
Infopagina

26 januari 2012 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

 

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2011?
De gemeente Velsen vraagt ieder-
een om kandidaten voor te dragen 
voor de titel van Velsense Sport-
man, Sportvrouw, Sportploeg, Ta-
lent (tot 18 jaar), Master (vanaf 40 
jaar) en Gehandicapte Sporter van 
het jaar 2011.

Bent u of kent u iemand die - of een 
team - aan onderstaande voorwaarden 
voldoet? Neem dan vóór 20 februari 
2012 contact op met Simon de Weers 
van afdeling Sportzaken van de ge-
meente Velsen via 0255-567200 of e-
mail sweers@velsen.nl

Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere 
sporters in het zonnetje gezet. Wie een 
kandidaat weet, mag hem of haar of een 
heel team voordragen. Er zijn zes cate-
gorieën: sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, talent, master en gehandicapte 
sporter. Een deskundige jury bepaalt 
wie de winnaars zijn. De prijsuitrei-
king vindt plaats op vrijdag 30 maart 
a.s. in het Witte Theater in IJmuiden. 
De presentatie van het Sportgala is in 
handen van Frank Snoeks, sportver-
slaggever bij Studio Sport.

In aanmerking komen:
• De individuele sporters die lid zijn 

van een Velsense vereniging; dat mag 
een niet-Velsenaar zijn die lid is van 
een Velsense vereniging; een Velse-
naar die lid is van een niet-Velsense 
vereniging.

• Teamsporters die uit Velsen komen 
en lid zijn van een team dat niet uit 
Velsen komt; de sporter wordt dan 

individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens team 

is inclusief alle niet-Velsense leden.
 
Wanneer kom je in aanmerking voor 
een nominatie?

a) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een Nederlands kam-
pioenschap van een toernooi of 
wedstrijdenreeks.

b) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een Europees kampi-
oenschap.

c) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een Wereldkampioen-
schap.

d) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een Wereldbekerwed-
strijd.

e) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een Europacupwed-
strijd.

f ) Als je eerste, tweede of derde bent 
geworden bij een wedstrijd van ver-
gelijkbaar niveau als de punten on-
der b) tot en met e).

g) Een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen van een officiële sport-
bond.

h) Een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen tijdens een internationaal 
toernooi.

Nominaties moeten vóór 20 februa-
ri 2012 worden doorgegeven aan Si-
mon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen, Postbus 465, 1970 
AL in IJmuiden, via telefoonnummer 
0255-567200 of e-mail sweers@vel-
sen.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Resultaten onderzoek Burgerpanel

Bibliotheek op goede weg
De huidige klanten zijn tevre-
den met het aanbod van boe-
ken, overige media en activi-
teiten. Daarnaast is er bij be-
staande en potentiële nieuwe 
leden duidelijk behoefte aan 
nieuwe diensten. Dit zijn en-
kele uitkomsten uit het on-
derzoek dat is gehouden onder 
het Burgerpanel Velsen over 
de dienstverlening van Biblio-
theek Velsen.  

Het gemiddelde rapportcijfer 
voor Bibliotheek Velsen is een 7,8. 
Een ruime meerderheid (91%) 
is (zeer) tevreden over de klant-
vriendelijkheid van het perso-
neel. Als mogelijke nieuwe vor-

men van dienstverlening zouden 
ondersteuning van het onderwijs, 
het aanbieden van een betaalde 
bezorgdienst èn een nieuwscafé 
goed scoren. In het kader van een 
mogelijke verzelfstandiging zijn 
er vragen gesteld over de hoog-
te van de contributie en of de bi-
bliotheek zich wel of niet mag la-
ten sponsoren. 93% van de onder-
vraagden heeft hier geen bezwaar 
tegen.

In totaal hebben 1576 inwoners 
de vragenlijst ingevuld wat een 
netto-response is van 70%. Het 
complete rapport is terug te lezen 
op www.velsen.nl en  www.biblio-
theekvelsen.nl.

