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Ook entrees gemeentehuis, 
sporthal en zwembad vanaf 
1 mei rookvrij

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats 
Duinhof in IJmuiden-Oost  
Burgemeester Dales legt samen  
met wethouder Diepstraten en het
Comité 4 en 5 mei Velsen een krans 
bij het herdenkingsmonument en 
een bloemstuk bij het Indië-monu-

 ment

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het 
gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur Herdenking in het gemeentehuis 
met toespraken en muzikale inter-

 mezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945
Bloemen en kransen kunnen tus-

 sen 16.00 en 17.00 uur in het ge-
 meentehuis worden afgegeven

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf Plein 
1945 naar Begraafplaats Wester-

 veld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkings-

 tocht op begraafplaats Westerveld

19.40 uur Muzikaal programma: zang door 
het koor DECIBEL

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekon-
digd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het  
eerste en zesde couplet van het  

‘ Wilhelmus’

20.05 uur Toespraak burgemeester Dales.  
Vervolgens kranslegging en aan-

 vang defi lé langs het Herdenkings-
 monument, gelegenheid tot indivi-
 duele bloemlegging.

20.20 uur Einde programma

Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 
4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op om deel 
te nemen aan het herdenkingsprogramma van 
4 mei en vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de 
vlag halfstok uit te hangen als een eerbetoon 
aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. 

Dodenherdenking 4 mei 2019

 Woensdag 24 april heeft wethouder  Bram 
Diepstraten bij  de entrees van  het ge-
meentehuis,  Sporthal Oost en zwembad 
De Heerenduinen de vlag gehesen om aan 
te geven dat deze entrees, inclusief de lig-
weide van het zwembad, vanaf 1 mei rook-
vrij zijn.

Het zwembad, alle sporthallen en het gemeen-
tehuis zijn binnen al rookvrij. Wel wordt er nu 
nog vaak vlak bij de entrees van deze gebou-
wen gerookt. Dit zorgt voor een ongewenst  
rookgordijn waar kinderen en volwassenen  
doorheen moeten voordat ze het pand in of uit 

kunnen. Daarom gaan we nu een stap verder. 
Alle entrees van het gemeentehuis, de sport-
hallen en het zwembad (inclusief de ligweide) 
zijn vanaf 1 mei rookvrij. 

Zien roken, doet roken. Kinderen zien dat ro-
ken blijkbaar gewoon is. Zeker als zij mensen 
zien roken naar wie zij opkijken, zoals ande-
re sporters, trainers en ouders. Maar roken 
is niet gewoon. Daarom willen we dit zoveel 
mogelijk terugdringen. Kinderen hebben het 
recht op rookvrij en gezond op te groeien. Zo 
werken we toe naar een rookvrije generatie.
(Foto Reinder Weidijk)

Zondag 28 april jl hebben 40 jongens/ meis-
jes en een dame afgezwommen voor hun 
Zwem-ABC in zwembad De Heerenduinen.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze 
fantastische prestatie!

A-diploma:  Hülya Yalcin, Vincent van der
Linden, Levi Wenning, Feline Kok, Cristi-
ano Sergentini, Elin Pieters, Isis de Zwijger,
Daan Poelgeest, Lars Borstel, Daniëlle Mol,
Valentine Samy, Roxanne Godschalk, Dina
Chaabouch, Tamara Overbeek, Medine Kat,
Nisrine Bouazza, Morris van de Pieterman,

Yara Brust,Abdirahman Qassim.

B-diploma: Jurre van Velzen, Dimitry La-
bree, Carmen Blokdijk, Jens Teule, Daivy de
Vries, Jeslynn van Dongen, Alisha Verhoogt,
Emiel Huininga de Groot, Kaelanvan den
Bergh, Jente Hulscher, Marcel Drachaim, La-
rissa Mulder, Nout Korving, Nikki Verhoogt,
Jente Hulscher, Silvano Lemoine, Mees Tol.

C-diploma: Tess van Wetering, Maxe Ver-
spui, Charlize Noortman, Dominique Mol en 
Staci Pastor – King.

