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IJmond Bereikbaar
Woensdag 25 januari vond de 
aftrap plaats van het program-
ma IJmond Bereikbaar. Binnen 
IJmond Bereikbaar ontmoeten 
bedrijfsleven en gemeenten el-
kaar waar het gaat om het be-
reikbaar houden van de regio. En 
dat is nodig.  De IJmond krijgt op 
korte termijn te maken met be-
reikbaarheids- en fi leproble-
men.

Om fi les in de IJmond terug te drin-
gen werken de IJmondgemeenten 
samen aan een bereikbaarheidsvi-
sie. In deze visie wordt gekeken naar 
de bereikbaarheid van de IJmond 
met de auto, fi ets, OV en over het 
water. “Binnen de bereikbaarheids-
visie kijken we niet alleen naar het 
terugdringen van personenvervoer, 
ook het goederenvervoer krijgt na-
drukkelijk de aandacht”, aldus Ro-
nald Vennik, Wethouder Verkeer. 
Het aanpakken van de bereikbaar-
heid van de regio heeft een twee-
de voordeel. De regio kent ook een 
duidelijke problematiek op het ge-
bied van luchtkwaliteit, met name 
uitstoot van fi jnstof door (auto)ver-
keer, industrie en scheepvaart.

Om de regio bereikbaar te houden 
biedt IJmond Bereikbaar bedrijven 
en instellingen ook concrete mobi-
liteitsoplossingen in de vorm van 
de IJmond Bereikbaar Pas. Met de-
ze pas kan de pashouder 7 dagen per 
week gedurende de dienstregeling 
gebruikmaken van het openbaar 
vervoer in de regio en van OV-fi ets 
door heel Nederland.

Meer informatie over het project en 
de IJmond Bereikbaar Pas is te vin-
den op www.ijmondbereikbaar.nl. 
Uitvoering programma in handen 
van Stichting IJmond Bereikbaar. 
De uitvoering van een belangrijk 
deel van het programma is in han-
den gelegd van de Stichting IJmond 
Bereikbaar. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit FED IJmond, Tata Steel 
en Milieudienst IJmond.

800ste deelnemer
JeugdSportPas Velsen!
Op zondag 29 januari werd de 
10-jarige Steven van den Nieu-
wenho�  in Sporthal het Polder-
huis in Velserbroek in het zon-
netje gezet. Steven had zich 
via JeugdSportPas Velsen in-
geschreven voor een cursus 
Honkbal bij Terrasvogels en 
werd de 800ste deelnemer van 
JeugdSportPas Velsen. Van An-
nette Baerveldt, wethouder 
Sport, ontving hij een sporttas 
met sportartikelen. 

JeugdSportPas Velsen is bedoeld 
voor alle inwonende kinderen van 6 

t/m 12 jaar om kennis te maken met 
de verschillende sporten die worden 
aangeboden door diverse sportver-
enigingen/sportscholen in Velsen en 
omgeving. Er kan het hele schooljaar 
gekozen worden uit een aanbod van 
verschillende sporten van vier ken-
nismakingslessen (of anders aange-
geven) bijvoorbeeld atletiek, fi ets-
cross, golfsurfen, klimmen of tennis. 
Deze lessen worden gegeven door en 
bij 41  sportverenigingen in de regio.

Schrijf je nu nog in, kijk voor meer 
informatie op www.jeugdsportpas.
nl. (foto Reinder Weidijk)

Oproep om kandidaten voor te dragen

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. Wie een kandidaat 
weet, mag hem of haar of een heel 
team voordragen. Neem vóór 20 fe-
bruari 2012 contact op met Simon 
de Weers van afdeling Sportzaken 
van de gemeente Velsen via 0255-
567200 of e-mail sweers@velsen.
nl. Aan welke voorwaarden een kan-
didaat moet voldoen ziet u op www.
velsen.nl.(foto: Reinder Weidijk)

70-jarig bruidspaar
Op zondag 29 januari 2012 wa-
ren de heer en mevrouw Duin 
uit IJmuiden zeventig jaar ge-
trouwd. Speciaal voor deze ge-
legenheid bezocht locoburge-
meester Annette Baerveldt het 
bruidspaar in Woon- en Zorgcen-
trum De Moerberg.

