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• Gemeente Velsen ontwikkelt samen met 
het Pieter Vermeulen museum sience 
center BRAK! In het tijdelijke onderko-
men bij het Kennemermeer worden al-
lerlei activiteiten georganiseerd op het 
gebied van kust, klimaat en natuur. Bij-
voorbeeld het burgerwetenschapspro-
ject ‘Opgroeien, leren en meegroeien 
met klimaatadaptatie’ waarin onder-
zoek wordt gedaan naar het vergroenen 
van scholen. Met de wandelapp kan je op 
klimaatavontuur in IJmuiden aan zee. 

Voor deze activiteiten wordt indien mo-
gelijk gebruik gemaakt van (Europese) 
subsidies.  Stap voor stap groeit BRAK! 
uit tot een science center waar iedereen, 
die iets wil leren of werkt aan kust, kli-
maat en natuur, zich thuis voelt.

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

  Uit het college

Week van het Taalakkoord 
Vandaag is door gemeenten, sociale part-
ners en werkgevers in de regio’s IJmond en 
Zuid-Kennemerland een vernieuwd Taal-
akkoord ondertekend. Hiermee spreken ze 
met elkaar af ervoor te zorgen dat het le-
zen van taal voor steeds minder mensen 
een probleem is.

Er zijn in Velsen tussen de 3.500 en 4.800 
mensen die niet goed kunnen lezen, rekenen 
of met computers kunnen werken. Hierdoor 
kunnen ze vaak niet of minder goed meedoen 
in de maatschappij. Het lezen van bijvoor-
beeld brieven van de overheid, veiligheids-
voorschriften of bijsluiters bij medicijnen is 
moeilijk. Ook weten zij vaak niet de weg op het 
internet en ze zijn vaker werkloos.  Als ze wel 
werk hebben zijn er soms taalproblemen op de 
werkvloer. 

Op bezoek bij het Praathuis
Afgelopen vrijdag ging wethouder Marianne 
Steijn in gesprek met vrijwilligers van Taal in 
Thema, een programma waarbij inwoners in 
kleine groepjes, per thema lesstof behandelen. 
Een prettige manier om met taal bezig te zijn.
Ook schoof zij aan bij het Praathuis, een sa-
menwerking tussen Stichting Welzijn Velsen 
en de Bibliotheek Velsen. Tijdens het Praat-
huis wordt op een ontspannen manier het 
Nederlands geoefend. Zo wordt niet alleen 
de Nederlandse taal geleerd tijdens en na de 
inburgeringscursus, maar ontstaan er ook 
nieuwe  contacten.  Een deelneemster vertel-
de over haar werk als journaliste in Afghani-
stan voordat ze naar Nederland kwam. Ze pakt 
hier nu zoveel mogelijk aan om zo goed moge-
lijk Nederlands te oefenen. Bijvoorbeeld door 
vrijwilligerswerk bij de bibliotheek en bij Ra-
dio Seaport. Zo bereidt ze zich voor op haar 
Staatsexamen.

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 con-
tact 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 voordragen 
voor de lintjesregen van 2020 moet het verzoek 
insturen vóór 1 juli 2019.

Meer informatie bij de afdeling kabinetsza-
ken: 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 informatie 
ook op www.velsen.nl of www.lintjes.nl 

Lintjes aanvragen voor de 
lintjesregen van 2020

Tunneltje tussen Velsen-Noord 
en Beverwijk voor voetgangers 
en fi etsers
Het gaat om een tunneltje voor langzaam 
verkeer (fi etsers en voetgangers) tussen 
Velsen-Noord en Beverwijk. Na aanleg van 
het tunneltje hoeven fi etsers en voetgan-
gers niet meer bij de verkeerslichten over te 
steken. Dit verbetert de verkeersveiligheid 
en de doorstroming. Het tunneltje heeft 
ook een functie voor het doorgaande fi ets-
verkeer van en naar de pont. Het tunneltje 
wordt aangelegd halverwege de Velsertra-
verse ter hoogte van de bestaande bushalte 
aan de zuidkant van de Velsertraverse.

Ter hoogte van de bestaande bushalte aan de 
zuidkant van de Velsertraverse wordt een tun-
neltje  aangelegd.  Dit tunneltje tussen Velsen-
Noord en Beverwijk is voor voetgangers en 
fi etsers. Zij hoeven dan niet meer bij de ver-
keerslichten over te steken. Dit verbetert de 

verkeersveiligheid en de doorstroming. Het 
tunneltje heeft ook een functie voor het door-
gaande fi etsverkeer van en naar de pont.
Op dit moment wordt onderzocht wat de op-
timale route naar het tunneltje is en hoe deze 
route het best kan worden ingepast. Daarbij 
wordt o.a. gekeken naar doorstroming, ver-
keersveiligheid, sociale veiligheid, behoud van 
groen, geluidhinder en waterhuishouding. Bij 
de verdere uitwerking van de inrichtingsplan-
nen betrekt de gemeente het wijkplatform en 
de direct omwonenden.

Het tunneltje is onderdeel van het project HOV 
station Beverwijk, een samenwerking tussen 
provincie Noord-Holland, N.S., Prorail en de 
gemeenten Beverwijk en Velsen. De planning is 
dat het project 31 december 2022 wordt open-
gesteld.

