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Citymarketingcafé .IJmuiden 
over recreatie in Velsen
Citymarketing .IJmuiden wil bezoekers, 
bewoners en bedrijven met elkaar verbin-
den en organiseert daarom meerdere ke-
ren per jaar een citymarketingcafé in het 
kerkje aan de Helmstraat. Daarbij staat 
elke keer een ander thema centraal

Het citymarketingcafé op donderdag 10 okto-
ber staat in het teken van recreatie in Velsen. 
Wat doet u als inwoner in uw vrije tijd? Fiet-
sen, wandelen of misschien wel windsurfen? 
Welke kansen ziet u als ondernemer? In de 
gemeente Velsen zijn volop recreatiemoge-
lijkheden, maar waar bent u nu echt trots op? 
Over deze en andere vragen gaan Citymarke-
ting .IJmuiden en de gemeente Velsen graag 
met u in gesprek!

De aftrap van het citymarketingcafé wordt 
verricht door boswachter Theo Brouwer van 
Recreatie Noord-Holland. Hij vertelt over 
de vele recreatiemogelijkheden in Spaarn-
woude en de andere delen van Velsen, zoals 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland, de bui-
tenplaatsen en het IJmuiderstrand. Theo is 
naast boswachter en toezichthouder ook ac-
tief op het gebied van educatie.

Het citymarketingcafé duurt van 17.00 tot 
19.00 uur en heeft een informeel karakter. 
Aanmelden kan via citymarketeer@ijmui-
den.nl. De toegang is gratis. De belangrijkste 
uitkomsten worden door de gemeente Velsen 
gebruikt voor het Economisch Programma 
voor de komende jaren, waaraan momenteel 
hard wordt gewerkt.

Een goed gesprek
Wandelen en een goed gesprek gaan heel 
goed samen. Ik ervaarde dat afgelopen 
donderdag weer eens toen ik aansloot bij 
een wandelgroep van Stichting Welzijn. 
Dat deed ik omdat het Week van de De-
mentie was, met extra aandacht voor be-
wegen.

Week van Dementie 
Plaats: buurthuis de Spil
Wanneer: donderdag 19 september
Tijd: 09.45 – 10.45 
Wat ging ik doen: wandelen in de duinen 
met een natuurgids
Met wie: een gevarieerd gezelschap uit de 
wijk. Inwoners met een haperend brein en 
hun mantelzorgers werden ook uitgenodigd 
om aan te sluiten bij bestaande wandelgroe-
pen van Stichting Welzijn.
 
Een haperend brein
Tijdens de wandeling blijkt het makke-
lijk praten. Je hebt letterlijk en fi guurlijk 
de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 
(Wel blijven opletten dat we niet struikelen 
over boomwortels, natuurlijk.)
Zo raakte ik onderweg in gesprek met een 
mevrouw die beginnende dementie heeft. Ze 
vertelde er heel aangrijpend over, hoe bang 
zij is voor het moment dat ze niet meer weet 
wie ze is. Zo’n persoonlijk gesprek over zo’n 
ingewikkelde ziekte, dat raakte me. Ik kan 
haar angst niet wegnemen, maar ze moti-
veert me wel om nog meer mee te denken: 

hoe mensen met een haperend brein zo lang 
mogelijk een waardig leven kunnen leiden.

Wat kan wel?
In een eerdere blog schreef ik ook al over de-
mentie: ‘kijken naar wat wel mogelijk is en 
hoe geef je waarde aan dat wat er nog wel is’. 
Daar heeft deze mevrouw me nog meer be-
wust van gemaakt. 
Wat fi jn dat ze zich heeft aangesloten bij deze 
wandelgroep. En wat mooi dat ze vaker mee 
gaat lopen. Want ze vertelde dat ze wandelen 
heel plezierig vindt en ze voelt dat het goed 
voor haar is.
Zij bevestigde wat wetenschappers bena-
drukken: bewegen is goed voor je brein!

Bewegen en natuur
Ik kwam ook in gesprek met de natuurgids. 
Zij heeft zich gespecialiseerd in het belang 
van bewegen in de natuur voor mensen met 
dementie. Meteen maar zaken doen, dus. We 
hebben binnenkort samen een afspraak om 
hierover door te praten.
Een ochtend wandelen in de natuur en goede 
gesprekken voeren: ik ben er een stukje ‘rij-
ker’ door geworden.

