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  Uit het college

      
      

      
      

       
         

        
      

     
        

  
      

         
       
         

       
     

          
        

     

Balie Burgerzaken gesloten 19 
juli en 26 juli vanaf 14.00 uur

        
      

     
         

    
      

       
      

        
         

       
        

        
       

         
    

Wat betekent het klimaat-
akkoord voor u
Vorige week heeft het kabinet het lande-
lijke klimaatakkoord gepresenteerd. Wat 
betekent dit voor huishoudens in Neder-
land? In 2050 worden alle woningen in 
Nederland duurzaam verwarmd. Dus met 
betere isolatie, duurzame warmtebron-
nen en zonder aardgas. Iedereen kan in de 
komende dertig jaar de overgang maken. 
Daarbij zijn zorgvuldigheid en betaalbaar-
heid belangrijker dan snelheid.  

        
      

        
         
       

      
        

    
     

        
        
      
        

        
         

       
     

     
     

      
      

  

De bijen zoemen vrolijk

Zaterdag 29 juni jl. hebben 59 jongens/ 
meisjes afgezwommen voor hun Zwem-
ABC in zwembad De Heerenduinen. Alle-
maal van harte gefeliciteerd met deze fan-
tastische prestatie! 

A-diploma:       
      

      
        

       
        

     
       

     
      

      
     

B-diploma:    
        

      
      

      
      

     
      

     
      

    

C-diploma:    
     

       
 

Geslaagd voor het Zwem ABC
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       afgesloten weghelft 
     1 richting voor motorvoertuigen 
toegestaan via spooronderdoorgang 
      omleiding (brom-)fietsers naar Santpoort 
      omleiding fietsers uit Santpoort 
      omleiding auto NS-ventweg-rotonde 

Fase 1; 14 juli t/m  4 aug Fase 2; 4 t/m 25 aug 
wegwerkzaamheden spoorviaduct Driehuis 14 juli t/m 25 aug 

Driehuis 

Santpoort
-Noord 

Zondagochtend 14 juli gaat de route Van 
Den Vondellaan – Hagelingerweg naar 
verwachting zes weken dicht voor motor-
voertuigen richting Santpoort. 

In de zomervakantie worden in de beton-
nen tunnelbak het versleten wegdek van de 
hoofdrijbaan vernieuwd, de verouderde re-
genwaterroosters vervangen en grondwater-
lekkages gedicht. 
Dat gebeurt per weghelft, waardoor  motor-
voertuigen maar  in één richting gebruik kan 
maken van de route onder het spoor door. 
Verkeer uit IJmuiden/Driehuis/Velsen-zuid 
richting  het zuiden wordt tijdens de werk-
zaamheden omgeleid via de Stationsweg-
Parkweg.  De rijrichting is bewust andersom  
t.o.v. de afsluiting Hagelingerweg vorig jaar. 
Deze simpelere omleiding is het gunstigst 
voor de bereikbaarheid  van Driehuis voor 
o.a.  hulpdiensten en voor de veiligheid van 
fi etsverkeer. Daarnaast blijft het crematori-

um goed bereikbaar en  zijn de  omleidingen 
en foutrijders veel beter te sturen. 
Voor fi etsverkeer blijft steeds één pad be-
schikbaar, waarop het fi etsverkeer in beide 
richtingen mogelijk blijft. 
Buslijn 3 van Connexxion wordt  omgeleid. 
Informatie over de omleiding  staat  t.z.t. op 
www.connexxion.nl

Werkzaamheden op de route door Driehuis 
- Santpoort worden al enkele jaren zoveel 
mogelijk binnen de zomervakantie gepland. 
Daarbuiten is de kans op ernstige bereik-
baarheidsproblemen en onveiligheid voor 
het schoolfi etsverkeer groot. De vakantie-
duur, de noodzakelijke bereikbaarheid van 
zowel de directe omgeving, als die van het 
werkterrein, beïnvloeden de omvang van de 
deelwerkzaamheden.
Het is de bedoeling dat de weg 26 augustus 
weer open is. We vragen uw begrip voor mo-
gelijk overlast.