De heer en mevrouw Duin kennen 
elkaar vanaf 1941. Ze hebben elkaar 
ontmoet bij het zangkoor Concordia. 
Zij kregen 9 kinderen, 15 kleinkinde-
ren en 19 achterkleinkinderen. Het 
geheim achter hun zeventig jarig hu-
welijk is veel praten met elkaar. (fo-
to: Reinder Weidijk)
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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 9 februari 2012
De vergadering van 16 februari (sessies) en 9 februari 
(raadsvergadering) zijn samengevoegd tot één Raadsplein 
en wel op 9 februari a.s. Daarmee komt de vergadering 
van 16 februari te vervallen.

Carrousel

Donderdag 9 februari 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 - 21.00 uur Fun Valley

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 – 21.00 uur  Voorbereiding nota 

Handhaving Velsen

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Nota Reserves en Voorzieningen 

Inspreken tijdens de carrousel:

Over sessie 1 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
8 februari 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. 

Raadsvergadering

Donderdag 9 februari 2012 vanaf 21.30 uur vergadert 
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 21.30 uur

Raadzaal

1  Opening
2  Actualiteitenuurtje

- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden

3  Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 19 januari 2012
- besluitenlijst raadsvergadering 19 januari 2012

4  Afh andelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

5 Nota Grondprijzen 2012
6 Bestemmingsplan Planetenweg
7 Renovatie Stadhuis Velsen (gebouw B)
8  Verzoek uitkering Gemeentefonds opsporen 

en ruimen conventionele explosieven 
Tweede Wereldoorlog
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 
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/gemeenteraad.htm

Tevens treft u op de website en bij de receptie 
evenals de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, 
de Nieuwsbrief 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 

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 
onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant 
zijn voor de raad.

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Lange Nieuwstraat-NW’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
de gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering 
van 19 januari 2012 het bestem mingsplan ‘Lange 
Nieuwstraat-NW’ ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Lange Nieuwstraat-NW’
heeft hieraan vooraf gaand vanaf 30 september 2011 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 
Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen inge diend.

Het plangebied omvat onder andere de woningblokken 
Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399. Met het 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 
in het gebied 106 woningen en 500m² commerciële 
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige 
74 woningen en 1120m² commerciële ruimte.

Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Lange Nieuw-
straat-NW’ voor een ieder met ingang van 3 februari 
2012 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestelde 
bestem mings plan en daarbij behorende stukken zijn 
in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donder dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Een exemplaar van het vastgestelde bestem mingsplan
in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedu rende de gebruikelijke openingstijden. 

Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0703LANGEN-
IEUWS1-R001.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn van ter inzage 
legging beroep instellen. Hiervoor is een griffi  erecht 
verschuldigd. Het beroepschrift dient in tweevoud 
te worden gezonden aan de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van 
beroep schorst de werking van het besluit niet. 
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld 
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Bekendmaking Wet geluidhinder

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond 
het volgende bekend. Het besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Lange 
Nieuwstraat-NW te Velsen is genomen.

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat-NW te Velsen, een verzoek om vaststelling van 
hogere waar den in het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai.

De bevoegdheid van het college tot vaststelling van 
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. 
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze 
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van de Milieudienst IJmond heeft een 
besluit hogere waarden Wet geluidhinder genomen 
ten behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat-NW te Velsen. 

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden 
ligt met ingang van 3 februari 2012 gedurende zes 
weken, samen met het bestemmingsplan, ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en 
op donder dagavond van 18.00 tot 20.00 uur.  
Eveneens is een exemplaar van het besluit samen met 
de omgevingsvergunning in te zien bij Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen 
van 09.00 tot 17.00 uur.



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl2 februari 2012

Binnen de genoemde termijn kunnen belang-
hebbenden beroep indienen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 
Lange Nieuwstraat-NW te Velsen”. 

Raadsbesluit geluidzonering 
Industrieterrein IJmond

De gemeenteraad van Velsen heeft besloten de 
begrenzing van het geluidgezoneerde Industrieterrein 
IJmond te wijzigen. Met de wijziging wordt het 
westelijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf 
Velserkom opgenomen binnen het gezoneerde 
industrieterrein. Na wijziging komt het volledige 
bedrijf op Industrieterrein IJmond te liggen. 
De geluidsproductie van de activiteiten op het 
westlijke schiereiland van Stuwadoorsbedrijf 
Velserkom past binnen de geluidzone van Industrie-
terrein IJmond. Het besluit heeft geen gevolgen voor 
de omwonenden. Het raadsbesluit ligt met ingang 
van 3 februari 2012 gedurende zes weken tijdens 
openingsuren voor eenieder ter inzage bij de receptie 
van het stadhuis en de centrale bibliotheek. 
Tevens kunt u het besluit inzien bij de Milieudienst 
IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werk-
dagen van 09.00 tot 17.00 uur. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de Milieudienst IJmond op 
telefoonnummer (0251) 263 863

Zienswijze

Van 3 februari tot 16 maart 2012 kunt u een zienswijze
indienen op het besluit. Dit doet u door een brief te 
richten aan de gemeenteraad van de gemeente Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk onder 
vermelding van “raadsbesluit Geluidszonering 
Industrieterrein IJmond” .