Creatieve bijeenkomsten 
HOV-Velsen
Op 11 en 18 januari 2012 zijn er 
twee informatiebijeenkomsten 
geweest waar bewoners zich 
konden laten informeren en  re-
ageren op delen van het totale 
ontwerp van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer tracé tussen 
Haarlem en IJmuiden aan Zee. 
Deze plannen werden gepresen-
teerd door de gemeente Velsen 
en de provincie Noord-Holland.

Santpoort-Noord – deelplan 1
Op 11 januari waren ongeveer 100 
mensen aanwezig bij café De Wil-
deman in Santpoort-Noord waar 
het plan gepresenteerd werd tus-
sen de N208 en de Broekbergen-
laan. Uit de vragen kwam werd dui-
delijk dat mensen niet bekend wa-
ren met het proces tot nu toe of het 
hier niet mee eens waren. Maar ook 
werden alternatieve plannen gepre-
senteerd waarbij de herinrichting 
van het gehele gebied langs een deel 
van de Hoofdstraat meegenomen 
werd. Over verder te praten over de-
ze alternatieve plannen heeft de ge-
meente de Harddraverijvereniging 
Santpoort, het wijkplatform Sant-
poort-Noord, de Stichting Sant-
poort en de Ondernemers- en win-
keliersvereniging Santpoort-Noord 
uitgenodigd.

Velsen-Zuid – deelplan 5-noord
Ruim 200 belangstellenden wa-
ren aanwezig op 18 januari in het 
Technisch College in IJmuiden. 
Hier werd gesproken over het deel-
project 5-noord tussen de Zeeweg 
en de Briniostraat in IJmuiden. 
Bij een deel van dit deelproject is 
bodemverontreiniging aangetrof-
fen. Voorafgaande aan de presen-
tatie is hier ruim aandacht aan ge-
schonken.  Een groep bewoners 
van de Minister van Houtenlaan 
heeft die avond een uitgewerkt al-
ternatief plan gepresenteerd. Ook 
dit plan wordt beoordeeld op haal-
baarheid. 

De inspraakprocedure loopt van 
13 december 2011 tot 26 janua-
ri 2012, waarna alle inspraakreac-
ties beoordeeld worden. Er wordt 
dan gekeken naar de technische, 
ruimtelijke en financiële conse-
quenties en of het past binnen de 
normen die gelden voor het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer. De-
ze beoordeling zal ongeveer 6 tot 8 
weken duren waarna alle reacties 
en de beoordelingen worden be-
schreven in een  inspraaknota.

Kijk voor meer informatie op 
www.hovvelsen.nl
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Terugdringen autoverkeer 
Driehuis en Santpoort-Noord
Het verminderen van het aan-
tal auto’s op de doorgaande 
route door Driehuis en Sant-
poort-Noord. Om dat doel te 
behalen zijn creatieve oplos-
singen nodig waarbij de ge-
meente graag in gesprek wil 
gaan met haar inwoners. 

Hiervoor wordt een start ge-
maakt tijdens een thema-avond 
op maandag 13 februari 2012 in 
het TATA Steel Stadion in Velsen-
Zuid. De ideeën die tijdens deze 
avond naar voren komen worden 
vervolgens door een groep bewo-
ners samen met verkeersdeskun-
digen verder uitgewerkt.

De geplande busverbinding tus-
sen Haarlem en IJmuiden (HOV-
Velsen) biedt nu ook kansen om 
het autoverkeer terug te dringen. 
Doordat op een aantal locaties 
aanpassingen noodzakelijk zijn, 
is er  direct de gelegenheid om zo-
wel het autoverkeer te ontmoedi-

gen als de verkeersveiligheid te 
versterken. Naast de presentatie 
van een aantal mogelijke oplos-
singen is het vooral de bedoeling 
om nieuwe, realistische ideeën en 
plannen te inventariseren.