Kinderen slagen voor het 
Zwem-ABC  

Vrijdag 26 april reikte burgemeester 
Frank Dales in het gemeentehuis van Vel-
sen vijf Koninklijke Onderscheidingen uit 
en voor het eerst dit jaar ook twee Jeugd-
lintjes. 
U kunt vanaf nu lintjes aanvragen voor 
de lintjesregen van volgend jaar Kent u 
iemand in Velsen die een lintje verdient? 
Bijna iedereen kan deze vraag met ‘ja’ 
beantwoorden. Want overal in Nederland 
zetten mensen zich in voor vele doelen. 
Weet u kandidaten? Draag ze voor! Dat 
kan tot en met 1 juli 2019. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking ko-
men. Denk aan vrijwilligers die actief zijn in 
bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk, op 
sportgebied, in de gezondheidszorg of op een 
ander terrein. Denk ook aan mensen die voor 
hun werk lang iets bijzonders doen waar de 
hele samenleving wat aan heeft. Persoonlijke 

inzet, visie en kwaliteiten zijn altijd belangrijk. 

Weet u een kandidaat? Neem dan eerst contact 
op met het gemeentehuis in de woonplaats 
van de kandidaat. De ambtenaar die daar de 
lintjes behandelt, kan beoordelen of de ver-
diensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor 
een Koninklijke Onderscheiding. Ook wordt u 
precies uitgelegd hoe u te werk moet gaan. De 
contactgegevens staan onderaan dit artikel.
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er 
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordra-
gen voor de lintjesregen van 2020 moet het 
verzoek insturen vóór 1 juli 2019.

Meer informatie bij de afdeling kabinets-
zaken: 140255 (geen netnummer nodig) of 
0255-567200. Daar kunt u ook gratis de folder 
‘Ere wie ere toekomt’ opvragen. Hierin staat 
alles wat u moet weten over de aanvraag van 
een Koninklijke Onderscheiding. Meer infor-
matie ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl

Lintjes aanvragen voor de 
lintjesregen van 2020
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Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag) worden 
vanaf 11.30 uur zo’n 40 schapen van ver-
schillende rassen geschoren op de kin-
derboerderij. Scholieren met stage-erva-
ring helpen deze dag mee met scheren en 
hoeven verzorgen. Kinderen kunnen hel-
pen met wol spinnen en vilten, of onder 
begeleiding een konijntje  of cavia aaien 
en een kuikentje vasthouden. 

Twee schapendrijvers geven enkele demon-
straties met hun Border Collies, deze middag 

op de schapenweide vlakbij de kinderboerde-
rij. Vooral Britse en Ierse boeren en herders 
gebruiken deze honden tijdens hun werk met 
schapen. De Border Collies hebben door hun 
instinct, intelligentie, snelheid en uithou-
dingsvermogen overwicht op schapen en zijn 
een onmisbare hulp bij het schapendrijven.

De kinderboerderij van Park Velserbeek is te 
vinden aan de Parkweg in Velsen-Zuid (zie 
voor overige berichten Park Velserbeek-pa-
gina op Facebook).

 Schapen scheren in Velserbeek

“Aaaiiiooehiiieee”, daar gingen de “welpjes” 
mee met hun roedel! Kinderen van vijf tot ne-
gen jaar konden afgelopen woensdag 24 april 
vanuit BRAK! mee met De Ruige Roedel. Een 
levensechte educatieve en interactieve bui-
tenactiviteit waarbij de trainers van RUIG 
kinderen meenamen in het leven van een 
wolvenroedel. Wat een feest! Op de website 
www.wolveninnederland.nl kun je nakijken 
waar in Nederland échte wolven zijn gezien. 
Ook is er veel te lezen in het wolvendossier 
op site van Wageningen Universiteit.

Bij BRAK! IJmuiden vinden regelmatig acti-
viteiten plaats voor een breed publiek. Don-
derdag 2 mei staat het Zoutwaterlaborato-
rium gepland. Kinderen tussen de 7 en 13 
jaar kunnen als een echte onderzoeker expe-
rimenten uitvoeren op de locatie BRAK! in 
IJmuiden. Ook starten er vanaf het huisje 3 
wandelroutes. 
Download de gratis wandelapp op je tele-
foon en ga op avontuur. Meer informatie 
over BRAK! en onze activiteiten vind je op de 
website www.brakijmuiden.nl .