 Marianne Steijn schrijft regelmatig een blog 
over situaties in Velsen die haar bezig houden 
en waar zij een rol in speelt. Benieuwd naar 
haar verhalen, volg ze via www.velsen.nl of op 
de facebookpagina van de gemeente Velsen. 
(Foto Reinder Weidijk)

Meld je aan voor de Ongehinderd testdag 
9 oktober!
Samen de toegankelijkheid in 
kaart brengen
Hoe toegankelijk zijn de winkels en ho-
recaondernemingen in Velsen voor men-
sen met een lichamelijke beperking? 
Op woensdag 9 oktober gaan inwoners 
op pad om de toegankelijkheid van ge-
meente Velsen te verkennen. Zo willen 
wij  op een leuke manier toegankelijk-
heid onder de aandacht brengen. Alle 
inwoners, met en zonder beperking, zijn 
van harte uitgenodigd om hierbij aanwe-
zig te zijn.

Ongehinderd app 
Iedereen met een lichamelijke beperking 
– of dat nu blinden of slechtzienden zijn, 
mensen die slecht ter been zijn, rolstoel-
gebruikers, doven of slechthorenden – wil 
graag kunnen gaan en staan waar hij wil. 
Iedereen wil immers zonder hindernissen 
een boodschap kunnen doen, of spontaan 
kunnen genieten van vrije tijd. De app On-
gehinderd helpt hierbij. Op deze app kun-
nen mensen aangeven hoe toegankelijk een 
locatie is. 

De gemeente heeft inmiddels de toeganke-
lijkheid van twintig belangrijke gemeente-
lijke gebouwen in kaart gebracht. Deze in-
formatie is vanaf 9 oktober terug te vinden 
in de landelijke Ongehinderd app en op de 
website. 

Ongehinderd Testdag
Dit jaar gaan inwoners op bezoek bij onder-
nemers in en rond de Lange Nieuwstraat. 
Iedereen kan eenvoudig meedoen, door een 
beoordeling te plaatsen in de Ongehinderd 
App. Wilt u ook helpen Velsen toegankelij-
ker te maken?  Meld u dan aan voor de  On-
gehinderd Testdag op woensdagmiddag 9 
oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur. Vanaf 
12.30 uur staat ko¤  e en thee klaar op het 
gemeentehuis. Wethouder Marianne Steijn 
opent om 13.00 uur het programma, waarna 
de gemeentelijke pagina in de  Ongehinderd 
app  feestelijk wordt gelanceerd. Hierna 
kan iedereen op pad om de toegankelijkheid 
van de gemeente te beoordelen. Om 15.45 
uur sluiten we de Ongehinderd Testdag sa-
men feestelijk af. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst 
en de Ongehinderd testdag via: secr.Soci-
aalDomein@velsen.nl.  Graag ontvangen 
wij uw aanmelding uiterlijk donderdag 3 
oktober. Vergeet niet uw smartphone of ta-
blet mee te nemen!

Download de app
De Ongehinderd app is gratis te downloa-
den via de Apple App Store of Google Play 
Store of via app.ongehinderd.nl. 

Elk jaar zijn er tientallen evenementen in 
de gemeente Velsen en in de regio Kenne-
merland. Voor goede coördinatie en vol-
doende inzet van de hulpdiensten (am-
bulances, brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een overzicht van 
hebben: een evenementenkalender.

Evenementen die in 2020 gaan plaatsvinden 
moeten voor 1 oktober 2019 worden aange-

meld. Op www.velsen.nl onder Velsen Actu-
eel staat hoe u dat kunt doen; daar is ook het 
aanmeldingsformulier te downloaden. Dit 
kunt u mailen naar evenementen@velsen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het formulier 
opvragen bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Velsen via telefoonnummer 
0255-567200.

Sluitingstermijn is 1 oktober a.s.
Evenementen nu aanmelden
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In Stadspark IJmuiden worden  54 huur-
appartementen gebouwd. Een veilige 
inrichting van het bouwterrein is hier-
bij heel belangrijk. Daarom scheiden we 
bouwverkeer en bewonersverkeer van el-
kaar. Dat heeft gevolgen voor de toegan-
kelijkheid van de Radarstraat.