De thema-avond start om 19.15 uur 
in het TATA Steel Stadion, Minis-
ter van Houtenlaan 123 in Velsen-
Zuid. Zie ook www.velsen.nl

Hondenbezit in Velsen
De grootste overlast is die van 
honden – dat vinden de inwo-
ners van de gemeente Velsen. 
Waar moet een hond wel of niet 
aan de lijn, wat kost een bekeu-
ring en moet de hondeneigenaar 
zich kunnen legitimeren - in dit 
artikel brengt de gemeente de 
verschillende aspecten van het 
hondenbezit nog eens extra on-
der de aandacht. 

Wel of niet aan de lijn
In de hele gemeente, dus ook in par-
ken en plantsoenen, moeten honden 
aan de lijn en moeten eigenaren de 
hondenpoep zelf opruimen. Op de-
ze regel zijn twee verschillende uit-
zonderingen:

1. op losloopplaatsen, te herkennen 
aan ‘losloopborden’, hoeven hon-
den niet aan de lijn en hoeven de 
eigenaren de hondenuitwerpselen 
niet op te ruimen. 

2. op speelplekken, te herkennen aan 
‘verbodsborden’, mogen honden 
helemaal niet komen.

Op de site van de gemeente Velsen 
staan onder het kopje Hondenbe-
leid (onder Digitaal Loket) de hon-

denuitlaatplaatsen op een kaart in-
getekend.

Overtreding kost geld
Het Team Toezicht & Handhaving 
van de gemeente Velsen gaat stren-
ger controleren of hondeneigena-
ren zich houden aan dit beleid. Als 
de toezichthouders een overtreding 
constateren, kan de eigenaar een 
proces-verbaal krijgen. De hoogte 
van de bekeuringen in 2012 zijn:

1. niet aangelijnde hond  € 85 
2. hondenpoep niet opruimen  € 120
3. hond op een speelplek  € 120

Legitimatieplicht
Eigenaren die in overtreding zijn, 
moeten zich kunnen legitimeren. 
Als ze dat niet kunnen of willen, 
kunnen ze worden aangehouden en 
daar een proces-verbaal voor krij-
gen, bovenop de bekeuring voor de 
hond. De hoogte van de bekeuring 
voor het niet legitimeren stelt de 
rechter vast.  

Alle regels over het houden van hon-
den staan op de site van de gemeente 
Velsen, www.velsen.nl > Bestuur en 
Organisatie > Beleid > Honden.
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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  
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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
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Bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Velsen maken bekend dat zij op 10 januari 
2012 het volgende hebben besloten:

 I  Vaststelling van de eerste wijziging op het 
Organisatiebesluit 2010;

 II  Vaststelling van de eerste wijziging op de 
Regeling budgethouders 2011;

 III  Vaststelling van de eerste wijziging op het 
Mandaatregister 2011;

 IV  Intrekking van de Instructie concerncontroller, 
zoals vastgesteld op 3 december 2009;

 V  De burgemeester toestemming te verlenen om 
op grond van artikel 59a van de Gemeentewet de 
ondertekening van collegebesluiten op te dragen 
aan directeuren.

 VI  Deze besluiten in werking te laten treden daags 
na publicatie.

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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Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. Dit besluit 
wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente 
Velsen: www.Velsen.nl 

Op grond van artikel 7:1 en 6:7 van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders en/of bij de burgemeester 
van de Gemeente Velsen. Bij verzending van het 
bezwaarschrift per post moet het bezwaarschrift voor 
het einde van deze termijn ter post worden bezorgd aan 
het adres Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 
 •  het weggedeelte direct ten oosten van de bushalte 

‘IJmuiden aan Zee’ aan de Kennemerboulevard te 
IJmuiden te bestemmen ten behoeve van parkeren 
voor ‘Kiss & Ride’ door middel van het plaatsen 
van bord E04 en onderborden ‘Kiss & Ride’ en 
OB502, zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 •  nabij de bushalte ‘IJmuiden aan Zee’ aan de 
Kennemerboulevard te IJmuiden een verplichte 
rijrichting in te stellen door middel van het 
plaatsen van bord E02(ro), zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te
leggen voor het volgende perceel:
 •  Zeewijkplein 296 te IJmuiden, zo dicht mogelijk bij 

de toegangsdeur van de gemeenschappelijke hal. 

