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11 oktober Coming-out dag
in Velsen
Vanaf dit jaar is de gemeente Velsen Regenboogstad. De gemeente zet zich actief
in voor de sociale acceptatie, veiligheid en
emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s).
Tijdens Coming-out dag komen LHBTI-ers
openlijk voor hun seksuele voorkeur uit:
het uit de kast komen oftewel de Comingout.

Start 11 oktober 9.00 uur!
Deze dag is mede georganiseerd door het Regenboogpanel dat vanaf dit jaar als actieve
denktank door de gemeente in het leven is
geroepen. De dag start om 9:00 uur bij het
gemeentehuis op Plein 1945. Burgemeester
Dales en wethouder Steijn hijsen samen de regenboogvlag. De burgemeester bezoekt later
in de ochtend een basisschool. Daar wordt het
verhaal voorgelezen van “de Koning en de Koning” aan de groepen 1, 2 en 3. De burgemeester ontvangt van de kinderen de “regenboog

ambtsketen”. Met deze dag benadrukken wij
extra dat iedereen altijd zichzelf moet kunnen
zijn. LHBTI-ers en niet LHBTI-ers maken onderdeel uit van de gemeente, daarom kiezen
we ervoor deze dag samen en “inclusief” te
vieren.
Presentatie en lunch in de burgerzaal
De gemeente Velsen organiseert een Regenboogbrunch in de burgerzaal van het gemeentehuis aan Plein 1945. Wethouder Steijn
opent de lunch. Er zijn korte presentaties die
gegeven worden door onder andere Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland, COC
Kennemerland en de Roze Salon. Zij presenteren zich vanuit de infostands. Tevens kunt u
een interactieve fototentoonstelling zien, die
wordt georganiseerd door de Respectbeweging. De bijeenkomst in de burgerzaal duurt
van 12.00 tot 15.00 uur. De gemeente nodigt
iedereen vrijblijvend uit om binnen te lopen
in de burgerzaal om de expositie te bekijken
en interactief mee te doen.

Wijkpoll Veilig Velsen
Ruim 3200 Velsenaren hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de
Veiligheidsmonitor. Een enquête die wordt
uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O in
samenwerking met het CBS. De uitkomsten van dit onderzoek horen we in het
voorjaar van 2020.

ten van deze poll worden besproken tijdens de
raadsbijeenkomst op donderdag 21 november.
U bent van harte welkom op deze raadsbijeenkomst.
Invullen van de wijkpoll kan tot 21 oktober via
www.velsen.nl/vragenlijst

Om toch op kortere termijn alvast iets te weten te komen over de veiligheid in uw wijk,
hebben we een wijkpoll opgezet. Hierin kunt u
uw mening geven over veiligheid in Velsen, zoals een veilige woonomgeving, veilig in en om
de school, veilig omgaan met de computer, de
veiligheid in ons havengebied, enz. De resulta-

Burgemeester Dales reikt de eerste Meterkastkaart uit aan een bewoner van De Hofstede de heer
De Bouvré. (Foto Reinder Weidijk)

Brandpreventiemiddag voor
ouderen in De Hofstede
Maandag 7 oktober organiseerde woningcorporatie Velison Wonen een voorlichtingsmiddag over brandveilig wonen voor de bewoners van zorgcentrum
De Hofstede. Burgemeester Dales reikte
in het kader van Week van de Veiligheid
een Meterkastkaart met brandveiligheid
tips uit. Maurice Kauffman van brandweer
Kennemerland gaf een presentatie over
brandveilig wonen.

nen steeds langer zelfstandig en zijn bij het
uitbreken van brand een kwetsbare groep.
Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde
Velison Wonen samen met de brandweer
een Meterkastkaart. Met de Meterkastkaart
en de voorlichting door de brandweer wil de
woningcorporatie bijdragen aan een grotere
bewustwording bij bewoners over brandveiligheid. Zelf kunnen bewoners veel doen om
zo brandveilig mogelijk te wonen.

Veel ongelukken gebeuren thuis
Als het over veiligheid gaat, denken we in
eerste instantie aan veiligheid op straat en
aan criminaliteit, vertelde burgemeester
Dales. Toch gebeuren de meeste ongelukken juist in huis, ook als het om brand gaat.
Burgemeester Dales adviseerde de aanwezige bewoners dan ook om de Meterkastkaart
met tips over brandveilig wonen niet direct
in de meterkast te hangen, maar de adviezen
eerst eens rustig door te lezen.

Top drie: Roken, koken en elektrische
apparaten
De meeste woningbranden ontstaan door roken, koken en elektrische apparaten. Maurice Kauﬀman van brandweer Kennemerland, toonde aan de hand van foto’s en korte
filmfragmenten voorbeelden van alledaagse situaties. Veel brandgevaarlijke situaties
kunnen gelukkig worden voorkomen met de
adviezen van de brandweer.
De bewoners van De Hofstede reageerden na
afloop van de voorlichtingsmiddag enthousiast. “Voortaan sluit ik alle binnendeuren als
ik ga slapen, vertelt een bewoonster, “in geval van brand in mijn huis houden de deuren
de rook tegen en heb ik meer tijd om veilig te
vluchten”.

Meterkastkaart
De belangstelling voor de brandpreventiemiddag was groot. Ruim 80 bewoners lieten
zich graag informeren over wat zij zelf kunnen doen aan brandveiligheid. Ouderen wo-

BeestenBende ruimt zwerfafval
op Forteiland
“Is dat allemaal aangespoeld vanuit
zee?”
Ongeloof bij de zes kinderen die afgelopen zondag waren uitgenodigd op Forteiland. Einde broedseizoen betekent dat er
delen van het eiland betreden kunnen worden waar in de zomer slechts dieren welkom
zijn. Tijdens de bezoekers dag mochten een
paar leden van de Velsense BeestenBende en
hun vrienden samen met een gids Forteiland
over. Naast een bezichtiging van het indrukwekkende fort werd er flink afval geruimd.
Het was nat en koud, maar dat maakt Fortei-

land alleen nog maar spannender. Verbaasd
zijn de kinderen dat er meer dan veertien
dode vogels en twee konijnen worden gevonden. Maar erger nog een lege jerrycan van
chemicaliën, een grote visbak, ballonnen,
piepschuim, een (linker) schoen, een handschoen, visnetpluis, heel veel binddraad en
plastic flesjes.
In Velsen zijn zo’n 50 BeestenBende teams
actief die hun eigen buurt schoonhouden
van zwerfafval. Meer informatie: www.mijnbeestenbende.nl

Uit het college
In 2018 stapten de woningcorporaties over
van Wonen in Velsen naar het regionale
Woonservice. Over de periode van januari
tot en met november 2018 is een laatste rapportage gemaakt van de resultaten binnen het
oude systeem. De resultaten komen overeen
met die van de voorgaande jaren. De wachttijd
is gedaald tot gemiddeld ongeveer 22,3 maanden Minder woningen zijn verhuurd aan woningzoekenden met voorrang. De druk op de

woningmarkt is wel voelbaar. Het aantal verhuurde sociale huurwoningen is flink toegenomen. Makelaars verwachten dat de vraag
naar huurwoningen verder toe zal nemen.
Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten
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Nationale Archeologiedagen
Velsen doet op zaterdag 12 en zondag 13
oktober 2019 mee aan de Nationale Archeologiedagen.
Deze dagen brengen het verleden tot
leven, vertellen het verhaal van vroeger en zijn een unieke gelegenheid
eens te kijken wat er allemaal in de Nederlandse bodem verborgen zit en zat.

Week van de industriecultuur
komt eraan!
In de Week van de Industriecultuur kun
je een verrassende mix van muziek, dans,
theater en hedendaagse industriële bedrijvigheid beleven. Een combinatie die
in het DNA zit van het Noordzeekanaalgebied. Tijdens de herfstvakantie vinden er
uiteenlopende voorstellingen en rondleidingen plaats in de stoere en soms rauwe
gebieden langs de industriële levensader
van dit gebeid: het Noordzeekanaal. De
Week start op vrijdag 18 oktober 2019 en
eindigt zondag 27 oktober 2019. Je kunt
reserveren voor bijna 100 verschillende
activiteiten!

Van 18-27 oktober: doen in IJmuiden!
Tijdens de Week van de Industriecultuur
stelt een aantal bedrijven hun deuren open
voor publiek. Zo kun je binnenkijken bij de
hoogovens van Tata Steel, cementfabriek en
museum ENCI, het familiebedrijf Rigo Verffabriek, ’s werelds grootste zeesluis van Rijkswaterstaat in de monding van het Noordzeekanaal bezoeken of ’s ochtends vroeg de
bedrijvigheid op de Visafslag in de haven
meemaken. Je haalt je culturele hart op tijdens theatervoorstellingen op spannende in-

dustriële plekken: met behulp van een audiotour ontrafel je oude IJmuidense mysteriën
(wegens succes verlengd!) of je ontdekt jezelf
op Forteiland IJmuiden. Op woensdag 23 oktober is het Industriecultuur Museumdag en
dat betekent gratis toegang tot het Zee- en
Havenmuseum en het Hoogovenmuseum in
Velsen-Noord.
Actief
Je kunt een tekenworkshop volgen bij Eric
Coolen, de illustrator van de inmiddels beroemde posters van de Industriecultuur, of
schilderen in de buitenlucht met Marcella
van Zanten. En natuurlijk kijk je met fotografen Machiel Kraaij en Pieter Heine door de
lens van je fotocamera naar industriële plaatjes. Niet actief genoeg? Ga dan lekker hardlopen tijdens de Havenrun of boek een avontuurlijke RIB vaartocht door de haven!
Reserveren
Kom langs en geniet van de diversiteit, de
rauwe omgeving, de zeewind en de vele smaken in en rond IJmuiden. Benieuwd? Kijk op
www.industriecultuur.nl naar het programma voor 2019 en reserveer jouw plekje!

Overal in Velsen zijn, onder onze voeten en
op plaatsen waar je het soms helemaal niet
verwacht, sporen teruggevonden van een
eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. Vanaf de prehistorie is dit gebied door mensen
bewandeld en bewoond. Tastbare bewijzen
van hun aanwezigheid zijn achtergebleven in
onze bodem, die is opgebouwd uit vele lagen,
van natuurlijke aard en door menselijk handelen ontstaan. Resten in de bodem die getuigen van jagers en verzamelaars, prehistorische boeren en Romeinen.

dagen worden dit jaar voor de vijfde keer gehouden. Een jubileumjaar en reden voor een
klein feestje. Daarom heeft Velsen zich met
het programma gericht op Vondsten van Vertier, hiermee een knipoog gevend naar het
landelijke thema van de Open Monumentendagen van dit jaar (Plekken van plezier).
Kijk voor het programma op www.velsen.nl.

De gemeente Velsen wil de fascinerende
wereld van de archeologie beter ontsluiten
voor een groot publiek en beleefbaar maken
voor jong en oud. De Nationale Archeologie-

Kaartjes kerstshow voor
vrijwilligers
De gemeente Velsen is erg blij met de vrijwilligers die bij de vele organisaties in de
gemeente actief zijn. Om deze waardering
te uiten kunnen organisaties weer vrijkaarten voor hun vrijwilligers reserveren voor
De Grote Kerstshow in de Stadsschouwburg op zondagavond 15 december 2019.
U kunt het gewenste aantal kaarten vóór
1 december 2019 doorgeven via het emailadres vrijwilligerswerk@welzijnvelsen.nl onder vermelding van de naam van
uw organisatie. Let op: wanneer de vraag
groter is dan het aanbod is het mogelijk
dat u minder kaarten ontvangt dan u heeft
aangevraagd.

De Grote Kerstshow beleeft haar 5 jarig jubileum en pakt groots uit tijdens deze jubileum editie. Zing kerstsongs mee met lokale
sterren en geniet van optredens van aanstormende talenten omlijst door een live orkest.
Mochten er meer mensen binnen uw organisatie belangstelling hebben voor de voorstelling, dan is het ook mogelijk om de voorstelling te bezoeken op 13, 14 of 15 (middag)
december 2019. U kunt hiervoor reserveren
via www.stadsschouwburgvelsen.nl (toegangsprijs € 12,50).

Kamperfoeliepad afgesloten
Vanaf maandag 14 oktober t/m woensdag 16
oktober is het Kamperfoeliepad afgesloten
voor al het verkeer. Het fietspad tussen de
Amperèrestraat en de Heerenduinweg krijgt
nieuw asfalt. U kunt het pad niet gebruiken
tijdens de werkzaamheden. Het is niet veilig

om in de buurt van de machines en voertuigen te komen die we gebruiken tijdens het
asfalteren. Ook is het materiaal dat we gebruiken heet en het blijft plakken aan schoenen, kleding en hondenpoten.

Pierenbadje Burgemeester
Rijkenspark
Elektrisch apparaat stuk. En nu?
Je elektrische tandenborstel gaat kapot of
je kruimeldief stopt ermee of hij is oud en je
gebruikt hem niet meer. Vaak belanden deze
apparaten in een doos of in een lade waar
ze blijven liggen. Gemiddeld hebben we 95
elektrische apparaten in huis, waarvan er
maar liefst 15 stuk zijn. Lever deze in bij de
milieustraat van HVC of bij een elektronicawinkel als je een nieuwe koopt. Zo krijgen de
materialen uit de elektrische apparaten een
nieuw leven. En als je tijdens de Nationale
Recycleweek van 14 t/m 20 oktober je apparaten inlevert bij het afvalbrengstation van
HVC, dan krijg je ook nog eens een leuk en
leerzaam cadeau.
Waar inleveren?
Je kunt je elektrische apparaten, van groot
tot klein inleveren bij een afvalbrengstation in de buurt. Of bij inleverbakken die tegenwoordig in veel winkels staan. Als je een
nieuw apparaat koopt, mag je een oud – ver-

gelijkbaar - apparaat inleveren in de winkel.
Deze afspraak geldt ook voor apparaten die
je via een webshop koopt. Door dit te doen,
kunnen we veel materialen opnieuw gebruiken.
Check je inleverpunt
Kijk op www.heelhollandrecyclet.nl om te
zien waar in je buurt je elektrische apparaten kan inleveren. Door het invullen van je
postcode, krijg je een overzicht van winkels
in de buurt waar inleverpunten zijn. Handig!
Nationale Recycleweek
In de week van 14 t/m 20 oktober is de Nationale Recycleweek. Wie in deze week oude
elektrische apparaten inlevert bij een afvalbrengstation van HVC, ontvangt een kaartspel. Op deze kaarten staat informatie over
inleverpunten en lees je alles over lampen en
apparaten. Een leuke en leerzame beloning
dus!

We hebben een prachtig zomer gehad en veel
kinderen hebben genoten van het pierenbadje in het Burgemeester Rijkenspark in Santpoort-Noord. Het seizoen is voorbij en het hek
is weer op slot. Toch zien medewerkers van
de afdeling Groen geregeld dat er “bezoekers”
langs zijn geweest, die de boel helaas stuk en

niet netjes achterlaten. Ziet of hoort u iets bij
het pierenbadje wat niet hoort, meld dit dan
bij team handhaving via tel. 0255-567200. of
de politie via tel.0900-8844.
We willen graag dat de kinderen volgende zomer weer schoon en veilig kunnen spelen bij
het badje!
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Een nieuw kunstwerk
aan de Kanaaldijk
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft zijn
er bouwwerkzaamheden aan de gang op
de oever van het kanaal, naast het voormalige Witte Theater. Het gaat daarbij om
de montage van het kunstwerk FUGA van
beeldend kunstenaar Herbert Nouwens.
Het betreft een 14 meter hoge sculptuur,
die volledig is opgebouwd uit hergebruikte, stalen scheepswanden.

Het beeld stond de afgelopen 25 jaar in
Amersfoort, waar het plaats moest maken om
voor woningbouw. De kunstenaar zocht een
passende nieuwe plek en heeft het voor een
symbolisch bedrag van € 1,-- aangeboden aan
de gemeente Velsen.

te schepen die in het beeld verwerkt zijn ooit
doorheen zijn gevaren. De toepassing van
ruw, onbewerkte staal in de sculptuur legt
ook een link met de hoogovens van Tata Steel.
Als het beeld over vier weken op zijn plek
staat, zal het groen eromheen hersteld worden; het beeld wordt tevens op subtiele wijze aangelicht. De officiële onthulling van het
kunstwerk vindt in het voorjaar plaats.
Bij de nieuwe, passende locatie hoort ook een
nieuwe naam. De gemeente schrijft daarvoor
binnenkort een prijsvraag uit en doet daarbij
een beroep op de creativiteit van alle IJmuidenaren.

Voor het kunstwerk is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de periode van 10 jaar.
Daarover hebben wij in week 23, week 31 en
week 32 gepubliceerd in huis aan huisblad
Jutter/ Hofgeest, Ook heeft de IJmuider Courant op 29 mei een artikel gewijd aan de plaatsing van dit kunstwerk.
Het kunstwerk, dat tot de categorie grote en
spraakmakende beelden van Nederland behoort, vormt een bijzondere aanvulling op de
gemeentelijke collectie Beelden van Velsen.
Het beeld past perfect binnen de Rauwe Loper; het project waarmee het ruige, maritieme karakter van IJmuiden benadrukt wordt
in de inrichting van de openbare ruimte op
de drie hoofdroutes naar zee. Op de Haven
en Pier Route functioneert het kunstwerk
als een strategisch baken. Het beeld verwijst
naar het Noordzeekanaal, waar de afgedank-

Herfstvakantie in zwembad
De Heerenduinen
Tijdens de herfstvakantie van 19 t/m 27 oktober zijn er aangepaste openingstijden en ligt
deze te gekke 12 meter lange hindernisbaan
in het wedstrijdbad.
•

Banenzwemmen maandag 21 oktober
13.00-15.00 uur komt te vervallen.
Particuliere zwemlessen op woensdag
23 oktober worden aangepast aangeboden vanaf 15.00 uur.
Aquajoggen vrijdag 25 oktober wordt

•
•

Maandag 21 oktober
Dinsdag 22 oktober
Woensdag 23 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober

•
•

verplaatst naar 15.05-15.50 uur en vindt
plaatst in het doelgroepenbad.
Particuliere zwemles op vrijdag 25 oktober voor B en C diploma start om 15.00
uur.
Voor het overige gelden de reguliere openingstijden.

Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.00 uur

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE SESSIES

BEGROTINGSSESSIE

16 oktober 2019

17 oktober 2019

•

Reglement van Orde
De Raad van Velsen heeft een Reglement van Orde waarin de spelregels duidelijk worden
gemaakt over de vergaderwijze. In het nieuwe reglement van orde staat diverse wijzigingen ten aanzien van het huidige reglement dat is aangenomen in 2012.

•

•

Strategische positie van Velsen
De raadsleden in gesprek over de strategische positionering van Velsen in de regio. Centraal
hierbij staat de vraag: ‘Wat willen we bereiken door strategische samenwerking?’
Het doel van dit proces is om vanuit de raad te bepalen op welke wijze de lokale en regionale belangen van de inwoners van Velsen op een zo goed mogelijke wijze in regionaal
verband behartigd kunnen worden. De eerste stap in dit proces is een verkenning van de
huidige situatie en werkwijze. Daarbij gaat het vanuit de raad met name om de gemeenschappelijke regelingen, de Metropoolregio Amsterdam en de IJmondcommissie.
Integraal onderwijs huisvestingsplan
Het college wil met de raad in gesprek over de totstandkoming van een Integraal Onderwijs
Huisvesting Plan (IOHP). Dit plan omvat alle schoolgebouwen en gymnastiek accommodaties in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.
In het IOHP wordt ook gekeken naar de mogelijkheden voor het realiseren van andere voorzieningen in schoolgebouwen, bijvoorbeeld Integrale Kindcentra. Onder meer wordt gesproken over de recente ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting, duurzaamheid, Energie Neutrale Gebouwen en Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Begrotingssessie
Op 17 oktober staat de sessie over begroting 2020 geagendeerd. In de begroting staan alle
beleidskeuzes voor 2020 en de financiële consequenties daarvan.
Bij de behandeling van de perspectiefnota (de uitgangspunten voor het beleid van 2020)
voor de zomer is een motie aangenomen over de water- en toeristenbelasting. Hierover is
nog een onderzoek lopende. Dit onderzoek komt na verwachting in de week voorafgaand
aan de sessies.
De sessies zijn op woensdag 16 oktober en donderdag 17 oktober 2019.
Locatie: Het gemeentehuis, ingang Plein 1945, IJmuiden, Aanvang 19u30.

WIST JE DAT
De Raad van Velsen heeft twee soorten
openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In
sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden
aanpassingen ingediend en neemt de raad
daadwerkelijk een besluit.

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken over een onderwerp dat deze maand
wordt besproken, dan kan dat alleen bij
sessievergaderingen. Dit is ook het moment
waarop raadsleden nog een oordeel vormen
en waar u dus ook het meeste invloed kunt
hebben.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

opend op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen
over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis is
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier
kunt u de besluiten van de afgelopen week of
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubliceerd op de Infopagina van de gemeente in de
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest.
Informatie over de gemeenteraad van Velsen
en de vergaderingen van het Raadsplein is te
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 28 september tot en met 4
oktober 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
De Papemuslaan 2, plaatsen dakkapel (voorzijde) (30/09/2019) 83904-2019
Tasmanstraat
27,
plaatsen
veranda
(02/10/2019) 85295-2019
IJmuiderstraatweg 25, vervangen en vergroten dakkapel (04/10/2019) 85932-2019
Casembrootstraat 33, realiseren dakopbouw
(04/10/2019) 86186-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 205, legaliseren woning,

tweelaags uitbouwen voorzijde, plaatsen erker
(30/09/2019) 84139-2019
Duinvlietstraat 45, uitbouw 1e verdieping
(achterzijde) (02/10/2019) 85162-2019

informatie over welstand: 140255

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 1, plaatsen erker (voorzijde) (28/09/2019) 83634-2019
Bickerlaan 46, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(30/09/2019) 84338-2019

Velsen-Noord
Uitweg 1, legaliseren kamergewijze verhuur
(04/10/2019) 66868-2019

Velserbroek
Hogemaad 37, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(03/10/2019) 85477-2019
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

Verlengen beslistermijn

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 16, legaliseren dakkapel (zijkant) (04/10/2019) 59101-2019
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Santpoort-Zuid
Kerstbomenverkoop, van 30 november t/m 21
december 2019, locatie: Bloemendaalsestraatweg 169A (04/10/2019) 86018-2019
Ingediende aanvragen evenementenver-

gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 28
september tot en met 4 oktober 2019 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond
van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst
is tussen haakjes vermeld.
Velsen-Zuid
Castle Christmas Fair, van 28 t/m 30 november 2019 van 11:00 tot 22:00 uur, op 1 december
2019 van 11:00 tot 19:00 uur, locatie: Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134 (03/10/2019)
85347-2019
Velserbroek
Kerstsamenzang 2019, op 24 december 2019
van 15:00 tot 21:00 uur, locatie Vestingplein
(03/10/2019) 85431-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken na de
dag van verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het bestuursorgaan dat het besluit
heeft genomen (zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen
of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

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

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 44, plaatsen dakkapel (voorzijde) (01/10/2019) 83307-2019
Louise de Colignylaan 19, kappen 2 bomen
(04/10/2019) 81082-2019

IJmuiden
Westerduinweg 8, plaatsen bezinktank
(01/10/2019) 66494-2019
Pruimenboomplein 70, plaatsen balkonbeglazing (03/10/2019) 80080-2019
Velserduinweg 338 9000, tijdelijk (t/m december 2020) plaatsen van een viskiosk
(03/10/2019) 66840-2019
Betelgeuzestraat 14, splitsen gebouw in 2 bedrijfseenheden (03/10/2019) 72529-2019
Badweg 40, bouwen winkel/snackbar
(03/10/2019) 52437-2019
Lariksstraat 6, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(04/10/2019) 75251-2019

Velserbroek
Fregat 22, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(02/10/2019) 77035-2019
Hogemaad 37, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(04/10/2019) 85477-2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16, wijzigen glasin-lood (01/10/2019) 61689-2019 (rijksmonument)

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 (elektro-

nisch 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.
Geweigerde evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning geweigerd
voor:
Velsen-Zuid
Saltosa, op 02 november 2019 van 21:00 t/m
04:00 uur, locatie: Rabobank IJmond Stadion te Velsen-Zuid (02/10/2019) 82402-2019

Kennisgeving anterieure overeenkomst
De gemeente heeft op 28 mei 2019 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie
gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten
aanzien van het projectgebied ‘de Schouw’
gelegen te Velsen-Noord.
Het projectgebied is gelegen tussen de Wen-

ckebachstraat, de Grote- Hout of Koningsweg, de Bleyenhoevelaan en de Schulpweg
te Velsen-Noord. De overeenkomst heeft betrekking op een de ontwikkeling en realisatie
van maximaal 36 grondgebonden woningen
en de daarbij behorende openbare voorzie-

ningen.
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van
de overeenkomst ligt vanaf 10 oktober 2019
tot en met 2 december 2019 tijdens kantooruren ter inzage bij de balie van het stadhuis

(Dudokplein 1 te IJmuiden). De openingstijden van het stadhuis zijn van 9.00 uur tot
16.00 uur maandag tot en met vrijdag en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen
bezwaar of beroep open.
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Gecoördineerd ter inzage: Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Brederoodseweg 41
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat op grond van het
genomen coördinatiebesluit de volgende stukken met ingang van vrijdag 11
oktober 2019 voor zes weken ter inzage
worden gelegd:
•

•

Het door de gemeenteraad van Velsen op 22 mei 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Brederoodseweg 41” met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1-R001;
De door het college van burgemeester en wethouders van Velsen op 9 juli
2019 verleende omgevingsvergunning
“Brederoodseweg 41” met zaaknummer
15166-2016.

Coördinatie
Artikel 3.30 lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) maakt het mogelijk
dat diverse procedures gezamenlijk worden
doorlopen. De gemeenteraad heeft voor het
project “Brederoodseweg 41” het college de
mogelijkheid gegeven deze gecoördineerde
aanpak toe te passen (raadsbesluit 24 november 2016). Met het coördinatiebesluit
vindt bundeling van rechtsbescherming
plaats, zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één zienswijze/
beroep tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten.
Toelichting op het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan “Brederoodseweg 41”
maakt de bouw van drie woningen mogelijk
in Santpoort-Zuid.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan
is door de gemeenteraad besloten wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerpplan. Deze wijzigingen omvatten:
•de verbeelding wordt aangepast zoals opgenomen in de bijlage van “amendement 6 van
2019 Borgen openheid Brederoodseweg 41”;
• artikel 4.2. wordt als volgt gewijzigd:
Op deze gronden mag worden gebouwd en
gelden de volgende regels:

4.2.1 Hoofdgebouwen
1. hoofdgebouwen worden uitsluitend
a.
binnen het bouwvlak gebouwd;
2. per bouwvlak, niet zijnde een bouwvlak
b.
met de aanduiding ‘speciﬁeke vorm van
wonen - bijgebouw’, mag maximaal één
woning gebouwd worden;
3. de bouwhoogte van hoofdgebouwen bec.
draagt maximaal 4,5 meter;
4. de maximale oppervlakte van een hoofdd.
gebouw bedraagt maximaal 250 m2;
5. de lengterichting van de bouwvolumes
e.
moet in noordwest-zuidoostelijke richting georiënteerd zijn;
6. hoofdgebouwen zijn niet toegestaan ter
f.
plaatse van de aanduiding ‘speciﬁeke
vorm van wonen - bijgebouw’.
4.2.2 Bijgebouwen
7. bijgebouwen worden binnen het bouwa.
vlak gebouwd of binnen de aanduiding
‘speciﬁeke vorm van wonen - bijgebouw’;
• maximaal twee bijgebouwen per bouwb.
perceel;
• de bouwhoogte van bijgebouwen bec.
draagt maximaal 4,5 meter;
• de maximale oppervlakte van bijgeboud.
wen en hoofdgebouwen samen bedraagt
e. maximaal 350 m2 per bouwperceel;
• bijgebouwen dienen in noordwest-zuidoostrichting georiënteerd te worden.
4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
• bouwwerken geen gebouwen zijnde moa.
gen uitsluitend binnen het bouwvlak
worden opgericht, dit met uitzondering
van erf- en terreinafscheidingen;
• de maximale bouwhoogte van erf- en
b.
terreinafscheidingen is 1 meter;
• de maximale bouwhoogte van overige
c.
bouwwerken geen gebouw zijnde is 4
meter.
• artikel 7.1.d komt als volgt te luiden;
Tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, terrassen, bordessen, bordestreden,
trappen(huizen), buitentrappen, uitspringende schoorsteenwanden, stortbuizen,

erkers, entreeportalen, luifels, afdaken en
dakoverstekken, mits de overschrijding niet
meer dan 2 meter bedraagt. Dit met uitzondering van het gebied gelegen tussen het
bouwvlak voor het hoofdgebouw en de denkbeeldige lijn in het verlengde van de oostelijke zijde van de rooilijn van het bouwvlak
voor het bijgebouw, waar geen overschrijdingen worden toegestaan.
• Artikel 9 lid a en 9 lid c komen te vervallen
en de overige leden worden vernummerd.
Beeldkwaliteitsplan
Gelijktijdig met het bestemmingsplan heeft
de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan
“Brederoodseweg 41” vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van het
bestemmingsplan “Brederoodseweg 41” en
is als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. Het is niet mogelijk afzonderlijk beroep in te stellen tegen het door de gemeenteraad vastgestelde beeldkwaliteitsplan.
Toelichting op de omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning met zaaknummer
15166-2016 heeft betrekking op de bouw van
2 woningen (kavel A en C).
Raadplegen stukken
De stukken van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning kunnen tijdens openingsuren worden ingezien op het gemeentehuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden én
in de centrale bibliotheek aan het Dudokplein 16 te IJmuiden.
De planstukken van het vastgestelde bestemmingsplan zijn tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan “Brederoodseweg
41” heeft het planidentiﬁcatienummer:
NL.IMRO.0453.BP0602BREDEROODSE1R001
Beroep
Voor de beroepsmogelijkheden tegen de
besluiten tot vaststelling van het bestem-

mingsplan en het besluit tot verlening van de
omgevingsvergunning geldt dat gedurende
de beroepstermijn (tot en met donderdag 21
november 2019) de volgende personen en/of
instanties beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRS), Postbus 20019, 2500 EA Den
Haag:
•

•

•

belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp
van de omgevingsvergunning;
iedere belanghebbende die bezwaar
heeft tegen de door de gemeenteraad bij
de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan en de aan de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen;
iedere belanghebbende die weliswaar
geen (ontvankelijke) zienswijze heeft
ingediend, maar kan aantonen dat hij of
zij redelijkerwijs niet in staat was tijdig
een zienswijze in te dienen.

Degene die tijdig beroep heeft ingesteld kan
tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Zowel voor het indienen van beroep
als voor een verzoek om voorlopige voorziening wordt griﬃerecht geheven.
Inwerkingtreding
De besluiten treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op
het verzoek is beslist.

