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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. Kijk op www.velsen.nl aan wel-
ke voorwaarden een kandidaat moet 
voldoen. (foto: Reinder Weidijk)

Tweede stadslezing Velsen
Op dinsdag 27 maart 2012 vindt 
om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het stadhuis van Velsen de 
tweede Velsense stadslezing 
plaats. 

Deze lezing wordt verzorgd door 
prof. dr. Jacob de Boer uit Velsen en 
heeft als thema ‘Milieuverontreini-
ging en Gezondheid – een Toekomst-
perspectief ’. De heer De Boer is ver-
bonden aan het Instituut voor Mi-
lieuvraagstukken van de Vrije Uni-
versiteit te Amsterdam.

Inwoners van Velsen kunnen de 

stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stad-
huis open (ingang via Plein 1945). 
De toegang is gratis.

Indien u gebruik wilt maken van de 
open uitnodiging wordt u verzocht 
om u voor uiterlijk 13 maart 2012 
aan te melden via het mailadres 
communicatie@velsen.nl Omdat 
de burgerzaal een beperkte capa-
citeit kent is het belangrijk tijdig 
zicht te hebben op het aantal aan-
wezige personen. Meer informatie 
over de Velsense lezing is te vinden 
op www.velsen.nl

Themamiddag over Wmo
Hoe pas je ‘de kanteling’ in de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning toe en hoe kan die po-
sitieve gevolgen hebben voor 
cliënten en inwoners? Op don-
derdag 2 februari kwamen be-
roepskrachten uit de regio daar 
meer over te weten. De ver-
wachtingen zijn positief. 
 
De Wet maatschappelijke onder-
steuning wil iedereen in Nederland 
volwaardig mee laten doen aan de 
samenleving. De gemeente moet 
haar inwoners daarbij ondersteu-
nen. In de loop van 2012 wordt die 
ondersteuning ‘gekanteld’ en wordt 
er veel meer uitgegaan van wat de 

burger zelf nog kan, zo mogelijk 
met hulp uit de omgeving.

Beroepskrachten in het maat-
schappelijk werk, welzijnsstichtin-
gen, zorgaanbieders en belangen-
organisaties uit Beverwijk, Heems-
kerk, Uitgeest en Velsen hoorden 
op 2 februari wat de kanteling is, 
wat die voor hen betekent en hoe 
die positieve gevolgen kan hebben 
voor cliënten. De tientallen aanwe-
zigen zagen er een goede gelegen-
heid in tot meer samenwerking en 
verwachten een positief effect voor 
hun cliënten. Er komen nog meer 
themabijeenkomsten over de kan-
teling.

Gemeentelijke belastingen

Verzamelbiljet komt eraan
Rond 29 februari 2012 valt de 
aanslag voor de gemeentelijke 
belastingen bij de Velsenaren 
in de bus. Inwoners van Velsen 
krijgen een verzamelbiljet voor 
de WOZ-beschikking, onroeren-
de zaak belasting (OZB), riool-
heffing, afvalstoffenheffing en de 
hondenbelasting. 

Alles wat met de gemeentelijke be-
lasting te maken heeft, plus infor-
matie over een automatische in-
casso, bezwaar maken, kwijtschel-
ding en bij wie u terecht kunt met 
vragen, staat in de ‘belastingspe-
cial’ in de Infopagina van volgende 
week. Alle informatie komt ook op 
www.velsen.nl te staan.

Verkeer Driehuis
en Santpoort-Noord
Minder autoverkeer door de 
dorpskernen - ruim 120 belang-
stellenden bezochten op 13 fe-
bruari 2012 de informatieavond 
hierover. De ideeën worden 
uitgewerkt in klankbordgroe-
pen voor een oplossing met het 
grootste draagvlak. 

Veel inwoners Driehuis en Sant-
poort-Noord willen minder auto-
verkeer door de dorpskernen. De 
gemeente gaat de komende jaren 
een aantal kruispunten opknappen. 
Een goed moment om met elkaar in 
gesprek te gaan.

Wethouder Verkeer en Vervoer  
Ronald Vennik: ,,Ik ben blij met de 
grote opkomst, het onderwerp leeft 
sterk. Ik hoop op een constructie-
ve avond, in het besef dat een op-
lossing voor het ene knelpunt el-

ders negatief kan uitpakken.” Ver-
keerskundige Kommer Sneeuw 
(gemeente Velsen) lichtte de hui-
dige situatie toe en de verwach-
te toename van het autoverkeer als 
maatregelen zouden uitblijven. Na 
een eerste vragenronde konden de 
aanwezigen in gesprek met ver-
keerskundigen en op flaps hun re-
acties, wensen, ideeën en klachten 
noteren Velen meldden zich aan 
voor de klankbordgroepen, die be-
gin maart de ideeën gaan uitwer-
ken. Reacties zijn nog welkom via 
het algemene contactformulier op 
www.velsen.nl, onder vermel-
ding van Minder verkeer Driehuis 
en Santpoort-Noord. 

