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Wateroverlast fietstunneltje
Bij de gemeente Velsen komen veel meldingen
binnen over het fietstunneltje bij de Slaperdijk
in Santpoort-Noord. Bij hevige regenval staat
dit tunneltje onder water. De afgelopen weken
was dit dus een aantal keer het geval. We hebben onderzocht waarom het water in het tunneltje blijft staan. We weten inmiddels wat de

oorzaak is van het probleem en gaan aan de slag
om dit op te lossen. Over drie weken gaan we
beginnen met onder andere de aanleg van een
klein gemaaltje. Dit gemaaltje zal ervoor zorgen dat het water voortaan uit het tunneltje
gepompt wordt. Zo zal bij zware regenval geen
water meer in het tunneltje blijven staan.

Organisaties willen samenwerken aan armoedebestrijding
In Velsen leven ruim 5000 mensen rond het
minimum inkomen, waaronder 900 kinderen. Ruim 100 professionals uit Velsen en
omgeving waren donderdag 17 oktober in het
gemeentehuis om te praten over armoede in
Velsen. En vooral om op een andere manier
te kijken naar armoede dan dat tot nu toe gebeurt.
Zo reageren veel mensen die niet veel geld te
besteden hebben vaak anders dan dat je eigenlijk zou verwachten. Door stress zijn ze
vaak minder goed in staat zijn om beslissingen te nemen die goed zijn voor de langere
termijn. Dit werd onderbouwd door lezingen
over de werking van het brein door hoogleraar psychologie Victor Lamme en door Nadja Jungmann, lector schulden en incasso.
Ook was er aandacht voor de relatie tussen
armoede en het niet of slecht kunnen lezen.
Brieven en rekeningen zijn vaak te ingewikkeld. Mensen begrijpen de teksten niet waardoor schulden kunnen ontstaan of oplopen.
Er wordt geen hulp gezocht omdat men nergens leest dat er hulp voor hen is. Bibliotheek Velsen leert het lezen van mensen te
verbeteren en het taboe over niet kunnen le-

zen te doorbreken. Het Financiële Administratie Thuis (FAT) van Socius helpt mensen
bij het invullen van formulieren.
Ervaringen uit de praktijk
Er waren veel verschillende organisaties
aanwezig waaronder basisscholen, GGD, woningcorporaties, Voedselbank, Schuldhulpmaatje, hulpverleners, bewindvoerderskantoren, politie, Rabobank en medewerkers en
raadsleden van de gemeente Velsen. Ze deelden verhalen uit de praktijk en bespraken
wat er nodig is om armoede in Velsen aan te
pakken. Bijvoorbeeld door betere samenwerking.
Wethouder Marianne Steijn was blij met de
opbrengst van de middag. “Met deze kennis
en informatie hebben we goud in handen om
armoede op een andere manier aan te pakken. Een uitdaging welke ik nooit alleen kan
oplossen, maar waarbij samenwerking noodzakelijk is. De opbrengst van deze middag is
een belangrijke stap in de goede richting”.
Volgend jaar wordt een nieuw armoedebeleid
vastgesteld.

Inwoners brengen toegankelijkheid winkelgebied in kaart met
app
Op 9 oktober hebben wethouder Marianne Steijn en Frans Tasseron, de voorzitter
van het Platform Toegankelijkheid Velsen, de Ongehinderd app gelanceerd. Op
deze app kunnen mensen aangeven hoe
toegankelijk een locatie voor mensen met
een lichamelijke beperking is.

Iedereen doet mee
“Werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, is één van de speerpunten
van de gemeente Velsen. Voor mensen met
een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij kunnen staan en gaan waar zij
willen. Het is goed dat er nu een app is waarop inwoners informatie over toegankelijkheid kunnen delen”, aldus wethouder Marianne Steijn.
In de app is vanaf nu ook informatie terug te
vinden over de toegankelijkheid van twintig gemeentelijke gebouwen. Na het lanceren van de app is een groep inwoners op pad
gegaan om winkels en horeca in en rond de

Lange Nieuwstraat in kaart te brengen.
Bewustwording belang toegankelijkheid
Frans Tasseron: “We hebben de communicatie met de ondernemers tijdens de testdag
als positief ervaren. Gesprekken met ondernemers over de toegankelijkheid dragen
bij aan de bewustwording over het belang
hiervan. Voor mensen met een beperking is
het onder andere belangrijk dat de entree
van een winkel goed toegankelijk is, de winkelpaden breed genoeg en zonder obstakels
zijn en dat het pinautomaat makkelijk te bedienen is. Mijn ervaring is dat medewerkers
in winkels en horeca over het algemeen heel
behulpzaam zijn. Dat is ook belangrijk”.
Download de app
De Ongehinderd app is gratis te downloaden
via de Apple App Store of Google Play Store
of via app.ongehinderd.nl.
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Platina bruidspaar
Het echtpaar De Vries-Veenstra was vorige week donderdag 17 oktober 70 jaar getrouwd. Vanwege van dit bijzondere jubileum werden zij persoonlijk gefeliciteerd
door burgemeester Frank Dales. Meneer
Jan de Vries (94) en Mevrouw Hijlkje (89)
de Vries-Veenstra waren zichtbaar verheugd met dit bezoek.

