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Felle brand verwoest 
buurtcentrum De Mel
In Velsen-Noord begon het nieu-
we jaar niet goed. Op zondag 1 ja-
nuari 2012 brandde buurtcen-
trum De Mel af. Het pand was 
niet te redden. Alle betrokken in-
stanties werken hard aan een op-
lossing voor de activiteiten die 
in De Mel plaatsvonden. 

In de ochtend van zondag 1 januari 
2012 heeft een grote brand gewoed 
in buurtcentrum De Mel in Velsen-
Noord. Er zijn geen slachtoffers ge-
vallen. In verband met de hevige 
rookontwikkeling moesten bewo-
ners van ruim 50 woningen hun huis 
tijdelijk verlaten. Ze zijn opgevangen 

in wijksteunpunt Watervliet. De die-
ren van de naast gelegen kinderboer-
derij zijn ook in veiligheid gesteld.

De oorzaak van de brand is nog niet 
bekend. Bij de brand zijn geen ge-
vaarlijke stoffen vrijgekomen.  
Alle betrokken instanties doen er, in 
goed onderling overleg, alles aan om 
een oplossing te vinden voor de acti-
viteiten die in de Mel plaatsvonden.

Actuele informatie over de afwikke-
ling wordt gepubliceerd op de websi-
te van de gemeente Velsen, www.vel-
sen.nl. (foto: Ko van Leeuwen)

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd 
om verbrand te worden. El-
ke ingeleverde boom is 50 
eurocent waard. De inlever-
plekken staan hieronder. Op 
11 januari is de kerstboom-
verbranding aan de Heeren-
duinweg in IJmuiden en de 
Hagelingerweg in Santpoort-
Noord. 

Inleveren: wanneer, hoe laat 
en waar?
• Woensdag 11 januari: IJmui-

den, Kennemerplein, Plein 
1945 en Canopusplein van 
13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 11 januari: IJmui-
den, Heerenduinweg brand-
plaats van 13.00 tot 19.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Velsen-
Noord: Stratingplantsoen en 
Wijkerstraatweg, van 13.00 tot 
16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Velser-
broek: Vestingplein van 13.00 
tot 17.00 uur

• Woensdag 11 januari: Velsen-
Zuid: voor de brandweerkazer-
ne van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Drie-
huis: Driehuizerkerkweg naast 
de kerk van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Zuid: naast het station 
van 13.00 tot 16.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Noord: Hagelingerweg 

/Burgemeester Weertplant-
soen van 13.00 tot 16.00 uur 

• Woensdag 11 januari: Sant-
poort-Noord: Hagelingerweg 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 
uur

Inleverplekken
Driehuis: Driehuizerkerkweg 
(naast de kerk). 
IJmuiden: parkeerplaats Kenne-
merplein, Plein 1945, Canopus-
plein en  Heerenduinweg brand-
plaats. 
Santpoort-Noord: Hagelinger-
weg / Burgemeester Weertplant-
soen en Hagelingerweg brand-
plaats.
Santpoort-Zuid: Naast het stati-
on.
Velsen-Noord: Stratingplant-
soen / Wijkerstraatweg. 
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 11 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op woensdag 11 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelin-
gerweg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 14 januari 2012 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die ’s 
morgens vóór half acht bij de on-
dergrondse ophaallokaties lig-
gen of op de plek waar de grijze en 
groene afvalbakken horen te staan.

Verbouwing zwembad
De Heerenduinen
Op maandag 9 januari 2012 
wordt gestart met verbouwings-
werkzaamheden van zwembad 
De Heerenduinen. Er worden 
diverse zaken aangepakt, zoals 
kleedruimtes voor het buiten-
bad, een damesgarderobe voor 
het personeel en een verbin-
ding vanuit de receptie naar het 
buitenbad. Ook de receptieba-
lie wordt aangepast. Medio april 
moet het werk klaar zijn. 

De werkzaamheden zullen onder 
andere bestaan uit het vergroten 

van de kleedkamer en de garderobe 
voor de dames. Daarnaast krijgt het 
buitenbad een nieuwe kleedaccom-
modatie.

Tegelijkertijd met deze nieuwbouw 
en verbouw wordt de receptiebalie 
aangepast aan de ergonomische ei-
sen van deze tijd. Ook komt er een 
tweede verkooppunt voor het bui-
tenbad en voor tijden van grote 
drukte. 

Als alles volgens planning verloopt 
is alle werk medio april klaar.

Duurzaamheidskrant
Maandag 9 of dinsdag 10 janu-
ari valt bij alle Velsenaren de 
Duurzaamheidskrant van de 
gemeente Velsen op de mat. 

De fractievoorzitter van D66 Henk 
Wijkhuijsen won vorige jaar een 
prijs bij de firma ETT. Deze prijs 
gaf hem en de gemeente Velsen de 
gelegenheid om u als inwoner gra-
tis te informeren over de projecten 
op het gebied van duurzaamheid in 
onze gemeente.

