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Nieuwjaarsreceptie 2014

U bent van 
harte welkom

Het gemeentebestuur van Velsen wenst u een 
goede gezondheid in 2014

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaars-
wensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u 
hierbij van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie.

Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2014 van 
17.00 tot 19.30 uur in de Stadsschouwburg Velsen, 
Groeneweg 71 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 
persoonlijke uitnodigingen te versturen. Deze publicatie 
komt daarvoor in de plaats.

Nieuwe medewerkers Handhaving
De gemeente Velsen huurt vanaf januari 
2014 een aantal nieuwe handhavers in voor 
het team Toezicht & Handhaving. Ze dragen 
een ander uniform, maar zijn volledig be-
voegd.

Vanaf januari 2014 huurt het team Toezicht & 

Handhaving van de gemeente Velsen een aantal 
extra handhavers in. 

Het team zorgt ervoor dat overlast op straat 
binnen de perken blijft – overlast door hon-
den, dumpingen van afval en hinderlijk ge-
drag. 

De ingehuurde collega’s krijgen voorlopig een 
ander uniform. Als ze in dienst komen van Vel-
sen krijgen ze het uniform dat daarbij past. U 
kunt als burger de komende tijd dus worden 
aangesproken door handhavers die er iets an-
ders uitzien dan u gewend bent. Toch zijn ze 
volledig bevoegd voor hun werk. 

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de kerst-
bomen weer bij de gemeente wor-
den ingeleverd om verbrand te 
worden. Elke ingeleverde boom is 
50 eurocent waard. De inleverplek-
ken staan hieronder. Op 8 janua-
ri is de kerstboomverbranding aan 
de Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Woensdag 8 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Cano-
pusplein  van 13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Velsen-Noord, 
Stratingplantsoen van 13.00  tot 
16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 uur

• Woensdag 8 januari: Velsen-Zuid 
voor de Brandweer kazerne van 
13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Driehuis Drie-
huizerkerkweg naast de kerk van 
13.00 tot 16.00 uur

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 tot 
16.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg / Burge-
meester Weertplantsoen van 13.00 
tot 16.00 uur 

• Woensdag 8 januari: Santpoort-

Noord Hagelingerweg / Biezenweg 
brandplaats van 13.00 tot 19.00 uur

Inleverplekken
Driehuis:  Driehuizerkerkweg (naast 
de kerk).
IJmuiden: parkeerplaats Kennemer-
plein, Plein 1940-1945, Canopusplein 
en Heerenduinweg brandplaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen en 
Hagelingerweg / Biezenweg brand-
plaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station. 
Velsen-Noord: Stratingplantsoen.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Kerstboomverbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur 
aan de Heerenduinweg in IJmuiden 
en op woensdag 8 januari om 18.30 
uur aan de Hagelingerweg tegenover 
de tuincentra. De Heerenduinweg 
wordt tijdens de kerstboomverbran-
ding afgesloten, dit om de mensen 
veilig over te laten steken en het ver-
keer geen hinder heeft van de rook-
ontwikkeling.

Niet verbranden?
Op zaterdag 11 januari 2014 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die ’s mor-
gens vóór half 8 bij de ondergrond-
se ophaallocaties liggen of op de plek 
waar de grijze en groene afvalbakken 
horen te staan.
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Nieuwe tarieven gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente heeft de tarieven en algemene voorwaarden van de ge-
meentelijke sportaccommodaties voor 2014 vastgesteld. Er zijn drie 
regelingen: de Regeling sportterreinen 2014-2015; de Regeling sport-
hallen en gymlokalen 2014-2015 en de Regeling zwembad De Heeren-
duinen 2014.

Overzicht  van de meest gangbare tarieven (type- en drukfouten voorbehou-
den):

Zwembad De Heerenduinen m.i.v. 1 januari 2014
 Losse baden:
- Kinderen 0 en 1 jaar  gratis
- 16 jaar en ouder  € 5,00
- Onder 16 jaar, 65 +  € 4,50
- Daluren  € 4,50
 Meerbadenkaarten:
- 10 baden- kaarten  (prijs van) 9 losse baden + 1 bad gratis
- 25 baden- kaarten  (prijs van) 20 losse baden + 5 baden gratis
- 50 baden- kaarten  (prijs van) 35 losse baden + 15 baden gratis
- 100 baden- kaarten  (prijs van) 60 losse baden + 40 baden gratis 
 Zwemles:
- Maandkaart kinderen 
 2x per week, 30 min./45 min.  € 45,00 / 67,50
- Maandkaart volwassenen 
 1x per week  € 36,50
- Instroomcursus weekend  € 79,00
- Losse les  € 10,50

Sportterreinen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Voetbalveld  €   3.811,00
- Kunstgrasveld voetbal  € 11.433,00
- Kunstgrasveld hockey  €   7.028,58
- Honk- softbalveld  €   3.048,00
- Korfbalveld  €   3.048,00
- Handbalveld  €   2.292,00
- Rugbyveld  €   3.048,00
- Atletiekcomplex  € 13.173,00

