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Geen paspoort aanvragen en
afhalen donderdag 6 juni

Kinderen slagen voor
het Zwem-ABC
Zaterdag 25 mei hebben in zwembad De
Heerenduinen 70 jongens/ meisjes afgezwommen voor hun Zwem-ABC.
Allemaal van harte gefeliciteerd met deze
fantastische prestatie!

B-diploma:

A-diploma:

C-diploma:

Kippenbotjes of visgraten?
De gft-bak smult ervan!
We hebben er even op moeten wachten;
maar de zomer komt eraan! Tijd om de bbq
aan te steken. Vaak blijven er na afloop wat
restjes over. Alle etensresten kan je in de
gft-bak gooien. Dus ook de afgekloven kippenbotjes en visgraten.

Drie simpele tips

Gesloten tijdens feestdag

Uit het college
•

Check de afvalkalender
rond feestdagen!
Meer informatie:
•
•
•
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Sportaanbod
jeugd gezocht!
Sportpas Velsen is dit jaar succesvol van
start gegaan. Honderden kinderen hebben
afgelopen seizoen deelgenomen aan sportieve activiteiten en een aantal is zelfs lid
geworden bij clubs en verenigingen.

Pas op voor de eikenprocessierups en bastaardsatijnrups

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 verdwijnen
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Hoe herken ik bastaardsatijnrupsen?
Bastaardsatijnrupsen hebben een donkerbruin
tot zwart lijf met 2 rode wratten op zijn rug en
lange geelbruine haren.
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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 voorkomen 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 plakband er weer af om de haren van de rupsen snel te verwijderen.
• Was je kleding op 60 graden.

de

Waar zitten bastaardsatijnrupsen?
De bastaardsatijnrupsen komen voor in duindoorns, meidoorns, sleedoorns, eiken, berken
en fruitbomen.

de symptomen binnen enige dagen tot weken.
Krijg je dikke oogleden, lippen, of een dikke
tong, of word je benauwd? Neem dan direct
contact op met de huisarts of bel 112

ui

Waar zitten eikenprocessierupsen?
De eikenprocessierups zit meestal in eikenbomen. Meerdere eikenprocessierupsen kunnen
samen 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 boomstammen of op dikkere takken van de eik.

Kijk voor meer informatie op www.sportloketvelsen.nl of www.sportpasvelsen.nl

IJm

De bastaardsatijnrups en eikenprocessierups 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 irritaties
veroorzaken.

Momenteel werken we aan een nieuw kennismakingsaanbod voor na de zomervakantie.
Sportaanbieders kunnen hun sport- en beweegaanbod (kosteloos) laten plaatsen in de brochure 2019-2020.

Overige bebouwing
Parkeren

Neem bij ernstige klachten altijd contact op
met uw huisarts of de GGD!
Melden eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups
Als de eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups 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 .

Nieuw te plaatsen boom
Openbaar groen
Achterpad
Voetpad

Zelf je droomhuis bouwen
op een leeg kavel
locaties aangewezen voor het project Pionieren in IJmuiden! Het gaat om 17 zelfbouwkavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord en om 14 zelfbouwkavels aan de
Lagersstraat in IJmuiden.
Ontdek of zelfbouw ook iets voor u is. Kijk op:
www.pioniereninijmuiden.nl

Droomt u ervan om uw eigen droomhuis te
ontwerpen en te bouwen? Zelf uw handen
uit de mouwen te steken en de uitdaging
aan te gaan?

Dan hebben wij goed nieuws voor u! De gemeente Velsen heeft namelijk twee nieuwe
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Je kunt starten:
Maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur
Maandag t/m vrijdag tussen 17.00-20.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00-10.00 uur
Dit zijn de zwemafstanden
Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baantjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers
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Bijdragen
Volwassenen betalen €11,00. Voor kinderen
geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclusief een blinkende medaille die, let op!, alleen
op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen melden
zich aan via www.sportpasvelsen.nl. Volwassenen kunnen zich vanaf vrijdag 31 mei a.s. via de
receptie aanmelden.
Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen.
Op het buitenterrein is van alles te doen.
Het belooft weer een leuke week te worden die
je niet wilt missen1
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zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar meer
mag natuurlijk ook!
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Van 1 t/m 5 juli is er alweer voor de 30e
keer zwem4daagse in het zwembad De
Heerenduinen.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of buiten zwemmen en laat je vlinder- of schoolslagslag, borstcrawl, of rugslag zien!
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Zwem4daagse kaartverkoop
gestart!
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Van Kalkarstraat