Wegafsluiting spoorviaduct 
Driehuis in zomervakantie

Actiedag met integrale controle 
bij opslaglocaties in havengebied 
IJmuiden
Woensdag 26 juni hielden de Omgevings-
dienst IJmond, de politie, Douane, het 
Openbaar Ministerie, en gemeente Velsen 
een grootschalige controle op opslaglo-
caties in het havengebied van IJmuiden. 
In totaal bezochten zo’n 50 ambtenaren 
ruim honderd locaties, op zoek naar cri-
minaliteit en ondermijning. De meeste op-
slaglocaties waren prima in orde. Bij drie 
panden werden drugs gerelateerde za-
ken geconstateerd. Zo werd er een hen-
nepdrogerij met ongeveer 2,5 kg hen-
neptoppen aangetroffen. Daar werd ook 
stroom afgetapt. In een ander pand werd 
een professioneel ingerichte ruimte voor 
een hennepplantage aangetroffen. En bij 
de derde werd ongeveer een kilo aan hen-
neptoppen gevonden. 

Controle op Milieuwetgeving
Tijdens de actie trof Omgevingsdienst 
IJmond een aantal bedrijven aan die nog niet 
bekend waren en wel een melding van de be-
drijfsactiviteiten hadden moeten indienen. 
Een aantal bedrijven krijgt op korte termijn 
een volledige milieucontrole. Verder wer-
den er diverse overtredingen geconstateerd: 
onjuiste opslag van gasfl essen, onjuist afval-
registratie, spuiten van een auto op een plek 
die daar niet voor bestemd was. Ook zijn er 
bodembedreigende sto� en aangetro� en die 
niet volgens de milieuwetgeving werden be-
handeld. Bedrijven waar een overtreding is 
geconstateerd of die nog geen melding heb-
ben ingediend worden aangeschreven door 
Omgevingsdienst IJmond. 

Waardering
Nico Hulsman, medewerker Omgevings-
dienst IJmond: “De medewerking van onder-
nemers en eigenaren was prima. De meesten 
waren aanwezig of kwamen de deur openen. 
Het was goed om te horen, dat de meesten de 
controles ook waardeerden.”
“Om de ondernemers zoveel mogelijk de 
kans te geven bij de controle te zijn, werden 
alle bekende eigenaren/huurders twee uur 
voor de controle gebeld. In de gevallen waar-
bij geen eigenaar/huurder aanwezig was, 
schatte Omgevingsdienst IJmond eerst van 

buitenaf in wat er in het bedrijf of in de loods 
aan de hand was. Hiervoor werden specia-
le camera’s gebruikt. Bij vijf panden werden 
sloten door twee erkende slotenspecialisten 
open gebroken. Overigens werd de schade 
meteen hersteld.”

Keurig in orde
Stefan van Broekhuijsen, wijkagent van het 
havengebied IJmuiden: “Samen met mijn 
collega Karin van Dijk zijn we in dit gebied 
de aanspreekpunten voor de ondernemers 
voor politiezaken. De meeste opslaglocaties 
waren keurig in orde. Dan was het vooral een 
moment om een praatje met de eigenaren en 
ondernemers te maken. Vanuit het haven-
team bespreken we met de partners regel-
matig meldingen en delen we informatie met 
elkaar, waardoor we een goed beeld hebben 
van de activiteiten in het gebied. We trekken 
als één overheid op, en voeren gerichte klein-
schalige controles uit. “

Meld misdaad
Frank Dales, burgemeester van Velsen: “Ik 
blijf me inzetten voor een veilig Velsen. Het 
is goed om te ervaren dat we hier prima in 
staat zijn om met elkaar op te trekken bij dit 
soort acties en zo het havengebied in IJmui-
den veilig maken en houden. Ook nu blijkt 
dat het eigenlijk heel goed gaat. Zaken die het 
daglicht niet kunnen verdragen, horen niet in 
de haven thuis. Ik doe dan ook een oproep om 
bij vermoedens dat er iets niet in de haak is, 
dit te melden via Meld Misdaad Anoniem of 
bij de politie.“

Anonimiteit
Een havengebied leent zich bij uitstek voor 
zo’n controle. In het verleden is al gebleken 
dat criminelen vaak gebruik maken van op-
slaglocaties in havengebieden. Dat is niet 
verwonderlijk, want daar is de sociale con-
trole laag, zijn er dag en nacht werkzaamhe-
den en er komt veel ‘vreemd’ verkeer om goe-
deren op te halen of af te leveren. Juist door 
de veelheid van activiteiten valt de aanwe-
zigheid van criminelen niet op en kunnen zij 
anoniem opereren.

Burgemeester Dales van gemeente Velsen bezoekt de controle



Infopagina

4 juli 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

Ochtendprogramma 
voor groepen 3-5 vanaf 10.00 uur*

Middagprogramma 
voor groepen 6-8 vanaf 12.30 uur*

* Deze tijden kunnen op basis van 
het aantal inschrijvingen (per 
categorie) nog afwijken.