Sporthallen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014
- Plaatselijke sportverenigingen  vast gebruik, per uur € 42,85
- Competitie gebruik, per uur     € 57,00
- Overige gebruikers, per uur     € 47,00

Gymzalen 2014-2015 m.i.v. 1 juli 2014 
- Plaatselijke sportverenigingen 
 vast gebruik, per seizoen/uur     € 394,00
- Plaatselijke sportverenigingen losse uren   € 13,30
- Overige gebruikers vast gebruik, per seizoen/uur  € 484,00
- Overige gebruikers losse uren    € 18,50

De volledige regelingen zijn te vinden op de websites:
- www.velsen.nl : Bestuur& Organisatie>Beleid > Cultuur, Sport & Vrije Tijd 

> sportbeleid of via: Regelingen & Verordeningen (regelingenbank)
- www.sportloketvelsen.nl (sport & gemeente > sportaccommodaties in 

Velsen)
- www.zwembadvelsen.nl (algemeen > huisregels en regeling zwembad).

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over ver-
gunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, 
bureau discriminatiezaken, ondernemerslo-
ket, openbare ruimte, sociale zaken en nog 
veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over bestem-

mingsplannen, omgevingsvergunningen of vra-
gen die daarmee te maken hebben, kunt u een af-
spraak maken met één van de vakspecialisten 
via 14 0255.

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 tot 17.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-

lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Bur-
gemeester en Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendma-
kingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en 
verordeningen te publiceren in het elektronisch 
gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook 
gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jut-
ter en de Hofgeest.  Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl.

Bekendmakingen

22.500ste bezoeker
zwembad De Heerenduinen
In december waren Lisa en Anne de Boer de laatste in de reeks van 22.500ste 
bezoekers van zwembad De Heerenduinen. Een taart en tien vrijkaartjes 
voor het zwembad kregen zij als cadeau. Deze kaartjes komen goed van pas. 
Lisa en Anne hebben vrienden over uit Portugal en nu kunnen ze met elkaar 
heerlijk zwemmen. (foto: Gemeente Velsen)
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Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 20 
december 2013 tot en met 23 de-
cember 2013 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De da-
tum van ontvangst is tussen haak-
jes vermeld.

IJmuiden 
P.J. Troelstraweg 1, kappen 1 boom 

(23/12/2013) w13.000544
Trompstraat 166, dakopbouw 
(23/12/2013) w13.000549

Velsen-Zuid 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis

Nicolaas Beetslaan 3, kappen 2 bo-
men (23/12/2013); w13.000544

Velserbroek
Kaasmakerstraat ong., bouwen 
nieuw lokaalcentrum voor data en 
telecommunicatie (23/12/2013); 
w13.000545
Galle Promenade 37, samenvoegen 
winkels t.b.v. nieuwe supermarkt 
(23/12/2013); w13.000547

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, verplaatsen er-

fafscheiding (23/12/2013); 
w13.000548
Concordiastraat 84, vernieuwen 
zeekade Grote Hout (23/12/2013); 
w13.000546

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 

alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Badweg 38C rijksmonument, 
plaatsen container (23/12/2013) 
w13.000427;
Lariksstraat 2A, plaatsen aanbouw 
voorgevel (23/12/2013) w13.000449
Frans Naereboutstraat 14, wijzigen 
gebruik opslagruimte naar verkoop-
ruimte (23/12/2013); w13.000484
Oosterduinplein 15, plaatsen dak-
kapel voorgevel (23/12/2013); 
w13.000475
Engelmundusstraat 5, plaatsen dak-

opbouw (23/12/2013); w13.000476

Driehuis
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 165, vergroten be-
gane grond en eerste verdieping 
(20/12/2013); w13.000454;
Rijksweg 236, aanleggen paarden-
bak (20/12/2013); w13.000364

Santpoort-Zuid
Hendrik van der Graaflaan 6, le-
galiseren raamkozijn zijgevel 
(23/12/2013); w13.000455

Velsen-Zuid
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek
Botter 26, plaatsen twee dakkapellen 
voor- en achtergevel (23/12/2013); 

w13.000461
Hélène Mercierstraat 3, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (23/12/2013); 
w13.000495
De Zeiler 124, legaliseren contai-
nerberging en opslag haardhout 
(23/12/2013); w13.000467
De Zeiler 66, plaatsen erfafscheiding 
(23/12/2013); w13.000469

Geweigerde omgevingsvergun-
ning – reguliere prcedure
De Zeiler 104, legaliseren over-
kapping voortuin (23/12/2013); 
w13.000466

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen art. 2:17 APV  
Wandeltocht door Velsen, op 29 
maart 2014, 30 van Zandvoort 
(24/12//2013)  u13.011455.

Aanvragen

Besluiten