Kavelvlak (tuin)
Bouwvlak
Overige bebouwing
Parkeren
Nieuw te plaatsen boom
Openbaar groen
Achterpad
Voetpad
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Taboe op schulden doorbreken
Een echtscheiding, een ontslag of een
maand huurachterstand, het kan het begin
zijn van financiële problemen. Vaak ontkennen mensen het probleem, waardoor
de situatie verder verslechtert. Rekeningen stapelen zich op, herinneringen worden aanmaningen en dwangsommen eindigen in gerechtsdeurwaarders. Doordat veel
mensen zich schamen voor financiële problemen, vragen ze niet of te laat om hulp.
De gemeente wil dat mensen eerder aankloppen, zodat hun problemen makkelijker
zijn op te lossen.

Kom uit je schuld
Om schuldenproblematiek meer bespreekbaar
te maken gaat deze week de landelijke campagne ‘Kom uit je schuld’ van start. De campagne
laat zien dat iedereen – jong, oud, rijk, arm –
in de financiële problemen kan komen. Op de
website komuitjeschuld.nl vertellen acht bijzondere helden hun ervaringen. Hun ‘coming
out’ over hun schuldprobleem bleek de eerste
stap op weg naar een oplossing. Dus voor iedereen met beginnende problemen geldt: praat erover met je omgeving en zoek hulp!

Bijeenkomst gemeenteraad/Nieuwe
armoedevisie
Op 27 mei was er een raadsbijeenkomst over
Werk & Inkomen. Tijdens de bijeenkomst was
ook aandacht voor het thema schuldhulpverlening. Velsen heeft al veel preventie activiteiten. Daarbij werkt ze samen met verschillende organisaties, zoals Socius Maatschappelijk
Dienstverleners, het Sociaal Wijkteam en woningcorporaties. Zo hoopt zij inwoners met
schulden zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen.
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal ideeën
ingebracht voor een nog betere dienstverlening. Deze worden meegenomen in een nieuwe
Armoedevisie die dit jaar wordt ontwikkeld.
Contact
Heeft u ook ideeën hoe we inwoners met schulden uit hun schulp laten komen en beter kunnen ondersteunen? Mail dan naar armoedevisie@velsen.nl. Als u zelf hulp nodig heeft bij
schulden, neem dan contact op met het Sociaal
Wijkteam via 088-8876970 of mail contact@
swtvelsen.nl. U kunt ook contact opnemen met
de gemeente via 0255 567200 of schuldhulpverlening@velsen.nl.

Verwijzing alternatieve route
tegen sluipverkeer in woonkern
Velsen-Noord
Op dinsdag 11 juni wordt bij wijze van proef
een verwijssysteem voor de alternatieve
route in Velsen-Noord geplaatst. Het systeem gaat automobilisten die van het Tata
Steel terrein komen bij drukte op de reguliere route Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg/Velsertraverse (N197) (route A) verwijzen naar een alternatieve route via het
bedrijventerrein De Grote Hout (route B).
Hierdoor wordt tegengegaan dat automobilisten door de woonkern van VelsenNoord rijden om bij de snelweg A22 te komen. Het terugdringen van dit sluipverkeer
komt de leefbaarheid in de woonkern ten
goede.

Het systeem bestaat uit twee informatieschermen, waarop bij drukte/vertraging op de route
Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg/Velsertraverse wordt verwezen naar de alternatieve
route. De informatieschermen komen te staan
langs de Breedbandweg voor het kruispunt
BreedbandwegWenckebachstraat/Grote Hout
of Koningsweg en langs de Wenckebachstraat
voor het kruispunt Wenckebachstraat/Staalhavenweg. De alternatieve route leidt via de
Staalhavenweg, de Noordersluisweg, de Concordiastraat, de Wijkermeerweg en de Basis-