Veranderingen toegang Radarstraa
Bouwverkeer mag vanwege de veiligheid al-
leen via de Radarstraat naar de Planetenweg 
rijden. Daarom wordt de Radarstraat maan-
dag 7 oktober tot half 2020 vanaf de Plane-
tenweg tot aan de Mercuriusstraat afgeslo-
ten voor autoverkeer. Het niet afgesloten 

deel van de Radarstraat is voor auto’s bereik-
baar via de Mercuriusstraat en Saturnus-
straat. 
De Radarstraat blijft tijdens de bouwperiode 
wel volledig toegankelijk voor voetgangers, 
zodat de woningen en het sociaal cultureel 
centrum bereikbaar blijven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op://www.velsen.
nl/actueel/projecten/stadspark

Schematische weergave inrichting bouwter-
rein (blauwe stippellijnen zijn de bouwhek-
ken).

 Deel Radarstraat in IJmuiden 
afgesloten vanwege bouw       

 De eerste zeven Tiny Houses van Base-
camp IJmuiden zijn sinds afgelopen zomer 
te boeken als bijzondere overnachtings-
plek. Op zondag 29 september organi-
seert Basecamp IJmuiden van 14.00 uur 
tot 17.00 uur een open dag en zijn de Tiny 
Houses van binnen en van buiten te bekij-
ken voor iedereen. 

De innovatief gebouwde kleine woningen heb-
ben allemaal hun eigen bijzondere indeling. 
Het kleinste huisje is, compleet met douche 
en wc, nog geen 10m2. Naast de Tiny Houses 
is er op 29 september ook een waterzuive-
ringsmachine aanwezig en kan er een proefrit 
gemaakt worden in de waterstofauto Hyundai 
NEXO van Hyundai Velserbeek. 

De aankomende vijf jaar worden er verschil-
lende duurzaamheidstoepassingen in het ge-
bied van IJmuiden aan Zee onderzocht en 

getest. Organisatie FabCityNature doet dit 
om de potentie van het gebied te verkennen 
als voorloper van de permanente gebiedsont-
wikkeling. In de komende tien jaar zal hier 
namelijk een duurzaam buitendijks kustdorp 
verrijzen. De huisjes zullen dan ook vijf jaar 
blijven staan aan het Kennemermeer.

Ook benieuwd? Kom 29 september kijken bij 
Basecamp IJmuiden! U kunt uzelf aanmelden 
via opendag-basecamp-ijmuiden.eventbrite.
nl. 

Win een overnachting!
Wilt u niet alleen een huisje bekijken, maar er 
ook in overnachten? Volg Basecamp IJmui-
den op Instagram of Facebook. Binnenkort 
vertellen we hoe u een overnachting in een 
huisje naar keuze kan winnen! Kijk voor meer 
informatie op www.basecamp-ijmuiden.nl. 

Duurzame Tiny Houses op 
29 september voor iedereen te 
bezichtigen 

Tijdens de opening van de Tiny Houses op 
29 september, organiseert BRAK een speci-
ale wandeling voor jong en oud. 

Wandelen in de duinen
Samen met het Pieter Vermeulen Museum 
ontwikkelde BRAK een app voor smartpho-
ne met drie wandelingen langs het strand, 
de pier en rondom het Kennemermeer om 
meer te leren over natuur en klimaat. De 
routes zijn beschikbaar in verschillende ni-
veaus en starten vanuit het BRAK Wikkel-
house (aan het Kennemermeer). Speciaal 
vanwege de opening van Basecamp (onze 
buren) hebben we een duinwachter uitge-
nodigd die je op weg helpt en uitleg kan ge-
ven over de fl ora en de fauna. Leuk voor ge-

zinnen, maar eigenlijk voor iedereen die iets 
meer wil weten over het bijzondere duinge-
bied. 

Wanneer:  Zondag 29 september 2019 
Tijd:  14:00 – 15:00 uur.
Entree:  €2,50

Noordzeegeuren
Daarnaast is Frank Bloem de hele mid-
dag aanwezig in het Wikkelhouse met zijn 
Noordzeegeuren. Kom langs om lekker te 
ruiken aan alle verschillende geuren van 
de Noordzee. Dit is een onderdeel van het 
prachtige project: Ambassade van de Noord-
zee. 

Wandelen met BRAK

MARKT THUIS IN DE TOEKOMST

Zaterdag
28 september

11.00 tot 16.00 uur

Gemeentehuis
ingang Plein 1945

IJmuiden

U bent van harte welkom!
▶ Op de koffie bij de wethouder 
▶ Rondleiding Dudok
▶ Meer dan 35 organisaties geven informatie over: 
    Wonen
    Welzijn
    Zorg
    Ontspanning
    Wmo 
    Veiligheid

De Markt Thuis in de Toekomst Velsen is een initiatief van Gemeente Velsen, samenwerkende 
ouderenbonden, diverse maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.

www.marktthuisindetoekomst.nl

gratis 

entree

volg ons op facebook

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.