Bekendmaking 

Het college van burgemeester en wethouders van 
gemeente Velsen maken bekend dat de raad op 
19 januari 2012 het volgende heeft besloten:

 -  de “Verordening sportsubsidies Gemeente Velsen 
2012” vast te stellen;

 -  dit besluit in werking te laten treden per 
1 februari 2012. 

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.

Ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 
21 januari tot en met 27 januari 2012 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 omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit, kunnen deze worden voorgelegd 

aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: (0255) 567 424.

w12.000035  Floraronde 131 Velserbroek 
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel) (23/01/2012)

w12.000036  Vissershavenstraat 35 IJmuiden 
het vergroten van een bedrijfsgebouw 
(24/01/2012)

w12.000037  Bornstraat 1 t/m 43, 
Van Diepenstraat 2 t/m 44, 
Doelmanstraat 9 t/m 15, 
Dijckmanstraat 1 t/m 19, 
Grote Hout- og Koningsweg 70 
t/m 78, Kalkarstraat 1 t/m 8, 
Van der Poelstraat 1 t/m 27 
en Van Saelenplantsoen 1 t/m 42 
Velsen-Noord 
het verwijderen van dakpannen 
van 148 woningen (24/01/2012)

w12.000038   Driehuizerkerkweg 123 Driehuis 
(gemeentelijk monument) het 
verwijderen van asbest 
(25/01/2012)

w12.000039  Lange vlak ong. IJmuiden 
(achter nr. 38) het kappen van 
2 bomen (25/01/2012)

w12.000040  Middeloolaan 1 Driehuis het 
vergroten van de 2e verdieping 
(26/01/2012)

w12.000041  Zeeweg 179 IJmuiden 
het vergroten van de 2e verdieping 
(26/01/2012)

w12.000042  Wijnoldy Danielslaan 5 
Santpoort-Zuid het kappen van 
een eik (26/01/2012)

w12.000043  Alexander Bellstraat 9 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(26/01/2012)

w12.000044  Industriestraat 59 IJmuiden 
constructieve doorbraak en samen-
voegen van de brandcompartimenten 
tot één bedrijf (26/01/2012)

w12.000045  Spanjaardsberglaan 1 Santpoort-Noord 
het kappen van 2 bomen 
(26/01/2012)

w12.000046  Leeuweriklaan 44 IJmuiden 
het vergroten van een woning 
(aanbouw, dakkapel en erker)
(27/01/2012)

w12.000047  Kerkweg 107 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(27/01/2012)

w12.000048  Keetberglaan ong. IJmuiden 
het wijzigen van de gevel en 
indeling van vergund bouwplan 
(het oprichten van 103 woningen)
(27/01/2012)

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 aanvraag dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w11.000740  Duinlustparkweg 61 Santpoort-Zuid 
het plaatsen van een dakkapel 
(zijgevel) (01/12/2011)

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 elek-
tronische 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

w11.000493  Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord 
(rijksmonument) het plaatsen van 
een buitentrap en het veranderen 
van de indeling (25/01/2012)

w11.000646  Industriestraat 16 IJmuiden 
het oprichten van een bedrijfsgebouw 
(24/01/2012)

w11.000658  Kweekerslaan 23 Santpoort-Noord 
het vervangen van kozijnen en 
het verwijderen van asbest 
(25/01/2012)

w11.000697  Minister van Houtenlaan 123 
Velsen-Zuid 
het plaatsen van 6 lichtmasten 
(25/01/2012)

w11.000736  Wustelaan 42 Santpoort-Zuid 
het veranderen en vergroten van 
de 1e verdieping (27/01/2012)

w11.000750  Hoofdstraat 101 Santpoort-Noord 
het vergroten van de 1e en 2e verdieping, 
het verhogen van de erker en het 
kappen van een boom (24/01/2012)

w11.000751  Burgemeester Enschedelaan 42 
Santpoort-Noord 
het kappen van een eik 
(24/01/2012)

w12.000031  Kruidbergerweg 76 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom (30/01/2012)