Inschrĳ ven 
via sportpasvelsen.nl 
Per team max. 7 deelnemers, 
min. 5 deelnemers.

Tĳ dens het middagprogramma 
moeten er minstens 2 meisjes in 
een team zitten, waarvan er minstens 
1 in het veld staat.

Gratis
Vol = vol, dus geef je snel op! 

Doe mee met het jeugd 
voetbaltoernooi tĳ dens 
het Zomerfestival!
Locatie: Homburgplantsoen
Datum: 17 juli 2019

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatform actief. In 
onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betre	ende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieronder staan de locaties en vergaderdata voor 2019.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30
4 september, 2 oktober, 6 november 
en 18 december

IJmuiden-Noord De Spil 19:30
11 september, 9 oktober en 13 
november

IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 18 september en 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 Nog niet bekend
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-

gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.
nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieron-
der staan de locaties en vergaderdata voor 
2019.

Velserpad o�  cieel geopend
Vrijdag 28 juni is het Velserpad o�  cieel ge-
opend bij de Ruïne van Brederode in Sant-
poort-Zuid. Het Velserpad is een route van 
30 km. Het verbindt alle informatiepanelen 
met historische gegevens binnen het wandel-
netwerk van Velsen. Het Velserpad is te be-
wandelen in kortere etappes. Onderweg zijn 
er gezellige horeca stops en bankjes om even 
uit te rusten en andere mensen te ontmoeten. 
Geroutineerde wandelaars kunnen het pad 
langs alle bezienswaardigheden in Velsen in 
één keer lopen. Het Velserpad was een idee 
van Elsa Waljaard, steunfractielid van de 

Christen Unie. Leen de Winter, raadslid voor 
de Christen Unie, diende hiervoor een motie 
in die aangenomen werd. 
De routes liggen vanaf 1 juli in het gemeen-
tehuis (Dudokplein 1 in IJmuiden) en bij het 
VVV-agentschap in The Read Shop. (Markt-
plein 33 in IJmuiden)
Ook kunnende routes worden gedownload 
vanaf de website www.ijmuidenaanzee.nl.
Bram Diepstraten, wethouder recreatie, 
overhandigt in bijzijn van Leen de Winter 
het eerste routeboekje van het Velserpad aan 
Elsa Waljaard. 

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 22 juni tot en met 28 juni 
2019 de volgende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld..

IJmuiden
Vareniusstraat 16, doorbreken muur 
(22/06/2019) 48482-2019
Westerduinweg 13, bouwen loods met be-

drijfsruimten (24/06/2019) 48874-2019
Velserduinweg 227, plaatsen dakopbouw 
(25/06/2019) 49150-2019 
De Zandkuil 7 & 8, realiseren 2 carports 
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. 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 
Edisonstraat 18, plaatsen dakopbouw (ach-
terzijde), dakkapel (voorzijde) (28/06/2019) 
30194-2019

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 88, vergroten 2e verdieping 
(27/06/2019) 39495-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, uitbouwen ver-
dieping, plaatsen (dakkapellen voor-, zij- en 
achterzijde) (25/06/2019) 23317-2019
Bloemendaalsestraatweg 161, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (28/06/2019) 38638-2019

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 20, plaatsen dak-
opbouw (27/06/2019) 41618-2019

Driehuis
Marnixlaan 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(25/06/2019) 34611-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakkapel 
(zijgevel) (28/06/2019) 28193-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Kompasstraat 3, vergroten 2e verdieping 
(27/06/2019) 23127-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (zoals college van 
burgemeester en wethouders van Vel-
sen of burgemeester van Velsen,  Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Havenfestival IJmuiden, op 29 juni 2019 
van 12:00 tot 00:00 uur en 30 juni 2019 van 
12:00 tot 17:00 uur, locatie: Trawlerkade 
(25/06/2019) 12097-2019

Driehuis
Dorpsfeest Driehuis, op 4 juli 2019 van 20:00 
tot 24:00 uur, 5 juli 2019 van 14:00 tot 01:00 
uur en 6 juli 2019 van 08:00
tot 01:00 uur, locatie Driehuizerkerk-
weg tussen Valeriuslaan en P.C. Hooftlaan 
(28/06/2019) 13868-2019

Velserbroek
2Generations Beach Edition, op 6 juli 2019 
van 16:00 tot  24:00 uur, locatie: Strand Villa 
Westend, Westlaan 42 (25/06/2019) 21609-
2019