Meneer De vries, een geboren Velsenaar, ontmoette mevrouw De Vries-Veenstra in haar
geboorteplaats Leeuwarden waar meneer De
Vries na de oorlog een tijdje werkte.
Vanaf 1983 woont het echtpaar in Velsen. Ze
woonden 35 jaar lang met veel plezier aan het
Zeewijkplein. Vanwege de gezondheid verhuisden ze dit jaar naar woonzorgcentrum
W.F. Visserhuis.
Het echtpaar kijkt terug op een mooi, werk-

zaam leven. Meneer De vries heeft na de
oorlog gewerkt als bemiddelaar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (Rijksambtenaar).
Mevrouw de Vries-Veenstra heeft jarenlang
bij de HEMA gewerkt, wat in die tijd voor
een getrouwde vrouw en moeder vooruitstrevend was. Samen kregen ze twee zonen en
een dochter. Inmiddels hebben zij 5 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. De familie
woont verspreid over het land en velen werken in het onderwijs.
De heer en mevrouw De Vries hebben veel
van de wereld gezien: Nederlands-Indië, Australië, China. “We zijn overal geweest behalve
op de Noord- en Zuidpool’’, aldus meneer de
Vries.
Afgelopen zaterdag vierden ze hun platina
huwelijk uitgebreid met hun familie.
(Foto Reinder Weidijk)

UITNODIGING VOOR
FILMAVOND

AN OCEAN STORY

Drijf Inn, film kijken op een
luchtbed
Kom je vrijdag 8 november ook film kijken
tijdens de “Drijf Inn” in zwembad De Heerenduinen?
Je kunt dan dobberend op een luchtbed kijken naar de film “Frankenweenie”.
Het zwembad wordt deze avond omgetoverd
tot een bioscoop. Je hoeft zelf geen luchtbed
mee te nemen, want het zwembad heeft er genoeg. Maar wil je graag op je eigen luchtbed

film kijken dan mag dat natuurlijk ook.
De “Drijf Inn” is van 18.00 t/m 21.00 uur en is
voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.
Ook leuk voor je verjaardagspartijtje.
Kosten: € 6,20.
PS.: Heb je nog geen zwemdiploma, draag dan
zwemvleugels en kom onder begeleiding van
een betalende volwassenen.

Samen voor een veilige buurt

Meld u aan bij Burgernet

WOENSDAG 30 OKTOBER, 19:30 UUR
BIJ #BRAKIJMUIDEN, KENNEMERMEER
26
DUIK MEE IN DE BLAUWE WERELD OP
ZOEK NAAR
UITDAGINGEN, OPLOSSINGEN EN HOOP

Werk samen met uw gemeente en politie aan
de veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer
aan Burgernet maakt de buurt een stukje
veiliger. Hoe meer mensen deelnemen, hoe
sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. Burgernet heeft al meer dan 2,4 miljoen
deelnemers en wordt ingezet bij onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen.
Als Burgernetdeelnemer ontvangt u een
spraak- of sms-bericht wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het
verzoek om naar een persoon of voertuig
uit te kijken. Iets gezien? Dan belt u rechtstreeks met de meldkamer. Dat doet u via het
gratis Burgernetnummer 0800-0011 of in de
Burgernetapp via de knop “Bel met de politie”.
Hoe werkt de Burgernetapp?
Blijf op de hoogte van Burgernetacties met
de gratis Burgernetapp. De app gebruikt de

locatie van uw smartphone om u berichten
te sturen over acties in de buurt; ook als u van
huis bent. Om de Burgernetapp te gebruiken
hoeft u zich niet aan te melden. Burgernet
gebruikt uw locatiegegevens verder nergens
voor en uw gegevens worden dus ook niet
bijgehouden. Als u anoniem wilt meewerken
aan Burgernet is de app perfect voor u.
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
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.
Vanuit de raad kwamen diverse vragen
over de ambtelijke ondersteuning en inspreken door het college. De VVD heeft een
amendement aangekondigd.
Strategische positie
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. Na
uitgebreide discussie over de strategische
positie komt er in het 1e kwartaal 2020 een
nadere uitwerking van het college.