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen      

Wanneer vergaderen de Wijkplatorms Velsen

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatorm actef. In onderstaande tabel 

tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatorm bestaat uit vrijwilligers uit de betrefende wijk. Zij komen op voor het algemeen 

belang van de wijk, maar zijn geen actegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en geven 

daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatorms worden heel vaak gevraagd deel te nemen 

aan discussiegroepen. Voor meer informate, ga naar de website 

htps://www.wijkplatormsvelsen.nl/ 

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

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

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

IJmuiden-Noord De Spil 19:30 9 oktober en 13 november
IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 14 oktober en 9 december
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend
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DE VISIE VAN VELSEN LOKAAL
Donderdagavond 26 september vergadert de Ge-
meenteraad van Velsen over de behandeling van 
de Thema’s Samenspel en Bestuursopdracht aan-
pak Actualisatie Visie op Velsen.

Velsen Lokaal heeft als rode draad in al haar ui-
tingen samenspel met de Velsense inwoners en 
organisaties hoog op de agenda staan. Samenspel 
staat immers centraal in al onze verkiezingspro-
gramma’s. Die belofte heeft de basis gelegd om 
op initiatief van Velsen Lokaal een raadsakkoord af 
te speken met alle partijen in de gemeenteraad. 
Dat is gelukt en daar zijn wij bijzonder trots op.
De Regiegroep Raadsakkoord bestaat uit alle po-
litieke partijen in Velsen. De Regiegroep stelt nu 
voor om de “Visie op Velsen” te actualiseren door 
eerst actief met onze inwoners en organisaties 
in gesprek te gaan. Een nieuwe visie, waarbij de 
politiek hand in hand met alle belanghebbenden 
gaan nadenken over hoe we Velsen samen nóg 
mooier klaar kunnen maken voor een gezonde 
toekomst.

Doet u mee?

Nieuws van de raad

Wereld Alzheimer dag in 
IJmuiden
In aanloop naar Wereld Alzheimer Dag  
met als thema ‘Samen bewegen’, vonden 
op maandag 16 tot en met donderdag 19 
september landelijk diverse activiteiten 
plaats om meer aandacht voor deze ziek-
te te vragen. Zo ook bij zwembad De Hee-
renduinen.  Afgelopen vrijdag organiseer-
de buurtsportcoach Annelies Visser een 
activiteit in samenwerking met ontmoe-
tingscentrum Zeestroom en kinderopvang 
Partou. 

Een groep senioren met een haperend brein 
wandelde van OC Zeestroom aan het Zee-
wijkplein  naar Partou om daar een aantal 
kinderen op te halen. Op het feestelijk ver-
sierde buitenterras van het zwembad werd 
gezamenlijk ko�  e, thee of limonade gedron-
ken.  De opzet van deze dag  was het zorgen 

voor verbinding tussen de senioren en de 
kinderen. Op het buitenterrein hebben ze 
samen ‘Vergeet mij Nietjes’ gezaaid. Een ge-
slaagde middag waarbij alle deelnemers door 
Sportcafé De Duinen ook nog werden getrak-
teerd op een ijsje. 

Wilt u meer informatie over de ziekte van 
Alzheimer kijk dan op www.alzheimer-ne-
derland.nl . Zoekt u een ontmoetingscentrum 
bij u in de buurt kijk dan op www.zorgbalans.
nl of bel ontmoetingscentrum Zeestroom op 
023 8910503.

Wilt u ook een activiteit te organiseren in sa-
menwerking met de buurtsportcoach van het 
zwembad stuur dan een e-mail naar buurt-
sportcoachzwembad@velsen.nl of bel naar 
06-36219375.

Wilt u in contact komen met de fractie van Velsen Lokaal? 
Stuur dan een mail naar loket@velsenlokaal.nl

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
Iedere maand is er een nieuwsbrief waarin u 
de ontwikkelingen van de lokale politiek van 
Velsen kunt volgen. Heeft u interesse in deze 
nieuwsbrief? 

U kunt zich aanmelden via de website www.
velsen.nl/gemeenteraad of stuur een mail 
naar griffi e@velsen.nl

WIST U DAT

•  De Raad van Velsen heeft geen coalitie akkoord, maar een Raadsakkoord genaamd Sa-
menspel. In dit raadsakkoord staan belangrijke maatschappelijke thema’s waar de raad 
het over eens is om de komende raadsperiode mee aan de slag te gaan.