Wolven gespot bij BRAK! 
in IJmuiden

Op dinsdag 23 april 2019 is de Uitvoe-
ringsagenda Jeugd 2019 vastgesteld door 
de IJmond-colleges. De Uitvoeringsagen-
da Jeugd 2019 gaat over de jeugdigen 
in de IJmond van 0 tot 23 jaar. Centraal 
staat het investeren in het vroeg signale-
ren van problemen en het voorkomen er-
van. In de Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 
staat welke vier prioriteiten in 2019 bij-
zondere aandacht krijgen:

De vier prioriteiten zijn:
Sterke verbinding tussen zorg en 
onderwijs                 
Door samenwerking tussen gemeente, jeugd-
hulpaanbieders en het onderwijs te verster-
ken kunnen problemen bij jeugdigen en ge-
zinnen vroeg worden gesignaleerd en kan er 
op tijd passende ondersteuning worden ge-
boden om zo schooluitval en thuiszitterpro-
blematiek te voorkomen.

Alle kinderen verdienen een gezin                                             
 Een uithuisplaatsing heeft altijd grote im-
pact en is nooit de eerste keuze. Kinderen ge-
ven zelf bijna onveranderlijk aan dat ze het 
liefst ‘zo normaal mogelijk’ willen opgroeien 
met een vaste opvoeder die om hen geeft. Dit 

laatste is het uitgangspunt van deze priori-
teit. 

Soepele overgang van 18- naar 18+                                                                                                                      
Met het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
verandert er veel voor alle jongeren. Deze 
veranderingen spelen op verschillende leef-
gebieden zoals op wonen en inkomen. Er is 
in 2018 ingezet op dit thema en ook in 2019 
is dit een prioriteit omdat partners en jeugdi-
gen aangaven dat er nog steeds verbeteringen 
mogelijk zijn. 

Passende zorg op de juiste plek                                                                                                                              
In de IJmond willen we dat tijdig goede en 
betaalbare jeugdhulp beschikbaar is, dat de 
hulp dichtbij de jeugdige en het gezin wordt 
georganiseerd en dat de geboden hulp vol-
doet aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De uitvoe-
ringsagenda jeugd 2019 is vastgesteld in sa-
menspel met belanghebbenden. Er zijn veel 
gesprekken gevoerd met elkaar over wat al 
goed gaat en wat nog beter kan. Ik ben erg 
blij met jeugdzaken in mijn portefeuille. Ik 
wil graag dat jongeren zich hier thuis voelen, 
maar ook dat ze thuis een veilige basis heb-
ben.’

Uitvoeringsagenda Jeugd

Bruidspaar De Jong – Van Veen 
65 jaar getrouwd
Al 65 jaar deelt het bruidspaar De Jong – 
Van Veen lief en leed met elkaar. Niet voor 
niets wordt dit ‘Briljant’ genoemd.  Loco-
burgemeester Bram Diepstraten vierde het 
feestje  op 24 april mee met het echtpaar.

Bertus (90 jaar) en Jannie (89 jaar) zagen el-
kaar op de zangvereniging. Jannie keek ach-
terom omdat Bertus zo luid zong en de vonk 
sloeg over. Bertus durfde Jannie niet mee uit 
te vragen, dus regelden zijn broers het eerste 

afspraakje. 

Bertus werkte 30 jaar als machinebankwerker 
bij de Hoogovens ( het huidige TATA STEEL). 
Wat zijn ogen zagen maakten zijn handen: 
bedden  voor de kinderen en kleinkinderen, 
een hobbelpaard, poppenhuizen compleet 
met meubeltjes. Jannie bekleedde de meubel-
tjes die Bertus maakte. Ze werkte vroeger als 
coupeuse en na het huwelijk zorgde ze voor 
hun 4 kinderen. 

Er zijn veel klachten geweest over de voeg-
vulling van de natuursteen keien voorlangs 
de Hema. Voegvulling waaide eruit of werd 
opgezogen door de veegwagen, waardoor er 
struikelingsgevaar ontstond. Om dit pro-
bleem op te lossen krijgen de keien een harde 

voeg. Comfortabel en veilig. De werkzaamhe-
den starten maandag 27 mei. Om voor zo min 
mogelijk overlast te zorgen, worden de werk-
zaamheden gefaseerd uitgevoerd. Onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden 
duren de werkzaamheden tot vrijdag 28 juni. 