Onderwijshuisvesting
In de sessie over het Integraal Onderwijs
Huisvestingsplan hebben de raadsleden de
prioriteiten bij onderwijshuisvesting aangeven voor de komende zestien jaar.
Het binnenklimaat in scholen kreeg de
hoogste prioriteit. De raadsleden vonden
ook duurzaamheid en de hoeveelheid buitenruimte bij scholen van belang. De mogelijke komst van Integrale KindCentra was
een punt van discussie. De wethouder heeft
toegezegd zich ervoor in te zetten de integrale discussie over maatschappelijk vastgoed eerder te voeren in de raad. Begin volgend jaar volgt een sessie over de conceptvisie op onderwijshuisvesting.

AGENDA VAN DE RAAD
Op donderdag 7 november is de raadsvergadering. U bent van harte welkom
om daarbij aanwezig te zijn. De vergadering wordt ook live uitgezonden via
de website www.velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seaport.
Wanneer: 26 september
Waar: Dudokplein 1, IJmuiden
Aanvang: 19u30
Raadsvergadering
• Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
• Budget beschikbaar stellen impulsprojecten Offshore Windenergie,
Kustplaats IJmuiden aan Zee, City-

•
•
•
•
•

marketing en de Rauwe Loper uit de
reserve Visie op Velsen
Regionale Cultuurvisie 1.0
Reglement van Orde en verordening
Recht op Ambtelijke bijstand
Fractieverantwoording 2019 (onder
voorbehoud)
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Velsen 2020
Benoemingen

Begrotingsvergadering
• Begroting 2020 gemeente Velsen
• Belastingverordeningen 2020 gemeente Velsen

Begroting
De partijen gingen met elkaar in gesprek
over de begroting die op 7 november uitgebreid behandeld zal worden. Belangrijke
punten die naar voren kwamen zijn de toeristenbelasting, de mogelijkheden voor woningbouw, de kwaliteit van het openbaar
groen en de wijze waarop de gemeente omgaat met de algemene reserve. Diverse partijen hebben al aangekondigd dat er moties
en amendementen komen.

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 bel-

len 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 12 oktober tot en met
18 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
Dennekoplaan 65, plaatsen dakkapel (achtergevel) (14/10/2019) 88861-2019
Alexander Bellstraat 11, plaatsen dakopbouw
(17/10/2019) 90526-2019
Dennenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(17/10/2019) 90557-2019
Westerduinweg 4, tijdelijk (tot november 2028) uitbreiden mobiele kantoor unit
(18/10/2019) 91036-2019
Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, wijzigen gebruik van
horeca naar wonen (16/10/2019) 90512-

2019 (Rijksmonument)

laadpaal (14/10/2019) 89164-2019

Velsen-Noord
Concordiastraat 80, bouwen bedrijfsloods
inpandige kantoorruimte (16/10/2019)
90273-2019
Leeghwaterweg 1 B, plaatsen trafohuisje
(18/10/2019) 90932-2019
Strand (strook van 800 m) ter hoogte van de
Reyndersweg, tijdelijk ingraven en opslaan
(tot 31 december 2024) van 2 zinkerleidingen (18/10/20)1991167-2019
Wijkerstraatweg 90, wijzigen leegstaand
kantoorpand naar 4 zelfstandige appartementen (11/10/2019) 89261-2019

Velserbroek
Lepelblad 28, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(15/10/2019) 89421-2019
Floraronde 289, vervangen gevelkozijnen
(16/10/2019) 89912-2019

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, bouwen zwembad
(13/10/2019) 88729-2019
Harddraverslaan
8,
kappen
boom
(14/10/2019) 89186-2019

Verlengen beslistermijn
Velserbroek
Lange Sloot 44, plaatsen garage (17/10/2019)
72105-2019

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

Driehuizerkerkweg 220, dichtbouwen balkon (17/10/2019) 76454-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode
12 oktober tot en met 18 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.
IJmuiden
IJmuiden Leeft !!!, op 9 mei 2020 van 07:00
tot 19:00 uur locatie: Plein 1945 en omgeving
te IJmuiden (15/10/2019) 89443-2019

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 101, plaatsen carport en

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis

74119-2019
Sinterklaasintocht 2019,
op 16 november 2019 van 12:00 tot 16:00
uur, locatie: Loswalkade naar Plein 1945
(30/08/209)

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.

