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Open uitnodiging
tweede Velsense lezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen de twee-
de Velsense lezing (stadsle-
zing) plaatsvinden. Deze le-
zing wordt verzorgd door prof. 
dr. Jacob de Boer uit Velsen en 
heeft als thema ‘Milieuver-
ontreiniging en Gezondheid 
– een Toekomstperspectief’. 
De heer De Boer is verbon-
den aan het Instituut voor Mi-
lieuvraagstukken van de Vrije 
Universiteit te Amsterdam.

Schaarste en milieuveront-
reiniging
Waar gaat prof. dr. De Boer het 
op 27 maart 2012 over hebben? 
Door de sterk groeiende wereld-
bevolking worden grondstof-
fen schaars, terwijl de vraag naar 
voedsel en schoon drinkwater 
wereldwijd sterk zullen toene-
men. Door een grotere behoefte 
aan mobiliteit en de voortgaande 
globalisering wordt steeds meer 
gereisd en nemen het gebruik van 
chemische stoffen en het energie-
verbruik toe. De gemiddelde we-
reldbewoner zal daarom steeds 
vaker met schaarste worden ge-
confronteerd en worden blootge-
steld aan diverse vormen van ver-
ontreiniging.

Daarnaast zorgt de opwarming 
van de aarde voor onverwach-
te neveneffecten. De druk op het 
milieu zal ook – en juist – aan 
een drukke havenplaats als Vel-
sen niet ongemerkt voorbijgaan. 
Ingeklemd tussen Tata Steel, het 
Amsterdams Westelijk Haven-
gebied en Schiphol wordt Velsen 
immers nu al dagelijks door nega-
tieve milieueffecten bedreigd. 

Veronderstelde gezondheids-
effecten
Wat zijn nu de te verwachten ef-
fecten op de volksgezondheid van 
deze toenemende milieudruk? 
Het is bekend dat blootstelling 
aan dioxines kan leiden tot meer 
kankergevallen. Meer fijnstof in 
de lucht kan astmatische aandoe-
ningen veroorzaken. Hormoon-
verstorende stoffen kunnen lei-
den tot een verzwakking van ons 
immuunsysteem of tot vetzucht. 

Maar zijn de gehalten van deze 
stoffen nu zo hoog dat ze deze ef-
fecten ook daadwerkelijk veroor-
zaken en is er iets bekend over de 
cumulatieve effecten? En hoe is 
het gesteld met de visconsump-
tie: wegen de positieve effecten 
van de onverzadigde vetzuren in 
vis nu zwaarder dan de negatie-
ve effecten van verontreinigen-
de stoffen? Hoogleraar milieu-
chemie en –toxicologie Jacob de 
Boer zal in de stadslezing zijn vi-
sie geven op wereldwijde trends 
in milieuverontreiniging. 

Jaarlijkse stadslezing
Het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft be-
sloten om jaarlijks een stadsle-
zing te organiseren. Deze lezin-
gen moeten een andere blik geven 
op zaken die de samenleving aan-
gaan. Tijdens de lezingen slaan 
deskundigen een brug tussen we-
tenschap en besturen. Zo kun-
nen ze de stad, haar inwoners, de 
gemeente en politici een spiegel 
voorhouden of interessante in-
zichten geven. Na elke lezing is 
er discussie en kunnen er vragen 
worden gesteld aan de spreker. De 
sprekers kunnen worden gekozen 
vanuit actuele thema’s of op per-
soonlijke titel. 

In april 2011 verzorgde Prof. Dr. 
Evelien Tonkens de eerste stads-
lezing. Zij ging toen in op het the-
ma ‘De onbeholpen samenleving’. 
Deze lezing was een groot succes. 
Velen woonden de lezing van me-
vrouw Tonkens bij.