Het verslag van de avond en an-
dere relevante documenten wor-
den op www.velsen.nl gezet. 
(foto: gemeente Velsen)
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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.



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl16 februari 2012

INSPRAAK VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN 
“Bedrijventerrein Velserbroek” 

EN KENNISGEVING ARTIKEL 1.3.1 BRO 

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 een nieuw bestemmingsplan op 
te stellen voor het bedrijventerrein Velserbroek. Op 
grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
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 voorontwerp bestemmingsplan is wel inspraak 
mogelijk. 

Aanleiding

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek 
voorziet in de vervanging van (delen van) verschillende 
oudere bestemmingsplannen die aan actualisering 
toe zijn. De functie van het gebied is primair bedrijven. 
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse plano-
logische regeling te geven voor dit plangebied. 
Het gebied wordt in het noorden begrensd door het 
perceel van tuincentrum Groenrijk (Rijksweg 289), 
in het oosten door de Hofgeesterweg, Ambachtsweg, 
Zadelmakerstraat, Vlietweg en het Delftplein 
(gemeentegrens met Haarlem) en in het westen door 
de N208. Het plangebied sluit aan op de plangrens 
van het project de Grote Buitendijk/Hofgeest. Het 
plangebied kenmerkt zich door het bedrijventerrein 
Broekerwerf, de bedrijven in het zuidelijke deel van 
de Hofgeest en de bebouwing tegen de gemeentegrens 
met Haarlem.

Wilt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan Bedrijventerrein Velserbroek 
(idn: NL.IMRO.0453.BP1301BEDRIJVENTE1-V001) 
ligt met ingang van 17 februari 2012 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis,  Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie 
is van maandag tot en met vrijdag geopend van 
09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur. Eveneens is een exemplaar 
van het voorontwerp-bestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de 
gebruikelijke openingstijden.
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.velsen.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wilt u inspreken?

Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk 
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen,  Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie bestem-
mingsplan Bedrijventerrein Velserbroek”.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

•  een parkeerplaats aan de Van Dalenlaan te Sant-
poort-Zuid ter hoogte van huisnummer 171 aan te 
wijzen ten behoeve van het parkeren van elektrische 
voertuigen door middel van het plaatsen van borden 

E04 met onderbord “alleen om elektrische voertuigen 
op te laden”, 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 wor-
den 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.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 4 februari 2012 
tot en met 10 februari 2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. 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: 0255-567424.

w12.000068 Duinweg of Duivelslaan 4 
 Santpoort-Zuid
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000069 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000070 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 5 bomen (06/02/2012)
w12.000071 Wijkeroogpark Velsen-Noord
 het kappen van 4 bomen (06/02/2012)
w12.000072 Dammersweg ong. Velserbroek 
 (t.h.v. parkeerplaats)
 het oprichten van een jongeren 
 ontmoetingsplek (07/02/2012)
w12.000073 Linnaeusstraat 74 IJmuiden
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van een woning 
 (07/02/2012)
w12.000074 Valkenhoefl aan ong. Santpoort-Noord
 (t.o. nr. 2)
 het oprichten van een jongeren 
 ontmoetingsplek (07/02/2012)
w12.000075 Kerkerinklaan 44 Santpoort-Noord
 het veranderen van de voorgevel, 
 zijgevel en indeling (07/02/2012)
w12.000076 Eemstraat 18 IJmuiden 
 het kappen van 1 boom (07/02/2012)
w12.000077 Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
 het kappen van 20 bomen (08/02/2012)
w12.000078 Van Lenneplaan 24 Driehuis
 het plaatsen van een groendrager in 
 de voortuin (08/02/2012)
w12.000079 Burg. Enschedelaan ong. Santpoort-
 Noord (t.o. nr. 42)                                                                  
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w12.000080 Dr. Kuyperlaan 6 Velsen-Zuid   

 het kappen van een boom (09/02/2012)
w12.000081 Van Maerlantlaan 42 Driehuis
 het kappen van een conifeer 
 (09/02/2012)
w12.000082 Willem de Zwijgerlaan 61 Santpoort-
 Zuid (rijksmonument)
 wijziging gebruik pand van een arts- 
 en fysiotherapiepraktijk naar een 
 horecagelegenheid (09/02/2012)
w12.000083 Geelvinckstraat 85 en 87 Velsen-Noord
 het veranderen en vergroten van de 
 2e verdieping van 2 woningen 
 (10/02/2012)
w12.000084 Zeeweg 199 IJmuiden
 verzoek wijzigen gebruik van winkel 
 naar woning (10/02/2012)

