Infopagina
18 april 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Sportgala Velsen zoekt jurylid
•
•
•
•
•
•
Jurylid gezocht

Symposium

Hoe worden sportkampioenen gekozen?

Wat te doen als het water vanuit de
Noordzee of vanuit de rivieren ons bedreigt en de randstad overstroomt? Die
vraag stond centraal tijdens een symposium op 4 april in de Felison Cruise Terminal in de haven van IJmuiden.

Veilig en gezellig

Vrijmarkten Koningsdag 2019
Bij Koningsdag horen vrijmarkten, dus ook
in Velsen. Op allerlei plekken bieden kinderen en volwassenen spontaan hun spulletjes aan. De gemeente stelt wel een aantal
voorwaarden aan dit jaarlijkse, koninklijke
gebeuren.

Voor jong en oud

Activiteiten in het Pieter
Vermeulen Museum

Gebied vrijmarkt
Kermis
Afvalcontainer (gesloten) 6m3
Afvalplaats 30m3
Afzetting
Gesloten voor voertuigen in beide richtingen

Kermis
Plein
1945

HEMA

Uit het college
Kermis op Plein 1945
Het Kennemerplein en de Kennemerlaan
in IJmuiden worden op dit moment opgeknapt. Door deze werkzaamheden is het
niet mogelijk om de kermis IJmuiden op
te bouwen op het Kennemerplein. De organisator en de gemeente Velsen zijn opzoek gegaan naar een andere locatie en
kwamen uit bij Plein 1945. De kermis staat
nu van 26 april tot en met 1 mei op Plein
1945.

•

Meer informatie:
•
•
•
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Gewijzigde openingstijden
meivakantie
Gewijzigde openingstijden meivakantie

Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen.
De andere reguliere openingstijden op
maandag blijven van kracht.
• Zondag 21 april en maandag 22 april
2019 (1e en 2e Paasdag) gesloten.
• Babypeuterlessen op donderdag 18, 25 • Zwemlessen op woensdag 24 april en 01
mei 2019 zullen aangepast worden aanapril en 2 mei 2019 en op vrijdag 19, 26
geboden.
april en 03 mei 2019 komen te vervallen.
• Aquajogging op vrijdagmiddag 19 april • Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) geTijdens
meivakantie
erapril
extraenvrijzwemmen
van 19 april t/m 03 mei 2019.
sloten.
(GoededeVrijdag),
vrijdagis26
vrij•
Vanaf
uur gelden
de reguliere opedag
03
mei
2019
zal
worden
verplaatst
Van zondag 28 april t/m donderdag 02 mei ligt er een17.00
"Nijlpaard
Hindernisbaan"
in het
ningstijden.
naar het doelgroepenbad op de reguliere
wedstrijdbad.
tijd.
Recreatebad
Wedstrijdbad
Tijdens de meivakantie is er extra vrijzwemmen van 19 april t/m 3 mei 2019.
Van zondag 28 april t/m donderdag 2 mei ligt
er een “Nijlpaard Hindernisbaan” in het wedstrijdbad.

•

Vrijdag

19-04

10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

23-04
24-04
25-04
26-04

10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29-04
30-04
01-05
02-05
03-05

10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.30 uur

10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur




Babypeuterlessen op donderdag 18, 25 april en 2 mei 2019 en op vrijdag 19, 26 april
en 03 mei 2019 komen te vervallen.
Aquajogging op vrijdagmiddag 19 april (Goede Vrijdag), vrijdag 26 april en vrijdag 03
mei 2019 zal worden verplaatst naar het doelgroepenbad op de reguliere tjd.


Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen. De
andere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.


Zondag 21 april en maandag 22 april 2019 (1 e en 2e Paasdag) gesloten.



Zwemlessen op woensdag 24 april en 01 mei 2019 zullen aangepast worden
aangeboden.


Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) gesloten.


Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.

Meivakantie: MegaSportmix in
Sporthal IJmuiden-Oost
Dinsdag 30 april 2019 vindt in sporthal
IJmuiden-Oost de MegaSportmix plaats.
Kinderen uit de gemeente Velsen kunnen
dan weer sporten met de buurtsportcoaches!
Er worden allerlei leuke sportonderdelen
neergezet zoals: levend airhockey en sjoelen,
tennis, hockey, turnen en nog veel meer.

Kinderen van de groepen 1 t/m 3 zijn welkom van 10:00-12:00 uur, kinderen van de
groepen 4 t/m 8 zijn welkom tussen 13:00 en
15:00 uur.

Piet en Riet Bosschert-Van Eden zijn al
wel 65 jaar met elkaar getrouwd. Natuurlijk vierden zij afgelopen vrijdag hun Briljanten jubileum met een receptie in zalencentrum Velserduin dat in het bezit is
van hun zoon en schoondochter. In bijzijn van familie, vrienden en oud-bekenden werd het bruidspaar door locoburgemeester Jeroen Verwoort in het zonnetje
gezet.

107 jaar worden. Piet en Riet hopen dus nog
wat mooie jaren te hebben samen. (Foto
Reinder Weidijk)

Kosten: € 2,50
Inschrijven kan via: www.sportpasvelsen.nl

Laag inkomen? Kinderen gratis
naar het zwembad
Echtpaar Bosschert
Briljanten bruidspaar
Gemeente Velsen geeft kinderen uit gezinnen met een laag inkomen een 10-badenkaart voor Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden.

Voor wie is de gratis 10-badenkaart bedoeld?
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het
minimum) en een kind in de leeftijd van 10
tot 18 jaar? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een 10-badenkaart voor zwembad
De Heerenduinen. Met deze kaart kan uw
kind tien keer gratis zwemmen!
Kind geen zwemdiploma?
Let op: heeft uw kind geen zwemdiploma? Dan
wordt uw kind alleen onder begeleiding van

een volwassene toegelaten tot het zwembad.

Hoe vraagt u de gratis 10-badenkaart
aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.
nl. Onder het kopje ‘Zwembad’ download u
het aanvraagformulier. Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het
aanvraagformulier deze week thuisgestuurd.
Ik heb de aanvraag ingediend, hoe gaat
het nu verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u snel
daarna een brief die u kunt inleveren bij het
zwembad. U krijgt dan per kind in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar een 10-badenkaart.

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

Piet (86) was vroeger o.a. werkzaam als automonteur en buschauffeur. Ook verwarmde
hij samen met zijn zoon de marktkooplui van
de weekmarkt in IJmuiden met een bakkie
koffie. Riet (91) was dan thuis en zorgde voor
hun 2 kinderen. Daarnaast was ze lid van het
bestuur van de Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen afdeling Velsen.
In goede gezondheid genieten Piet en Riet
nu van hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ze vinden het heerlijk om
samen autoritjes te maken en te tuinieren in
hun volkstuin. De moeder van Riet mocht
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Concordiastraat is een voorrangsweg geworden
De Concordiastraat in Velsen-Noord is een
voorrangsweg geworden. Dit is aangegeven met haaientanden en verkeersborden.
Het verkeer vanuit de Kraandrijverstraat en
de andere zijwegen moeten nu voorrang
verlenen aan het verkeer op de Concordiastraat.

Nu de Concordiastraat een voorrangsweg

is geworden is er beter zicht op het verkeer.
Hierdoor worden de aanwezige kruispunten verkeersveiliger. Ook is er een route voor
doorgaand verkeer ontstaan vanaf de Pontweg
via de Concordiastraat en de al in de voorrang
gelegen Wijkermeerweg, Basisweg en Lijndenweg tot aan Verkeersplein Noord. Daardoor kan (vracht)verkeer in het bedrijfsgebied
beter doorstromen.

Rectificatie:
In de infopagina van vorige week is een verkeerd artikel bij de foto geplaatst.

IJmuiden aan Zee groeit (verder) uit tot een
uniek gebied

Vergunning aangevraagd voor het
plaatsen van vier kunstwerken
Milieuvriendelijke onkruidbeheersing in Velsen
Net als in uw tuin is er ook in de straten
van Velsen weleens onkruid te vinden. Hoe
gaat de gemeente daar mee om?

Milieuvriendelijk onkruid bestrijden
De gemeente vindt het belangrijk om voor de
gezondheid van haar inwoners en het milieu
geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.
Om onkruid tegen te gaan gebruikt Groenvoorziening verschillende milieuvriendelijke
methoden zoals:
• heet water
• onkruid weg borstelen
• onkruid wegbranden

Kustplaats IJmuiden aan Zee BV heeft een
vergunning aangevraagd voor het plaatsen van vier kunstwerken in het gebied
IJmuiden aan Zee. De kunstwerken dragen bij aan een nieuwe manier van beleving, anders kijken naar de omgeving. Dat
past bij de experimentele manier waarop
wordt nagedacht over de toekomst van
deze mooie, bijzondere plek.

Verschil tussen de milieuonvriendelijke
en –vriendelijke methoden?
Met behulp van bestrijdingsmiddelen werd
onkruid snel aangepakt. Milieuvriendelijk
onkruid bestrijden kost meer tijd. Dat maakt
dat we nu actie ondernemen vanaf het moment dat er in beperkte mate ( 4%-8%) onkruid tussen (stoep)tegels en straten zit. Op
grind- en schelpenpaden wordt onkruid niet
verwijderd vanwege de hoge kosten hiervoor.

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

Er zal dus iets meer onkruid te vinden zijn in
Velsen, maar dit is in het belang van het milieu.

De ruïne van Brederode krijgt
meer dan vijftig BeestenBende
leden op bezoek
Regelmatig gaan ze met hun team op pad
om zwerfafval op te ruimen. Als dank voor
hun goede opruimwerk, waarmee ze de
dieren in hun buurt beschermen, worden
de Bende-leden een paar keer per jaar uitgenodigd voor een leuke activiteit.

Op woensdag 11 april waren zij te gast bij de
eeuwenoude Ruïne van Brederode. In groepen
werden ze rondgeleid door de verschillende
ruimtes waar ze luisterden naar de verhalen
van lang geleden.
Na de tocht was er tijd voor een zwerfafval-

Afvalinzameling rond de feestdag
Vrijdag 19 april is het Goede Vrijdag maar
HVC is dan gewoon geopend. Dit houdt in dat
de afvalinzameling gewoon doorgaat en ook
dat al onze afvalbrengstations geopend zijn.
Kijk voor de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation op www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

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 uitkijkpost, voor filmavonden, tentoonstellingen
en bijeenkomsten. De kunstwerken worden
geplaatst op dezelfde plek waar ook de Campsite in ontwikkeling is. De Campsite is een bijzondere overnachtingsplek met verschillende
Tiny Houses.

Tijdens Pasen haalt HVC geen afval op. Ook
de afvalbrengstations zijn gesloten. Wanneer
jouw bak op tweede paasdag zou worden geleegd, wordt het afval op een andere dag opgehaald. Kijk in de HVC afval-app of in de
afvalkalender via www.hvcgroep.nl wanneer
jouw afval wordt opgehaald.

De kunstwerken en Campsite zijn beide onderdeel van de innovatieve voorloopfase,
voorafgaand aan de definitieve gebiedsontwikkeling. In de innovatieve voorloopfase
worden tijdelijke plekken gerealiseerd, waarin ruimte wordt gegeven aan experimenten op
het gebied van duurzaamheid en innovatie.

race, waar de kinderen lieten zien hoe goed en
snel(!) zij met de afvalknijpers overweg kunnen. Ondanks de kou en wind lieten ze geen
stukje zwerfafval wegwaaien, alles verdween
keurig in de emmers.
De BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt.
Voor meer informatie of lid worden: www.
mijn beestenbende.nl (Foto: gemeente Velsen)
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Renovatie speelplekken
De gemeente renoveert elk jaar een aantal
speelplekken. Dit jaar renoveren wij de
volgende speelplekken: Klipper, Wieringeraak (voetbalkooi), Aletta Jacobsstraat
en Watermuur in Velserbroek, Breesaperhof en de Van Rijswijkstraat in VelsenNoord.