Aanmelding voor 13 maart
Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
Toegang is gratis. Indien men ge-
bruik wil maken van de open uit-
nodiging wordt men verzocht om 
zich voor uiterlijk 13 maart 2012 
aan te melden via het mailadres 
communicatie@velsen.nl.

Omdat de burgerzaal een beperk-
te capaciteit kent is het belang-
rijk tijdig zicht te hebben op het 
aantal aanwezige personen. Tij-
dig aanmelden is dus van belang!

Werkzaamheden aan
riolering uitgesteld
Op maandag 13 februari 2012 zou de 
gemeente Velsen starten met ver-
vangingswerkzaamheden aan het 
riool van de Waterloolaan-parallel-
weg in Driehuis en de Molenvelt-
laan-Kieftendellaan en omgeving in 
Santpoort-Noord. Als gevolg van de 
weersomstandigheden worden de-
ze werkzaamheden uitgesteld tot 

de vorst uit de grond is. De aanwo-
nenden ontvangen bericht zodra de 
nieuwe startdatum bekend is.

Ook een aantal lopende wegwerk-
zaamheden ligt door de vorst stil en 
zal worden hervat zodra de vorst in 
voldoende mate uit de grond is ver-
dwenen.

Ridder in de Orde van de Neder-
landse Leeuw - deze hoge Konink-
lijke Onderscheiding ontving 
prof. dr. A.J.M. Berns uit Sant-
poort-Zuid op dinsdag 7 februa-
ri uit handen van burgemeester 
Weerwind. De heer Berns nam 
die dag afscheid als voorzitter 
van de Raad van Bestuur en di-
recteur Wetenschapsbeleid van 
het Nederlands Kanker Insti-
tuut-Antoni van Leeuwenhoek 
Ziekenhuis in Amsterdam.

De heer Berns werd door veel col-
lega’s lovend toegesproken. Burge-
meester Weerwind sloot de rij en 
verraste de professor met de Konink-
lijke Onderscheiding. De heer Weer-
wind roemde het werk en de werk-
houding van de heer Berns. Hij ver-
vulde de functie van voorzitter en di-
recteur sinds 1999. In die hoedanig-
heid nam hij tal van nieuwe initiatie-
ven op het gebied van kankeronder-

zoek en patiëntenzorg. Tijdens zijn 
voorzitterschap kon het NKI-AVL 
jaarlijks een steeds groter aantal pa-
tiënten uitstekende zorg en behan-
deling geven. Tegelijkertijd bouwde 
hij de belangrijke positie die het nati-
onale kankerinstituut wereldwijd al 
heeft verder uit. 

De heer Berns wordt in binnen- en 
buitenland beschouwd als een ex-
pert op het gebied van kankeronder-
zoek, zoals onder andere blijkt uit 
zijn lidmaatschap van de Koninklij-
ke Nederlands Academie van We-
tenschappen. Daarnaast zette pro-
fessor Berns zich belangeloos in voor 
de advisering van verschillende par-
ticuliere fondsen die door middel 
van subsidies onderzoek en onder-
zoekers willen steunen. Hij laat een 
internationaal erkend topinstituut 
achter, dat geheel is gerenoveerd en 
in financieel gezonde staat verkeert. 
(foto: Antoni van Leeuwenhoek)

Hoge Koninklijke
onderscheiding
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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 keukenklacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436
 Het Ondernemersloket is bereikbaar van 
dinsdag tot en met vrijdag 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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Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen voor het volgende perceel:

Langevlak 69 te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:

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 van Velsen.

Nadere informatie:

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

Voorontwerpbestemmingsplan
“President Steynstraat”

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan 
op te stellen voor de President Steynstraat en omgeving 
te IJmuiden. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen
we mee dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafh ankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk. 

Waar ligt het plangebied:

Het plangebied betreft de President Steynstraat en 
omgeving in Oud-IJmuiden.

Wat gaat er gebeuren:

Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt
om in het gebied 125 woningen te vervangen voor 129 
woningen in zowel de koop- als huursector. 