weg naar de Lijndenweg. Hier kunnen automobilisten kiezen om de A22 op te gaan of om via
de Parallelweg, de Wijkermeerweg en de Noorderweg naar de A9 te rijden. De route tot aan de
Lijndenweg wordt verwezen d.m.v. bordjes.
Als er op de route via de Lijndenweg ook vertraging optreedt zal het systeem niet gaan verwijzen. Dit om te voorkomen dat automobilisten die verwezen worden naar de alternatieve
route, op de Lijndenweg alsnog in de file komen
te staan.
De informatie is gebaseerd op gegevens uit
smartphones en navigatiesystemen. Hiermee
kunnen reistijden en vertragingen gemeten
worden, die gebruikt worden om het systeem
aan te sturen.
Het gaat om een proef die 16 weken zal duren.
Om het systeem te kunnen evalueren wordt geregistreerd hoe vaak naar de alternatieve route is verwezen en hoeveel voertuigen vanaf de
Wenckebachstraat Velsen-Noord inrijden.
Automobilisten worden opgeroepen nooit door
de woonkern van Velsen-Noord te sluipen. Wie
per auto het Tata-terrein verlaat, wordt nadrukkelijk verzocht de omleidingsroute te volgen als deze wordt verwezen.

‘Velsen geen Bende’ gestart
in IJmuiden-Noord

Uitvoeringsagenda Jeugd 2019
De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 is vastgesteld door de IJmond-colleges. De Uitvoeringsagenda Jeugd 2019 gaat over de
jeugdigen in de IJmond van 0 tot 23 jaar.

Wethouder Sebastian Dinjens: ‘De uitvoeringsagenda jeugd 2019 is vastgesteld in samenspel 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 hebben.’
Een onderdeel van de uitvoeringsagenda
is tijdig 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 voldoet aan de
wettelijke kwaliteitseisen.
Wij zorgen dat in 2019 het aantal praktijkondersteuners jeugd GGZ (POH’s) in huisartsenpraktijken toeneemt. POH’s hebben kennis van
het zorgaanbod én inzicht in de beschikbaarheid van het zorgaanbod, waardoor de juiste
zorg sneller kan worden aangeboden. Daarnaast geven we in 2019 verder vorm aan de aanpak van complexe casuïstiek. Dit doen we door
aanbieders te stimuleren om samen met het
CJG in een vroegtijdig stadium op zoek te gaan
naar oplossing voor complexe casussen.

Woensdag 22 mei zijn we begonnen met
het project ‘Velsen geen Bende’. Dat is hard
nodig, want op sommige plekken in onze
gemeente dumpen mensen vaak hun afval. We willen er graag achter komen waarom dit gebeurt, zodat we samen met bewoners een oplossing kunnen zoeken. We zijn
22 mei daarom gestart in een eerste wijk
in IJmuiden-Noord. Afvalcoaches van HVC
gingen langs de deuren om met inwoners te
praten over oorzaken en oplossingen.

Langs de deuren
De buurtbewoners in IJmuiden-Noord zijn erg
betrokken bij het onderwerp. De gesprekken
met de afvalcoaches duurden daarom langer
dan verwacht. Het lukte 22 mei dan ook niet
om iedereen te spreken. Afgelopen maandag
zijn de afvalcoaches opnieuw de wijk in gegaan
om de rest van de bewoners te spreken. Bewoners die niet thuis waren, ontvingen een flyer
in de bus met andere mogelijkheden om hun
reactie te geven. De informatie die we hebben
verzameld, gaan we gebruiken om samen met
buurtbewoners actie te ondernemen tegen het
dumpen van afval. Natuurlijk wordt de infor-

matie uit de gesprekken ook met de buurtbewoners van IJmuiden-Noord gedeeld. Als deze
aanpak werkt, gaan we deze ook inzetten voor
andere buurten in Velsen waar veel afval gedumpt wordt.
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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 18 mei 2019 tot en met 24
mei 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
Lange Nieuwstraat 401 B, vervangen reclame (21/05/2019) 35847-2019
Planetenweg 62, vervangen reclame
(21/05/2019) 35849-2019
Zeewijkplein 600, vervangen reclame
(21/05/2019) 35854-2019
Waalstraat 128, realiseren nokverhoging
(23/05/2019) 36922-2019
Planetenweg 301, aanleg 2 kunstgras korfbalvelden en hekwerken (21/05/2019) 373992019
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, realiseren inrit en portiersgebouw (20/05/2019) 35163-2019
Breesaperhof 52, veranderen winkel naar
wonen (22/05/2019) 35899-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 14, uitbouwen woning (zijkant) (21/05/2019) 35886-2019
Willem de Zwijgerlaan 38, kappen boom
(noodkap) (21/05/2019) 36373-2019
Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 166, kappen boom
(19/05/2019) 34589-2019
Westerhoevelaan 17, plaatsen dakkapel
(voor- en achterzijde) (23/05/2019) 366062019
Driehuis
Marnixlaan 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) (19/05/2019) 34611-2019
Nicolaas Beetslaan 4, kappen van 4 bomen
(21/05/2019) 35713-2019
Kriemhildestraat 2, plaatsing zonnepanelensysteem
(gemeentelijk
monument)
(24/05/2019)
37419-2019
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
nabij Kennemermeer, het tijdelijk (t/m augustus 2023) plaatsen van 4 kunstobjecten
(23/05/2019) 14261-2019
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door
groendragers (23/05/2019) 12946-2019
Forteiland 10, verbreden entree (oostzijde)
Forteiland (22/05/2019) 10202-2019
Velsen-Zuid
De Ven, afwijken bestemmingsplan periode
1 juni t/m 23 juni 2019 voor 7 evenementen
(inclusief parkeren) (22/05/2019) 96142019
Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 27, plaatsen
(21/05/2019) 13463-2019