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
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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
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw
(15/10/2019)
80696-2019
Mantelmeeuwpad 4, bouwen tijdelijk (7 jaar
en 7 maanden) wind- en watersport paviljoen (15/10/2019) 44123-2019
Zeeweg 1, wijzigen gebruik naar dagbesteding (15/10/2019) 80496-2019
Berkenstraat 26, vergroten 2e verdieping (dakopbouw) (15/10/2019) 824302019
Eenhoornstraat 2, tijdelijk (t/m januari
2021) plaatsen 4 klaslokalen (17/10/2019)
75535-2019
De Papemuslaan 2, plaatsen dakkapel (voorzijde) (17/10/2019) 83904-2019
Casembrootstraat 33, realiseren dakopbouw
(achterzijde) (18/10/2019) 86186-2019

Kennemermeer 25, tijdelijk (5 jaar) plaatsen paviljoen, container, overkapping, windscherm (18/10/2019) 41240-2019
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 A, legaliseren woning
(15/10/2019) 55351-2019
Geweigerde omgevingsvergunningen –
in heroverweging
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning in heroverweging geweigerd voor:
IJmuiden
Kennemerlaan 35A, bouwen dakopbouw en
dakterras (16/10/2019) 63008-2019
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen 6 weken na
verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending
van het beroepschrift per post moet u het
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beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is dan bovendien
noodzakelijk dat het niet later dan een week
na afloop van de termijn bij de rechtbank
is ontvangen. Het beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk dient
u een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat u ook beroep heeft ingesteld.
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Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV
artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een ontheffing verleend voor:
IJmuiden
Noorderbuitenkanaal, vervangen Lichterinstallatie, planning: op 10 dagen tussen 11
november 2019 en 15 december 2019 tussen
06.00 en 22.00 uur, Locatie: Noorderbuitenkanaal (27/08/2019) 72802-2019
Van rechtswege vervallen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft standplaatsvergunning van rechtswege laten vervallen voor:
Santpoort-Noord
Verkoop vis en visgerelateerde producten,
locatie: Burgemeester Weertplantsoen /
hoek Hagelingerweg (15/10/2019) 884422019

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor de
volgende percelen:
• Pleiadenplantsoen 14, 1973 BV
• IJMUIDEN
• Zeewijkplein 212, 1974 PJ IJMUIDEN

• Hadleystraat 11, 1973 PG IJMUIDEN
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-

nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-

Ontwerpbestemmingsplan parapluplan woningsplitsing,
kamerverhuur en short stay ter inzage
Aankondiging
Burgemeester en wethouders zijn van plan
de gemeenteraad voor te stellen het paraplubestemmingsplan “Woningsplitsing, kamerverhuur en short stay” vast te stellen.
Aanleiding
Het bestemmingsplan heeft tot doel de verdere groei van kamerverhuur, het opsplitsen van woningen, short stay, hotel, bed and
breakfast en het bedrijfsmatig verstrekken
van logies tegen te gaan. Bij omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken,
mits wordt voldaan aan de Huisvestingsverordening 2017, de beleidsregel gebruik
onzelfstandige woonruimte Velsen 2016, de
beleidsregel Short Stay Velsen 2017 en de
beleidsnotitie Bed & Breakfast.
Ligging plangebied
Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op de volgende bestemmingsplannen:
- KPN-locatie
- Spaarnwoude
- Velsen-Noord
- De Biezen
- De Leck en De Bergen
- Zeezicht
- Bedrijventerrein Velserbroek

-

Oud IJmuiden West
President Steynstraat
Driehuis en Velsen-Zuid
IJmuiden Centrum
IJmuiden West
Keetberglaan
Binnenhaven

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van
“zienswijze paraplubestemmingsplan Woningsplitsing, zaaknummer 72806-2019”.
Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke
postadres aan te geven.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Bethlehem,
telefoonnummer 0255-567200.

bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van Velsen.

gezien bij het Klant Contact Centrum, gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie
van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.

Plan inzien
Het
ontwerpbestemmingsplan
(idn:
NL.IMRO.0453.BP0000ANTISPLITWO1O001) ligt met ingang van 25 oktober 2019
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmuiden.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontwerpbestemmingsplan
Dit doet u door een brief te richten aan:
Gemeenteraad van Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
•

een parkeerplaats aan de Wulverderlaan op het wegvak tussen de Kruidbergerweg en de Cotélaan aan te wijzen als
algemene gehandicaptenparkeerplaats,
door middel van het plaatsen van bord
E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop het
besluit elektronisch is bekend gemaakt in
de digitale Staatscourant, schriftelijk (post-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden in-

