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Veiligheid gaat boven alles bij
oversteek snelbusbaan
20 maart 2019 raakte een 15-jarige jongen zwaargewond bij de oversteek met
de snelbusbaan, die de Zeeweg in IJmuiden kruist. Zijn moeder startte na het ongeluk een petitie om de oversteek veiliger
te maken. De petitie werd 798 keer ondertekend.

Nieuw maaibeheer
De Gemeente Velsen gaat vanaf dit jaar
experimenteren met nieuwe vormen van
(minder) maaien waar insecten, kleine dieren en mensen vrolijk van worden.
In het verleden werd bij de meeste maaibeurten het hele veld gemaaid, terwijl dit
eigenlijk niet zo goed is voor de flora en
fauna. Bij het ‘nieuwe’ maaibeheer, waarmee we de biodiversiteit willen vergroten,
wordt er op meerdere locaties minder gemaaid dan andere jaren, namelijk 1 á 2 keer
per jaar. Hierna wordt het gemaaide gras
verzameld en afgevoerd. Dit zorgt ervoor
dat de grond schraler wordt, waardoor andere planten (zoals bloemen- en kruidenplanten) de kans krijgen om te groeien.
Wethouder Sebastian Dinjens: ‘Soms zijn
kleine veranderingen genoeg voor grote
verschillen’.

Binnen gemeente Velsen zijn er zeven proeflocaties waar wij gestart zijn met sinusmaaien. Dit is het maaien in wisselende patronen,
zodat er veel variatie in hoogte, bloemen en
soorten groen ontstaat. We gaan niet in één

keer hele velden maaien, maar laten ook een
deel ongemaaid. Het ongemaaide deel kan
dan bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid
worden, terwijl dan weer een ander deel van
de oppervlakte ongemaaid blijft. Het idee
hierachter is dat er op deze manier ook na een
maaibeurt voedsel te vinden is en schuilmogelijkheden overblijven voor kleine dieren
in het groen. Op de velden zijn slingerende
maaipaden te vinden, de zogeheten sinuspaden. Deze paden worden iedere maaibeurt
weer anders gemaaid. Meer informatie?
www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/
Deze nieuwe manier van maaien zorgt voor
het vergroten van de biodiversiteit en verbetert de leefomgeving van de bij. Bijen halen
hun voedsel uit bloemen die binnen een aantal honderden meters van hun nestelplaats
bloeien. Wanneer een voedselbron wegvalt
als gevolg van een maaibeurt, moeten er uitwijkmogelijkheden zijn om elders voedsel te
zoeken. Als deze er niet zijn, kan de bij geen
voedsel vinden en verminderd de bijenpopulatie.

Wethouder Bram Diepstraten deelde de zorg.
Hij heeft persoonlijk zijn medeleven betuigd
in een telefoongesprek met de moeder van
het slachtoffer. Verder heeft hij de situatie ter
plekke bekeken samen met het nichtje van
het slachtoffer. Daarnaast ging hij in gesprek
met de beheerder van de busbaan, Provincie
Noord-Holland (PNH). Dit leidde tot de volgende verbeteringen rondom de betreffende
oversteek:
•

De instelling van de verkeerslichten bij
de oversteek is aangepast. Het duurt langer voordat de bus mag doorrijden bij

De SportContrainer is verplaatst en staat
nu op de 4e locatie in Velsen, aan de Wieringeraak te Velserbroek.

Een SportContrainer is een uitklapbare
zeecontainer, een kruising tussen een sporttoestel en een buitensportaccommodatie.
Hierop kun je eindeloos veel sportactiviteiten uitoefenen: denk aan bootcamp, crossfit,
outdoor fitness, obstacle runs en survival.

De SportContrainer is vrij toegankelijk en
kan door iedereen worden gebruikt. Sportaanbieders en vakleerkrachten uit het onderwijs kunnen een code bij Sportloket Velsen
aanvragen om specifiek trainingsmaterialen
uit de SportContrainer te gebruiken.
Meer informatie: 0255-567666 of stuur een
mail naar sportloket@velsen.nl (Foto Reinder Weidijk)

•
•
•

Verder komt er nog een markering op het
wegdek van de busbaan om het kruispunt extra op te laten vallen (actie PNH).
Met deze maatregelen willen de gemeente
Velsen en de Provincie Noord-Holland de
veiligheid op de oversteek verbeteren.

Hoe staat het nu met de evaluatie
nieuwe afvalinzameling?
In mei kon iedereen in Velsen via een digitale enquête zijn of haar mening geven over het nieuwe afvalinzamelsysteem.
Daarbij was ook ruimte voor eigen inbreng
en toelichting. Begin juni hadden we al
3200 ingevulde enquêtes terug! Heel
waardevol, bedankt daarvoor. Het verwerken van alle informatie kost tijd. Maar we
geven hierbij graag alvast een overzicht
van de eerste resultaten.

Ervaringen per woonkern
In Driehuis, Santpoort-Zuid, SantpoortNoord en Velsen-Zuid blijken respondenten
het meest tevreden over het nieuwe systeem.
In Velserbroek en Velsen-Noord is men verdeeld over het nieuwe systeem; de ene helft
van de respondenten is tevreden, de andere
helft niet. In IJmuiden zijn geënquêteerden
het minst tevreden. Sommige redenen om
ontevreden te zijn, zijn in elke wijk hetzelfde
Wat kan nog beter?
De drie meest benoemde ergernissen over afvalverzameling zijn:
• De oranje, plastic bak vindt vrijwel iedereen gemakkelijk., Maar vier weken
wachten tot de bak wordt geleegd, duurt
te lang De bak zit vaak na twee of drie
weken al vol, waardoor plastic/blik/
drankkartons alsnog bij het restafval
gaan.

SportContrainer in Velserbroek

•

het verkeerslicht. Daardoor passeren de
bussen het kruispunt met een lage snelheid van ca. 20 km/uur.
de verkeerslichten voor voetgangers,
fietsers én auto’s gaan gelijktijdig naar
geel en rood. (actie PNH)
De plek van de ‘verleen voorrang’ borden
is verbeterd. (actie Velsen)
Het afsnijden van de bocht van/naar
fietspad langs busbaan is onmogelijk gemaakt d.m.v. een hekje. (actie Velsen)
Het groen is gesnoeid om uitzicht te verbeteren. (actie Velsen)

•

•

De ondergrondse containers voor restafval zijn vaak vol.. Daardoor zetten
mensen hun afvalzakken ernaast, wat
voorzwerfvuil en overlast zorgt.
Vooral minder mobiele bewoners vragen aandacht voor de loopafstand naar
de ondergrondse container.

Andere reacties gaan over het lang buitenstaan van rolemmers, beperkte parkeerruimte bij de aanbiedplaatsen voor rolcontainers, meer handhaving op afval dat naast
containers wordt gezet, de app van HVC die
niet altijd goed werkt, de afvalpas, de vraag
hoe het nu zit met de kosten van inzameling
en verwerking van afval en de twijfels over
of al het gescheiden afval ook wel gescheiden
verwerkt wordt.
Wat is de volgende stap?
De gemeente gaat verder met het verwerken
van alle reacties. Eind augustus geven we:
een uitgebreid overzicht van alle resultaten
antwoorden op de meest gestelde vragen
toelichting op alle opmerkingen over de afvalverwerking
aan hoe we waar mogelijk knelpunten oplossen.
Dankzij de ingevulde enquêtes kunnen we
onze afvalverzameling gericht verbeteren
voor een schone omgeving.
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Proef Kitesurfen
Op woensdag 3 juli hebben de IJmuider
Reddingsbrigade (Kees Buis), de Nederlandse Kitesurf Vereniging (Joris van Essen) en de gemeente Velsen (wethouder
Bram Diepstraten) de intentieovereenkomst ‘Proef Kitesurfen’ getekend.

Van Den Helder naar Cadzand

Opruimen van zwerfafval
In haar herkenbare gele trui loopt Steef van
NATUURlijk met Steef van Den Helder naar
Cadzand in Zeeland. Elke dag lopen er andere vrijwilligers met haar mee en ruimen ze samen zwerfvuil op. Dit weekend kwam Steef
aan in Velsen tijdens haar wandeling langs
de Nederlandse kust.

Zaterdag 6 juli liep Steef haar 6e etappe van

De gemeente Velsen heeft de ambitie om de
wind-, water- en durfsport te bevorderen en
daarbij de veiligheid voor de strandbezoekers
te waarborgen. De IJmuider Reddingsbrigade en de Nederlandse Kitesurf Vereniging
zijn hierbij zeer belangrijke partners.
Wethouder Diepstraten is daarom bijzonder
blij om samen een overeenkomst te tekenen

waarin onder andere staat dat:
• Er een nieuwe zone-indeling is vastgesteld
• Er een maandelijks overleg plaatsvindt
tussen partners
• Er een spotbeheerder wordt aangesteld
die als taak heeft kitesurfers aan te spreken op onveilig gedrag (ook op het water).
De overeenkomst geldt van 1 april 2019 tot
1 oktober 2020. Er zijn recent nieuwe borden
geplaatst zijn waarop is aangegeven wat wel
en niet mag, deze zijn speciaal gemaakt voor
deze proef. (Foto Reinder Weidijk)

IJmuiden naar Zandvoort. In IJmuiden werd
ze hartelijk ontvangen door wethouder Bram
Diepstraten die haar goede inzet heeft geprezen.
Met een grote groep vrijwilligers is vervolgens
het IJmuiderstrand schoongemaakt. Speciaal
was de hulp van kinderen van de Beestenbende.
Net als Steef ruimen deze kinderen zwerfvuil op
voor de dieren en het milieu. Ook zij waren natuurlijk heel enthousiast over Steef.

Wij zijn er voor u!
Kunt u wel wat hulp gebruiken bij de dagelijkse dingen, zoals het op orde houden
van uw huis, zorg voor uzelf of anderen,
uw administratie? Hebt u weinig contacten of zit u niet lekker in uw vel?

Let op: van 14 juli tot 2 augustus is De Stek
gesloten en is er geen Informatiepunt. Heeft
u een vraag? Bel ons op 088 - 887 6970!

Voor vragen waar u zelf niet uitkomt, kunt u
terecht bij het Informatiepunt van het Sociaal Wijkteam Velsen. In Velsen-Noord zitten wij elke woensdag van 11:30 tot 12:30 uur
voor u klaar. Kom langs bij Wijkcentrum de
Stek op adres Heirweg 2 in Velsen-Noord!

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 29 juni tot en met 5 juli
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
Dudokplein 1, restaureren kroonluchters
(Rijksmonument) (02/07/2019) 52079-2019
Badweg 40, bouwen winkel/snackbar
(02/07/2019) 52437-2019
Nabij Kennemermeer, tijdelijk plaatsen (t/m
aug. 2023) 1 tiny house als kantoorfunctie,
informatiepunt (03/07/2019)
53099-2019
Casembrootstraat 58, kappen 2 bomen
(05/07/2019) 54293-2019
Velsen-Noord

Stratingplantsoen t.o.v. 52, plaatsen restant
historische keldervloer en informatiepaneel
(02/07/2019) 52124-2019
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg
76,
restaureren kozijnen (Gemeentelijk monument)
(03/07/2019) 52757-2019
Bloemendaalsestraatweg / Van Dalenlaan,
plaatsen 3 vlaggenmasten (03/07/2019)
52982-2019
Blekersveld 25, aanbrengen reclame
(03/07/2019) 52955-2019
Driehuis
Van Lenneplaan 28, uitbreiden begane grond,
1ste verdieping, plaatsen dakkapel (voorzijde) (04/07/2019) 53798-2019
Velserbroek
Zandhoornbloem 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (03/07/2019) 52867-2019

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

breiding fitness en welness/ sauna (binnenen buitenruimte) (04/07/2019) 31587-2019

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 194, veranderen bedrijfspand, 2 bovenwoningen naar 5 woningen, garage (02/07/2019) 27043-2019
Lijsterlaan 17, vergroten zolderverdieping
(03/07/2019) 31397-2019
Zeeweg 113 - 117 en Willemsbeekweg 108,
bouwen woning, galerie met woning en 20
hotelkamers (05/07/2019) 21917-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg ong., vervangen bestaande ondergrondse waterleiding
(04/07/2019) 6176-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren uit-

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Herenlaan 1, bouwen woning (05/07/2019)
18717-2018

Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
Der Amsterdam Krimi (DAK), op 24 en 25
juli 2019 van 07:00 tot 18:00 uur, locatie:
Noordersluisweg (03/07/2019)
52573-2019

Infopagina
11 juli 2019 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland, locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige
voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift
is ingediend. De verzenddatum van het
besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Piet Heinstraat 66, plaatsen dakopbouw, vergroten 1ste verdieping (01/07/2019) 127622019
Snippenbos
66,
bouwen
veranda
(02/07/2019) 28457-2019
Egmondstraat 6, uitbreiden bestaand bedrijfsgebouw met opslag- en distributieruimten (03/07/2019) 6846-2019
Stolstraat 20, verhogen nok incl. dakkapellen

(voor- en achterzijde) (04/07/2019) 223132019
Vareniusstraat 16, doorbreken muur en installeren beveiligingsinstallatie (05/07/2019)
48482-2019
Willemsbeekweg 64, wijzigen winkelpand
naar winkel, 2 woningen (05/07/2019)
32537-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg
104,
bouwen
erker
(05/07/2019) 42861-2019
Paramaribostraat
54,
bouwen
erker
(05/07/2019) 28875-2019
Crijnssenstraat 16, vervangen voordeur, garagedeur (04/07/2019) 39478-2019
Hagelingerweg 183, vervangen schuur met
kliko ombouw (02/07/2019) 33189-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, legaliseren
wijziging open haard (Rijksmonument)
(03/07/2019) 31418-2019
Velserbroek
Zandhoornbloem 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (04/07/2019) 52867-2019
Pijpbloem 2, plaatsen twee dakkapellen
(voor- en achterzijde) (05/07/2019) 464352019
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Rijnstraat
61,
plaatsen
(02/07/2019) 19107-2019

dakopbouw

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij een omgevingsver-

gunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-54-56, wijzigen gebruiksfunctie Koetshuis in een horecafunctie (Rijksmonument) (03/07/2019)
24538-2017
De omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenkingen en de bijhorende
stukken ligt met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0453.OM0035DUINKOETSHU1R001.
Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een

Vastgesteld bestemmingsplan Biezenweg
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 27 juni 2019
het bestemmingsplan Biezenweg (idn:
NL.IMRO.0453.BP1402BIEZENWEG1R001) heeft vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 15 maart
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn is één zienswijze ingediend.
Aanleiding
Het ontwerpbestemmingsplan Biezenweg
maakt op het perceel Biezenweg 70 de bouw
van twee woningen en het vervangen van de
voormalige bedrijfswoning tot woning mogelijk. Hier was eerder een tuincentrum gevestigd. Ook wordt het gehele perceel natuurlijk
ingericht.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt in het gebied ‘De Biezen’,
gelegen tussen Santpoort-Noord en Driehuis. Het plangebied wordt ten zuiden begrensd door de Biezenweg en ten noorden
door de spoorlijn Haarlem - Beverwijk. Ten
westen ligt het plan op ongeveer 175 meter van de Hagelingerweg en ten oosten op
een afstand van ongeveer 280 meter van het
Spekkenwegje.
Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, ligt het vastgestelde bestemmingsplan Biezenweg voor een ieder met ingang
van 12 juli 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 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.

elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard
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 gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende evenementenvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek 2019, op 15 juli
2019 van 12:00 tot 17:30 uur; 16 juli 2019 van
10:00 tot 17:30 uur; 17 juli 2019 van 10:00 tot
21:00 uur; 18 juli 2019 van 10:00 tot 17:00 uur,
locatie: Grote Buitendijk tegenover nummer
214 (04/07/2019) 35610-2019

07

11 juli 2019
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Kapmeldingen
In Velsen-Noord en Velserbroek zijn bij een
aantal Iepen de iepziekte aangetroffen.
Locaties Velsen-Noord
• Wijkeroogpark kanaalzijde: 3 iepen omtrek <20 cm
• Pontweg: 1 iep omtrek 30-50 cm
• Pontweg bij lantaarnpaal nr. 45 links
rechts achter: 10 iepen omtrek <20 cm

•
•
•
•
•

Pontweg bij lantaarnpaal nr. 43 links en
rechts: 3 iepen omtrek <20 cm
Pontweg bij lantaarnpaal nr. 07b: 1 iep
omtrek 30-50 cm
Pontweg bij lantaarnpaal nr. 30-32: 1 iep
omtrek < 20 cm
Pontweg bij lantaarnpaal nr.10: 12 iepen
omtrek <20 cm en 1 iep omtrek 30-50 cm
Grote hout of koningsweg t.o. 68: 1 iep

•
•
•

omtrek 20-30 cm
Grote hout of koningsweg t.o. 68 links
langs pad: 1 iep omtrek 20-30 cm
Wenckenbachstraat tussen lantaarnpaal nr 48A-49A t/h van Staalhavenweg:
5 iepen omtrek <20 cm
Van Diepenstraat nr. 30: 1 iep omtrek 3050 cm

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bomen te verwijderen. Dit voorkomt dat de
ziekte zich verder verspreid onder de bestaande Iepen.
Melden kappen linde in Velsen-Zuid
• Aan de Oosterpad in Velsen-Zuid wordt
een boom gekapt. Het gaat om één Linde.
De vitaliteit van deze boom is slecht.

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 52-54-56, wijzigen
van de gebruiksfunctie van het Koetshuis in
een horecafunctie (03/07/2019) 24538-2017
(Rijksmonument)
De omgevingsvergunning, de verklaringen van geen bedenkingen en de bijhorende

stukken ligt met ingang van 12 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken. Tevens zijn de besluiten in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0453.OM0035DUINKOETSHU1R001.
Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die

kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes
weken met ingang van de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken

een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat
ook beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Ontwerpwijzigingsplan Ambachtsweg Velserbroek
Aankondiging
Burgemeester en wethouders willen een
wijzigingsplan vaststellen voor de locatie Ambachtsweg te Velserbroek.
Aanleiding
In het bestemmingsplan Bedrijventerrein
Velserbroek is een wijzigingsmogelijkheid
opgenomen voor de wijziging van de bestemming om de bouw van de lunchroom mogelijk
te maken. De lunchroom krijgt een oppervlakte van 90 m2, met een terras van 60 m2.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de Ambachtsweg in
Velserbroek, op ongeveer 25 meter afstand
van buurtcentrum De Koe, bij de vissteiger.
De vissteiger blijft in de nieuwe situatie toegankelijk.
Plan inzien
Het ontwerpwijzigingsplan
(idn: NL.IMRO.0453.WP1309AMBACHTS-

WEG1-O001) ligt met ingang van 12 juli 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het ontwerpwijzigingsplan liggen
tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage.

“zienswijze wijzigingsplan Ambachtsweg,
zaaknummer 53255-2019”. Vergeet daarbij
niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven.
Voor het indienen van mondelinge zienswij-

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

Opbrengst Vriendinnen Verwendag

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

750 euro voor Voedselbank Velsen
Santpoort - De Vriendinnen Verwendag, die vorige maand werd
georganiseerd, heeft een mooi bedrag opgeleverd voor de Voedselbank Velsen. Op zaterdag 22 juni werd iedereen door de deelnemende winkeliers in het centrum van Santpoort extra in de
watten gelegd. Er werden ook speciale verwentassen verkocht en
dat leverde 750 euro op voor het goede doel.

hankelijk van donaties. Ook de do-

van dede
Santpoortse
WinkeVoor méér lokaal nieuwsnatie
uit
regio!
liersvereniging is daarbij zeer wel-

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITES:
JUTTER.NL
schonken
aan de Voedselbank Velsen. Wanneer een huishouden in
EN HOFGEEST.NL
IJmuiden, Velsen-Zuid, Driehuis,

Het werd een topdag op zaterdag 22 juni met prachtig weer en
veel mooie momenten. DJ Mark
Hofmans zorgde met zijn muziek
voor de juiste sfeer en zogenoemde complimentenmeisjes liepen
rond om persoonlijk geschreven
echt gemeende complimenten
uit te delen aan voorbijgangers.
Op het Broekbergenplein werden
verwentassen verkocht, fraaie en
duurzame tasjes, die gevuld konden worden met allerlei leuke kleine cadeautjes van de winkeliers.
Uit de opbrengst van deze actie
is nu een bedrag van 750 euro ge-

zen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem, telefoonnummer 0255-567682.

Santpoort of Velserbroek zelf financieel niet meer in staat is om
een goede maaltijd op tafel te zetten, kan een beroep worden gedaan op de Voedselbank Velsen.
Het uitgangspunt daarbij is dat het
om een tijdelijke ondersteuning
gaat, daarom wordt ook samengewerkt met lokale organisaties
die de cliënten ondersteunen om
weer op eigen benen te kunnen
staan. Voor het kunnen uitgeven
van voedselpakketten is men af-

kom. Deze week werd de cheque
door Martine van der Heide (No
Lemons, Please) en Debby Thijssen
(Lincherie Santpoort/Lengerique)
overhandigd aan een delegatie
van de Voedelbank Velsen. Zij hebben de Vriendinnen Verwendag in
samenwerking met Winkeliersvereniging Santpoort georganiseerd.

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL
ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Kijk voor het actuele nieuws op:
WWW.JUTTER.NL
EN HOFGEEST.NL

Het bestuur van de Voedselbank
Velsen was erg blij met de donatie.
,,We kunnen hier weer heel veel
mooie dingen mee doen’’, aldus
een van de afgevaardigden van de
voedselbank.
Meer informatie over de Voedselbank Velsen: www.voedselbankvelsen.nl. (tekst: Bos Media Services/foto: aangeleverd)

Kijk voor het actuele nieuws op:

WWW.CASTRICUMMER.NL

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!