Evenementen

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

i11.009239  Rommelmarkt op het 
Kennemerplein IJmuiden 
op 12 mei 2012, 2 juni 2012, 7 juli 
2012, 21 juli 2012, 4 augustus 2012, 
18 augustus 2012 en 1 september 
2012 (30/01/2012)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 3 Drank- en Horecawet de volgende vergunning 
verleend:



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl2 februari 2012

i12.00001  Kennemerlaan 9 IJmuiden 
uitoefenen van een horecabedrijf 
(27/01/2012)

i12.000274  Hagelingerweg 61 Santpoort- Noord
uitoefenen slijterijbedrijf (01/02/2012)

i12.000551  Plein 1945-49 IJmuiden 
uitoefenen slijterijbedrijf (01/02/2012)

Snuff elmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van 
de volgende vergunning verleend voor een snuff elmarkt:

i12.000698  Het Polderhuis, Vestingplein 58 
Velserbroek 
op zondag 25 maart 2012 (27/01/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV 
voor het innemen van een standplaats ten behoeve 
van een medisch bevolkingsonderzoek, 
Kennemerplein ongenummerd, in de periode 
van 31 mei tot 31 oktober 2012 (27/01/2012). 

Rectifi catie

In de krant van 26 januari 2012 is een verkeerd 
huisnummer gepubliceerd bij ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning:

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

had moeten zijn:
w12.000026  Kennemerlaan 226 IJmuiden 

wijziging gebruik bergruimte 
naar appartement (17/01/2012)

DCIJ-Nieuws
Dana wint van der 
Wiele-toernooi
IJmuiden - Tot de voorlaatste 
ronde was de strijd gelijk op-
gaand tussen de clubkampioen 
van IJmuiden, Martijn Vis en 
Dana, meervoudig meespeel-
ster in het meisjeskampioen-
schap van Nederland. Maar in 
de voorlaatste ronde wist Mar-
tijn zijn partij niet te winnen 
van de Haarlemse jeugddam-
mer Rudi van Velzen en ei-
genlijk had Martijn deze partij 
moeten verliezen. 
Dana won verder al haar par-
tijen en werd eerste en mocht 

de enorme wisselbeker vast-
houden. Martijn Vis dus twee-
de en Rudi van Velzen derde. 
In de B-groep was ook spra-
ke van een enorme strijd. De 
eerste plaats werd gepakt door 
Menno Smit uit Haarlem en 
de tweede plaats ging naar de 
jonge Mats van Waveren Ho-
gervorst uit Bloemendaal. 
De net in de jeugdopleiding 
van IJmuiden gestarte Yunus 
Piruglu won de derde prijs en 
toonde aan over veel talent te 
beschikken.

Kleuters krijgen speciaal 
ontbijt in de bibliotheek
IJmuiden - Op dinsdag 24 ja-
nuari mochten de kleuters van 
basisschool De Klipper-Zeewijk 
voor een speciaal ontbijt naar de 
bibliotheek komen.
Toen we binnenkwamen zagen 
we gezellig gedekte tafels met 
broodjes, krentenbollen, ontbijt-
koek, rozijntjes, pakjes drinken 
en allemaal lekker broodbeleg. 
Iedereen koos waar hij of zij trek 
in had en zat zo al snel lekker te 
smullen. 
Mede dankzij de papa’s, mama’s 
en opa die zo lief waren om met 

ons mee te gaan.
Toen iedereen genoeg gegeten 
had, gingen we naar het kleine 
theater in de bibliotheek. Daar 
las Dieuwertje Blok voor uit het 
boek; Mama kwijt. De kinderen 
mochten ook nog allerlei vra-
gen stellen aan Dieuwertje. De 
meeste vragen gingen over Sin-
terklaas, want we kennen haar 
allemaal van het Sinterklaasjour-
naal.
Het was een heel geslaagde 
ochtend en we bedanken de bi-
bliotheek voor de uitnodiging.

