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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

De brandweer Velsen is opgegaan in de
Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon: (023) 515 95 78 (of bgg (023) 515 95 00).
E-mail : gebruikinrichting@vrk.nl
 
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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Raadsplein 19 januari 2012
Raadsvergadering

Donderdag 19 januari 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
 - inspreken inwoners
 - vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
 -notulen raadsvergadering 1 december 2011
 -besluitenlijst raadsvergadering 1 december 2011
4 Afh andelen:
 Lijst van aan de raad gerichte brieven
 Besluitvorming
5 Verordening sportsubsidies
6 Bestemmingsplan Lange Nieuwstraat NW
7  Controleprotocol voor de accountantscontrole op 

de jaarrekening 2011
8  Groencompensatie Jongeren Ontmoetingsplek 

Valckenhoefl aan
9  Wijziging / aanpassing Parkeerverordening 1993 

(verordening op gebruik van parkeerplaatsen)
 Sluiting

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet 
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie 
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat 
kan ook via de mail naar griffi  er@velsen.nl, – dan 
wordt de reactie vóór de vergadering naar de raads-
leden doorgestuurd.

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm
 
Tevens treft u op de website en bij de receptie even-
als de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de 
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl 

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld 
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap mee-
geven aan de raadsleden. 
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen 
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of 
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden 
te brengen.

Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de 
mail (griffi  er@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de 
woensdag vóór de raadsvergadering.

Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onder-
werpen waar de raad over gaat of die relevant zijn 
voor de raad.

Raadsplein 26 januari 2012
Carrousel

Donderdag 26 januari 2012 vanaf 19.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Sessie 1
19.30 - 20.30 uur  Presentatie Visie op

Santpoort-Zuid

Commissieruimte 1
Sessie 2  
19.30 – 20.30 uur Toekomst begraafplaatsen

Raadzaal
Sessie 3
21.00 – 22.30 uur  Renovatie gebouw B van het 

stadhuis

Commissieruimte 2
Sessie 4
21.00 – 22.30 uur Nota Reserves en Voorzieningen

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 2 en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
25 januari 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e,
tel. (0255) 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan 
ook schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van 
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken 
bekijken via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal 
onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl 

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

 •  een parkeerplaats aan de Schiplaan te IJmuiden 
ter hoogte van huisnummer 2a op werkdagen
tussen 08.30 en 16.30 uur te bestemmen ten
behoeve van parkeren voor ‘Kiss & Ride’ door 
middel van het plaatsen van bord E04 en onder-
borden ‘Kiss & Ride’ en ‘ma t/m vr 08.30-16.30 
uur’, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht 
aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Nadere informatie

Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Mededelingen

Het College van burgemeester en wethouders heeft de 
volgende beleidsregels per 1 januari 2012 vastgesteld:

-  Beleidsregels voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige in een keuzesituatie gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels verzuim- en vergrijpboeten gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels gemeentelijke belastingen gemeente 
Velsen 2012 .

-  Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeente 
Velsen 2012.

-  Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-
belanghebbende in keuzesituatie gemeente 
Velsen 2012.

Alle beleidsregels  liggen kosteloos ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemde besluiten. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoonnummer
(0255) 567 322. 

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 7 januari tot 
en met 13 januari 2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene 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.

w12.000010  Sportlaan 7-0020 en Sportlaan 
7-0089 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een blokhut 
(09/01/2012)

w12.000011  Stelling 28 Velsen-Zuid
het inrichten van een tuin en het 
plaatsen van een garage (10/01/2012)

w12.000012  Van Wassenaerstraat 34 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(10/01/2012)

w12.000013  Zijkanaal B weg 10 Velsen-Zuid
het kappen van een kastanjeboom 
(12/01/2012)
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w12.000014  Genieweg 50 Velsen-Zuid
melding brandveilig gebruik 
(13/01/2012)