Inzage in het plan:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale 
bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook 
te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl.
De openingstijden van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over het bestemmingsplan kunt u een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar van de afdeling 
Economische Zaken, Wonen en Ruimtelijk Beleid, 
tel. (0255) 567 200.

Inspraak:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
2012 kunt u een inspraakreactie indienen op het plan. 
Dit doet u door een brief te richten aan het aan 
college van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding 

van “zienswijze voorontwerpbestemmingsplan 
President Steynstraat”. Voor het indienen van 
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken 
met de behandelend ambtenaar, telefoonnummer 
(0255) 567 200.

Voorontwerpbestemmingsplan
“Zeezicht”

Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) 

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat 
zij voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan
op te stellen voor de kust en een deel van het Noord-
zeekanaal. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro delen 
we mee dat geen gelegenheid wordt geboden om 
zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en er wordt geen onafh ankelijke instantie in 
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan 
is wel inspraak mogelijk

Waar ligt het plangebied:

Het plangebied betreft de kuststrook met zee, strand 
en duingebied, en het Noordzeekanaal met oevers tot 
de pont. 

Wat gaat er gebeuren:

In het voorontwerpbestemmingsplan Zeezicht is 
onder meer het volgende opgenomen: de strand-
paviljoens krijgen meer mogelijkheden; de woningen 
op de Kennemerboulevard mogen permanent worden 
bewoond; de recreatiewoningen op de IJmuiderslag 
kunnen niet permanent worden bewoond; op het 
sluiscomplex mag helemaal niet worden gewoond 
maar voor de huidige bewoners in de huizen is een 
overgangsregeling opgenomen. Een nieuwe zeesluis 
is niet meegenomen in dit bestemmingsplan. 

Inzage in het plan:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
 2012 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter 
inzage bij de receptie van het stadhuis en de centrale 
bibliotheek. Het digitale bestemmingsplan is ook 
te raadplegen via de gemeentesite www.velsen.nl.
De openingstijden van het stadhuis zijn op werk-
dagen van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over het bestemmingsplan kunt u een afspraak 
maken met de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Economische Zaken, Wonen en 
Ruimtelijk Beleid, tel. (0255) 567 200.

Inspraak:

Van vrijdag 10 februari tot en met donderdag 22 maart
 2012 kunt u een inspraakreactie indienen op het 
plan. Dit doet u door een brief te richten aan het aan 
college van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding 
van “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 
Zeezicht”. Voor het indienen van mondelinge ziens-
wijzen kunt u een afspraak maken met de behande-
lend ambtenaar, telefoonnummer (0255) 567 200.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 28 januari tot 

en met 3 februari 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 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.

w12.000049  Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
Zuid (provinciaal monument) 
wijziging gebruik naar horeca-
gelegenheid (30/01/2012)

w12.000050  Ahornstraat 18 IJmuiden 
het plaatsen van een dakopbouw 
(30/01/2012)

w12.000051  Rijksweg 434 Santpoort-Noord 
het kappen van een boom 
(30/01/2012)

w12.000052  IJmuiderstrand ong. IJmuiden 
ontheffi  ng bestemmingsplan t.b.v. 
evenement Turn Up The Beach 2012 
(30/01/2012)

w12.000053  Hoofdstraat 262 Santpoort-Noord
het saneren van asbest (31/01/2012)

w12.000054  Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
Zuid (provinciaal monument) 
melding brandveilig gebruik 
(31/01/2012)

w12.000055  Rusburglaan 16 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van 
de 2e verdieping van een woning 
(31/01/2012)

w12.000056  Rijksweg ong. Santpoort-Noord 
(langs N208 t.h.v. Bastion Hotel) 
het kappen en snoeien van 75 bomen 
(langs N208 ter hoogte van Bastion 
hotel) (31/01/2012)

w12.000057  Haringkade 1 IJmuiden 
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (01/02/2012)