Opnieuw voegen van de natuur-
steen keien voorlangs de Hema

Om de raad vroegtijdig te betrekken bij de 
richting van de Perspectiefnota 2019 is een 
raadsbrede, interactieve sessie gepland.  De 
raad wordt geïnformeerd over de keuzemo-
gelijkheden en de meningen en opvatting van 
de raad worden geïnventariseerd

Vervolgens komt het college met een con-
creet voorstel voor de Perspectiefnota 2019 
dat in de ‘reguliere’ bijeenkomsten door de 
raad behandeld en vastgesteld kan worden 
(sessie 13 juni, raadsvergadering 4 juli).

U bent van harte welkom om vanaf 18.00 
uur de sessie bij te wonen. U kunt hiervoor 
plaatsnemen op de publieke tribune in de 
Burgerzaal.

Locatie sessie: gemeentehuis Velsen, ingang 
Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd: 18.00 uur
Er is bij deze sessie geen mogelijkheid tot in-
spreken. In de vervolgsessie op 13 juni is deze 
mogelijkheid wel aanwezig. Voor meer infor-
matie zie: https://bit.ly/2GV31yw

Woensdagavond 8 mei 2019: 
Sessie gemeenteraad Velsen 
over de Perspectiefnota
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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 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.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten geno-
men. Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van bur-
gemeester en wethouders van Velsen of 
burgemeester van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het besluit is 
tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Halkade 31, herindelen bedrijfsgebouw naar 14 

logieskamers (23/04/2019) 22921-2018
Blauwe Zeedistel 2, wijzigen gevel 
(23/04/2019) 7115-2019
Slingerduinlaan 4 (Duinhof ), onderhoud bui-
tenzijde rijksmonument (25/04/2019) 22644-
2018 (rijksmonument)
Kanaalstraat 48, plaatsen rookgasafvoer, dak-
doorvoer en portaalconstructie, verplaatsen 
dakramen (26/04/2019) 13808-2019 (gemeen-
telijk monument) 
Iepenstraat 7, plaatsen dakopbouw 
(26/04/2019) 13000-2019  
 
Velsen-Noord
Duinvlietstraat 55, uitbouwen begane grond en 
1e verdieping, plaatsen dakterras (26/04/2019) 
12833-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk ge-
bruik weiland als parkeerterrein i.v.m. eve-
nement “Pinksterjaarmarkt“ op 10 juni 2019 
(25/04/2019) 3298-2019  
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk ge-
bruik weiland als parkeerterrein i.v.m. evene-
ment “ Midzomernachtwandeling” op 22 juni 
2019 (26/04/2019) 12056-2019

Velserbroek
Liniepad 55, verhogen schuur (wijziging op 
verleende vergunning 6904-2019 d.d. 28-03-
2019) (26/04/2019) 21287-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Papenburghlaan 7, kappen 3 bomen 
(24/04/2019) 6186-2019
Anna van Burenlaan 8, kappen 1 boom 
(25/04/2019) 10872-2019

Driehuis
Valeriuslaan 25, kappen 1 boom (24/04/2019) 
8813-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het onder-
staande 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 burgemees-
ter en wethouders van Velsen of burge-
meester van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), 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-Holland, 

locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift 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
Vissenloop, op 19 mei 2019 van 07:00 uur 
tot 18:00 uur, locatie: omgeving Trawlerkade 
(25/04/2019) 9421-2019
Bunkerdag 2019, op 25 mei 2019 van 10:00 uur 
tot 17:00 uur, locatie: de Schnellbootbunker II, 
Torpedo SK Popbunker en het Bunkermuseum 
(26/04/2019) 9178-2019

Santpoort-Noord
De Waerden Santpoortseboerenmarkt op 14 
en 15 september 2019, dagelijks van 10:00 
uur tot 16:00 uur, locatie: Spekkenwegje 8 
(25/04/2019) 2537-2019