dakopbouw

Santpoort-Noord
Hoofdstraat
220,
uitbreiden
berging
(22/05/2019)
13918-2019

Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
i.v.m. evenement “Back 2 hippie market” op
22 en 23 juni 2019
(22/05/2019) 13648-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
van 18 mei 2019 tot en met 24 mei 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
Huttenbouw Velserbroek 2019, op 15 juli
2019 van 12:00 uur tot 17:30 uur, 16 juli
2019 van 10:00 uur tot 17:30 uur, 17 juli 2019
van 10:00 uur tot 21:00 uur en 18 juli 2019
van 10:00 uur
tot 17:00 uur, locatie: Grote Buitendijk tegenover 214 (22/05/2019) 35610-2019

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.

Mercuriusstraat 29 en 31, plaatsen dakopbouw (22/05/2019) 11701-2019
Stephensonplein 9, plaatsen dakopbouw
(22/05/2019) 17949-2019
Kolebossenlaan 1, plaatsen dakkapel (voorzijde) en wijzigingen voorgevel (22/05/2019)
26097-2019
Pegasusstraat 69, legaliseren dichtzetten inpandige balkon (23/05/2019) 14694-2019
Grote Beerstraat 17, vergroten erker (wijziging
reeds
verleende
vergunning)
(23/05/2019) 32732-2019
Grahamstraat 215, plaatsen dakopbouw
(24/05/2019) 12335-2019
Grahamstraat 217, plaatsen dakopbo9uw
(24/05/2019) 11754-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 22, uitbreiden
kap (22/05/2019) 27075-2019

IJmuiden
Eenhoornstraat 2, plaatsen 3 lichtmasten
voor korfbalveld (22/05/2019) 13108-2019

Velsen-Zuid
Rijksweg 114, plaatsen dakkapellen en
interne
verbouwing
(rijksmonument)
(22/05/2019) 22511-2019
Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 62, plaatsen vlaggenmast (22/05/2019) 17966-2019

Driehuis
P.C. Hooftlaan 72, wijzigen voorgevel
(22/05/2019) 13707-2019
P.C. Hooftlaan 72, plaatsen nieuwe erfafscheiding en legaliseren bestaande erfaf-

scheiding (22/05/2019) 8619-2019
Da Costalaan 60, plaatsen erker (24/05/2019)
34407-2019
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan i.v.m. evenement “Back 2 hippie market”
op 22 en
23 juni 2019 van 12:00 uur tot uiterlijk 20:00
uur en het parkeren in een weiland perceel
Westlaan 41 (24/05/2019) 13648-2019
Westlaan 41, afwijken van het bestemmingsplan i.v.m. evenement “Villa’s culinair wijntheater” van 30 mei 2019 t/m 2 juni 2019
om 14:00 uur tot uiterlijk 23:00 uur en parkeren in een weiland perceel Westlaan 41
(24/05/2019) 9676-2019
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 ge-