w12.000058  Bloemendaalsestraatweg 120A 
Santpoort-Zuid 
verzoek uitbreiding bestemming 
met detailhandel (01/02/2012)

w12.000059  Heirweg ong. Velsen-Noord 
het kappen van 2 bomen 
(02/02/2012)

w12.000060  Lethstraat ong. Velsen-Noord 
(naast nr. 12) 
het kappen van 2 bomen (03/02/2012)

w12.000061  Tarweland ong. Velserbroek 
(naast nr. 26) 
het kappen van 1 berk (03/02/2012 )

w12.000062  Sluistocht ong. Velserbroek (t.o. nr. 22)
 het kappen van 1 robinia (03/02/2012)

w12.000063  Velserbeek 3 Velsen-Zuid 
(rijksmonument) 
het oprichten van een aanbouw 
(03/02/2012)

w12.000064  Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid 
het kappen van 1 es (03/02/2012)

w12.000065  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 10 bomen in het 
Wijkeroogpark (03/02/2012)

w12.000066  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 8 bomen in het 
Wijkeroogpark (03/02/2012)
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w12.000067  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
het kappen van 10 essen/esdoorns 
in het Wijkeroogpark (03/02/2012)

Uitgebreide voorbereidingsprocedure - 

ontwerpomgevingsvergunning en 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

Burg emeester en wethouders van Velsen maken ingevolge
paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) bekend dat zij het voornemen 
hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor: 

W11. 000055  Dokweg ongenummerd IJmuiden
het hebben van een opslagponton 
voor scheepsafvalstoff en

De aanvraag om omgevingsvergunning hebben 
betrekking op de volgende activiteiten: 
-  het oprichten en in werking hebben van een 

inrichting;
-  het gebruiken van gronden in strijd met een 

bestemmingsplan voor de duur van 5 jaar. 

De aanvraag, de ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen van Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland, de ontwerpomgevingsvergunning en de 
overige bijbehorende stukken liggen m.i.v. 10 februari 
2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. Tevens 
zijn stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl
via het menu: meer nieuws/ inzage ontwerpbesluiten/
downloads ontwerpomgevingsvergunning. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen of 
kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van 
Velsen, de afdeling Vergunningen en Uitvoering, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Uw zienswijze dient 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, 
de ontwerpvergunning waarop de zienswijze betrekking
heeft en de redenen van uw zienswijze. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt 
u contact opnemen met het afdeling Vergunning en 
Uitvoering, telefoon 14 0255.

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 aan-
gevraagd, 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):

w11.000755  Heerenduinweg 41 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(02/02/2012)

w11.000757  Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het kappen van 1 eik (03/02/2012)

w11.000760  Kennemerlaan 202 IJmuiden 
het kappen van een boom 
(03/02/2012)

w12.000015  Eksterlaan ong. IJmuiden (t.o. nr. 9) 
het kappen van een boom 
(27/01/2012)

wekelijks in een 
oplage van 185.000 

exemplaren

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

AALSMEER  AALSMEERDERBRUG  AKERSLOOT  AMSTELHOEK  BAKKUM  BENNEBROEK  BEVERWIJK  
CASTRICUM  DE HOEF  DE KWAKEL  DE RONDE VENEN  DRIEHUIS  HAARLEM-NOORD  HAARLEM-ZUID   
HEEMSKERK  HEEMSTEDE  KUDELSTAART  LIMMEN  MIJDRECHT  RIJSENHOUT  SANTPOORT-NOORD  
SANTPOORT-ZUID  SPAARNDAM-NIEUW  SPAARNDAM-OUD  SPAARNWOUDE  UITGEEST  UITHOORN  
VELSEN-NOORD  VELSEN-ZUID  VELSERBROEK  VINKEVEEN  WAVERVEEN  WILNIS  WIJK AAN ZEE  IJMUIDEN

WEKELIJKS THUIS IN:




