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Moerbergplantsoen 
op de schop vanwege riool
De riolering bij het Moerberg-
plantsoen wordt vervangen. Op 
maandag 19 maart 2012 begint 
Dura Vermeer BV met het werk. 
Dat gaat in twee fases om over-
last te beperken.

Het werk start vanaf de Kennemer-
laan tot en met de kruising Moer-
bergplantsoen / Stephensonstraat. 
Het zuidelijke deel van het Moer-
bergplantsoen is dan te bereiken 
via de Lange Nieuwstraat. In de 
tweede fase is het Moerbergplant-
soen afgesloten vanaf de hoek Tor-
ricellistraat tot de rotonde Lan-
ge Nieuwstraat. Het noordelijke 
deel van het Moerbergplantsoen 

is dan te bereiken vanaf de Kenne-
merlaan. Omwonenden krijgen be-
richt van de aannemer. Wanneer de 
tweede fase begint, is nu nog niet 
bekend.  

In de eerste fase is de verzamelplek 
van het huisvuil verplaatst naar de 
hoeken Kennemerplein en Step-
hensonstraat. Bewoners die daar 
niet zelf hun huisvuil kunnen zet-
ten, kunnen de hulp inroepen van 
het personeel van de aannemer. 

Tijdens de werkzaamheden moe-
ten auto’s buiten het werkterrein 
worden geparkeerd. Meer informa-
tie op www.velsen.nl 

Informatieavond nieuwe 
Zeesluis zeer druk bezocht
In een overvolle Cruisetermi-
nal werd dinsdagavond uitleg 
gegeven aan bezoekers van de 
informatieavond over de aan-
leg van een nieuwe Zeesluis in 
IJmuiden. 

Op basis van de uitkomsten van 
de onderzoeken die er nu liggen 
neemt minister Schultz van Infra-
structuur en Milieu in overleg met 
de samenwerkingspartners, de be-

stuurders van de Provincie Noord-
Holland en de gemeente Amster-
dam, in het voorjaar een voor-
keursbeslissing over locatie en af-
metingen.
Daarna start fase 2; de details wor-
den uitgewerkt, start de ruimtelij-
ke ordening procedure en wordt 
een Milieueffectrapportage (MER) 
opgesteld.

(foto: Ko van Leeuwen)

College op SeaportRTV
Het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen 
komt op de lokale televisie. Met 
ingang van vrijdag 9 maart om 
20.00 uur de wethouders regel-
matig iets over hun beleid ver-
tellen.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft bij de lokale zen-
der SeaportRTV televisiezendtijd 
ingekocht. Maandelijks worden één 
of meer collegeleden geïnterviewd. 
Omdat het gemeentebeleid de sa-
menleving raakt, wil het college een 

bredere toelichting kunnen geven 
aan een groter publiek.

De eerste televisie-uitzending is 
op vrijdag 9 maart 2012 om 20.00 
uur. Dan komen de wethouders  
Baerveldt en Te Beest aan het 
woord. Zij brengen onder andere 
bezoeken aan het Bijna Thuis Huis, 
dorpshuis Het Terras en het Cen-
trum voor Jeugd en Gezin. 

De dagen daarna herhaalt Seaport 
RTV de uitzending diverse malen. 
(foto: gemeente Velsen)

Informatie over park en 
kinderboerderij Velserbeek
De geschiedenis van buiten-
plaats Velserbeek, de dieren van 
de kinderboerderij en tientallen 
foto’s die dit illustreren – sinds 
begin 2012 staat het allemaal op 
de website van de gemeente Vel-
sen, onder Sport, Toerisme en 
Vrije Tijd.

De informatie is in drie delen ge-
splitst. In het deel over de buiten-
plaats staat o.a. veel lezenswaardig 
over de geschiedenis van het park, 
de flora en de fauna, maar ook wan-
neer het pierenbadje wordt gevuld. 
In het deel over de kinderboerde-

rij staan de openingstijden en heel 
veel leuke feiten over de dieren. In 
het fotoalbum staan fraaie plaatjes 
van dit alles. Bezoekers mogen ook 
foto’s sturen naar dloket@velsen.nl; 
een webteam beoordeelt of ze ge-
plaatst worden.