vraagd 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:
Velsen-Zuid
Full Moon Festival op 1 juni 2019 van
13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven
(22/05/2019) 6844-2019
We Gaan Terug Festival op 2 juni 2019 van
13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven
(22/05/2019) 6841-2019
Velserbroek
Villa’s Culinair Wijntheater op 30 mei 2019
t/m 2 juni 2019 van 14:00 uur tot 23:00 uur,
locatie: Villa Westend,
Westlaan 41 (28/05/2019) 9817-2019
Gemeente Velsen
Cycle Tour Amsterdam op 9 juni 2019 van
10:30 uur tot 14:00 uur, locatie: door Gemeente Velsen (21/05/2019) 1744-2019
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Ontwerpwijzigingsplan Lagersstraat, IJmuiden
Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen
een wijzigingsplan vaststellen voor de
locatie Lagersstraat te IJmuiden.
Aanleiding
In het bestemmingsplan IJmuiden-Oost
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen
voor de wijziging van de bestemming op de
locatie voor de bouw van maximaal 18 woningen (grondgebonden woningen en/of appartementen). Met dit wijzigingsplan wordt
de bouw van 14 woningen in het kader van
het kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt op het terrein van het voormalig
schoolgebouw ‘De Vliegende Hollander’ op
de Lagersstraat in IJmuiden.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit het
terrein van de voormalige school ‘De Vliegende Hollander’, op de hoek van de Lagersstraat en Willebrordstraat te IJmuiden.
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO.
0453.WP0707LAGERSSTRAA1-O001) ligt
met ingang van 31 mei 2019 gedurende zes
weken voor een ieder ter inzage.

Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/bestemmingsplannen.

telefoonnummer 0255-567682.
Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van dit project en

de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan
voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.
nl. Er is ook een website; www.pioniereninijmuiden.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpwijzigingsplan.
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
“zienswijze wijzigingsplan Lagersstraat,
zaaknummer 34619-2019”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem,

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder wijzigingsplan
Lagersstraat te IJmuiden
Burgemeester en Wethouders van Velsen hebben ten behoeve van het wijzigingsplan Lagersstraat te IJmuiden een
verzoek om vaststelling van een hogere
waarde voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De
hogere waarde voor de geluidbelasting
heeft betrekking op industrielawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidbelasting is gedelegeerd aan het al-

gemeen bestuur van Omgevingsdienst
IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond,
gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere
waarde voor de geluidbelasting is genomen.

ingang van 31 mei 2019 gedurende zes weken,
ter inzage bij de receptie van het stadhuis Dudokplein 1 te IJmuiden, in de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te
Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00
uur en is tevens in te zien op: www.odijmond.
nl

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk

dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te worden bij Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk,
onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor wijzigingsplan Lagersstraat
te IJmuiden. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u telefonisch een afspraak maken met
Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer
0251-263863.

Ontwerpwijzigingsplan Van Diepenstraat, Velsen-Noord
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een wijzigingsplan vast te stellen voor de locatie Van Diepenstraat te
Velsen-Noord.
Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt in het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg,
Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te
Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in
het kader van kleinschalig opdrachtgeverschap mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan Velsen-Noord is
een wijzigingsmogelijkheid opgenomen
voor de wijziging van de bestemming op
de locatie voor de bouw van maximaal 20
grondgebonden eengezinswoningen of 50
levensloopbestendige appartementen. Met
dit wijzigingsplan wijzigt het college het bestemmingsplan zodat de bouw van de 17 woningen in Velsen-Noord planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit
het braakliggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te Velsen-Noord.
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan (idn: NL.IMRO
.0453.WP0401VANDIEPENST1-O001)
ligt met ingang van 31 mei 2019 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage. Naast

het ontwerpwijzigingsplan liggen tevens de
daarop betrekking hebbende onderzoeken
en rapportages ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden. Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl/actueel/
bestemmingsplannen.
Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpwijzigingsplan.
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
“zienswijze wijzigingsplan Van Diepenstraat, zaaknummer 34621-2019”. Vergeet
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres
aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem,
telefoonnummer 0255-567682.
Heeft u vragen, of wilt u meer informatie?
Wilt u op de hoogte blijven van dit project en
de verkoop van de kavels? Meldt u dan aan
voor de nieuwsbrief via pionieren@velsen.
nl. Er is ook een website; www.pioniereninijmuiden.nl.
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Ontwerpbesluit Wet geluidhinder wijzigingsplan
Van Diepenstraat te Velsen-Noord
Burgemeester en Wethouders van Velsen
hebben ten behoeve van het wijzigingsplan Van Diepenstraat te Velsen-Noord
een verzoek om vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De
hogere waarde voor de geluidbelasting
heeft betrekking op industrielawaai. De
bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden voor de geluid-

belasting is gedelegeerd aan het algemeen
bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond,
gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit voor het vaststellen van de hogere
waarde voor de geluidbelasting is genomen.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de ho-

gere waarde voor de geluidbelasting ligt met ingang van 31 mei 2019 gedurende zes weken, ter
inzage bij de receptie van het stadhuis Dudokplein 1 te IJmuiden, in de centrale bibliotheek,
Dudokplein 16, IJmuiden en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en is
tevens in te zien op: www.odijmond.nl
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel

mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt te
worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus
325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van
“Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder voor wijzigingsplan Van Diepenstraat te Velsen-Noord. Voor
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch
een afspraak maken met Omgevingsdienst
IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Nadere regels strand gemeente Velsen 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
Gelet op artikel 5:28 van de Algemene
plaatselijke verordening Velsen 2019;