Kinderen denk mee!
Zodra een speelplek aan de beurt is om opgeknapt te worden, nodigt de gemeente de kinderen en ouders (de bewoners) uit de buurt uit
om naar hun ideeën en wensen te luisteren. De
gemeente vindt het belangrijk dat kinderen de
nieuwe speeltoestellen kiezen. Hun ideeën en
wensen worden dan ook echt meegenomen in
het ontwerp van de te renoveren speelplek.

Paashaas in Velserbeek
De paashaas komt naar de kinderboerderij
in park Velserbeek! Beide paasdagen is hij
tussen de kippen, geiten, schapen, ezels,
varkens, zwanen en pauwen te vinden.

Wat is er te doen met Pasen bij de kinderboerderij?
Er zijn allerlei leuke feestelijkheden en er zijn
ook al wat op de kinderboerderij!
• Natuurlijk deelt de paashaas paaseitjes
uit.
• De paashaas verstopt iets bijzonders op
de kinderboerderij, wie het vindt krijgt
een leuke verrassing.

•
•
•

Natuurlijk kun je ook op de foto met de
paashaas.
Er zijn weer lammetjes en kuikentjes!
Kom je de jonge dieren bewonderen?
Park Velserbeek is met zijn kinderboerderij, speeltuintje, hertenkamp, volière,
schapenweiden en park altijd een leuk
uitje met de kinderen.

Adres:
Kinderboerderij Velserbeek
Parkweg 5
1981LA Velsen-Zuid
Open tussen 12.30 en 16.30 uur

Speelplek nu ook toegankelijk voor kinderen in een rolstoel
Een afgesloten of slecht toegankelijk hek. Stoepranden die niet zijn voorzien van rolstoelhellingen. Deze en andere obstakels voor kinderen in
een rolstoel worden verholpen. Speelplekken
moeten natuurlijk voor ieder kind toegankelijk
zijn. Uit onderzoek is gebleken dat 80% van de
speelplekken toegankelijk zijn, 20% is niet toegankelijk. Dit heeft voornamelijk te maken met
een afgesloten of slecht toegankelijk hekwerk/
poort en-of stoepranden die niet zijn voorzien
van rolstoelhellingen. Wanneer wij de speelplekken de komende jaren renoveren verhelpen
wij de obstakels.
Meer informatie?
De gemeente publiceert alle renovatieplannen
op de gemeentepagina en op de website.

Thema opening strandseizoen
IJmond ‘Afval verzamelen’
Afgelopen zaterdag opende diverse strandpaviljoens samen het strandseizoen.
Het thema van de opening was ‘afval verzamelen’. Wie een tas vol afval bij elkaar had gejut kon de tas inleveren bij de deelnemende
strandpaviljoens in ruil voor een kopje koffie
of thee, of een lekker ijsje. Bij ZanDiego mochten kinderen zelfs gratis trampolinespringen
na het inleveren van de tas.
Als je het jutten even zat was kon je gratis meevaren met de watertaxi tussen strand Noord-

pier en IJmuiden aan Zee.
De wethouders van Beverwijk onthulden bij
de ingang van het strand in Wijk aan Zee een
kunstwerk gemaakt van afval. De gemeentes
zijn van plan om naast dit kunstwerk van Rik
Hermans meerdere kunstwerken van afval op
het strand te plaatsen. Langs deze kunstwerken komt een wandelroute zodat iedereen ze
kan zien. Strandpaviljoens en gemeentes vinden een schoon en veilig strand belangrijk
voor bezoekers.

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.

Mini-excursie

Herinrichting openbare ruimte
IJmuiden aan Zee op 15 mei 2019
De laatste jaren is er hard gewerkt op en
rond de stranden in Velsen. Zo is in 2017 de
strandopgang bij strand paviljoen Beach
Inn volledig vernieuwd, werd in 2018 de
openbare ruimte op strand Noordpier aangepakt en zijn we op dit moment bezig
met het opnieuw inrichting van de openbare ruimte op het strand van IJmuiden aan
Zee. Op 15 mei organiseert de gemeente
een mini excursie over het opnieuw inrichting van de openbare ruimte op het strand
van IJmuiden aan Zee.

