/2019) 9137-2019  
Corantijnstraat 34, plaatsen groendrager 
(03/04/2019) 9348-2019

Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 25, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/04/2019) 14115-2019

Velserbroek
Schoener 73, oprichten vrijstaande schuur 
(01/04/2019) 6483-2019

Waterdrieblad 37, plaatsen dakopbouw 
(03/04/2019) 9092-2019

Rijksweg 243a en 243b, afwijken van be-
stemmingsplan voor de tijdelijke (5 jaar) 
huisvesting van IJmond Werkt! (groenafde-
ling) (03/04/2019) 23910-2018  

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben stand-
plaatsvergunning geweigerd voor: 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 30 maart tot en met 5 april 
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.

IJmuiden
Kanaalstraat 48, plaatsen rookgasafvoer, 
dakdoorvoer en paalconstructie, verplaat-
sen dakramen (01/04/2019) 13808-2019 (ge-
meentelijk monument)
Lange Nieuwstraat 180, wijzigen construc-
tie (maken sparing in dragende binnenwand) 
(02/04/2019) 14064-2019 
Kruitenstraat 1-3, plaatsen prefab overdekte 
fi etsenstalling (02-04-2019) 14142-2019
Kennemerboulevard ong. naast Kennemer-
meer, plaatsen 4 kunstobjecten (03/04/2019) 
14261-2019  
Jan Pieterszoon Coenstraat 67, plaatsen 
dakkapel (voorzijde) (03/04/2019) 14369-
2019  
Pegasusstraat 69, het legaliseren van dicht 
zetten van een balkon 1e etage (05/04/2019) 
14694-2019
Wilgenstraat 1a, brandveilig gebruik 
(02/04/2019) 14082-2019

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 152, realiseren 5 apparte-
menten, opbouwen achterzijde, plaatsen bal-
kons (03-04-2019) 14358-2019

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 220, uitbreiden berging 
(01/04/2019) 13918-2019  
J.T. Cremerlaan 14, doortrekken kap en 
plaatsen dakkapel voor en achter (04/04/19) 
14524-2019
Hagelingerweg 98a, realiseren van een ap-
partement (05/04/2019) 14705-2019
J.T. Cremerlaan 87, vervangen kozijn voor-

gevel en begane grondvloer (05/04/2019) 
14754-2019 

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, wijzigen voorgevel 
(31/03/2019) 13707-2019
Wol�  en Dekenlaan 25, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (02/04/2019) 14115-
2019  
Bilderdijklaan 10, vergroten woning 
(05/04/2019) 14741-2019

Velserbroek
L. Brownstraat 20, plaatsen 2 dakramen 
voorzijde woning (31/03/2019) 13695-2019

 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
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond 
(detailhandel) naar 2 winkels en 2 apparte-
menten (03/04/2019) 4442-2019
Orionweg ong., tijdelijk instandhouden van 
een reeds geplaatste noodmast ten behoeve 
van mobiele telecommunicatie (05/04/2019) 
5910-2019
 
Velsen-Zuid
Laaglandersluisweg 12, tijdelijk (nog 5 jaar) 
plaatsen hoofdgebouw en overkappen bin-
nenplaats (03/04/2019) 
5045-2019

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen 
(04/04/2019) 6186-2019

Santpoort-Noord
Wüstelaan 104, legaliseren erfafschei-
ding (01/04/2019) 5059-2019
Middenduinerweg 44, op vrijdagavond open-
stellen van de bestaande personeelskantine 
als commercieel restaurant (02/04/2019) 
7229-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Frans Naereboutstraat 11, herindelen pand 
naar 3 appartementen, legaliseren plaat-
sing voordeur , veranderen  balkonhekwerk 
(03/04/2019) 596-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 30 maart tot en met 5 
april 2019 de volgende aanvragen voor 
een fi lmvergunning hebben ontvangen 
op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening artikel 2:7. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Helden door de modder – BS6 (talpa TV), 
op 08 mei 2019 en 09 mei 2019 van 06:30 tot 
22:00 uur, locatie: Valleiweg(kruising Oost-
broekerweg) (29/03/2019) 13462-2019

Goede Tijden Slechte Tijden, op 17 april-2019 
van 07:00 uur tot 20:00 uur, locatie: Valleiweg 
(Spaarnwoude) (01/04/2019) 13721-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 30 maart tot en met 5 april 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
IJmuiden Kust Trail 2019, op 5 oktober 2019 
van 09:00 uur tot 16:00 uur, locatie: start fi -
nish Zwembad Heerenduinen aan de Hee-
renduinweg 6 (04/04/2019) 14686-2019
 
Velsen-Zuid
Avondvierdaagse Hoeksteen, van 21 t/m 24 
mei 2019 van 17:30 uur tot 20:00 uur, locatie: 
in en om Spaarnwoude (29/03/2019) 13861-
2019