De pagina’s worden regelmatig aan-
gevuld met nieuwe onderwerpen. 
Maandelijks is er aandacht voor de 
plant, het dier en de vrijwilliger van 
de maand.
Kijk op www.parkvelserbeek.nl of 
op www.velsen.nl onder Sport, Toe-
risme en Vrije Tijd.
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Open uitnodiging tweede 
Velsense stadslezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het 
stadhuis van Velsen de tweede 
Velsense stadslezing plaats-
vinden. Deze lezing wordt ver-
zorgd door prof. dr. Jacob de 
Boer uit Velsen en heeft als 
thema ‘Milieuverontreini-
ging en Gezondheid – een Toe-
komstperspectief’. De heer De 
Boer is verbonden aan het In-
stituut voor Milieuvraagstuk-
ken van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam.

Schaarste
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 we-
reldwijd sterk zullen toenemen. 
Door een grotere behoefte aan mo-
biliteit en de voortgaande globali-
sering wordt steeds meer gereisd 
en nemen het gebruik van chemi-
sche stoffen en het energiever-
bruik toe. De gemiddelde wereld-
bewoner zal daarom steeds va-
ker met schaarste worden gecon-
fronteerd en worden blootgesteld 
aan diverse vormen van veront-
reiniging. Daarnaast zorgt de op-
warming van de aarde voor onver-
wachte 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. 

Gezondheidseffecten
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 visconsumptie: 

wegen de positieve effecten van 
de onverzadigde vetzuren in vis 
nu zwaarder dan de negatieve ef-
fecten van verontreinigende stof-
fen? Hoogleraar milieuchemie en 
–toxicologie Jacob de Boer zal in 
de stadslezing zijn visie geven op 
wereldwijde trends in milieuver-
ontreiniging. 

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 ver-
zorgde Prof. Dr. Evelien Tonkens 
de eerste stadslezing. Zij ging toen 
in op het thema ‘De onbeholpen 
samenleving’. Deze lezing was een 
groot succes. Velen woonden de 
lezing van mevrouw 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 beperkte capa-
citeit kent is het belangrijk tijdig 
zicht te hebben op het aantal aan-
wezige personen. Tijdig aanmel-
den is dus van belang!

Green Key voor Duindoorn
Camping De Duindoorn in 
IJmuiden heeft opnieuw een 
Gouden Green Key verdiend. Het 
bedrijf presteert bijzonder goed 
op het gebied van duurzaamheid. 
Wethouder Baerveldt feliciteer-
de Yvonne Lubbers persoonlijk. 

De Green Key is een internationaal 
keurmerk voor duurzame bedrijven 
in de toerisme- en recreatiebranche. 
Uitreiking betekent dat de onderne-
mer veel meer aan het milieu doet 
dan de wet- en regelgeving vereist. 
Yvonne Lubbers, beheerder: ,,Wij ge-
bruiken onder andere waterbespa-

rende kranen en douches, hebben 
LED-verlichting, scheiden alle afval 
en gebruiken FSC-papier op kan-
toor. In 2011 hebben de toiletgebou-
wen een gasboiler gekregen die op 
zonne-energie werkt. We zijn trots 
op dit resultaat; in 2010 kregen we 
ook al goud.’’

Wethouder Baerveldt, rechts op de 
foto naast Yvonne Lubbers, sprak 
namens het college haar waardering 
uit voor deze ondernemersfami-
lie die goed en langdurig aan duur-
zaamheid werkt.
(foto: Reinder Weidijk)

Einde aan samenwerking
Multi Vastgoed en de gemeente 
Velsen hebben gezamenlijk be-
sloten per 24 februari te stoppen 
met de herontwikkeling van het 
winkelcentrum van IJmuiden.