Waar & Wanneer
Woensdag 15 mei van 15.30 tot 17.00 uur bij
Paviljoen Zeezicht aan het Kennemerstrand
180 in IJmuiden.
Tijdens deze excursie willen we u meer vertellen over hoe dit project tot stand is gekomen.
Hoe ziet het hele traject van de herinrichting

van de openbare ruimte op het strand van
IJmuiden eruit.
Programma
• Ontvangst koffie/thee en iets lekkers (paviljoen Zeezicht)
• Presentatie
• Kleine excursie in de openbare ruimte
• Afsluiting
Lijkt het u leuk om meer te weten te komen
hoe dit alles tot stand is gekomen? Doe dan
mee aan deze excursie! Meld u vóór 10 mei
aan door een mailtje te sturen naar gyonet@
velsen.nl
Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.
Wees er snel bij want vol=vol! Voor vragen of
informatie kunt u contact opnemen met Gamze Yonet via 0255-567200. Tot 15 mei!

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.

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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

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 Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

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

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 Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 6 april tot en met 12 april 2019
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
Stephensonplein 9, plaatsen dakopbouw
(07/04/2019) 17949-2019
Boerhaavestraat 11, plaatsen dakopbouw
(08/04/2019) 18547-2019
Sparrenstraat 46, wijzigen van 2 woningen
naar 1 woning (09/04/2019) 18924-2019
Rijnstraat
61,
plaatsen
dakopbouw
(09/04/2019) 19107-2019
Canopusplein 9, plaatsen dakkapel (voor- en
achterzijde) (11/04/2019) 20033-2019
Burgemeester Rambonnetlaan 24, plaatsen
uitbouw (achterzijde) (11/04/2019) 197942019
Berkenstraat 8, plaatsen tweelaagse uitbouw
met dakterras (achterzijde) (11/04/2019)
19825-2019

Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 35, brandveilig gebruik brandweerpost (09/04/2019) 18944-2019
‘s Gravenlust 37, veranderen van het Firezone tankstation naar ESSO Express
(12/04/2019) 20571-2019
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0007, het gebruiken van
de 3e en 4e etage voor polikliniek, operatieen verpleegkamers
(12/04/2019) 20663-2019

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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Egmondstraat 6, oprichten bedrijfsgebouw
(11/04/2019) 6846-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62, plaatsen vlaggenmast (07/04/2019) 17966-2019

Santpoort-Zuid
Platvoetstraat 10, aanleg toegangspad door
openbaar plantsoen (11/04/2019) 6713-2019

Santpoort-Noord
Antillenstraat 6, plaatsen erker (09/04/2019)
18799-2019
Middenduinerweg 22, kappen boom
(08/04/2019) 18481-2019

Driehuis
Van Maerlantlaan 12, vergroten woning
(10/04/2019) 6854-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 11, oprichten Bed & Breakfast
(11/04/2019) 19878-2019

Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
Kruimeltje de Film 2, op 2 mei 2019 en 3 mei
2019, locatie: Torenstraat / Hoofdbuurtstraat
en het pleintje (09/04/2019) 19245-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 6 april tot en met 12 april 2019 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.
IJmuiden
Allerzielen Velsen Verlicht, op 30 oktober
2019 van 18:30 uur tot 21:30 uur, locatie:
Westerbegraafplaats, ingang Fultonstraat 6
(08/04/2019) 18927-2019
Avond4daagse IJmuiden / Velsen, op
3 juni 2019 t/m 5 juni 2019 van 17:30
uur tot 21:00 uur en op 6 juni 2019 van
17:30 uur tot 22:00 uur (08/04/2019) 192052019
Velsen-Zuid
Marbella White Festival, op 23 juni 2019
van 13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven Spaarnwoude (08/04/2019) 18986-2019

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 omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden

Kanaalstraat 31 RD, verbouwen bovenwoning in twee appartementen (10/04/2019)
25703-2017
Tussenbeeksweg 14, wijzigen gevel
(10/04/2019) 7347-2019
Orionweg ong., verlengen tijdelijk (twee
jaar) plaatsen van een reeds geplaatste
noodmast t.b.v. mobiele telecommunicatie
(10/04/2019) 5910-2019
Iepenstraat 4, wijzigen voorgevel, vergroten 1e verdieping en plaatsen dakopbouw
(11/04/2019) 5221-2019
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, vergroten woning
en constructieve doorbraak (10/04/2019)
7239-2019
Velserbroek
De Zeiler 168, plaatsen berging voorkant
woning (10/04/2019) 13170-2019
Kerkenmaaijerskamp
35,
plaatsen dakkapel (voorzijde) en vervangen dakkapel (achterzijde) (11/04/2019)
7350-2019
Geweigerde filmvergunningen APV artikel 2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning geweigerd voor:

Velsen-Zuid
Goede Tijden Slechte Tijden, op 17 april
2019 van 07:00 uur tot 20:00 uur, locatie:
Valleiweg (Spaarnwoude)
(09/04/2019) 13721-2019
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
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
Kermis IJmuiden, op 26 april 2019 van
13:00 uur tot 23:00 uur, 27 april 2019 van
10:00 uur tot 23:00 uur en 28
april 2019 tot en met 1 mei 2019 van 13:00
uur tot 23:00 uur, locatie: Plein 1945
(10/04/2019) 4043-2019
Herdenking 04 mei 2019, op 4 mei 2019 van
16:00 uur tot 20:30 uur, locatie: Burgerzaal
Gemeentehuis, Plein 1945,
begraafplaats Westveld (10/04/2019) 43222019
Velsen-Zuid
Viering Koningsdag, op 27 april 2019 van
09:00 uur tot 21:00 uur, locatie: plantsoen
gelegen aan de Van
Tuyllweg (08/04/2019) 2918-2019
Driehuis
Koningsdag Driehuis 2019, op 27 april 2019
van 10:00 uur tot 21:30 uur, locatie: het grasveld aan de Aagtevonklaan
(12/04/2019) 6526-2019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende perceel:
• Zandaak 38, 1991 NV VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders

van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

13

18 april 2019

Infopagina
18 april 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 25 april
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur
U bent van harte welkom de vergadering bij
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de
publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel live als achteraf te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. Open
de raadskalender en klik op de datum van
deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen
van de vergaderingen van de raad Velsen live
te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en
via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via telefoonnummer 0255 - 567251 of via de mail griffie@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp,
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.
De griffie neemt dan contact met u op.
De Agenda
Vrijgeven geoormerkt geld uit reserve
visie op Velsen voor Interessant IJmuiden
De gemeenteraad wordt voorgesteld geld beschikbaar te stellen om in het kader van de
Visie op Velsen 2025 voor het thema ‘Interessant IJmuiden’ een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor IJmuiden te maken. Deze
visie moet de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die er in IJmuiden zijn en die er
in de toekomst nog komen samenvatten en
op elkaar afstemmen. Participatie van inwoners en andere betrokken partijen is belangrijk onderdeel bij het maken van deze visie.
De visie moet voor de zomer van 2020 klaar
zijn.

Zienswijze ontwerp-actieplan geluid
2018-2023 gemeente Velsen
De gemeente is verplicht om elke vijf jaar geluidsbelastingkaarten en een actieplan op te
stellen. In 2017 zijn geluidsbelastingkaarten
voor wegverkeerslawaai vastgesteld. Op basis van deze kaarten is een ontwerp-actieplan geluid voor de periode 2018-2023 opgesteld waarin geluid beperkende maatregelen
zijn opgenomen voor (delen van) de Hagelingerweg (noordwest van Kweekerslaan),
Van den Vondellaan, Stationsweg, Parkweg,
De Geul en de Zeeweg (deel ten noorden van
Heerenduinweg). De intentie is om op deze
wegen stil asfalt toe te passen. De Raad kan
een zienswijze indienen op het ontwerp-actieplan.
Oormerken budget in de reserve Visie op
Velsen voor diverse impulsprojecten
In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld om vijf impulsprojecten te starten. Het gaat om Citymarketing & de Rauwe
Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!,
Havenkwartier, Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de
impulsprojecten uit in nauwe samenwerking
met de betrokken partijen in de gemeente.
Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats
IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra budget gewenst.
Deels om projecten af te kunnen ronden,
deels om ingezette ontwikkelingen verder
vorm te kunnen geven. In totaal gaat het om
een bedrag van € 1.495.000. De raad wordt
voorgesteld dit bedrag te reserveren voor besteding aan deze projecten. Op 11 april is het
voorstel besproken in een sessie.
De ideale buitendienst
Op 14 maart is de raad geïnformeerd over het