•  De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de 
thema’s  samen met gemeente en samenleving worden uitgewerkt.

•  Daarnaast bevat het raadsakkoord  spelregels over de wijze waarop de raadsleden met 
elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de maatschappelijke thema’s 
op te pakken. Ook geeft het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de raad de samenleving 
betrekt bij het oppakken en oplossen van de maatschappelijke opgaven.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

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 14 september tot en met 20 

september 2019 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning hebben 
ontvangen op grond van de wet algeme-

ne bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden

Pruimenboomplein 70, plaatsen balkonbegla-
zing (19/09/2019) 80080-2019
Zwaanstraat 47, plaatsen erker (17/09/2019) 

Nathanael Korf
Fractievoorzitter Velsen Lokaal
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Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
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 omgevingsvergunningen    
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Middenhavenstraat 35, splitsen bedrijfs-
ruimte in 2 units (19/09/2019) 34281-2019
Industriestraat 24, intern verbouwen van 
gebouw en enkele gevelwijzigingen (wijzi-
ging op vergunning) (20/09/2019) 62487-
2019

De Zandkuil 7 en 8, realiseren dubbele car-
port (20/09/2019) 70218-2019
Driehuis
P.C. Hooftlaan 5, bouwen uitbouw met dak-
terras, vergroten dakkapel (19/09/2019) 
68684-2019

Velserbroek
Floraronde 16, plaatsen dakkapel (achterzij-
de) (16/09/2019) 78232-2019  
Galle Promenade 119, legaliseren van (enkel) 
de poortdeur (20/09/2019) 46641-2019

Besluiten

79726-2019
Zeeweg 1 te IJmuiden, wijzigen gebruik naar 
dagbesteding (19/09/2019) 80496-2019
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw 
(19/09/2019) 80696-2019
Berkenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(20/09/2019) 80982-2019
Hazevlak 81, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/09/2019) 81173-2019

Santpoort-Zuid
Binnenduinbos, nabij Duinweg of Duivelslaan, 
kappen boom (noodkap) (19/09/2019) 80625-
2019
Louise de Colignylaan 19, kappen 2 bomen 
(20/09/2019) 81082-2019
Santpoort-Noord
Narcissenstraat 23, plaatsen aanbouw 
(18/09/2019) 80164-2019

Bickerlaan 36, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(20/09/2019) 80867-2019  

Velserbroek
Grote Buitendijk 88, plaatsen veranda met 
schuur (16/09/2019) 79215-2019

Helmkruid 12, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(16/09/2019) 79386-2019
Koftjalk 6, plaatsen dakopbouw (19/09/2019) 
80732-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-
sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden 
Badweg 40, bouwen winkel/snackbar 
(16/09/2019) 52437-2019 
Betelgeuzestraat 16, wijzigen gebruik naar fi t-
nesscentrum (19/09/2019) 58595-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, gewijzigd plan 
gebruik onzelfstandige woonruimte (van 4 
naar 5 kamers) (20/09/2019) 65129-2019

Santpoort-Zuid
Recreatiegebied Spaarnwoude nabij mo-
delvliegclub FMS, behouden hulpbrug 
(16/09/2019) 61931-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Zeewijkplein 604, plaatsen balkonbeglazings-
systeem (20/09/2019) 69311-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden 
KLEM 3, op 9 oktober 2019 tussen 11:00 
en 23:00 uur, locatie Middenhavenstraat 
20(16/09/2019) 79441-2019  

Ontwerpbesluit Drank- en Horecaver-
gunning 
Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij het voornemen heb-
ben een Drank- en Horecavergunning te 
verlenen voor de onderstaande aanvraag. 
De aanvraag en de bijbehorende stukken 

liggen met ingang van 27 september 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de af-
deling Publiekszaken. Om de stukken in 
te zien kan contact worden opgenomen 
met de werkeenheid Vergunningen, tele-
foon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u con-
tact opnemen met de werkeenheid Ver-
gunningen, telefoon 140255.

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 227 te Velserbroek (hore-
cabedrijf Wijkcentrum De Hofstede/Stichting 
Welzijn Velsen) voor de verstrekking van al-
coholhoudende dranken (13/09/2019) 68768-
2019.