Voetbalveldje midden 
in hondenlosloopgebied
IJmuiden - Achter de Orion-
weg, bij de Zandhaver en Blau-
we Zeedistel, is een prachtig 
voetbalveldje aangelegd, midden 
in een losloopgebied voor hon-
den. Weliswaar staan er hekken 
om het veldje, maar toch is er re-
gelmatig stront aan de knikker.
Om bij het veldje te komen moet 
je namelijk altijd door een stuk-
je gras met grote kans op ‘bruine 
aanhangsels’. 
Het toegangshek tot het voetbal-
veld is met onbegrijpelijke logica 
zo ver weg van de woonwijk ge-
plaatst als mogelijk is. Natuurlijk 
wil je de jeugd in beweging krij-
gen, maar iedereen weet dat zij 
toch altijd de kortste weg naar 
het doel kiezen, dus klimmen 
ze liever over het hekje heen. 
De mogelijkheid in het hekwerk 
voor een tweede hekje dichterbij 
is afgedicht. Waarom weet nie-
mand. De hekken zijn niet echt 
hoog en dat scheelt als de bal 

erover heen vliegt, wat natuur-
lijk regelmatig gebeurt. Hoe-
wel, steeds meer ouders waar-
schuwen hun kinderen dat ze 
hier beter niet kunnen voetbal-
len, omdat de omgeving bezaaid 
ligt met ‘legale’ hondendrollen. 
En het is niet zo fijn als kinde-
ren besmeurd thuis komen van 
het voetballen.
Een van die moeders is Patricia 
Ober, die haar vierjarige zoon-
tje Jessey hier beslist niet laat 
voetballen, vanwege de viezig-
heid. ,,Ik heb de gemeente nog 
gevraagd of er een pad tot aan 
het voetbalveldje kan komen, 
maar dat kon niet, de plannen 
waren toen al klaar. Nu moeten 
alle kinderen dus door dat vieze 
gras naar het voetbalveld. Nee, 
als Jessey wil voetballen, gaan 
we wel naar Cruyff Court aan het 
Pleijadenplantsoen. Maar toch 
zonde van zo’n voetbalveldje in 
de eigen buurt.’’ (Karin Dekkers)

Mislukte
overval
Velsen-Noord – Door ade-
quaat optreden van personeel 
van een bedrijf aan de Wijker-
straatweg, is zondagavond een 
overval voorkomen. 
Zondagavond, rond 23.50 uur, 
kwam de melding bij meldka-
mer van de politie dat drie mo-
gelijk bewapende mannen een 
bedrijf probeerden te overval-
len aan de Wijkerstraatweg. 
In het bedrijf waren bezoe-
kers en het personeel aanwe-
zig. Door adequaat optreden 
van het personeel, konden de 
daders niet naar binnen, omdat 
het personeel de toegangsdeur 
tijdig had afgesloten. De da-
ders hebben nog geprobeerd 
de deur te forceren, maar om-
dat dit niet lukte, zijn ze er van-
door gegaan in een klaarstaan-
de auto. 
Het overvallenteam heeft di-
rect een onderzoek opgestart 
en is op zoek naar de daders. 
Hieronder een signalement van 
de drie daders (mogelijk is er 
sprake van een vierde dader 
die in de vluchtauto aanwezig 
was):
Dader 1: Donkere jas, licht grij-
ze joggingbroek, witte schoe-
nen of gympen.
Dader 2: Donkere jas, grijze 
capuchon, witte schoenen of 
gympen, donkere zonnebril. 
Dader 3: Donkere kleding. Mo-
gelijk dader 4: de bestuurder 
van de auto. 
Mocht iemand op de Wijker-
straatweg of omgeving iets ge-
zien hebben van deze poging 
overval op zondagavond tus-
sen 23.30 uur en 24.00 uur, dan 
worden zij verzocht zich te mel-
den bij het overvallenteam van 
politie Kennemerland via 0900-
8844. 
Ook mensen die eerder op de 
avond een verdachte situatie 
hebben waargenomen, wor-
den verzocht contact op te ne-
men, evenals mensen die meer 
kunnen vertellen over de auto 
waarmee de daders zijn ontko-
men. 
Anoniem iets melden kan na-
tuurlijk ook via Meld Misdaad 
Anoniem, telefoon 0800-7000.

Ongeval op de A9
Velserbroek - Zaterdagmiddag 
zorgde een aanrijding op de A9, 
omstreeks 13.00 uur, voor een 
lange file richting Amsterdam. 
Een ambulance, een brandweer-
wagen en politie werden geala-
meerd. Eén persoon werd nage-
keken door de ambulancedienst 
maar hoefde niet mee naar het 
ziekenhuis. De schade bleef dus 
beperkt tot blikschade. 

Tijdens de afwikkeling van het 
ongeval bleef alleen de linker-
strook van de A9 open. Opritten 
naar de snelweg liepen daardoor 
ook vol. Eén auto moest wor-
den weggesleept. Een bestuur-
ster bleek teveel alcohol te heb-
ben gedronken. Zij is direct aan-
gehouden en afgevoerd naar het 
politiebureau voor verder onder-
zoek.