(27/06/2019) 50466-2019  
Amstelstraat 14, wijzigen berging naar woon-
ruimte (28/06/2019) 50899-2019

Velsen-Noord
Schoonoortstraat 25, plaatsen over de nokd-
akkapel (voor- en achterzijde) (27/06/2019) 
50680-2019

Driehuis
Van Maerlantlaan 32, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (25/06/2019) 49226-2019

Velserbroek
Hofgeesterweg 20, bouwen paardenschuur 
(27/06/2019) 50166-2019

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 
Diverse locaties: IJmondhaven, IJmuider-
slag, IJmuiden aan Zee, Noordpier, Felison 
Terminal en Kop van de
Haven en SHIP, plaatsen informatieborden 7 
locaties (25/06/2019) 26360-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 69, plaatsen schoorsteen 
en reclameborden (26/06/2019) 27180-2019
Tesselschadeplantsoen 32, plaatsen dakka-
pel (zijgevel) (27/06/2019) 28193-3029

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen tijdelijk 
wind- en watersport paviljoen (25/06/2019) 
7757-2018
Celsiusstraat 3, plaatsen erker (voorzijde 
woning) (25/06/2019) 42948-2019

Velserbroek
Fregat 60, plaatsen mobiel motorafdak 
(27/06/2019) 28396-2019

Ingekomen aanvragen standplaats-
vergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Hagelingerweg, verkoop paardenworst etc, 
vanaf oktober, woensdagen (26/06/2019) 
49709-2019

Velserbroek
Ster Bastion, verkoop van paardenworst 
etc. vanaf oktober, vrijdagen (26/06/2019) 
49703-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 22 juni tot en met 28 juni 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.

Velsen-Noord
Subaru beach battle Wijk aan Zee, op 24 no-
vember 2019 van 10:00 tot 14:00 uur, locatie: 
Strand Wijk aan Zee,
Pier Velsen (26/06/2019) 49674-2019

Santpoort-Zuid
Theatervoorstelling Willem van Oranje op 
3 en 4 september 2019 van 19:30 tot 23:00 
uur en op 5 tot en met 7 september 2019 van 
19:30 tot 23:00 uur, locatie Ruïne van Breder-
ode (21/06/2019) 50234-2019

Santpoort-Noord
Porto Santo 2019 (Italiedag), op 7 september 
2019 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: 
Broekbergerplein en Nieuwe plein
 (24/06/2019) 48643-2019

Kapmeldingen
In Velsen-Noord en Velserbroek zijn bij een 
aantal Iepen de iepziekte aangetro� en. 

Locaties Velsen-Noord
•  Wijkeroogpark tussen wandelpad en 

pad naar gasstation: 1 Iep omtrek 20-30 
cm.

•  Wijkeroogpark langs fi etspad hoek wan-
delpad: 6 iepen omtrek <20 cm en 4 ie-
pen omtrek 20-30 cm.

•  Pontweg ter hoogte van de pont: 2 iepen 
omtrek <20 cm en 1 iep omtrek 20-30 cm

•  Wijkeroogstraat 134: 1 iep omtrek >100 
cm.

•  Sportpark Rooswijk Breedbandweg ach-
ter informatiebord: 4 iepen omtrek <20 
cm, 1 iep omtrek 20-30 cm, 1 iep omtrek 
30-50 cm.

•  Wenckenbachstraat: 1 iep omtrek 30-50 
cm.

Locaties Velserbroek
•  Rijksweg t.h.v. Rabobank kantoor: 4 ie-

pen omtrek 30-50 cm.
•  Tussen Rijksweg hoek Westlaan en fi ets-

tunnel langs slootzijde: 28 iepen omtrek 
<20 cm en 4 iepen omtrek 20-30 cm.

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bo-
men te verwijderen. Dit voorkomt dat de 

ziekte zich verder verspreid onder de be-
staande Iepen.  

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 
25 juni 2019 besloten om de naam Argus-
pad vast te stellen voor de weg tussen de 
Duin- en Kruidbergerweg naar het par-
keerterrein bij Het Molenduin in Drie-
huis.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak ma-
ken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255 
567352.
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Hernieuwd vastgesteld bestemmingsplan Duingebied
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen 
in zijn vergadering van 27 juni 2019 het 
bestemmingsplan “Duingebied” (idn: 
NL.IMRO.0453.BP0600DUINGEBIED1-
R002) hernieuwd heeft vastgesteld.