Er zijn twee belangrijke redenen om 
de samenwerkingsovereenkomst te 
beëindigen: onder de ondernemers 
is te weinig draagvlak en de gemeen-
te kon niet instemmen met het al-
ternatieve plan van Multi Vastgoed 

voor een aangepaste vorm een ver-
diepte winkelstraat. De gemeente 
en Multi Vastgoed zetten de over-
eenkomst samen stop; daardoor kost 
het de gemeente geen extra geld. De 
partijen wilden het traject voor een 
nieuw winkelcentrum beiden tot 
een goed einde brengen en betreu-
ren dat het niet gelukt is. De gemeen-
te gaat nadenken over nieuwe plan-
nen voor het centrum van IJmuiden. 
Meer informatie op www.velsen.nl

Velsen gaat vrijwillig
De gemeente Velsen zet zich op 
16 maart in voor NL Doet. Na-
dat in 2011 ruim 40 ambtenaren 
speeltuin De Veilige Haven op-
knapten, is het dit jaar de beurt 
aan zorginstelling Philadelphia.

De gemeente Velsen vindt de bij-
drage van vrijwilligers die zich dag 
in dag uit inzetten voor de gemeen-
schap van groot belang voor de socia-
le cohesie in de gemeenschap. Raads-

leden, college en ambtenaren hebben 
hier grote waardering voor en willen 
dit tonen door op deze landelijke vrij-
willigersdag in de schoenen van de 
vele vrijwilligers te staan. Dit jaar is 
gekozen voor Stichting Philadelphia 
Zorg. Deze stichting richt zich voor-
namelijk op mensen met verstande-
lijke of meervoudige beperkingen. 
De gemeente Velsen gaat in het ka-
der van NL Doet de locaties De Duin-
pan en De Regenboog ondersteunen.
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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 : info@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 15 maart 2012
Carrousel

Donderdag 15 maart 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   Bestemmingsplan “De Leck en 

De Bergen”

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 – 21.00 uur   Ontwikkeling veiligheidsbeeld & 

resultaten politie Velsen in 2011

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur   Velsen als millennium gemeente / 

mondiale bewustwording/
stedenbanden

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur   Verzelfstandiging openbare 

bibliotheek Velsen

Commissieruimte 1
Sessie 5 
21.30 – 23.00 uur   Nota huurprijzen gemeentelijk 

vastgoed

Commissieruimte 2
Sessie 6
21.30 – 23.00 uur   Stand van zaken voorbereiding 

nieuwe publiekshal

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 3, 4 en 5 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
14 maart 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. 

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 

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een Nieuwsbrief 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht.  U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor aan-
melden op raadsplein@velsen.nl 

Regeling Studiefaciliteiten 2012

Het college van gemeente Velsen heeft in de vergadering 
van 17 januari 2012 besloten de Regeling Studie-

faciliteiten gemeente Velsen 2012 vast te stellen.
Het besluit treedt in werking met terugwerkende 
kracht op 1 januari 2012.
Het besluit ligt gedurende 12 weken ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden 
en nadien bij de afdeling Human Resources. 
Dit besluit wordt ook gepubliceerd op de website van 
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Verordening parkeerbelasting 2012  

In de vergadering van het college van burgemeester 
en wethouders van 7 februari 2012 is het aanwijzings-
besluit ingevolge de verordening parkeerbelasting 
2012 vastgesteld. 

Het aanwijzingsbesluit is opgenomen in het regis-
ter “gepubliceerde belastingverordeningen 2012”. 
Het aanwijzingsbesluit treedt met terugwerken-
de kracht in werking op 31 januari 2012. 

Het aanwijzingsbesluit ligt kosteloos ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis van de gemeente Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. Een ieder kan op verzoek 
tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift 
verkrijgen van bovengenoemd besluit. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling 
Belastingen en Invordering, telefoonnummer 
(0255) 567 322. 

Verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

•  drie parkeervakken, aan de zuidkant van de inrit 
van het parkeerterrein ten westen van de Minister 
van Houtenlaan te Velsen-Zuid, tegenover de hoofd-
ingang van het TATA steel stadion aan te wijzen en 
in te richten als twee algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen, door middel van het plaatsen van 
de borden E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. 

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

• Doorneberglaan 70, 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

Publicatie beslissingen 
ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Denyo,W.Y. geb.23-10-1969 
Macedo Pereira de Abreu,M.V geb.08-05-1962
Doukhi,M. geb.01-07-1993 
Mustafov,S.A. geb.08-05-1973
Haan de,G.A. geb.22-02-1979 
Peters,P.B.Ö. geb.18-02-1971
Hoek,C. geb.05-08-1983 
Plug,A. geb.11-10-1971
Ilić,Č. geb.14-04-1972 
Romkes,M. geb.14-07-1967
Kabaciński,P. geb.18-05-1986 
Sadat,Y. geb.03-05-1986
Kernekamp,P.D. geb.26-12-1958
Keur,K. geb.03-05-1992
Kolarz,M. geb.16-02-1977
Kokkarinen,M.E. geb,03-09-1978
Seeds,C.J. geb.14-01-1979
Trompert,J.F. geb.18-01-1985
Voorbij,J.  geb.05-04-1958

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

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 elek-
tronische 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.
 
Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 25 februari tot 
en met 2 maart 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.

w12.000104  Willem de Zwijgerlaan 37 
 Santpoort-Zuid 
   het kappen van twee bomen 

(27/02/2012)
w12.000105  Hagelingerweg 46 Santpoort-Noord 
  het veranderen van een bedrijfsruimte 

in 2 wooneenheden (27/02/2012)



Korfbalnieuws over Jeugdwedstrijden DKV
Velsen-Zuid - Zaterdag 3 
maart speelden er weer jeugd-
teams van DKV. De E2 verloor 
helaas van Triaz E1 met 1-4. 
Daarna was het de beurt voor 
de E1. Tegen SDO E1 kwam er 
een scherp team van DKV in 
het veld. Door hard werken en 
groot enthousiasme wist DKV 
te winnen. 
Renske scoorde, evenals Sver-
re en Sem. Twee seconden voor 
tijd wist Pepijn een mooi kansje 
onder de korf te scoren. Door 
zijn doelpunt kwam de eind-
stand op 4 tegen 1, een goede 
overwinning. 

DKV D1 moest weer tegen KZ 
D3 aantreden. KZ kwam snel 
voor, ondanks het sterke veld-
spel van DKV. DKV had goe-
de kansen maar maakte ze niet 
af. KZ was echter zeer effectief; 
iedere kans werd een doelpunt. 
Sverre scoorde met één hand. 
Sem, Thijs en Loek scoorden 
ook. KZ was echter toch scher-
per en de eindstand was 6-9.  
De C2 speelde tegen HBC C2. 
Matthijs, Robin en Emma wist 
te scoren voor DKV. HBC wist 
maar twee keer de korf te vin-
den, dus DKV won terecht. 
De C1 speelde tegen HBC C1. 

Het ging gelijk op, want met 
rust stond het nog steeds 0-0. 
De aanval had kansen, maar 
maakte deze niet af. 
HBC kwam voor met 0-1, maar 
gelukkig scoorde Thijn via een 
strafworp de gelijkmaker. Di-
rect daarna wist HBC te sco-
ren. Lange tijd stond het 1-2. 
Vlak voor tijd wist invaller Bjar-
ne de 2-2 te scoren, wat tevens 
de eindstand was. 

