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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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Raadsplein 8 maart 2012 
Raadsvergadering

Donderdag 8 maart 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de 
gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur

Raadzaal

Punt Onderwerp

1   Opening
2  Actualiteitenuurtje *
  - inspreken inwoners
  - vragenhalfuurtje raadsleden
3  Vaststellen:
  - notulen raadsvergadering 9 februari 2012
  -  besluitenlijst raadsvergadering 9 februari 

2012
4  Afh andelen:
  Lijst van aan de raad gerichte brieven
  Debat, gevolgd door besluitvorming 
5   Wijziging Verordening Leerlingenvervoer 

gemeente Velsen

PAUZE van 30 minuten

  Besluitvorming

6  Verordeningen WWB, IOAW en IOAZ: 
  1.  Re-integratieverordening WWB, IOAW en 

IOAZ 2012 gemeente Velsen
  2.  Maatregelenverordening Wet werk en 

bijstand 2012 gemeente Velsen
  3.  Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 

2012 gemeente Velsen
  4.  Verordening toeslagen en verlagingen Wet 

werk en bijstand 2012 gemeente Velsen
  5.  Handhavingsverordening WWB, IOAW en 

IOAZ 2012 gemeente Velsen
  6.  Verordening Langdurigheidstoeslag Wet 

werk en bijstand 2012 gemeente Velsen
  7.  Verordening maatschappelijke participatie 

schoolgaande kinderen 2012 
gemeente Velsen

7   2e Bestuursrapportage 2011 en de 4e 
begrotingswijziging 2011 van de Veiligheids-
regio Kennemerland

8    Wijziging Referendumverordening gemeente 
Velsen 2007

9   Nota Reserves en Voorzieningen 2012
10 Wijziging samenstelling Agendacommissie 
11 Benoeming leden Agendacommissie
  Sluiting

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

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

Tevens treft u op de website en bij de receptie 
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 onder-
werpen die op de agenda staan, maar om andere 
actuele en/of dringende zaken onder de aandacht 
van de raadsleden te brengen.

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

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

Bekendmaking 

De burgemeester van de gemeente Velsen maakt 
bekend dat hij op 14 februari 2012 heeft besloten tot 
wijziging van het mandaatregister 2011 en dit besluit 
in werking te laten treden daags na publicatie.

Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 

U kunt binnen 6 weken na verzending een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester 
van de gemeente Velsen. 

Bekendmaking collectieve 
festiviteiten 2012

Op grond van artikel 4.2 van de Gewijzigde 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente 
Velsen 2009 kan het college van burgemeester en 
wethouders jaarlijks collectieve festiviteiten aan-
wijzen waarbij mag worden afgeweken van de 
normaal geldende geluidnormen van het Activiteiten-
besluit. Met ingang van 13 maart 2009 is het mandaat 
uitvoering festiviteitenregeling overgedragen aan de 
Milieudienst IJmond. Voor 2012 wijst de Milieu-
dienst IJmond namens het college van burgemeester 
en wethouders de volgende collectieve festiviteiten 
aan met begin- en eindtijd in afwijking van de geluid-
norm:

Koninginnedag:   30 april  11.00 tot 21.00 uur
Dorpsfeest Driehuis  29 en  17.00 tot 24.00 uur
    30 juni 
Feestweek IJmuiden:  22 t/m   14.00 tot 24.00 uur
    26 juli 
    21 en  14.00 tot 01.00 uur
    27 juli

Dorpsfeest Santpoort: 28 juli t/m      18.00 tot  
    4 augustus      24.00 uur
Oud en Nieuw:    van 31 december   17.00 tot  
    op 1 januari              01.30 uur

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de 
Milieudienst IJmond, mevrouw A. Minneboo, 
tel.(0251) 263 825.

Bedrijven hoeven voor deze festiviteiten geen kennis-
geving als bedoeld in artikel 4.3 APV te doen.

Dit laat echter onverlet dat op die dagen de nadere 
regels festiviteitenregeling voor inrichtingen vastge-
steld op 3 juli 2008 van kracht is.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 18 februari tot 
en met 24 februari 2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000095 Eksterlaan 39 IJmuiden 
   het kappen van een boom 

(20/02/2012)
w12.000096 Kennemerstrand 800 IJmuiden 
   het slopen van een strandpaviljoen 

(Beach-Inn)(20/02/2012)
w12.000097 de Zeiler 62 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van de 

2e verdieping (21/02/2012)
w12.000098 Velserbeek 7 Velsen-Zuid 
   het oprichten van een ezelverblijf 

(21/02/2012)
w12.000099 Kerkweg 88 Santpoort-Noord 
   het veranderen en vergroten van 

een woning met een uitbouw 
(22/02/2012)

w12.000100 Briniostraat 16 IJmuiden 
   het kappen van 17 bomen 

(22/02/2012)
w12.000101 Monnickendamkade 19 IJmuiden 
   melding brandveilig gebruik 