Sportaanbod jeugd gezocht!
Sportpas Velsen is dit jaar succesvol van 
start gegaan. Honderden kinderen hebben 
afgelopen seizoen deelgenomen aan spor-
tieve activiteiten en een aantal is zelfs lid 
geworden bij clubs en verenigingen.

Momenteel werken we aan een nieuw ken-
nismakingsaanbod voor na de zomervakan-
tie. Sportaanbieders kunnen hun sport- en be-
weegaanbod (kosteloos) laten plaatsen in de 
brochure 2019-2020. 
Kijk voor meer informatie op www.sportlo-
ketvelsen.nl of ww w.sportpasvelsen.nl
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Duitse les in het gemeentehuis
Het Ichthus Lyceum in Driehuis heeft een 
jaarlijkse uitwisseling met het Dietrich Bon-
hoe� er Gymnasium uit Bergisch Gladbach. 
Vorige week was deze Duitse groep leerlin-
gen te gast in Driehuis. Loco- burgemeester 
Steijn heette de leerlingen op 8 mei van har-
te welkom in onze gemeente. Zij deed dit in 

de raadzaal van het gemeentehuis. Na een 
fi lmpje over de gemeente Velsen en een toe-
spraak mochten de leerlingen nog vragen 
stellen aan Marianne Steijn. Tenslotte wens-
te zij de leerlingen een gezellige tijd in onze 
mooie gemeente.

Taal wordt weer leuk 
In het sociaal domein is “Iedereen doet 
mee” het landelijk hoofdthema. Het Taal-
akkoord dat vandaag getekend is, is daar 
een onderdeel van.  IJmondWerkt! heeft 
zich aangesloten bij het Taalakkoord en 
biedt medewerkers een taaltraining aan. 
Aan het woord Taalexpert Nel Groen, over 
het belang van taalontwikkeling op de 
werkvloer.

Taalexpert  Nel Groen: Mensen vinden le-
zen en schrijven weer leuk!
De IJmond-gemeenten hebben hun krachten 
gebundeld in IJmondWerkt!, die de Participa-
tiewet voor Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
en Velsen uitvoert.  Het samenwerkingsver-
band  zorgt ervoor dat  zoveel mogelijk men-
sen in de IJmond  werken, ook als  daar onder-
steuning bij nodig  is.

Om je werk goed en veilig te doen wordt van 
je gevraagd dat je Nederlands spreekt, leest en 
vaak ook schrijft. Ook is het handig als je re-
kenvaardig bent en met een computer kunt 
omgaan.

Nel Groen helpt  de mensen die  een traject 
volgen bij IJmondWerkt! maar al te graag met 
hun problemen rondom taal, rekenen of digi-
tale vaardigheden. Of Nederlands hun moe-
dertaal is of hun 2e taal, wie vooruit wil kan bij 
haar terecht.

Nel Groen:  ‘Er komt als snel emotie bij kijken 
als ik praat met laaggeletterde mensen.  Vaak 
hebben ze ondanks  alle goede bedoelingen 
geen leuke schooltijd gehad en voelen ze zich 
teleurgesteld of niet gesteund om het beste uit 
zichzelf te halen. Door weer aan de slag te gaan 
met de schoolse taken kan dat verdriet of die 
boosheid weer aan de oppervlakte komen. Ik 
hoor vaak:  “ Ik red me” , “ik heb me erbij neer-

gelegd”, of “ik  ga over een paar jaar met pensi-
oen.” Bij dat laatste roep ik altijd heel hard dat 
je leven dan nog niet is afgelopen, maar dat je 
juist nieuwe kansen krijgt om je te ontplooien.

 IJmondWerkt! is voor medewerkers een vei-
lige plek met een prettige sfeer. Ze weten waar 
ze aan toe zijn en voelen zich gezien.  Meedoen 
aan een taaltraject vraagt van hen om uit hun 
comfortzone te komen. Om ze er warm voor 
te maken praat ik terloops met ze. Bij het kof-
fi eapparaat, tijdens de lunch, niet te formeel. 
Het mag best een beetje luchtig en met humor. 
Eenmaal overstag gaan deelnemers in kleine 
groepjes aan de slag gaan met praktische op-
drachten. Dat varieert van het opstellen van 
een duidelijke e-mail tot hoe je je OV-chip-
kaart oplaadt.

Ze mogen zelf kiezen of ze willen werken aan 
lezen & schrijven,  spreken & luisteren, zelf-
redzaamheid, het vergroten van de woorden-
schat, rekenen of digitale vaardigheden. Dat 
is nieuw voor ze.  Die zelfregie houdt deelne-
mers betrokken en gemotiveerd.  We werken 
met mooi en aansprekend lesmateriaal van 
Stichting Lezen & Schrijven en van de boekjes 
makkelijk Lezen voor volwassen  worden ze 
helemaal enthousiast. Opeens lezen ze span-
nende verhalen, verhalen over de liefde, ge-
dichten of  levens- en reisverhalen. Prachtig 
toch! Taal maakt hun wereld groter. 