Velserbroek
Haarlem Night Skate op 12 juni 2019, 10 juli 
2019 en 21 augustus 2019 van 20:00 uur tot 
22:00 uur, locatie: een route door de gemeen-
te Velsen met start/fi nish bij het Polderhuis 
(26/04/2019) 10571-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 20 april tot en met 26 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
Stephensonplein 5, plaatsen dak-
opbouw (20/04/2019) 23187-2019
Sparrenstraat 27, plaatsen dakop-
bouw (20/04/2019) 23207-2019
Zandhaver 74, vervangen garagedeur 
door kozijn (23/04/2019) 24146-2019
Eksterlaan 8, bouwen berging (24/04/2019) 
24758-2019
Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (24/04/2019) 24526-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, plaatsen dakop-
bouw en dakkapel (22/04/2019) 23317-2019
Wüstelaan 32, verwijderen verf op gevels 
(24/04/2019) 24381-2019 (gemeentelijk 
monument)

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 37, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (26/04/2019) 25628-2019      

Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 10, plaatsen dakop-
bouw (26/04/2019) 25667-2019

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
Kompasstraat 74, herbestemmen bakke-
rij met winkel in 4 appartementen en rea-
liseren dakopbouw met 2 appartementen 
(24/04/2019) 9075-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72,  plaatsen nieuwe erfaf-
scheiding en legaliseren bestaande erfaf-
scheiding (23/04/2019) 8619-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Forteiland 10, legaliseren noodtrap bui-
tenzijde bunker nooduitgang zuidgang 
(23/04/2019) 10203-2019
Forteiland 10, legaliseren noodtrap zuidzijde 
bunker (23/04/2019) 10204-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 20 april tot en met 26 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.

Santpoort-Noord
Bourgondische fi etstocht, op 2 juni 2019 van 
11:00 uur tot 18:00 uur, locatie: diverse
horecaondernemingen omgeving Santpoort-
Noord (23/04/2019) 23664-2019

Velsen- zuid
52e Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrij-
markt op 28 september 2019 van 09:00 uur 
tot 16:30 uur, locatie: Kerkplein en
Torenstraat (24/04/2019) 24793-2019

Kadernota Grondprijzen 2019 van het grondbeleid
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat de raad van Velsen in haar ver-
gadering van 25 april 2019 heeft besloten:
1.  de Kadernota Grondprijzen 2019 van het 

grondbeleid vast te stellen;
2.  de Kadernota Grondprijzen 2019 van het 

grondbeleid in werking te laten treden op 
de dag na publicatie;

3.  per gelijke datum de Kadernota Grondprij-
zen 2016 in te trekken;

4.  per gelijke datum de nota snippergroen 
1988 in te trekken. 

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 3 mei 
2019.
 
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is gepubli-

ceerd in het elektronisch gemeenteblad van de 
gemeente Velsen. Deze verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website www.overheid.nl   
Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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Inspraak voorontwerpbestemmingsplan 
bedrijventerreinen Velsen-Noord

Burgemeester en wethouders maken, 
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit 
ruimtelijke ordening, bekend dat zij 
voornemens zijn een nieuw bestem-
mingsplan op te stellen voor de bedrij-
venterreinen Velsen-Noord. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijd-
se planologische regeling te geven voor het 
plangebied. 

Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plan-
gebied, een deel van het Noordzeekanaal is 
opgenomen in dit bestemmingsplan. Het ter-
rein van Tata Steel vormt globaal de begren-
zing aan de westkant van het plangebied. De 
woonkern Velsen-Noord vormt tevens de be-
grenzing van het plangebied. De gemeente-
grens vormt in het noordoosten en het oosten 
van het gebied de begrenzing. Onderstaande 
a� eelding laat de begrenzing van het plange-
bied zien.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan be-
drijventerreinen Velsen-Noord (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJVENTE1-
V001) ligt met ingang van  3 mei 2019 tot en 
met 13 juni 2019 voor een ieder ter inzage. 
Naast het voorontwerpbestemmingsplan lig-
gen tevens de daarop betrekking hebbende 
onderzoeken en rapportages ter inzage. 
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op 
het voorontwerpbestemmingsplan.
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 
“inspraakreactie bestemmingsplan bedrij-
venterreinen Velsen-Noord, zaaknummer 
3111-2019”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw 
fysieke postadres aan te geven.
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