onderzoek naar het meest wenselijke scenario voor een volwaardige en toekomstbestendige buitendienst voor de gemeente Velsen.
Uit dit onderzoek komt het scenario “Dichtbij de Samenleving” als beste scenario naar
voren. De raad wordt nu gevraagd om een
oordeel te geven over de keuze voor dit scenario. Op 11 april is het voorstel besproken
in een sessie waarbij is aangekondigd dat er
mogelijk een amendement wordt ingediend
bij de raadsvergadering.
Skaeve Huse (vaststellen bestemmingsplan)
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en
Woningbedrijf Velsen voor het realiseren
van een Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. In de overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden.
Skaeve Huse biedt huisvesting voor mensen
die door hun leefwijze onaangepast woongedrag vertonen en daardoor (tijdelijk) niet in
een groep of wijk passen. De bewoners krijgen een kans om in een rustige omgeving met
intensieve begeleiding hun gedrag en levensstijl te verbeteren, zodat een terugkeer naar
een reguliere woonvorm mogelijk is. Om wonen op de locatie mogelijk te maken, moet de
bestemming worden gewijzigd. Negen omwonenden hebben gezamenlijk één zienswijze ingediend. De omwonenden kunnen
niet instemmen met de gekozen locatie. Geprobeerd wordt om met hen tot een acceptabele oplossing te komen. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat deze locatie aan de
Broekeroog de voorkeur heeft. De provincie
Noord-Holland kan instemmen met het realiseren van de woonfunctie in buitenstedelijk
gebied, op voorwaarde dat de woningen niet
de bestemming “Wonen-Zorg” krijgen (zoals
voorgesteld), maar de bestemming “Maatschappelijk”. Voorgesteld wordt daarom om
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stel-

len. De voorgestelde nieuwe bestemming
‘Wonen-Zorg’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk’ om de bijzondere woonfunctie
mogelijk te maken.
Voorstel voor extra financiering Veilig
Thuis Kennemerland 2019
In deze sessie wordt de raad gevraagd om
zich een oordeel vormen over het ter beschikking stellen van een extra subsidie ter
hoogte van € 253.876 voor het jaar 2019 aan
Veilig Thuis Kennemerland. Veilig Thuis
Kennemerland heeft een spilfunctie in het
oplossen van acuut huiselijk geweld en het
doorbreken van huiselijk geweld. Gebleken is
dat Veilig Thuis structureel meer geld nodig
heeft om de taken naar behoren te kunnen
uitoefenen. Zo zijn er al langere tijd wachtlijsten bij Veilig Thuis Kennemerland. Ook is
er sprake van personele tekorten en een hoog
ziekteverzuim bij de organisatie. Daarnaast
heeft Veilig Thuis een aantal extra wettelijke taken erbij gekregen die het takenpakket
flink uitbreiden. Voor de jaren 2020 en verder zal via de Perspectiefnota extra geld worden aangevraagd.
Kadernota Grondprijzen 2019 van het
grondbeleid
De kadernota grondprijzen omvat de kaders van de gemeenteraad waarbinnen het
college haar bevoegdheid kan uitoefenen.
De gemeente Velsen voert voor de uit te geven gronden een grondprijsbeleid waarbij
de waarde van de grond gerelateerd is aan
de daarop te realiseren bestemming of ligging. De grondprijzen zijn marktconform en
worden, afhankelijk van de bestemming, berekend middels verschillende grond waarderingsmethodes. Daarnaast wordt de oude
nota Snippergroen ingetrokken omdat de kaders voldoende zijn vastgelegd in de kadernota Grondprijzen en Vastgoedbeheer.

