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Sportgala Velsen zoekt jurylid
•
•
•
•
•
•

Hoe worden sportkampioenen gekozen?

Jurylid gezocht

Winnaars schoolvoetbal

Openingstijden gemeentehuis
Gezocht vrijwilligers
Avond4daagse 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.

IJmuidense kinderen kunnen dit jaar toch
weer de Avond4daagse lopen. Noodgedwongen moest wandelsportvereniging
De Kennemer Jagers de stekker uit het
evenement trekken. Dat vond Rotaryclub
IJmond zo jammer, dat de club besloot de
organisatie op zich te nemen. Ze zijn van
mening dat een evenement als deze niet
mag stoppen.

Pas op met lachgas!
Regelmatig worden er in de gemeente
Velsen lege lachgaspatronen gevonden.
Lachgas wordt vaak door jongeren gebruikt om high te worden. Het gebruik
geeft een korte, sterke roes en een gevoel van euforie. Maar het gebruik is
niet zo onschuldig als wordt gedacht.
Je kunt misselijk en duizelig worden van
het gebruik, hoofdpijn krijgen of zelfs
flauwvallen. Ook kan het gebruik van
lachgas zorgen voor een (tijdelijk) zuurstofgebrek en een tekort aan vitamine
B12, waardoor je hersen- en zenuwbeschadigingen kunt oplopen. Daarnaast
kun je ernstige brandwonden oplopen
doordat je huid bevriest zonder dat je
het merkt.

“Een veilig Velsen creëren we met elkaar, dus ook op het gebied van drugspreventie. Het is een samenspel
tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen,

het delen van informatie en het nemen van
verantwoordelijkheid.”
Wat is lachgas?

Uit het college

Zero-tolerance beleid
•

Meer informatie:
•
•
•

Gewijzigde openingstijden meivakantie
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Gewijzigde openingstijden
meivakantie
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De Week van Ons Water 1 t/m 12 mei 2019 in
de IJmond

Doen en weten over Ons Water
in de Meivakantie!

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.
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doen! Tijdens deze (extra lange) week besteden we extra aandacht aan ons water.
Maandag 29 april 2019 komt het banenzwemmen 13.00-15.00 uur te vervallen.
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Zwemlessen op woensdag 24 april en 01 mei 2019 zullen aangepast worden Het is namelijk helemaal niet zo vanzelfandere reguliere openingstjden op maandag blijven van kracht.
sprekend dat het water schoon en veilig
aangeboden.
is. Doe mee aan de activiteiten en leer

Zondag 21 april en maandag 22 april 2019 (1 e en 2e Paasdag) gesloten.
Zaterdag 27 april 2019(Koningsdag) gesloten.

meer over het water bij jou in de buurt!

Zwemlessen op woensdag 24 april en 01 mei 2019 zullen aangepast worden Op de beide woensdagmiddagen kunnen bezoekers van het Pieter Vermeulen Museum
Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.
aangeboden.
hun eigen “slootwatermonster” meenemen!
Daar is van 13:00 uur tot 16:00 een waterZaterdag 27 april 2019(Koningsdag) gesloten.
specialist aanwezig van het Hoogheemraadschap Rijnland, die met de bezoekers het
water analyseert. Wat zwemt er eigenlijk in
Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openingstjden.
jouw slootwater? En lijkt het water op een
van de afbeeldingen in de mini Water-Expo?
Doe de Water Quiz en leer meer over water in
Nederland! Een kaartje voor het Pieter Vermeulen Museum is €2,50 voor kinderen tot
12 jaar, en €3,00 euro voor volwassenen. Met
een kaartje kan je het hele museum bezoeken, inclusief De Afval Experience!

Tijdelijk voetpad langs
Velserendlaan
Langs de Velserendlaan in Santpoort-Zuid
ontbreekt een stuk voetpad tussen sauna
Ridderrode en de Bergweg. Voetgangers lopen op dat stuk op de rijbaan, wat sommigen
als vervelend en onveilig ervaren. Openbare
werken kreeg hier meldingen over van wandelaars en verbeterde de situatie. De berm

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

tussen de rijbaan en het hek is vrij gemaakt
en er is een schelpenpad aangebracht. Wanneer de bouwontwikkelingen op het Velserend terrein beginnen, kan een definitief
voetpad worden doorgetrokken. Tot die tijd
draagt het huidige schelpenpad bij aan de
veiligheid van de wandelaars.

Een verdiepende lezing over de waterkwaliteit in de IJmond vindt plaats op woensdagavond 1 mei om 19:30 uur in het Pieter Ver-

meulen Museum. Het Hoogheemraadschap
Rijnland vertelt op deze avond over de waterkwaliteit in de IJmond en kan op (bijna) alle
vragen antwoord geven. Ook worden de bevindingen van de (sloot)watertesten meegenomen en vooruitgeblikt op het zoutwaterlaboratorium voor kinderen. Vanaf 19:00 staat
de koffie klaar bij het museum in Driehuis. De
lezing is gratis toegankelijk!
Op donderdag 2 mei kunnen kinderen tussen de 7 en 13 jaar meedoen met het Zoutwaterlaboratorium in science center BRAK! in
IJmuiden. Als een echte onderzoeker neem
je monsters uit de zee en ga je experimenten
uitvoeren. Je leert de basisbeginselen van het
laboratorium werk onder professionele begeleiding van het Hemlab team. Bij deze activiteit is geen begeleiding van ouders nodig.
Deelname aan het kidslab kost €6,50, vooraf dient gereserveerd te worden. Neem even
contact op, indien de toegangsprijs een belemmering is voor deelname.
Voor meer informatie over alle activiteiten in
de Week van Ons Water kijk op https://www.
pietervermeulenmuseum.nl/ en https://
brak.ijmuiden.nl/.