Op de werkvloer wordt vervolgens met elkaar 
gesproken over wat er in de taallessen gebeurt. 
“Ik kan het ook!”,  zeggen mensen verrast over 
zichzelf. Dat trekt twijfelaars over de streep. 
Die denken “Het is toch ook iets voor mij” en 
gaan alsnog de taaltraining volgen.  Na vele 
kleine stapjes merken  deelnemers opeens dat 
ze steeds meer begrijpen van de wereld om 
hen heen. Dat is een mooie ervaring.’

Beachparty

www.zwembadvelsen.nl

VRIJDAG 24 MEI 2019
Tijd: 18:00-21:00 uur

In het recreatie- en het buitenbad

Muziek van een echte DJ, zowel binnen als buiten

Voor jeugd t/m 14 jaar

Kaarten: € 6,20

Vele handen maken licht werk! Afval, en 
met name klein afval, is een groot pro-
bleem voor onze fl ora en fauna. Vogels 
en dieren in het kustgebied zien kleine 
stukjes plastic, of sigarettenpeuken ge-
makkelijk aan voor voedsel of raken erin 
verstrikt.  Iedere 2 à 3 maanden houden 
we daarom bij het BRAK! huisje aan het 
Kennemermeer een opruimactie. Hierbij 
willen we in kaart brengen of het kleine 
zwerfafval in de directe omgeving van 
het BRAK! huisje toe- of afneemt. Zo heb-
ben wij bijvoorbeeld op de landelijke o p-
schoondag op 23 maart de aangetroffen 
peuken geteld, dit waren er wel 179!

Heeft u interesse om als vrijwilliger mee te 

helpen en samen met de opruimploeg na te 
denken over hoe we de aangetro� en hoeveel-
heid afval in kaart brengen? Meldt u dan aan! 
Kinderen van de BeestenBende zijn ook zeer 
welkom! De eerstvolgende opruimactie staat 
gepland op zaterdag 25 mei van 10:00-11:00 
uur. Tijdens deze opschoonactie wordt het 
Velsen Geen Bende bord onthuld! Kinderen 
van de BeestenBende hebben het bord ont-
worpen om dit seizoen gasten attent te ma-
ken op het schoonhouden van het strand. 
Dit eigen ontwerp staat aan het begin van de 
strandopgang. Wees welkom om aan te slui-
ten op 25 mei bij de tweemaandelijkse op-
schoonactie. De ko�  e en limo staan klaar! 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.brakijmuiden.nl. 

Tweemaandelijkse opschoonactie bij 
BRAK! IJmuiden
Vrijwilligers Gezocht en 
Onthulling Beestenbende Bord
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 Loop een dag mee met… 
Het Sociaal Wijkteam
De dag begint al vroeg voor wijkverpleeg-
kundige Irma. Voor zij aanschuift bij het 
wekelijks overleg van het Sociale Wijkteam, 
gaat zij eerst nog even bij haar moederor-
ganisatie langs om te horen of er afgelopen 
nacht calamiteiten zijn geweest. Gelukkig 
waren er deze keer geen bijzonderheden 
en stapt zij op de fi ets richting het wijk-
teamoverleg. Voor vanmiddag staat een 
huisbezoek gepland, samen met Tineke 
(WMO), gaan zij langs bij mevr. S. Mevr. S 
heeft een aanvraag gedaan voor huishou-
delijke ondersteuning omdat zij, na een val, 
in het ziekenhuis heeft gelegen en haar ge-
zondheid sterk achteruit is gegaan. De da-
mes gaan nu bij haar langs om te kijken of 
mevrouw op andere vlakken ondersteuning 
nodig heeft.

Het wijkteamoverleg is op dinsdag in Dorps-
huis Het Terras in Santpoort Noord. Tijdens 
het overleg worden alle  nieuwe hulpaanvragen 
en de voortgang van eerdere vragen bespro-

ken. Dde wijkteamleden geven elkaar tips van-
uit hun expertise. Zo heeft dhr. v R. het Sociale 
Wijkteam ingeschakeld na een moeilijke peri-
ode in zijn leven, echtscheiding, baanverlies en 
nu fi nanciële problemen want de aanmanin-
gen blijven binnen rollen. Coby van Socius ad-
viseert om een FAT (Financiële Administratie 
Thuis) vrijwilliger in te schakelen om dhr. v R. 
te helpen zijn administratie op orde te brengen; 
dit gaan wij bij het volgende huisbezoek met 
hem bespreken. 

De vragen die bij het Sociale Wijkteam binnen-
komen zijn heel divers. Geen vraag is te gek. Het 
wijkteam denkt mee en ondersteunt tot er een 
oplossing is gevonden zodat de burger, even-
tueel met de juiste hulp, zelf verder kan gaan. 
Heeft u een probleem waar u zelf of met hulp 
van uw familie/vrienden niet uit kunt komen, 
neem dan contact op met het Sociale Wijk-
team: 088 8876970 of per mail: contact@swt-
velsen.nl Voor meer informatie over het wijk-
team kunt u kijken op: www.swtvelsen.nl

IJmuiden Noord-Zuid - 
Straat van de Maand?
 Voor het tweede jaar op rij kiezen de vijf 
Sociaal Wijkteams in Velsen dit jaar vijf 
Straten van de Maand. Deze straten wor-
den een maand lang in het zonnetje gezet 
door het Wijkteam. Samen met bewoners 
wordt er een leuke activiteit georgani-
seerd. Daarnaast zijn er leuke acties, zo-
als bijvoorbeeld een tekenwedstrijd, een 
beste buur-bokaal, een loterij of een ge-
zamenlijk uitje.  Het doel van deze actie is 
om verbinding te brengen in een straat en 
contacten tussen buurtbewoners te ver-
sterken. 