(22/02/2012)
w12.000102  Burg. Enschedelaan ong. Santpoort-

Noord ( t.o. nr. 42) 
   het kappen van een boom (24/02/2012)
w12.000103 Betsy Perkstraat 47 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van de 

2e verdieping (24/02/2012)

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 aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl1 maart 2012

w12.000003  langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometer-
paal 49,4 

   het maken van 2 toeritten, het 
maken van een nieuwe watergang 
met dammen en het aanbrengen van 
voetpaden en een voetgangersbrug 
(02/01/2012)

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 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 
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Recht-
bank 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):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000723 Fregat 41 Velserbroek 
   het plaatsen van een hekwerk om een 

dakterras (24/02/2012)
w12.000004 Stephensonstraat 61 IJmuiden 
   het plaatsen van een opbouw en 

het vervangen van dakpannen 
(22/02/2012)

w12.000009  J.M. van Nassaulaan 1 Santpoort-
Noord 

   het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel)(22/02/2012)

w12.000020  Heerenduinweg ong. IJmuiden 
(bij ingang Natuurmonumenten) 

   het kappen van een boom 
(21/02/2012)

w12.000021  Platanenstraat ong. IJmuiden 
(t.o. nr. 50) 

  het kappen van 1 linde (21/01/2012)
w12.000022  IJmuiderstraatweg ong. IJmuiden 

(t.o. nr. 29) 
  het kappen van 1 wilg (21/02/2012)
w12.000024  Willem de Zwijgerlaan 37 Santpoort-

Zuid 
   het kappen van 5 bomen (22/02/2012)
w12.000025  Duin- en Kruidbergerweg 89 

Santpoort-Noord 
   verzoek gebruik weiland op 10 juni 

2012 als parkeerterrein (28/02/2012)
w12.000037  Bornstraat 1 t/m 43, van Diepenstraat 

2t/m44, Doelmanstraat 9t/m15, 
Dijckmanstraat 1 t/m 19, Grote Hout- 
of Koningsweg 70 t/m 78, Kalkar-
straat 1 t/m 27, van der Poelstraat 1 
t/m 27 en van Saelenplantsoen 1 t/m 
42 Velsen-Noord 

   het verwijderen van dakpannen van 
148 woningen (28/02/2012)

w12.000039  Langevlak ong. IJmuiden 
(achter nr. 38) 

   het kappen van 2 bomen (22/02/2012)
w12.000042  Wijnoldy Daniëlslaan 5 Santpoort-

Zuid 
  het kappen van een eik (22/02/2012)
w12.000045  Spanjaardsberglaan 1 Santpoort-

Noord 
   het kappen van 2 bomen 

(22/02/2012)
w12.000047 Kerkweg 107 Santpoort-Noord 
   het kappen van een boom 

(22/02/2012)
w12.000059 Heirweg ong. Velsen-Noord 
   het kappen van 2 bomen 

(23/02/2012)
w12.000060  Lethstraat ong. Velsen-Noord 

(naast nr. 12) 
   het kappen van 2 bomen 

(23/02/2012)
w12.000061  Tarweland ong. Velserbroek 

(naast nr. 26) 
   het kappen van 1 berk (22/02/2012)
w12.000062  Sluistocht ong. Velserbroek (t.o. nr. 22) 
   het kappen van 1 robinia (22/02/2012)

Evenementen

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

i12.000604  op plein aan de Aletta Jacobstraat ter 
hoogte van nr 75 Velserbroek

   een rommelmarkt op 5 mei 2012, 
9 juni 2012, 18 augustus 2012 en 15 
september 2012 (23/02/2012)

i11.010100  op sportterrein VV Waterloo, Water-
loolaan 3 Driehuis

   evenementen ter gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan op 12 mei 
2012, 19 mei 2012 en 20 mei 2012 
(23/02/2012)

i11.010121  op sportterrein SVIJ, Spinnekoplaan 
10 IJmuiden

   Koninginnedagviering op 30 april 
2012 (24/02/2012)

i12.000989  op het sportpark Schoonenberg, 
Waterloolaan 2 Driehuis

   het Strawberries Easter Tournament 
op vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 
april 2012 (28/02/2012).

i12.000301  op strand IJmuiden aan Zee IJmuiden
   Unimog treff en, vrijdag 12 oktober , 

zaterdag 13 oktober en zondag 
14 oktober 2012 (28/02/2012).

i12.000523 op Kennemerplein IJmuiden 
   de voorjaarskermis van 20 tot en 

met 30 april 2012 (28/02/2012)

Film- en foto opnamen

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

i12.001355  fi lm foto-opnamen Velsen-Zuid 
  datum, 8 maart 2012 (23/02/2012)

wekelijks in een 
oplage van 185.000 

exemplaren