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 inrichten 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!
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

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

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 13 april tot en met 19 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
Trompstraat 12, verbouw tot kamergewijze verhuur (3 kamers) (15/04/2019) 214262019
Marktplein 3, veranderen bedrijfs(boven)
woning naar 2 bovenwoningen (16/04/2019)
21656-2019
Zeeweg
113-117,
Willemsbeekweg
108, oprichten een hotel (20 kamers),
een woning en een woning met galerie (16/04/2019) 21917-2019
Stolstraat 20, realiseren nokverschuiving en plaatsen dakkapel (voor en achter)
16/04/2019) 22313-2019
Rijksweg
114,
plaatsen
dakkapellen
en interne verbouwing (17/04/2019)
22511-2019(Rijksmonument)
Forteiland 10, legaliseren noodtrappen

(18/04/2019) 22939-2019 (Provinciaalmonument)
Kompasstraat 3, plaatsen dakkapel (voorzijde) (19/04/2019) 23127-2019
Fr. Naereboutstraat 9, wijzigen gevel
(19/04/209) 23131-2019
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, isoleren dak en plaatsen zonnepannen (14/04/2019) 207672019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden openingstijden (tot 21:00 uur) Hoeve Duin en
Kruidberg (13/04/2019) 20723-2019
Groenelaantje 6, plaatsen dagverblijf
(14/04/2019) 20807-2019
Hagelingerweg
132A,
veranderen
bedrijfs(boven)woning naar 2 appartementen (16/04/2019) 21963-2019
Spanjaardsberglaan 7, veranderen garage,
plaatsen aanbouw en overkapping zijkant
woning (16/04/2019) 21979-2019
Kerkerinklaan 12, vervangen begane grondvloer (18/04/2019) 22968-2019
Hagelingerweg 155, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) 19/04/2019) 23119-2019
Kruidbergerweg
78,
kappen
(19/04/2019) 23121-2019

boom

Velserbroek
Fregat 34, plaatsen dakopbouw (14/04/2019)
20771-2019
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
voor evenement op 6 juli 2019 (2Generations
Beach Edition) (14/04/2019) 20815-2019
Liniepad
55,
oprichten
tuinschuur
(15/04/2019) 21287-2019
W. Kentstraat 26, aanpassen van diverse kozijnen (15/04/2019) 21434-2019
Linie 28, plaatsen beschoeiing en bouwen
kapschuur (17/04/2019) 22547-2019
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

Slingerduinlaan 4 (Duinhof ), onderhouden
buitenzijde rijksmonument (17/04/2019)
22644-2018 (Rijksmonument)
Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, plaatsen 2 twee dakkapellen (18/04/2019) 8189-2019
Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, veranderen en vergroten
woning (16/04/2019) 7344-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 13 april tot en met 19 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.
Velserbroek
2Generations Beach Edition, op 6 juli 2019
van 16:00 uur tot 00:00 uur, locatie: strand
Villa Westend (16/04/2019) 21609-2019

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:

vrijdagavond openstellen van bestaande
personeelskantine als commercieel restaurant (18/04/2019) 7229-2019

IJmuiden
Kennemerlaan 52, wijzigen begane grond
(detailhandel) naar 2 winkels en 2 appartementen (18/04/2019) 4442-2019
Marktplein 56, herindelen van een winkel naar een winkel met 3 appartementen
(18/04/2019) 4142-2019
In en langs het Noordzeekanaal (meerdere locaties gemeente Velsen) vervangen
van bermverlichting, havenverlichting en
havenborden (inclusief voedingskabels)
(18/04/2019) 1962-2019

Velserbroek
Grote Buitendijk 250, realiseren uitbouw
(zijgevel) (16/04/2019) 5238-2019

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 20, vergroten dakkapel
(18/04/2019) 12938-2019
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 11, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (15/04/2019) 12874-2019
Kerkweg 26, 28 & 30, verbouwen van bedrijfsunits naar 3 woningen (18/04/2019)
7780-2019
Middenduinerweg 44, tijdelijk (1 jaar) op

Verleende omgevingsvergunningen – in
heroverweging
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning in heroverweging verleend
voor:
Santpoort-Noord
Terrasweg 67, kappen boom (17/04/2019)
18739-2018
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 wethou-

ders 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:
Velserbroek
79ste Krinkels Pim Mulierloop, op 12 mei
2019 van 09:30 uur tot 13:00 uur, locatie:
route door de gemeente Velsen (18/04/2019)
7069-2019

Bekendmaking beleid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in haar vergadering van 23
april 2019 heeft besloten:
1.

het Aanwijzingsbesluit strand en strand-

2.

zonering gemeente Velsen 2019 vast te
stellen;
het Aanwijzingsbesluit strand en strandzonering (vastgesteld op 21 december
2018) in te trekken;

3.

deze besluiten in werking te laten treden
de dag na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het elek-

tronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of www.velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op
www.overheid.nl.