Het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-Zuid 
is ook op zoek naar een straat. Woont u in één 
van deze wijken en wilt u met uw straat dit 
jaar ook een maand lang gezellige en leuke ac-
tiviteiten en acties organiseren, mèt onder-
steuning van het Wijkteam? Geef u dan op 
voor 1 juni! We zijn op zoek naar actieve be-
woners die gezamenlijk hier een rol in willen 
spelen. Het Wijkteam denkt met u mee en on-
dersteunt u bij de ontwikkeling van de activi-
teiten en acties. U kunt uw straat opgeven bij 
het Sociaal Wijkteam IJmuiden Noord-Zuid 
via een email met motivatie naar ijmuiden-
noordzuid@swtvelsen.nl of bel 088-8876970. 
Het Sociaal Wijkteam kiest een straat uit. 
Woont u niet in IJmuiden Noord-Zuid, maar 
wilt u wel uw straat aanmelden voor de Straat 

van de Maand? Stuur dan een email naar 
Alexander van de Pieterman, apieterman@
swtvelsen.nl. Voor meer informatie over de 
Sociaal Wijkteams kunt u kijken op www.swt-
velsen.nl. 

 Wethouders IJmond vragen aan-
dacht voor Agenda Schone Lucht 
IJmond bij formateur provincie
De balans tussen wonen, werken, leefbaar-
heid en gezondheid in de IJmond herstellen. 
Dat is waar de colleges Milieu en Gezond-
heid van Velsen, Beverwijk en Heemskerk  
aan werken. Graag zien ze dat de provincie 
Noord- Holland de Agenda Schone Lucht 
IJmond betrekt bij de onderhandelingen 
voor een nieuw college van Gedeputeerde 
Staten. Daarom schreven de colleges geza-
menlijk een brief aan de formateur. 

“Wij komen in actie voor schonere lucht, omdat 

inwoners aangeven dat ze zich zorgen maken 
over hun gezondheid in relatie tot uitstoot van 
industrie, verkeer, lucht- en scheepvaart.”, aldus 
de colleges van de IJmond.
Tijdens de inwonersbijeenkomst op 11 decem-
ber 2018 spraken aanwezigen hun zorgen uit 
over de luchtkwaliteit van hun omgeving. Daar-
uit is de Agenda Schone Lucht IJmond ontstaan 
waarin 11 actiepunten en afspraken zijn vastge-
legd.  Kijk voor deze 11 actiepunten en afspraken 
op https://agendaschonelucht.nl/wat-is-agen-
da-schone-lucht/ (Foto Reinder Weidijk)

Steeds meer inwoners van Velsen zien de 
voordelen van verduurzaming. Het kan 
zorgen voor meer comfort en een lagere 
energierekening. Maar hoe begin je aan 
verduurzaming als eigenaar van een ap-
partement? Wat is er bouwtechnisch en 
fi nancieel mogelijk? Om uw Vereniging 
van Eigenaren op weg te helpen, biedt de 
gemeente Velsen tien gratis quickscans 
aan. 

De scan is een eerste advies voor de VvE over 
energiebesparing, verduurzaming, fi nancie-
ringsmogelijkheden en het te volgen proces. 
Het kan de opmaat vormen voor een gedetail-
leerd maatwerkadvies. 

De gemeente werkt hierbij samen met de 

Stichting Huizenaanpak. Dit is een platform 
van vakmensen en specialisten in de regio 
IJmond/Zuid-Kennemerland. Ze hebben 
verschillende aanpakken, gebaseerd op het 
woningtype. 

In juni 2018 was al een bijeenkomst voor Ver-
enigingen van Eigenaren in samenwerking 
met de Huizenaanpak. Aan het einde van de 
bijeenkomst zijn twee scans verloot. Van-
wege de grote belangstelling voor de bijeen-
komst breiden we de actie dit jaar uit.   

Bent u geïnteresseerd? Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.huizenaanpak.nl/
vve-velsen.
U kunt zich hier ook aanmelden voor de 
nieuwsbrief.

Samenwerking Huizenaanpak en Gemeente 
Velsen voortgezet
Gratis quickscans voor 
verduurzaming van VvE’s

Pas op voor de eikenprocessie-
rups en bastaardsatijnrups 
De bastaardsatijnrups en eikenprocessie-
rups hebben haren om zich te beschermen 
tegen vijanden. Deze haren komen via de 
wind in de lucht en kunnen bij mens en 
dier gezondheidsklachten en ernstige irri-
taties veroorzaken. 

Waar zitten eikenprocessierupsen? De ei-
kenprocessierups zit meestal in eikenbomen. 
Meerdere eikenprocessierupsen kunnen sa-
men een boom helemaal kaal eten.                                                                                                                                  
Hoe herken ik eikenprocessierupsen? De 
eikenprocessierups is te herkennen aan lange 
witte haren. Hun nesten lijken op een dicht 
spinnenweb en zijn te vinden op de boom-
stammen of op dikkere takken van de eik. 
Waar zitten bastaardsatijnrupsen? De 
bastaardsatijnrupsen komen voor in duin-
doorns, meidoorns, sleedoorns, eiken, berken 
en fruitbomen. 
Hoe herken ik bastaardsatijnrupsen? 
Bastaardsatijnrupsen hebben een donker-
bruin tot zwart lijf met 2 rode wratten op zijn 
rug en lange geelbruine haren.
Welke klachten veroorzaken de haren 
van deze rupsen als ik ermee in aanraking 
kom?  Irritatie aan de ogen en de luchtwegen, 
jeuk en huiduitslag. In het algemeen verdwij-
nen de symptomen binnen enige dagen tot we-
ken. Krijg je dikke oogleden, lippen, of een dik-

ke tong, of word je benauwd? Neem dan direct 
contact op met de huisarts of bel 112

Hoe kan ik klachten voorkomen?                                                                                                                              
• Vermijd contact met de rupsen.                                                                                                                           

Kom niet in de buurt van de nesten van 
• de rupsen.                                                                                             
• Bedek de armen en de benen goed in het 

gebied waar de rupsen voorkomen.
• Ga in een gebied waar de dieren voorko-

men niet op de grond te zitten. 
• Wat moet ik doen als je klachten heb?                                                                                                                  

Vermijd krabben en/of wrijven.
• Was je huid goed met water en spoel je 

ogen met water.
• Jeukt je huid, of heb je rode bultjes? Plak 

dan plakband op de huid, trek het plak-
band er weer af om de haren van de rup-
sen snel te verwijderen.

• Was je kleding op 60 graden.
                                                                                                                                                                                    
Neem bij ernstige klachten altijd contact op 
met uw huisarts of de GGD!

 Melden eikenprocessierups of de bas-
taardsatijnrups                                                                                    
Als de eikenprocessierups of de bastaardsa-
tijnrups in een boom zitten, kan dit leiden tot 
een plaag. Zit er een nest in je tuin, of vermoed 
je een plaag?? Meld het bij de gemeente.
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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 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 IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Kastanjestraat 20 en 22, plaatsen dakop-
bouw (09/05/2019) 12324-2019
Acaciastraat 23, plaatsen dakop-
bouw (10/05/2019) 8201-2019
Cruiseboulevard 10, plaatsen tijdelijke tent 
(t/m 31 oktober 2019) t.b.v. a� andelen crui-
sepassagiers (09/05/2019) 8837-2019

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 10, plaatsen zonnepanelen 
(10/05/2019) 11908-2019

Velsen-Noord
Meerweidenlaan 24 t/m 98, renoveren wo-
ningcomplex (gevelkozijnen en na isoleren) 

(10/05/2019) 10792-2019

Santpoort-Zuid 
Wüstelaan 32 (gemeentelijk monument), 
verwijderen verf op gevels (09/05/2019) 
24381-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker met luifel 
boven voordeur (06/05/2019) 1541-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 4 mei 2019 tot en met 10 
mei 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
Snippenbos 66, bouwen veranda 
(05/05/2019) 28457-2019
Edisonstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2019) 30194-2019 
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdie-
ping (10/05/2019) 31397-2019 

Velsen-Zuid
Genieweg nabij 38 en Amsterdamseweg 
(N202) tussen hm 3,8 en 3,9, aanleggen tijde-
lijke pontonbruggen
en tijdelijke in/uitrit N202 (09/05/2019) 
30539-2019

Velsen-Noord
Staalstraat 150, bouwen opslagruimte 
(04/05/2019) 28406-2019

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 54, plaatsen erker 
(06/05/2019) 28875-2019

Hoofdstraat 1, plaatsen groendrager 
(06/05/2019) 29197-2019
Kerkweg 97, verbreden dakkapel (voorzijde) 
(09/05/2019) 31032-2019
Duin & Kruidbergerweg 60, legaliseren 
tochtportaal (10/05/2019) 31413-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren wij-
zigen open haard (10/05/2019) 31418-2019
Crijnssenstraat 16, plaatsen erker 
(10/05/2019) 31585-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, uitbreiden fi t-
ness en welness/ sauna (binnen- en buiten-
ruimte) (10/05/2019)
31587-2019 
Roos en Beeklaan 13, plaatsen erker 
(10/05/2019) 31593-2019

Velserbroek
Platbodem 201, brandveilig gebruik kinder-
opvang basisschool Westbroek (07/05/2019) 
29382-2019
Dammersboog 102, bouwen erker 
(07/05/2019) 29697-2019
Smallekamp 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(10/05/2019) 31525-2019

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
Briniostraat 12, voortzetting tijdelijk (5 jaar) 
gebruik als schoolplein, plaatsing hekwerk 
(08/05/2019) 11390-
2019
Grahamstraat 215, plaatsen dakopbouw 
(10/05/2019) 12335-2019
Grahamstraat 217, plaatsen dakopbouw 
(10/05/2019) 11754-2019  
Cruiseboulevard 10, plaatsen tijdelijke tent 
(t/m 31 oktober 2019) t.b.v. a� andelen crui-
sepassagiers (08/05/2019)
8837- 2019  