w12.000015  Eksterlaan ong. IJmuiden (t.o. nr. 9)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000016  Rijnstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 59)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000017  Stokmanplantsoen ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 9)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000018   De Rijpstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 15)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000019   Evertsenstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 23)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000020  Heerenduinweg ong. IJmuiden (bij 
ingang Natuurmonumenten)
het kappen van een boom (13/01/2012)

w12.000021  Platanenstraat ong. IJmuiden (t.o. nr. 50)
het kappen van 1 linde (13/01/2012)

w12.000022  IJmuiderstraatweg ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 29)
het kappen van 1 wilg (13/01/2012)

w12.000023  Eenhoornstraat ong. IJmuiden
(t.o. nr. 115)
het kappen van 1 iep (13/01/2012)

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 aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000729  Heerenduinweg/IJmuiderslag ong. 
IJmuiden
het verplaatsen van een kunstwerk 
(25/11/2011)

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 aange-
vraagd, 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 omgevingsvergunningen -

reguliere procedure

w11.000620  Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een 
berging/garage (27/12/2011)

w11.000643  Wijnoldy Danielslaan 22 Santpoort-
Zuid
het veranderen en vergroten van een 
woning (13/01/2012)

w11.000685  Van Ostadestraat 93 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel 
(10/01/2011)

w11.000718  Cruiseboulevard ong. IJmuiden
het oprichten van een cruiseterminal 
(10/01/2012)

w11.000724  Halkade 9 IJmuiden
het toevoegen van kelderruimte aan 
een bestaand gebouw (12/01/2012)

w11.000728  Herculesstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(30/12/2011)

w11.000731  Driehuizerkerweg 121 Driehuis
het plaatsen van een stalen balk 
in de basisschool De Toermalijn 
(11/01/2012)

w11.000733  Gerard Doustraat 5 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(02/01/2012)

w11.000738  Hagelingerweg 162 Santpoort-Noord
het kappen van 2 bomen (11/01/2012)

w11.000739  Tjotter 30 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (11/01/2012)

w11.000743  Rijksweg 396 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(12/01/2012)

w11.000745  Duin en Kruidbergerweg 60 
Santpoort-Noord
het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (16/01/2012)
w11.000766  Alexander Bellstraat 30 IJmuiden

het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel)(30/12/2011)

Evenementen

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

i11.005933  Plein 1945 IJmuiden
diverse markten op 14 april 2012, 
19 mei 2012, 30 juni 2012, 14 juli 
2012, 25 augustus 2012 en
22 september 2012 (16/01/2012)

Verwijdering Landelijk Register
Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinder-
opvang maken burgemeester en wethouders van
Velsen bekend dat uit het Landelijk Register
Kinderopvang de volgende voorziening voor 
gastouderopvang is verwijderd per:

-  1 december 2011, mevrouw C. van Dam,
Velserdijk 6 Velsen-Zuid, 
registratienummer 765426651;

-  1 januari 2012, de heer D.O. Dijksma,
H. Reptonstraat 27 Velserbroek,
registratienummer 160461765;  

-  1 januari 2012, mevrouw A.M. Stecher-van Pel,
Bellatrixstraat 49 IJmuiden, 
registratienummer 185348658; 

-  1 januari 2012, de heer G. Olthof,
Lange Sloot 33 Velserbroek, 
registratienummer 173699911; 

-  1 januari 2012, mevrouw C.M. Jantjes- Portegijs,  
Pegasusstraat 6 IJmuiden,
registratienummer 171267023;

-  1 januari 2012,  P.C. van Leeuwen,
Homburgstraat 26 rood IJmuiden,
registratienummer 237197613;

-  1 januari 2012, mevrouw J.C.M. Hesp,
Radboudstraat 30 Haarlem,
registratienummer 123664329; 

-  6 januari 2012, mevrouw A.M.L. Hofl and-Pirovano, 
Voorplaats 8a Santpoort-Noord,
registratienummer 112795626.

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS
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