Mocht u de krant niet gekregen 
hebben, dan kunt u vanaf 11 januari 
2012 bellen met het Klantcontact-
centrum (KCC) van de gemeente Velsen, telefoon 0255-567200.
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Vuurwerkopruimactie
Burgemeester Franc Weerwind neemt - in gezelschap van de wethouder 
Wim Westerman - de eerste vuilniszak met vuurwerkafval in ontvangst. De 
actie is een initiatief van McDonalds Santpoort-Noord, Politie Kennemer-
land, HCV Inzameling en Tuinsuper de Vuurwerkwinkel. De initiatiefne-
mers hopen dit jaar circa 5 kuub afval op te halen. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe regels voor
Wet werk en bijstand
Op 1 januari 2012 is de Wet werk 
en bijstand (Wwb) flink aange-
past. Zowel cliënten die al bij So-
ciale Zaken bekend zijn als an-
dere burgers kunnen hiermee 
te maken krijgen. Hieronder in 
het kort de belangrijkste veran-
deringen, bedoeld om mensen 
met een uitkering te stimuleren 
(weer) aan de slag te gaan.

De meest ingrijpende wijziging is 
de zogenaamde huishoudtoets. Die 
houdt in dat het gehele gezinsinko-
men meetelt als wordt bepaald of ie-
mand recht heeft op bijstand. Niet 
alleen het eigen inkomen en dat van 
de partner tellen mee, maar ook de 
inkomsten van de meerderjarige 
kinderen.

Voor jongeren tot 27 jaar komt er 
een inspanningsplicht. Als zij zich 

melden voor een uitkering moe-
ten ze eerst vier weken op zoek naar 
werk of proberen terug naar school 
te gaan.

Andere maatregelen gaan over de te-
genprestatie naar vermogen (kort-
durende werkzaamheden die nut-
tig zijn voor de samenleving), de ver-
blijfsduur in het buitenland (maxi-
maal vier weken per jaar) en maatre-
gelen voor alleenstaande ouders.

De manier waarop u zich voor werk 
en inkomen moet melden, blijft het-
zelfde.

De landelijke overheid heeft de ver-
anderingen in de Wet werk en bij-
stand (Wwb) aangenomen; de ge-
meenten moeten ze uitvoeren. De 
belangrijkste veranderingen staan 
op www.velsen.nl.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en 
Uitvoering (Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 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 elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Bekendmaking 
vaststelling
bodemagenda

Het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maakt het volgende bekend:

Ontwerpbesluit vaststelling bodemagenda

Het college is voornemens een bodemagenda vast te 
stellen. Hiertoe heeft zij een ontwerp opgesteld.
· De bodemagenda 2011-2016 gemeente Velsen. 

Zienswijzen
Tot 17 februari 2012 kan eenieder schriftelijk of 
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij het 
college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen. 

Inzage
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking heb-
bende stukken ligt van 6 januari tot 17 februari 2012 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis en bij de 
Milieudienst IJmond.

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. 
e-mail: info@milieudienst-ijmond.nl. 

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 24 tot en met 
30 december 2011 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000774   Hoofdstraat 74 Santpoort-Noord 
het veranderen en vergroten van de 
1e verdieping (27/12/2011)

w11.000775   Hagelingerweg 28 Santpoort-Noord
het vergroten van een supermarkt en 

het gedeeltelijk slopen van een loods
(27/12/2011)

w11.000776   Kieftendellaan 48 Santpoort-Noord
het verhogen van de kapconstructie
(27/12/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000652  Cypressenstraat 43 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(12/10/2011)

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders 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 voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat 
de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende bouwvergunning

BP-151-2010  De Ruyterstraat 76 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw en 
het wijzigen van een erker 
(02/01/2012)

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure

i10.008477   Pleiadenplantsoen ong. IJmuiden
het oprichten van 28 woningen 
(29/12/2011)

w11.000638   Louise de Colignylaan 19
Santpoort-Zuid
het verbouwen van een woning, 
het kappen van 1 eik en het slopen 
van de erker/deel van het dakvlak 
(27/12/2011)

w11.000708   Ahornstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(02/01/2012)

w11.000715   Koningsplein 20 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(02/01/2012)

w11.000721   Minister van Houtenlaan 16 
Velsen-Zuid
het kappen van een boom (27/12/2011)

w11.000722   Hofdijklaan 84 Driehuis
het kappen van een boom (27/12/2011)

w11.000726   Gurvenlaan 11 IJmuiden
het kappen van een boom (27/12/2011)

w11.000730   Kluut 25 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een 
woning (27/12/2011)

w11.000732   Wolff  en Dekenlaan 9 Driehuis
het kappen van een boom (27/12/2011)

w11.000742   Willem de Zwijgerlaan 38
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (noodkap) 
(27/12/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunningen verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i11.010784   Velserduinplein IJmuiden
Koff erbakmarkt op 15 april 2012, 
20 mei 2012, 17 juni 2012, 15 juli 
2012, 19 augustus 2012, 16 september 
2012, 21 oktober 2012, ( 27/12/2011)

i11.012297  Strand IJmuiden aan Zee (Zone 3)
NK Kitebuggy op 24 en 25 maart 
2012 en 12 en 13 mei 2012, 
(28/12/2011)

i11.010308  Grasveld aan de Grote Hout of 
Koningsweg Velsen-Noord
Circus Sijm op 10 en 11 augustus 
2012, (30/12/2011)

i 11.010787  Vestingplein Velserbroek
Circus Sijm op 10 en 11 maart 2012, 
(30/12/2011)