Velsen-Noord
Melklaan 35a, wijzigen reeds verleende ver-
gunning voor verbouwen bedrijfspand tot
woning (06/05/2019) 9792-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, verruimen ope-
ningstijd tot 01:30 uur i.v.m. evenement
‘Midzomernachtwandeling’ op 22 juni 2019 
(10/05/2019) 11893-2019

Velserbroek
Westlaan 41, evenement ‘Villa’s Culi-

nair Wijntheater’ op 30 en 31 mei 2019 en 
1 en 2 juni 2019 (incl. parkeren weiland) 
(06/05/2019) 9676-2019  

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Badweg 40 (Camping Duindoorn), nieuw-
bouw winkel/cafetaria (08/05/2019) 26444-
2019
Lange Nieuwstraat 497 – 499, wijzigen en 
vergroten bovenwoning in 3 appartementen 
met uitbouw, dakterras en
dakkapel (10/05/2019) 8191-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden ter-
ras (08/05/2019) 12420-2018

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15
IJmuiden 
Lange Nieuwstraat ong. ( KPN Locatie, voor 
Vomar), verkoop visproducten, op dinsdag 
t/m zondag (10/05/2019) 31234-2019

Velserbroek
Vestingplein, verkoop visproducten, op don-
derdag en vrijdag (07/05/2019) 29548-2019  

Energievoorziening in 2050
In 2050 is Nederland aardgasvrij. De inter-
nationale en nationale overheid heeft be-
sloten dat onze energievoorziening in 2050 
volledig duurzaam moet zijn. Dat betekent 
dat we anders gaan werken en produce-
ren. Als ondernemer heeft u een grote rol in 
deze energietransitie. 

Ook wettelijk is vastgelegd dat bedrijven boven 
een bepaald verbruik energiebesparende maat-

regelen moeten tre§ en. Om u als ondernemer 
te ondersteunen zijn er Erkende Maatregelen-
lijsten voor diverse branches. Ook gaat per 1 juli 
2019 de Informatieplicht in, waarbij u vierjaar-
lijks meldt welke energiebesparende maatre-
gelen u getro§ en heeft. 

Erkende Maatregelen
Voor bedrijven met middenverbruik (> 50.000 
kWh en/of > 25.000 m3) of grootverbruik (> 

200.000 kWh of > 75.000 m3) was het al ver-
plicht om energiebesparende maatregelen te 
tre§ en die zich binnen vijf jaar of minder terug-
verdienen. Welke maatregelen dat zijn, zijn te-
rug te vinden in de Erkende Maatregelenlijsten 
die onlangs herzien zijn. Bijvoorbeeld het isole-
ren van de buitenmuur wanneer spouwmuur-
isolatie ontbreekt in de Erkende Maatregellijst 
voor kantoren. Of het installeren van ledlam-
pen in de lijst voor tankstations wanneer er nog 

verouderde verlichting is toegepast.

Een erkende maatregelenlijst is een gemak-
kelijk hulpmiddel om aan de wetgeving te vol-
doen. Bovendien geven de lijsten toegang tot 
kennis en ervaring uit de eigen branche over 
interessante rendabele investeringen in ener-
giebesparing. Let wel, naast de erkende maat-
regelen zijn er nog niet-verplichte maatrege-
len te tre§ en die direct voor energiebesparing 
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 Inloopmiddag bedrijventerreinen Velsen-Noord
Vanaf 3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 ligt 
het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrij-
venterreinen Velsen-Noord” ter inzage. 

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 bedrijven-
terreinen Velsen-Noord (idn: NL.IMRO.0453.
BP0300BEDRIJVENTE1-V001) ligt met in-
gang van  3 mei 2019 tot en met 13 juni 2019 
voor een ieder ter inzage. Naast het vooront-
werpbestemmingsplan liggen tevens de daar-
op betrekking hebbende onderzoeken en rap-
portages ter inzage. 

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

Inloopmiddag in wijkcentrum De Stek. 
Op dinsdagmiddag 21 mei 2019 van 17 tot 19 
uur is er een inloopmiddag in wijkcentrum De 
Stek, Heirweg 2, in Velsen-Noord. Hierbij zijn 
medewerkers van de gemeente aanwezig die 
uw vragen kunnen beantwoorden.  U bent van 
harte welkom. 

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.

 Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering woensdag 22 mei 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 plaatsne-
men op de publieke tribune van de raad-
zaal. De raadsvergadering is zowel live als 
achteraf te volgen op www.velsen.nl/ge-
meenteraad. Open de raadskalender en 

klik op de datum van deze vergadering. 
Ook zijn de uitzendingen van de vergade-
ringen 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 vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e via telefoon-

nummer 0255 - 567251 of via de mail gri�  e@
velsen.nl met vermelding van het onderwerp, 
uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 
De gri�  e neemt dan contact met u op.

De Agenda
7 - Verklaring van geen bedenkingen 
voor het legaliseren van het gebruik 
voor horecadoeleinden van het Koets-

huis op het landgoed Duin en Kruidberg 
te Santpoort-Noord
Voor het legaliseren van het gebruik voor 
horecadoeleinden van het voormalig Koets-
huis en het aansluitende terrein op het land-
goed Duin en Kruidberg te Santpoort-Noord 
wordt voorgesteld om medewerking te verle-
nen aan het gebruik  voor een horecafunctie 
in het Koetshuis en het aansluitend terrein.