Mededelingen
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w12.000106  Anna van Burenlaan 16 Santpoort-Zuid 
  het kappen van een boom (28/02/2012)
w12.000107  Reyndersweg ong. Velsen-Noord 
   het oprichten van 10 strandhuisjes 

(28/02/2012)
w12.000108  Velserduinweg 338 9000 IJmuiden 
  verzoek wijzigen standplaats naar per-

manente bebouwing voor viskiosk “Vis 
van Kaatje” (28/02/2012)

w12.000109  Middenduinerweg 8 Santpoort-Noord 
   het veranderen en vergroten van een 

berging/garage (29/02/2012)
w12.000110  Velserbeek 3 Velsen-Zuid 
   het maken van een aanbouw 

(29/02/2012)
w12.000111  Kennemerstrand 800 8000 IJmuiden 
   het plaatsen van een portocabin (kleed-

ruimte) (01/03/2012)
w12.000113  Dokter de Grootlaan 3 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

(01/03/2012)
w12.000114  Johanna Naberstraat 3 Velserbroek 
  het kappen van een boom (02/03/2012)

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 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 vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000729   Heerenduinweg/IJmuiderslag ong. 
IJmuiden 

   het verplaatsen van een kunstwerk 
(01/03/2012)

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

(28/02/2012)
w11.000759  Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid 
  het slopen van een woning, het oprich-

ten van 3 woningen en het kappen van 
18 bomen (28/02/2012)

w12.000012  Van Wassenaerstraat 34 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(02/03/2012)
w12.000029  Hoofdstraat 123 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(28/02/2012)
w12.000034  Watervlietstraat 2 Velsen-Noord 
   het verwijderen van een astbesthouden-

de pijp (28/02/2012)
w12.000065  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  het kappen van 10 bomen (28/02/2012)
w12.000066  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  het kappen van 8 bomen (28/02/2012)
w12.000067  Wijkeroogpark Velsen-Noord 
   het kappen van 10 essen/esdoorns 

(28/02/2012)
w12.000068  Duinweg of Duivelslaan 4 Santpoort-Zuid 
  het kappen van 4 bomen (28/02/2012)

Evenementen

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

i12.000524  op Vestingplein Velserbroek 
  een kermis van 10 oktober tot en met 14 

oktober 2012 (28/02/2012)
i11.012438   start- en fi nishlocatie Vestingplein 

Velserbroek
  diverse skatetochten op 23 mei, 4 juli 

en 22 augustus 2012. Op 15 september 
2012 doorkruist een skatetocht de ge-
meente Velsen (28/02/2012)

i12.000189   een ultraloop genaamd de Jan Knippen-
berg Memorialloop over het strand van 

IJmuiden
   via de sluizen naar het strand van Velsen 

Noord op 7 april 2012 (01/03/2012)
i12.001073  strand van IJmuiden aan Zee (zone 2)
  NK off road strandraces op 10 maart en 

11 maart 2012 (01/03/2012)
i12.001309  op het grasveld t.o. café de Grote Hout,  
  Grote Hout of Koningsweg 44 Velsen 

Noord
   Koninginnedagviering op 30 april 2012 

(01/03/2012)
i12.001017   op VSV terrein, Hofgeesterweg 

Velserbroek
  slotavond 100 jaar VSV op 26 mei 2012 

(01/03/2012)

Standplaats

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

i12.001961   Bedrijfsterrein Rijksweg 287 
Velserbroek

   16 tot en met 18 maart 2012 
(05/03/2012)

Exploitatie

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een op grond van artikel 2.20APV vergunning verleend 
voor de exploitatie van een openbare inrichting:

i12.001056  Kompasstraat 38 IJmuiden
  exploitatievergunning voor het 

verstrekken van snack en spijzen 
(20/02/2012)

i12.001340  Moerbergplantsoen 3a IJmuiden
  exploitatie van een openbare inrichting 

met terras voor de verkoop van ijs-
producten (05/03/2012) 

Overnachting

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een op grond van artikel 4.26 lid 3 APV ontheffi  ng 
verleend voor kamperen buiten een kampeerterrein:

i12.001073  Parkeerterrein naast Nova Zembla
  overnachten op 9 en 10 maart 2012 

(01/03/2012)