Aanleiding
Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Duingebied vastgesteld. Te-
gen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld 
bij de Raad van State. De Raad van State heeft 
de gemeenteraad van Velsen opdracht gege-
ven een nieuw vaststellingsbesluit te nemen. 
Met de hernieuwde vaststelling wordt tege-
moet gekomen aan de beroepen die geheel of 
gedeeltelijk gegrond zijn verklaard.

Ligging plangebied
Het hernieuwd vastgestelde gedeelte van het 

bestemmingsplan Duingebied betreft uit-
sluitend de percelen behorende bij het na-
tuurbeheerbedrijf gelegen aan de Midden-
duinerweg 89, en de bewoonde voormalige 
bollenschuur aan de Duin- en Kruidberger-
weg 37.

Wat is er gebeurd
Het bijgebouw bij de woning aan de Duin en 
Kruidbergerweg 37 wordt al lange tijd be-
woond. Als gevolg van de uitspraak van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ten behoeve van deze bewoning een 
zaaksgebonden overgangsrecht opgenomen. 
Met betrekking tot de percelen behorende bij 
het natuurbeheerbedrijf gelegen aan de Mid-
denduinerweg 89, is de bestemming ‘agra-
risch met waarden’ opgenomen. Ten behoe-
ve van de (huidige) opslag van balen met gras 
zijn op de verbeelding vlakken aangeduid 
waarbinnen de opslag mag plaatsvinden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het hernieuwd vastgestelde be-
stemmingsplan “Duingebied” met ingang van 
5 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage bij:
- het gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden
- de centrale bibliotheek, Dudokplein 16, 
IJmuiden

Verder is het plan digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
In de periode van ter inzagelegging kan op 
grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke 
ordening bij de Raad van State beroep wor-
den ingesteld door een ieder die in zijn belan-
gen wordt geschaad vanwege de vaststelling, 
en dan alleen tegen de gewijzigd vastgestelde 
delen. Hiervoor is een gri�  erecht verschul-
digd. Het beroepschrift dient te worden ge-

zonden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA ‘s-Gravenhage. Meer informatie over 
de beroepsprocedure vindt u op www.raad-
vanstate.nl.

Bestemmingsplan in werking
Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan/wijzigingsplan treedt in werking 
daags na afl oop van de genoemde beroeps-
termijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het besluit niet op. Belangheb-
benden die beroep hebben ingesteld kunnen 
verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroep-
schrift een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is ingediend bij de Voorzitter van de Af-
deling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voor-
dat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen De Biezen
Aankondiging
Burgemeester en wethouders hebben 
een nieuw bestemmingsplan in voorbe-
reiding voor de volkstuinen in het gebied 
‘De Biezen’.

Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen voorziet in de vervanging van een 
deel van het bestemmingsplan De Biezen, 
uit 2013. Het betreft uitsluitend de percelen 
waarop  volkstuinen aanwezig zijn. De aan-
leiding voor een nieuw bestemmingsplan is 
het handhavingstraject dat in 2016 is gestart. 
Uit de handhavingsactiviteiten bleek dat het 
merendeel van de dagverblijven op de volks-
tuinen afwijkt van het bestemmingsplan. Dit 
inzicht dwong het college om een nieuwe af-
weging te maken.  Het college heeft aan de 
gemeenteraad eerder dit jaar voorgesteld om 
het bestemmingsplan aan te passen zodat 
dagverblijven tot 25m2 zijn toegestaan. De 
gemeenteraad heeft ingestemd met dit voor-
stel. Daarom wordt nu het ontwerpbestem-
mingsplan ter visie gelegd. 

Ligging plangebied
Het gebied ‘De Biezen’ wordt aan de westzij-
de begrensd door de Hagelingerweg, aan de 

oostzijde door de Rijksweg, aan de noordzij-
de door de spoorbaan Haarlem-Beverwijk en 
aan de zuidzijde door de Santpoortse Dreef. 
Het plangebied omvat uitsluitend de 5 volks-
tuincomplexen. 

Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen (idn: NL.IMRO.0453.BP1403BIE-
ZENVOLKS1-O001) ligt met ingang van 5 
juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage bij: 
- Gemeentehuis Velsen: Dudokplein 1, 
IJmuiden. 
 - Centrale bibliotheek: Dudokplein 16, 
IJmuiden.
Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt, kunt u een zienswijze indienen op het 
ontwerpbestemmingsplan. 
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Zaaknr. 47012-2019
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw 
fysieke postadres aan te geven. Voor het in-

dienen van mondelinge zienswijzen kunt u 
een afspraak maken met de heer D. Bethle-
hem, telefoonnummer 0255-567200. 
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