Immortality, op 15 juni 2019 van 13:00 uur 
tot 23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(02/04/2019) 14098-2019

Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 29 en 30 juni 
2019 van 11:00 uur tot 17:00 uur, locatie: 
weiland grenzend aan Ruïne van Brederode 
(01/04/2019) 13876-2019

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 4 juli 2019 van 20:00 
tot 01:00 uur, 5 juli 2019 van 14:00 tot 01:00 
uur, en op 6 juli 2019 van 08:00 tot 01:00 uur, 
locatie: Driehuizerkerkweg (tussen Valerius-
laan en PC Hooftlaan) (29/03/2019) 13868-
2019

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 22 en 23 juni 2019 
van 12:00 uur tot 20:00 uur, locatie: Villa 
Westend, Westlaan 41 (29/03/2019) 13763-
2019

Avondvierdaagse Velserbroek, van 11 t/m 13 
juni 2019 van 17:30 uur tot 21:00 uur en op 
14 juni 2019 van 16:30 tot 21:30, locatie: in en 
om Velserbroek (29/03/2019) 13852-2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend 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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelij-
ke website www.o¦  cielebekendmakingen.

nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke web-
site www.Velsen.nl komt daar een link naar 
toe. Hier kunt u de besluiten van de afgelo-
pen week of maand zien. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Informatie over de gemeen-
teraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: www.velsen.
nl/gemeenteraad.



Infopagina

11 april 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Bekendmaking straatnamen plan Nieuw Velserduin in Driehuis
De namen van de straten van het nieuwbouw-
project Nieuw Velserduin in Driehuis zijn be-
kend.
Burgemeester en wethouders hebben op 2 april 
2019 besloten om de namen Adriaan Morri-
enpad, Herman Gorterpad, Henriette Roland 
Holstpad, Anna Blamanpad, Jan Jacob Slauer-
ho� pad, Brevierlaan en Lindelaan vast te stel-
len voor de openbare ruimten in het plan.

Verklaring namen
Adriaan Morriën, geboren in Velsen, was een 
Nederlands dichter, essayist, vertaler en criti-
cus.

Herman Gorter was een Nederlandse dichter. 
Hij is vooral bekend geworden door zijn gedicht 
Mei dat 4.381 versregels telt.

Henriette Goverdine Anna Roland Holst-van 
der Schalk was een Nederlandse dichteres en 
socialiste. Haar roepnaam was Jet, en bij velen 
stond ze bekend als ‘tante Jet.

Anna Blaman was een Nederlandse schrijfster 
van romans, verhalen en gedichten. Ook schreef 
ze teksten voor het cabaret van Wim Sonneveld.

Jan Jacob Slauerho�  was een dichter, prozaïst, 
vertaler, toneelschrijver en scheepsarts.

De namen houden verband met de omliggende 
straatnamen. 

Fragment uit het gedicht Mei van Herman Gor-
ter:

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefl uit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht -

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend 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 Di-
giD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders 
van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-
zien bij de afdeling Informatiemanagement van 
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmui-
den. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het 
KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.

Velserbroek
vergunning voor standplaats, locatie: nabij 
Gamma of centrum (05/04/2019) 23905-
2018

Geweigerde fi lmvergunningen APV ar-
tikel 2:72 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben fi lmvergun-
ning geweigerd voor: 

IJmuiden
fi lmopname Gilze Rijen, op 07 april 2019 
van 12:00 uur tot 00:00 uur, locatie: Begraaf-
plaats Duinhof, Slingerduinlaan 6
(04/04/2019) 12369-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende 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 wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-

land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Koningsdag 2019, op 27 april 2019 van 13:00 
uur tot 19:00 uur, locatie: Kennemerlaan 93 
(04/04/2019) 4932-2019

Koningsspelen Strand IJmuiden 2019, op 12 
april 2019 van 07:00 t/m 15:00 uur, locatie: 
Strand IJmuiden (04/04/2019) 7276-2019
 
Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia, 
van 11 juni 2019 t/m 13 juni 2019 van 18:30 
uur tot 20:00 uur en
op 14 juni 2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur, 
locatie: op verschillende routes door Sant-
poort-Noord (05/04/2019) 12083-2019

Velserbroek
Run2Day Velserbroekloop, op 21 juni 2019 
van 18:30 uur tot 21:00 uur, locatie: een 
route door Velserbroek met start/fi nish 
bij sporthal het Polderhuis (05/04/2019) 
11761-2019

 Verordening elektrische voertuigen
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering 
van 2 april 2019 hebben besloten op grond 
van de sterke vraag vanuit de samenleving 
naar meer mogelijkheden om elektrische 
voertuigen op te laten: 

•  Beleidsregels oplaadkabels elektrische 
voertuigen Velsen 2019 vast te stellen.