 Sessies donderdag 16 mei 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, in-
gang Plein 1945 te IJmuiden.
Aanvangstijd 19.30 uur
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De ver-
gadering is zowel live als achteraf te volgen 
via de raadskalender op www.velsen.nl/ge-
meenteraad. Open de raadskalender en klik 
vervolgens op de datum en de zalen van deze 
sessies. RTV Seaport zendt de sessies vanuit 
de raadzaal uit op het TV-kanaal en via www.
raadsplein.tv.

Agenda
1-Sluiting sluisroute
Op 10 april heeft Rijkswaterstaat te kennen 
gegeven dat de sluisroute naar verwachting 
nog twee jaar gesloten zal blijven, boven-
op de sluiting die het afgelopen jaar al van 
kracht was. Een onaangename verrassing. 
Nu de sluiting met nog eens twee jaar wordt 
verlengd, wil de Raad dat Rijkswaterstaat de 

motivatie achter dit besluit toelicht, zodat 
raadsleden Rijkwaterstaat daarop kunnen 
bevragen 
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

2- Actualisatie Regionaal Actiepro-
gramma Wonen Zuid-Kennemerland/
IJmond 2016-2020 
De resultaten van een woningbehoefteon-
derzoek zijn aanleiding om enkele afspraken 
uit het Regionaal Actieprogramma Wonen 
2016-2020 (RAP) te actualiseren. De be-
langrijkste wijziging is de regionale inzet op 
de groei van de sociale huurwoningvoorraad 
in plaats van het op peil houden van de soci-
ale voorraad. De gemeenteraad wordt voor-
gesteld de geactualiseerde afspraken over 
het regionale woningbouwprogramma vast 
te stellen.
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

3-Groenstructuurplan
In het Groenstructuurplan wordt geregeld 
dat het huidige landschap en groen wordt 

behouden. Daarbij wordt aangegeven hoe 
ontwikkeling en het beheer ervan beter kan 
aansluiten op de ambities van college en ge-
meenteraad en wensen van inwoners. Om tot 
het plan te komen is een uitgebreid partici-
patietraject gevolgd. Het Groenstructuur-
plan bestaat uit een visie en een nog op te 
stellen uitvoeringsplan. De visie is nu in con-
cept gereed en wordt besproken met de raad.
Rooswijkzaal: 19.30 – 21.00 uur

4-Coördinatieprocedure Brederoodse-
weg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
Deze sessie is een vervolg op 11 april. Toen 
hebben diverse insprekers hun visie gegeven 
over de herontwikkeling van de de locatie 
Brederoodseweg 41 in Santpoort-Zuid. Daar 
wordt de bestaande agrarische bebouwing 
gesloopt en 3 woningen gebouwd. Op 16 mei 
is het aan de Raad om een voorlopig oordeel 
te geven over het voorstel.
Raadzaal: 21.30-23.00 uur

5-Aandelenbezit HVC

De gemeente Zaanstad is uit de gemeen-
schappelijke regeling Afvalschap IJmond 
Zaanstreek (GR AIJZ) getreden. In deze 
sessie wordt met de raad van gedachten ge-
wisseld over de vraag hoe de raadsleden 
aankijken tegen het individueel aandeel-
houderschap in HVC. A¥ ankelijk van de be-
spreking komt het college met een defi nitief 
voorstel naar de raad. Rooswijkzaal: 19.30-
21.00 uur
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur

Cultuurvisie Velsen
Om een breed gedragen cultuurvisie te ont-
wikkelen is op verschillende manieren met 
betrokkenen in gesprek gegaan. Nu wordt de 
vertaling naar de voorgenomen beleidslijnen 
en kaders gemaakt. Deze beeldvormende 
sessie over de Cultuurvisie is ervoor bedoeld 
om te checken of het beeld nu compleet is en 
de opgehaalde lijn de juiste is. Ook kunnen 
reacties worden meegenomen in de verdere 
uitwerking van het beleid. 
Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uur

of kostenbesparing zorgen. Denk bijvoorbeeld 
aan zonnepanelen.

Informatieplicht
Bent u een midden- of grootverbruiker? Dan 
bent u door de nationale overheid verplicht om 
uiterlijk 1 juli 2019 te melden welke energiebe-
sparende maatregelen u heeft getro§ en in uw 
onderneming. Vierjaarlijks dienen onderne-
mers het bevoegd gezag te informeren over de 
genomen energiebesparende maatregelen, de 
zogenoemde Informatieplicht.

Meldingen moeten voor 1 juli 2019 ingediend 

worden. In plaats van alle bedrijven te bezoe-
ken kan het bevoegde gezag op basis van de in-
gediende melding een prioritering maken in 
handhaving.

Melding indienen
De rapportage dient via het e-loket van de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(www.rvo.nl) te worden ingediend.
Eerder opgestelde energierapporten, scans en 
certifi ceringen middels een keurmerk kunnen 
gebruikt worden bij het invullen van de mel-
ding. Het hebben van deze rapporten geeft geen 
vrijstelling van de meldingsplicht, u dient zelf 

in de portal een melding te doen.

