Infopagina
8 januari 2014

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Nieuwjaarsreceptie Velsen 2015

Burgemeester wijst op belang van samenwerking
Een Romeinse aftrap, een krachtige toespraak van burgemeester Weerwind, everzwijn, olijven
en druiven op de schalen en een
fraai muzikaal optreden van harpiste Andrea Voets. En niet te
vergeten de beste wensen voor
iedereen. Dat waren de ingredienten van de Nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Velsen.

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Velsen op maandag 5 januari 2015 werd druk bezocht. De receptie werd ingeluid door een toespraak van Tacitus. De Romeinse
geschiedschrijver Tacitus opende
met zijn toespraak officieel het Romeinenjaar 2015 (MMXV). Deze rol
werd vertolkt door Paul Karremans
van de Stichting Romeinen in Velsen. In 2015 is het namelijk 2000
jaar geleden dat de Romeinen in
Velsen neerstreken. Vandaar dat dit
jaar Romeinse accenten de Velsense
evenementen zullen opsieren. Tenslotte dankte hij met een knipoog de
inwoners voor de trouwe afdracht
van belastingen aan keizer Tiberius.
Samenwerking
Later nam Franc Weerwind het
woord. Onze burgemeester wees
op het belang van de samenwerking. Succes maak je niet alleen.

Gemeente, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Velsen hebben elkaar nodig om de doelen te bereiken. Raadsleden, college van burgemeester en

wethouders en ambtenaren zijn niet
van een andere mensensoort. De gemeente denkt mee en is ondersteunend als het gaat om plannen en investeringen. Samen staan we sterk.

De aanwezigen genoten zichtbaar
van de toespraken, de Romeinse gezelligheid en het muzikale optreden.
Opgetogen keerden ze huiswaarts.
(foto: Reinder Weidijk)

Vragen over veranderingen in de zorg? Kom langs!
Hebt u vragen over de veranderingen in de zorg? Wethouders Baerveldt, Verkaik en Te Beest staan in januari 2015 bij een informatiekraam op de weekmarkt in Santpoort-Noord (16 jan.’15) en in IJmuiden (29 jan. ’15). Daarnaast staat vrijdagochtend 9 januari as. een
informatiekraam bij de DekaMarkt in Velsen-Noord. Bij de informatiekraam kunt u uw vragen stellen en informatie krijgen over de
zorg-, werk- en inkomenstaken die de gemeente overneemt van het
Rijk.

Hulp en ondersteuning dichtbij. Dat wil de gemeente bereiken. Des te
meer reden voor de betrokken wethouders Annette Baerveldt (Jeugdbeleid), Arjen Verkaik (Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid) en Robert
te Beest (Wet Maatschappelijke Dienstverlening) om de straat op te gaan
vragen te beantwoorden en met u in gesprek te gaan.
Vragen beantwoorden maar ook ophalen is het doel. Er zijn ook medewerkers van de gemeente en het Sociaal Wijkteam bij, allemaal deskundigen die goed op de hoogte zijn van de veranderingen.

Informatiekraam
Er is veel veranderd in de wetgeving, maar mensen die hulp nodig hebben blijven dit krijgen. In 2015 gaat de gemeente vooral met mensen in
gesprek. Voor iedereen die vragen heeft over de veranderingen in de zorg
en een informatiekraam wil bezoeken, kan dit doen op:
Vrijdag 9 januari
09.00 – 13.00 uur Dekamarkt Velsen-Noord
Vrijdag 16 januari
09.00 – 13.00 uur weekmarkt Santpoort-Noord
Donderdag 29 januari 09.00 – 13.00 uur weekmarkt IJmuiden
Zorgloket
Iedereen die vragen heeft en niet in de gelegenheid is een informatiekraam te bezoeken, kan toch bij de gemeente terecht. Dit kan door te bellen naar 140255, via de website www.velsen.nl of langs te gaan bij het
zorgloket in het gemeentehuis, dat open is tot 15 januari. U kunt terecht
van maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur ’s morgens en
tussen 2 en 4 uur ’s middags. Op deze uren is er een balie speciaal voor
gereserveerd, maar u kunt ook op alle andere openingsuren van het gemeentehuis terecht.
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Koninklijke Onderscheiding voor de heer Cor Oudendijk
Afgelopen maandag heeft de heer
Cor Oudendijk uit Velsen-Zuid uit
handen van burgemeester Franc
Weerwind een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij is Ridder
in de Orde van Oranje Nassau geworden. De uitreiking vond plaats
tijdens de nieuwjaarsreceptie bij
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Dat was tevens het moment waarop ‘de rots
in de branding’ afscheid nam van
de KNRM.

De heer Oudendijk heeft vanuit zijn
achtergrond als ervaren zeeman,
bergingsinspecteur en havenmeester van Amsterdam veel bijgedragen op het gebied van goed zeemanschap, eigen veiligheid en opleiding
van bemanningsleden. Ook heeft de
heer Oudendijk vanuit zijn nautische netwerk veel contacten aangeboord in het belang van de KNRM en
het reddingstation IJmuiden.