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in
de Algemene Plaatselijke Verordening en de
Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:
Artikel 1. Begripsomschrijving

Artikel 2. Activiteiten op het strand
Bij activiteiten op het strand met niet-gemo-

toriseerde voertuigen draagt de bestuurder
een door de gemeente goedgekeurd hesje.
Voor activiteiten met blokarts, kitebuggies,
powerkites en boogschieten wordt in afstemming met de gemeente door middel van banners en lint een parcours uitgezet.

Artikel 3. Citeertitel en inwerkingtreding
Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels strand gemeente Velsen 2019.
De Nadere regels strand gemeente Velsen
2019 treden in werking met ingang van de dag
na bekendmaking.

Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden via www.
officielebekendmakingen.nl of www.velsen.
nl. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op

www.overheid.nl.

Bekendmaking beleid strand
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in hun vergadering
van 21 mei 2019 hebben besloten:

1.
2.

de nadere regels strand gemeente Velsen
2019 vast te stellen;
dit besluit in werking te laten treden op
de dag na bekendmaking.

Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan Skaeve Huse
bestemmingsplan “Skaeve Huse” (idn:
NL.IMRO.0453.BP1306SKAEVEHUSE1R001) gewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan “Skaeve Huse”
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag
15 juni 2018, gedurende zes weken voor
een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze
termijn is één zienswijze ingediend. Ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan
gewijzigd in die zin dat de bestemming is
gewijzigd van ‘Wonen-zorg’ naar ‘Maatschappelijk’. In de regels is ook opgenomen
dat alleen wonen voor een bijzondere doelgroep, na aanwijzing door het noodteam, is
toegestaan.

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Velsen in
zijn vergadering van
25 april 2019 het

Aanleiding
Het bestemmingsplan Skaeve Huse maakt de
realisatie van zes woningen mogelijk aan de
Broekeroog in Velserbroek. In eerste instantie
worden er drie woningen gerealiseerd. Dit is een
bijzondere woonvoorziening met kleine zelfstandige woningen met op maat toegesneden
zorg en begeleiding voor bewoners. De wooneenheden zijn bedoeld voor personen die door

hun leefwijze structureel overlast geven in hun
woonomgeving.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Broekeroog, nabij de
kern Velserbroek. Momenteel is het perceel in
gebruik door IJmond Werkt en staat hier een
keet.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “skaeve Huse” voor een ieder met ingang van 3 juni 2019 gedurende zes weken ter
inzage. Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. Met ingang van

Voorbereidingsbesluit Woongebruik
IJmuiden Oost en Santpoort-Noord
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 22 mei 2019 heeft besloten dat
een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor delen van Velsen zoals weergegeven
op onderstaande figuur.
Het besluit treedt daags na publicatie in werking.
Dit besluit ziet er op toe dat een woning niet;
a. wordt opgesplitst ten behoeve van wonen
of,
b. kamergewijs wordt verhuurd of,

c. wordt gebruikt ten behoeve van short stay,
hotel of
d. wordt gebruikt als bed & breakfast of
e. wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig
verstrekken van logies.
Vanaf heden ligt het voorbereidingsbesluit ter
inzage bij de bij de receptie van de gemeente
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens is
het besluit in te zien op www.velsen.nl en via
www.ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk
NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO1R001. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan
worden ingesteld.

de dag nadat het besluit ter inzage is gelegd, kan
daartegen binnen zes weken beroep worden ingediend bij de Raad van State. Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de gemeenteraad
aangebrachte wijzigingen kan door belanghebbenden daartegen eveneens beroep worden ingediend binnen de hier bovengenoemde termijn. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden
gezonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop
van de genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben
ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige
voorziening. Indien binnen de termijn naast het
beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, treedt het besluit niet in werking voordat
op het verzoek is beslist.