Ontwerpomgevingsvergunning 
en ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande aan-
vragen, een omgevingsvergunning te verlenen: 

w11.000734 en w11.000735 - Westerduinweg 4-6 te 
IJmuiden
het slopen van 8 silo’s voor opslag van boorspoeling 
en het oprichten van 3 silo’s voor opslag van cement. 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activi-
teiten: 
• het bouwen van een bouwwerk;
•  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met een bestemmingsplan;
•  het oprichten, het veranderen of veranderen van de 

werking of het in werking hebben van een inrichting;
• het slopen van een bouwwerk.

w11.000510 - Wijkerstraatweg 178-184 te Velsen-Noord 
het verbouwen van de bestaande panden tot 
11 appartementen en een kleine horecavoorziening. 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activi-
teiten: 
•  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met een bestemmingsplan.

De aanvragen (W11.000734, W11.000735 en 
W11.000510) worden voorbereid met de uitgebreide 
procedure en met toepassing van de buitenplanse 
afwijking als bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a 
onder 3° Wabo. De aanvra(a)g(en), de ontwerpomge-
vingsvergunning(en), de ontwerpverklaring(en) van 
geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 17 februari 2012 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen 
en Uitvoering. Tevens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website www.velsen.nl via het menu: 
meer nieuws/ inzage ontwerpbesluiten/ downloads 
ontwerpomgevingsvergunning. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een-
ieder naar keuze mondeling of schriftelijke ziens-
wijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevings-
vergunning(en) als de ontwerpverklaring(en) van 
geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden 
gericht aan het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen, afdeling Vergunningen en Uitvoering, 



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl16 februari 2012

Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen 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 het(de)onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 
(college van burgemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd 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 vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000761 Driehuizerkerkweg 17 Driehuis

 het kappen van een boom 
 (07/02/2012)
w11.000762 Halkade 29 en 31 IJmuiden 
 het wijzigen van de  bestaande 
 gebruiksfunctie naar hotel 
 (logiesfunctie)(13/02/2012)
w11.000764 Watermuur 80 Velserbroek
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w11.000765 Haringkade 2 IJmuiden
 tijdelijke huisvesting voor een 
 kantine/fi lmzaal met bergingen 
 (13/02/2012)
w11.000767 Georgebos ong (achter nr 20) te
  IJmuiden 
 het kappen van een boom (09/02/2012)
w11.000776 Kieftendellaan 48 Santpoort-Noord  
 het verhogen van de kapconstructie 
 (13/02/2012)
w12.000002 Korteweid  9 Velserbroek
 het plaatsen van een dakkapel 
 (13/02/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning(en) verleend voor het organi-
seren van een evenement:

i12.000277 op het terrein aan de Aagtenvonklaan 
 te Driehuis  een Koninginnedag-
 viering op 30 april 2012 (08/02/2012)
i12.000401 Lange Nieuwstraat, Plein 1945 te 
 IJmuiden 
 een snuff elmarkt op 26 mei 2012, 
 16 juni 2012, 14 juli 2012 en 
 11 augustus 2012 (08/02/2012)

i11.009585 Duin & Kruidbergerweg 60 te 
 Santpoort
 een Pinksterjaarmarkt op 28 mei 
 2012 (08/02/2012)            
i12.000251 Kennemerlaan te IJmuiden
 een Jaarmarkt op 7 juli 2012 
 (13/02/2012) 
i12.000373 Start-en fi nishlocatie Brederodeschool  
 te Santpoort-Zuid
 een avondvierdaagse, 21 mei tot en 
 met 24 mei 2012 (13/02/2012)

Standplaats

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

i12.000696      Lange Nieuwstraat / hoek Karel 
 Zegelstraat
 voor de verkoop van gebak en olie- 
 bollen van maandag tot zaterdag in de  
 periode 13 oktober tot 31 december 
 2012 (08/02/2012)                        

Exploitatie

De burgemeester van Velsen heeft een op grond van 
artikel 2.20 APV vergunning verleend voor de exploi-
tatie van een openbare inrichting: 

i12.000724 openbare inrichting met terras aan 
 de Halkade 25 te IJmuiden 
 (08/02/2012).
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