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 17 september 2019 het wijzigings-
plan “Lagersstraat” (idn: NL.IMRO.0453.
WP0707LAGERSSTRAA1-R001)  hebben 
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan 
heeft hieraan voorafgaand vanaf vrijdag 31 
mei 2019 gedurende zes weken voor een ie-
der ter inzage gelegen. Er zijn 3 zienswijzen 
ingediend. De indieners van de zienswijzen 
maken zich vooral zorgen om het aantal be-
schikbare parkeerplaatsen in relatie tot het 
aantal te bouwen woningen.  Omdat het col-
lege deze zorg deelt zijn in het defi nitieve 
wijzigingsplan twee parkeerplaatsen toege-
voegd.

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 wo-

ningen (grondgebonden woningen en/of ap-
partementen). Met dit wijzigingsplan wordt 
de bouw van 14 woningen in het kader van 
het kleinschalig opdrachtgeverschap moge-
lijk 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 Vlie-
gende Hollander’, op de hoek van de Lagers-
straat en Willebrordstraat te IJmuiden.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigings-
plan “Lagersstraat” voor een ieder met in-
gang van vrijdag 27 september 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 

Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze 
hebben ingediend en belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest tijdig een zienswijze 
kenbaar hebben kunnen maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag nadat 
het besluit ter inzage is gelegd, kan daarte-
gen binnen zes weken beroep worden inge-
diend bij de Raad van State. 
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door 
het college van burgemeester en wethouders 
aangebrachte wijzigingen kan door belang-
hebbenden daartegen eveneens beroep wor-
den ingediend binnen de hier bovengenoem-
de termijn.

Hiervoor is een gri¥  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan Lagersstraat IJmuiden 
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  een parkeerschijfzone in te stellen ter 
grootte van twee parkeerplaatsen op de 
Huygensstraat ter hoogte van Snelli-
usstraat 21 door middel van het plaat-
sen van het bord E10 (maximaal 10 mi-
nuten parkeren) en een onderbord met 
twee pijlen (naar links en rechts) en met 
tijdsvenster (10 – 23 h).

•  een parkeervak vrij te geven voor open-
baar parkeren door middel van het ver-
wijderen van bord E4, zoals bedoeld in 
Bijlage 1 van het RVV 1990, en het ver-
wijderen van het onderbord vermelden-
de het kenteken van de mobiele stand-
plaats op het Aurora Bastion ter hoogte 
van de meest zuidelijke inrit vanaf het 
Zon Bastion.

•  twee parkeervakken alsmede de vrije 
ruimte in de noordelijke hoek in te stel-
len door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in Bijlage 1 van 
het RVV 1990, en hier onderborden bij 
te plaatsen voorzien van de tekst: ‘par-
keren verboden donderdag en vrijdag 
van 07h-20h i.v.m. standplaats’ op het 
Vestingplein, in de noordelijke hoek van 
het parkeerterrein.

•  om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-
bord met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderbord 
OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 1 locatie:

•  De Boterkamp te Velserbroek, ter hoog-
te van de kruising met De Kamp

•  om 8 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen 
van borden E4, zoals bedoeld in bijlage 
I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, met onderbor-
den met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderborden 
OB504. De 8 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 4 locaties:

•  De Schiplaan te IJmuiden, ter hoogte 
van de kruising met de Wouwenkop-
laan;

•  De Antillenstraat te Santpoort-Noord, 
ter hoogte van de kruising met de Hage-
lingerweg;

•  De Vleetstraat te IJmuiden, in de haak-
se parkeervakken ter hoogte van de 
kruising met de Linnaeusstraat;

•  De A le Nôtrelaan te Velserbroek, ter 
hoogte van de kruising met de J. Pax-
tonstraat.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de datum waarop het 
besluit elektronisch is bekend gemaakt in 
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in combina-
tie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen  bij het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 
vindt formele publicatie van verkeersbeslui-
ten plaats in de digitale Staatscourant.
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Aan de Velserduinweg in IJmui-

den staat Villa Velsen, een klein-
schalige woonvorm van De 
ZorgSpecialist, met negen appar-
tementen. De tuinen voor en ach-
ter het pand worden door vrijwil-
liger Ton Rumping onderhouden. 
Een mooi voorbeeld van een ech-
te vechter, die ondanks zijn be-
perkingen probeert om het bes-
te ervan te maken. Groenonder-
houd is hem op het lijf geschre-
ven, want zijn passie voor planten 
en dieren voert al terug naar zijn 
jeugd. ,,Ik heb een hoveniersop-
leiding gevolgd en werken in de 
tuin is gewoon heel erg leuk om 
te doen’’, vertelt hij. De in het Bra-
bantse Roosendaal geboren Ton 
woont sinds hij een kleuter was in 
de gemeente Velsen. Al op jonge 
leeftijd kampte hij met beperkin-
gen, om die reden doorliep hij een 
school voor aangepast basison-
derwijs. Op 21-jarige leeftijd werd 
hij getro�en door een hersentu-
mor, een gebeurtenis die grote 

impact heeft gehad op zijn leven. 
Gelukkig gaat het inmiddels wat 
beter met hem. De bewoners ken-
nen hem als Ton de Tuinman, een 
naam die ook prijkt op een t-shirt 
dat hij speciaal hiervoor liet be-
drukken. ,,Ik bepaal zelf wat er ge-
daan moet worden. Als ik plantjes 
wil kopen, moet ik dat eerst over-
leggen en ik moet de bonnetjes 
bewaren.’’ Zeker eens per veertien 
dagen, maar soms zelfs wekelijks 
is Ton bij Villa Velsen actief. Daar-
naast verzorgt hij, eveneens op 
wekelijkse basis, een tuin bij een 
woonhuis van Stichting De Waar-
de en helpt hij op maandag elke 
week een halve dag mee bij tuin-
centrum Ranzijn. ,,In het weekein-
de is het daar vaak erg druk, dus 
op maandag moet alles weer op-
geruimd en aangevuld worden.’’ 
Ander vrijwilligerswerk, zoals het 
maatjesproject heeft hij ook wel 
eens overwogen, maar uiteinde-
lijk niet gedaan, al heeft hij er in 
de loop der jaren wel een maatje 
bij gekregen: ,,Ik werkte als vrij-
williger bij een kinderboerderij en 
daar heb ik een autistische jon-
gen leren kennen, met wie ik uit-
eindelijk bevriend ben geraakt.’’ 
Het groenonderhoud bevalt Ton 
toch het beste: ,,Ik vind hierin mijn 
rust.’’ (foto: aangeleverd)

Veel organisaties in de gemeente Velsen zouden niet kunnen be-
staan zonder de inzet van vrijwilligers. Vele uren worden weke-
lijks belangeloos gestoken in het werk dat moet worden gedaan. 
Uit respect en waardering van deze vrijwilligers zijn Landgoed 
Duin & Kruidberg en Servicecentrum Vrijwilligerswerk Velsen (on-
derdeel van Stichting Welzijn Velsen) een nieuw project gestart. 
Als onderdeel hiervan wordt maandelijks een vrijwilliger in deze 
krant geportretteerd. Vandaag is dat Ton Rumping uit IJmuiden.

Consument beloont Welkoop:
Beste Winkelketen Dier en Tuin
Santpoort - Winkelketen Wel-
koop is weer �ink in de prijzen 
gevallen bij de grootste consu-
mentenverkiezingen van Ne-
derland, de ‘ABN AMRO Beste 
Winkelketen van Nederland’. In 
twee categorieën mag het be-
drijf zich een jaar lang de bes-
te winkelketen van Nederland 
noemen: Tuin en Dierenspeci-
aalzaak. Daarnaast won Wel-
koop opnieuw de award voor 
beste webshop in de categorie 
Tuin.

De titel ‘Beste Tuinspeciaalzaak’ 
mocht Welkoop voor de vijfde 
keer in ontvangst nemen. En de 
titel Beste Dierenspeciaalzaak 
sleept Welkoop zelfs voor het zes-
de jaar op rij binnen. Het gemid-
delde eindcijfer dat de klant geeft 
is bij alle titels ruim een 8. Een 
prestatie van formaat. ,,Dit blijft 
bijzonder voor ons”, zegt Sander 
Gozeling, eigenaar bij Welkoop 

Santpoort. ,,Uit het winnen van 
deze awards spreekt de waarde-
ring van onze klant en daar zijn 
we ongelofelijk blij mee. Wij zien 
het als onze missie om de verbin-
ding tussen mens, dier en omge-
ving terug te brengen door men-
sen het buitenleven weer te la-
ten ervaren zoals de natuur het 
bedoeld heeft. Dat doen we met 
praktische tips en informatie, in-
spirerende workshops en ver-
rassende toepassingen die pas-
sen bij het leven van nu. Net als 
de website die naast informatie 
en inspiratie ook een webwin-
kel biedt vol producten voor dier, 
tuin en kleding.” De winnaars bij 

de verkiezingen tot beste winkel-
keten van Nederland worden ge-
kozen door consumenten. Geno-
mineerde winkels worden onder 
andere op prijs, acties, kwaliteit, 
assortiment, deskundigheid, ser-
vice en betrouwbaarheid beoor-
deeld. ,,Winnen in een consumen-
tenverkiezing is extra bijzonder”, 
zegt Sander Gozeling. ,,Dat is waar 
we het voor doen: klanten die blij 
met ons zijn en die graag bij ons 
terug komen. Met elkaar werken 
we er keihard aan om het iede-
re dag weer een stukje beter te 
doen. We willen dan ook al onze 
klanten bedanken die op ons heb-
ben gestemd.” (foto: aangeleverd)

Van der Heijden Reklame
Uitbreiding afdeling (werk)kleding
IJmuiden - gevelreclame, licht-
reclame, autobelettering of be-
drukte/geborduurde (werk)
kleding? Reclame-uitingen zijn 
pas e�ectief als ze opvallen en 
de �rma Van der Heijden is al 
meer dan twintig jaar specia-
list in opvallende reclames. Re-
cent is de afdeling (werk)kle-
ding �ink uitgebreid met een 
heuse shop tot gevolg. Reden 
voor een feestje met 10% kor-
ting op alle kleding, bedrukt of 
geborduurd.
 
Gerard en Sylvia van der Heijden 

hebben zich gespecialiseerd in al-
le vormen van reclame en leve-
ren vakwerk af in combinatie met 
een hoge servicegraad. Meeden-
ken met de klant is steeds het uit-
gangspunt, er wordt altijd een 
oplossing geboden die past bij 
de wensen en het beschikbare 
budget. 
Nieuwe visitekaartjes? Een mooi 
logobord aan de gevel? Of wel-
licht een compleet nieuwe huis-
stijl? Het is allemaal mogelijk. Van 
der Heijden Reklame heeft mooie 
collectie (werk)kleding die kan 
worden bedrukt of geborduurd 

met een logo of tekst. Van een-
voudig T-shirt tot aan veiligheids-
kleding die aan de hoogste ei-
sen voldoet. Een fraaie collectie 
met diverse bekende topmerken. 
Knip de bon uit deze krant en le-
ver hem in voor een korting van 
10% op de aanschafprijs van de 
te bedrukken kleding. Van der 
Heijden is tevens het juiste adres 
voor stickers, vlaggen en span-
doeken. 
Meer weten? Kijk op www.van-
derheijdenreklame.nl voor uitge-
breide informatie of bel naar 06-
51178625. (foto: aangeleverd)

Bij Lux Hair & Colors
Nieuw seizoen, nieuwe look
IJmuiden - Ook in de kapsalon 
is mode belangrijk. Dit seizoen 
zijn de tinten to�ee en auber-
gine veel te zien in het mode-
beeld en dit is ook perfect toe 
te passen in het haar. Lux Hair 
& Colors is klaar voor het nieu-
we seizoen en zorgt voor een 
mooie, trendy look.

,,De hit voor dit najaar zijn speld-
jes, het liefst met parels en meer-
dere tegelijk’’, vertelt Marloes Ou-
dendijk-Gerrits van Lux Hair & Co-
lors. Ze vervolgt: ,,Bij de mode-
show van Jacky Hart en Bij Bo ge-
bruik ik dit mode-item ook. Daar 
ben ik twee avonden aanwezig 
voor ‘the �nishing touch’. Dit is 
ook gelijk de reden waarom er 
geen vaste openingstijden zijn bij 
Lux Hair & Colors. 
Door op afspraak te werken kun-
nen al deze leuke dingen ook nog 
door blijven gaan.’’ Marloes heeft 
in oktober bijvoorbeeld drie da-

gen achter de schermen van een 
toneelvoorstelling op het pro-
gramma staan en in november 
verzorgt ze de kapsels van ‘De 
jonge stem’ in de Stadsschouw-
burg Velsen. Ook de trouw-
beurs van het Ruiterhuys in ja-

nuari staat in de agenda. Een af-
spraak maken bij Lux Hair & Co-
lors kan via de website via www.
luxhair.nl maar ook via Whatsapp 
(06 55366966) en per e-mail (in-
fo@luxhair.nl). (Foto: Ed Geels Fo-
togra�e)