Voldoen aan de energiebesparingsplicht
Uw bedrijf voldoet aan de informatieverplich-
ting wanneer er een melding is gedaan in het 
registratiesysteem. Dit betekent niet dat er ook 
automatisch voldaan wordt aan de energiebe-
sparingsplicht. Is er voor uw branche geen Er-
kende Maatregelenlijst? Dan dient u zelf aan te 
geven welke maatregelen u genomen heeft om 
aan de verplichte energiebesparing te voldoen. 
Heeft u daar vragen over? U kunt contact opne-
men met Omgevingsdienst IJmond via 0251-
263863. 

Energie en kosten besparen
Naast een verplichting biedt energie besparen 
en opwekken het ook kansen, namelijk kosten-
besparing. Want ondanks dat duurzaamheids-
maatregelen altijd om een investering vraagt, 
kunt u direct op energiekosten besparen. Dat 
kan al met kleine aanpassingen. Is uw koel- en 
stookinstallatie bijvoorbeeld wel goed ingere-
geld? Heeft u oude verlichting al door ledver-
lichting vervangen? Ook zijn er subsidies en/of 
fi scale voordeelregelingen die grote investerin-
gen kunnen verlichten. Kijk voor mogelijkhe-
den op www.odijmond.nl.
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8- Actualisatie Regionaal Actiepro-
gramma Wonen Zuid-Kennemerland/
IJmond 2016-2020
In 2016 hebben de gemeenten in de regio 
Zuid-Kennemerland/ IJmond het Regionaal 
Actieprogramma Wonen 2016-2020 (RAP) 
vastgesteld. De resultaten van een woning-
behoefteonderzoek zijn aanleiding om en-
kele afspraken uit het RAP te actualiseren. 
Het gaat hierbij om het regionale woning-
bouwprogramma. De belangrijkste wijziging 
is de regionale inzet op de groei van de soci-
ale huurwoningvoorraad in plaats van het op 
peil houden van de sociale voorraad. De ge-
meenteraad wordt voorgesteld de geactuali-
seerde afspraken over het regionale woning-
bouwprogramma vast te stellen.
9 - MRA-agenda van de IJmond
De MRA agenda van de IJmond is opgesteld 
om een herkenbare, heldere agenda te heb-
ben richting de Metropool Regio Amsterdam 
(MRA) die hiermee als basis dient voor “de 

IJmond inbreng” in de verschillende MRA 
overleggen. In de IJmondcommissie van 19 
maart jl. is een eerste concept van de “MRA-
agenda van de IJmond” besproken. Op basis 
van de reacties van de raadsleden is het con-
cept van de “MRA-agenda van de IJmond” 
aangepast en ligt deze nu ter vaststelling 
voor aan de Raad.

10 - Voorbereidingsbesluit woningsplit-
sing, kamerverhuur en Short Stay
Goede regelgeving voor woningsplitsing ont-
breekt bij de oude bestemmingsplannen bin-
nen de gemeente Velsen. Om de regelgeving 
aan te passen wil de gemeente een paraplu-
bestemming opstellen voor het onderwerp 
woningsplitsing. We willen niet alles ho-
noreren, daarom het voorbereidingsbesluit 
woningsplitsing. Indien de gemeenteraad 
eind mei het voorbereidingsbesluit vaststelt, 
dan worden nieuwe aanvragen voor woning-
splitsing in de wacht gezet tot het paraplube-

stemmingsplan van kracht gaat. Indien een 
aanvraag passend is binnen de beleidsregels 
van woningsplitsing, kamerverhuur en short 
stay en bed en breakfast, dan wordt deze niet 
in de wacht gezet maar kan medewerking 
worden verleend aan de aanvraag.

11 - Coördinatieprocedure Brederoodse-
weg 41 (vaststellen bestemmingsplan)
 De locatie Brederoodseweg 41 in Santpoort-
Zuid wordt herontwikkeld. Het plan omvat 
de sloop van de bestaande agrarische bebou-
wing en het bouwen van 3 vrijstaande wonin-
gen. Het ontwerpbestemmingsplan en het 
bijbehorende beeldkwaliteitsplan lagen van 
1 september tot en met 12 oktober 2017 ter 
inzage en er zijn 46 zienswijzen ingediend. 
Deze hebben met name betrekking op het 
behoud van de cultuurhistorische waarden 
van het gebied. Alle zienswijzen zijn beant-
woord in de Nota behandeling zienswijzen. 
Naar aanleiding van de ingediende zienswij-

zen is besloten om aan de groene zoom aan 
de noord- en oostzijde van het plangebied de 
bestemming Natuur toe te kennen, in plaats 
van de bestemming Groen.

Naar aanleiding van behandeling van het be-
stemmingsplan in de raadssessies van 8 fe-
bruari en 12 april 2018 zijn de cultuurhis-
torische en stedenbouwkundige inpassing, 
en de fi nanciële onderbouwing van het plan 
nogmaals onderzocht. De resultaten van dit 
nadere onderzoek geven geen aanleiding 
om het bestemmingsplan verder aan te pas-
sen. Daarna zijn nog twee sessies geweest op 
11 april, waarin insprekers nogmaals uitge-
breid hun standpunt naar voren hebben kun-
nen brengen en op 16 mei waar de raad een 
voorlopig oordeel heeft kunnen geven. Het 
defi nitieve oordeel en de besluitvorming lig-
gen nu voor. 

 