•  Beleidsregels oplaadkabels elektrische 
voertuigen Velsen 2019 in werking te laten 
treden één dag na publicatie. 

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op één dag na pu-
blicatie.

De integrale tekst is gepubliceerd in het elektro-
nisch gemeenteblad van de gemeente Velsen op 

www.o¦  cielebekendmakingen.nl . Deze veror-
dening wordt ook gepubliceerd op de website 
www.overheid.nl

Verordening  leerlingenvervoer
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in de vergadering 
van 28 maart 2019 
hebben besloten op grond van artikel 4, 
eerste lid Wet op het primair onderwijs, 
artikel 4, eerste lid Wet op de expertise-
centra en artikel 4, eerste lid Wet op het 

voortgezet onderwijs:

•  De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 
2019 vast te stellen.

•  De Verordening Leerlingenvervoer Velsen 
2019 in werking te laten treden op 1 mei 
2019.

•  Per gelijke datum de Verordening Leerlin-
genvervoer Velsen 2014 in te trekken. 

Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op 1 mei 2019

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening wordt 1 
mei 2019 gepubliceerd in het elektronisch ge-
meenteblad van de gemeente Velsen op www.
o¦  cielebekendmakingen.nl . Deze verordening 
wordt ook gepubliceerd op de website www.
overheid.nl  

Vrijmarkt Koningsdag 2019
Tijdens Koningsdag is het gebruikelijk dat in de 
gemeente Velsen vrijmarkten worden gehou-
den. Gelet op de brandveiligheid en de belan-
gen van ondernemers die hun winkels willen 
openen, heeft het college van Burgemeester en 
Wethouders voor de vrijmarkten in IJmuiden 
en Velserbroek een aantal voorwaarden opge-
steld. In andere dorpskernen zijn vrijmarkten 
ook toegestaan mits dezelfde voorwaarden in 
acht genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen dat alle inwoners en onder-
nemers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrij-
markt toegestaan op de volgende locaties:
IJmuiden (zoals aangegeven op het kaart-
je)
•  Langs Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 

1945 is niet toegestaan. 
•  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte 

vanaf hoek Plein 1945 tot aan hoek Markt-
plein). Let op: de Engelmundusstraat en 

een gedeelte van de K. Zegelstraat worden 
middels hekken en een geslotenverklaring 
C1 afgesloten voor verkeer op 27 april van-
af 06.30 uur tot 19.00 uur.

• Velserduinplein, gebied weekmarkt. 

Velserbroek
In het voetgangersgebied van het winkelcen-
trum Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan 
onder de volgende voorwaarden
1.  U mag geen geluidsoverlast veroorzaken. 

Houdt u rekening met omwonenden en 
winkeliers. 

2.  Verkoop is niet toegestaan voor de ingang 
van winkels, horecazaken en andere be-
drijven die een duidelijk zichtbare pos-
ter hebben opgehangen met de tekst: “Op 
Koningsdag hier geen vrijmarkt, wij gaan 
open!”.Winkeliers en betrokkenen kun-
nen deze poster verkrijgen in het stadhuis 

bij de receptiebalie van het Klant Contact 
Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.  Verkoop vanaf de rijbaan is niet toege-
staan. Plaatsen mogen ingenomen worden 
vanaf 5 meter van de openbare weg.

4.  Aan de voorzijde van de ingenomen plaats 
moet altijd voldoende ruimte (minimaal 
3,5 meter) vrij blijven voor het doorlaten 
van politie, brandweer en ambulance. Bij 
luifels e.d. geldt de vrije breedte tussen de 
uitgeklapte luifels.

5.  In verband met de brandveiligheid mo-
gen geen goederen, dozen e.d. tegen gevels, 
voor deuren en/of op brandkranen worden 
neergezet.

6.  Er mogen geen materialen over de weg 
worden opgehangen.

7.  Commerciële verkoop door detailhande-
laren is verboden. Alleen verkoop van ge-
bruikte artikelen door particulieren is toe-
gestaan. 

8.  Er mogen geen alcoholhoudende dranken 

ter verkoop worden aangeboden.
9.  Er mag niet worden gebakken en gebraden 

door middel van open vuur.
10.  Er mogen geen tenten, partytenten, kra-

men, bouwwerken, afdakjes e.d. worden 
geplaatst.

11.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fak-
kels worden gebruikt.

12.  Er mogen geen kansspelen worden aange-
boden.

13.  Iedere deelnemer moet na afl oop de over-
gebleven spullen meenemen of in de daar-
voor bestemde containers (in IJmuiden) 
wegwerpen en de ingenomen plaats weer 
schoon achterlaten.

14.  Alle door de gemeente, politie en/of brand-
weer gegeven aanwijzingen moeten direct 
worden opgevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles ge-
houden worden met betrekking tot de opgeleg-
de voorwaarden. 