Sinds 1994 was hij lid van de plaatselijke commissie van het reddingstation IJmuiden, die verantwoordelijk
is voor de operationele gereedheid,
degelijk reddingmateriaal en goed
getrainde vrijwillige bemanning. De
heer Oudendijk werd in 2012 secretaris van het reddingstation IJmuiden. In die functie was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang
van zaken binnen het reddingstation
en voor de contacten met het hoofdkantoor.
Reddingsacties
In de periode waarin hij deel uitmaakte van de plaatselijke commissie zijn 764 acties uitgevoerd, waarbij 1217 mensen veilig aan wal werden geholpen en 18 dieren. Ook al
maakte de heer Oudendijk geen deel
uit van de bemanning, hij schuwde
niet om zelf ook aan acties deel te nemen. Hij heeft overigens zijn onder-

scheiding niet alleen te danken aan
genoemde werkzaamheden voor de
KNRM, maar ook voor zijn diensten
als voorzitter van de Vereniging van
Havenmeesters in Nederland en bestuurslid Stichting Sail Amsterdam.

Op de foto van Reinder Weidijk
staan van links naar rechts echtgenote Hilda Oudendijk, dochter Sophie, de heer Cor Oudendijk en burgemeester Franc Weerwind.

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.

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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 25
december 2014 tot en met 2 januari 2015 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
Platanenstraat
50,
vervangende nieuwbouw Vellesan College
(30/12/2014) w14.000633;
Nachtegaallaan 15, plaatsen dakopbouw (31/12/2014) w14.000641;

Pres. Steynstraat ong., oprichten 4 grondgebonden woningen
(30/12/2014) w14.000636;
Zeewijkplein ong., herontwikkelen winkelcentrum Zeewijkplein
(25/12/2014) w14.000631;
Planetenweg ong., plaatsen bouwbord
(reclame)(29/12/2014)
w14.000630.
Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 4, oprichten berging
(30/12/2014) w14.000637.

Velsen-Zuid
Park Velserbeek ong., oprichten overkapping (30/12/2014) w14.000634.
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 6, kappen 2
bomen (30/12/2014) w14.000635;
Bloemendaalsestraatweg 92, wijzigen bestemming bedrijf naar wonen
(30/12/2014) w14.000639;
Kopslaan 3, vergroten woning
(02/01/2015) 33-2015.
Velserbroek
Rijksweg 287, aanpassen gevelreclame en terreinmeubilair (30/12/2014)
w14.000640.

Velsen-Noord
Geen mededelingen.
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.
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Aanvragen (vervolg)
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben op grond van artikel
3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbin-

nen zij op de volgende aanvra(a)g(en)
dienen te beslissen verlengd met zes
weken:

IJmuiden
Breesaapstraat 54, wijzigen functie en gevelopeningen begane grond
(12/11/2014) w14.000562.

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.

(30/12/2014) w14.000600.

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 NoordHolland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Moerbergplantsoen ong., kappen
boom (30/12/2014) w14.000488;
Edisonstraat 14, wijzigen sportschool
in
2
appartementen
(02/01/2015) w14.000583;
Dolfijnstraat 208, plaatsen dakkapel
(voorgevel)(30/12/2014)
w14.000594;
Saturnusstraat 19, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel)

Re-enactment, 5 en 6 april 2015,
Forteiland IJmuiden (05/01/ 2015)
u14.012138;
AGU Mountainbikerace Egmondpier-Egmond, 10 januari 2015,
strand Velsen Noord (06/01/2015)
u14.012826.

Driehuis
Geen mededelingen.
Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Gildenlaan 48, plaatsen dakkapel
(02/01/2015) w14.000587.
Velserbroek
Geen mededelingen.
Evenementen artikel 2:17 APV
NK Kitebuggy, 11 en 12 april 2015,
Strand IJmuiderslag zone 3 IJmuiden (05/01/ 2015) u14.012232;

APV artikel 5:18
Vergunningverlening tijdelijke informatiekraam aan de Wijkerstraatweg 133-135 nabij de Dekamarkt in Velsen-Noord op vrijdag
9 januari 2014 van 09.00-13.00 uur.
u14.012857, verzonden 31 december
2014.
De gemeente krijgt nieuwe taken
en verantwoordelijkheden. Wethouders en medewerkers van de gemeente Velsen doen hun best om inwoners daarover zo goed mogelijk te
informeren. Ze realiseren zich dat er
toch nog vragen zullen zijn.

Beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer woonachtig
zijn, op het adres waar zij in de basisregistratie personen van de gemeente Velsen staan ingeschreven.

Hun persoonslijst zal daarom worden opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Awale, A.H.
Blanken, K.R.R.
Bos, I.N.
Broekema, L.
Chudziak, K.J.
Demir, Ş.
Gamparidis, M.
Gwiżdż, R.K.
Gwiżdż, T.
Hanyu, M.
Harfst, H.A.
Harfst, R.
Hristov, I.

geb. 12-08-1971
geb. 29-09-1986
geb. 08-06-1974
geb. 01-10-1954
geb. 16-11-1988
geb. 29-10-1962
geb. 23-02-1994
geb. 23-01-1981
geb. 04-05-1980
geb. 17-08-1981
geb. 06-09-1967
geb. 24-02-1988
geb. 05-10-1977

Hussein Nur Mohammud
Ivanova, A.S.
Koeleveld, M.
Matthaei, W.
Ochtera, J.M.
Pastwa, K.
Przygoda, M.B.
Šebková, Z.
Tepe, Z.A.
Todorov, H.E.
Wildeboer, M.M.
Witschge, K.A.

geb. 00-00-1987
geb. 16-05-1971
geb. 10-09-1991
geb. 13-09-1955
geb. 14-10-1962
geb. 09-11-1986
geb. 04-11-1996
geb. 22-11-1989
geb. 28-09-1977
geb. 24-01-1994
geb. 08-02-1966
geb. 15-11-1975

Voor informatie kunt u terecht bij de Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255) 567200.
Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt,
schriftelijk (Postbus 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.