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 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.

Nadere informatie:

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 14 
januari tot en met 20 januari 2012 de volgende aan-
vragen 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 omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000024   Willem de Zwijgerlaan 37 
Santpoort-Zuid
het kappen van 5 bomen
(16/01/2012)

w12.000025  Duin- en Kruidbergerweg 89 Sant-
poort-Noord
verzoek gebruik weiland op 10 juni 
2012 als parkeerterrein (16/01/2012)

w12.000026   Kennemerlaan 22 IJmuiden
wijziging gebruik bergruimte naar 
appartement (17/01/2012)

w12.000027  Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een 
woning (17/01/2012)

w12.000028   Betelgeuzestraat 16 IJmuiden
het vergoten van een winkelpand 
met een dakopbouw tbv personeels-
ruimtes  (18/01/2012)

w12.000029  Hoofdstraat 123 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw 
(19/01/2012)

w12.000030  Meidoornstraat 16 IJmuiden
het veranderen en vergroten van een 
woning (19/01/2012)

w12.000031  Kruidbergerweg 76 Santpoort-Noord
het kappen van een boom (20/01/2012)

w12.000032  Industriestraat 38A IJmuiden
het vergroten van een industrieloods 
(20/01/2012)

w12.000033  Sabastraat 10 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw 
(20/01/2012)

w12.000034  Watervlietstraat 2 Velsen-Noord
het verwijderen van een 
astbesthoudende pijp (20/01/2012)

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 aanvraagen dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:
w11.000736   Wustelaan 42 Santpoort-Zuid

het veranderen en vergroten van de 
1ste verdieping (28/11/2011)

Ontwerp vrijstelling/ontheffi  ng buitenplans

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling/buitenplanse 
ontheffi  ng op grond van de Wro te verlenen voor:

BP-112-2010  Velserenderlaan 2C Santpoort-Zuid
het oprichten van een berging 

 
De stukken welke betrekking hebben op het ontwerp-
besluit liggen bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende 
zes weken ter inzage vanaf 27 januari 2012. Schrifte-
lijke of mondelinge zienswijzen kunnen gedurende 
6 weken na de dag van publicatie worden ingediend
of kenbaar gemaakt bij het bureau Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

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 
voorzieningenrechter 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 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure

w11.000639   Esdoornstraat 3 IJmuiden
het legaliseren van een uitbouw 1ste 
verdieping (18/01/2012)

w11.000652   Cypressenstraat 43 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(23/01/2012)

w11.000694  Engelmundusstraat 22 en 24 
IJmuiden
het veranderen van een winkel, 
kantoor en woning naar kantoor-
ruimten (19/01/2012)

w11.000744  Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 4 bomen 
(19/01/2012)

w11.000746   Schoener 1 Velserbroek 
het kappen van een berk (19/01/2012)

w11.000747  Noorderlaan 5 Velsen-Noord
het kappen van een conifeer 
(23/01/2012)

w11.000749  Plein 1945 ong. IJmuiden t.o. nr. 81
het verwijderen van asbestbeplating 
(18/01/2012)

w11.000752  Heirweg 3 Velsen-Noord
het kappen van 2 berken 
(23/01/2012)

w11.000769  Santpoortse Dreef ong.
Santpoort-Noord 
het kappen van 6 bomen en de 
zijtakken van 4 bomen (18/01/2012)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend 
voor het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i12.000337  fi lm foto-opnamen op 26 januari 
2012, op de locatie Oud-Velsen 
(18/01/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een standplaats: 

i12.000131   voor de verkoop van vis van woensdag 
tot en met zaterdag, 
locatie: Planetenweg/Bellatrixstraat, 
ingangsdatum 1 januari 2012 
(18/01/2012)




