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E-laadpalen in Velsen
In de gemeente Velsen staan vier 
E-laadpalen voor het opladen 
van elektrische auto’s. Zo wordt 
het voor inwoners interessan-
ter om te rijden op elektriciteit. 
Om het goede voorbeeld te geven 
gaan collegeleden en medewer-
kers van de gemeente Velsen tus-
sen 13 en 20 maart elektrisch rij-
den. Zij zullen hun ervaringen de-
len via Twitter.

Bij de E-laadpalen kunnen elektri-
sche auto’s tussentijds worden opge-
laden. Zo wordt het voor automobi-
listen makkelijker om te kiezen voor 
elektrisch rijden en zo voor een duur-
zame toekomst. De gemeente heeft 
hiervoor een contract afgesloten met 

de stichting E-laad. Dit is een sa-
menwerkingsverband tussen diver-
se landelijke netwerkbeheerders dat 
streeft naar 10.000 E-laadpalen in de 
openbare ruimte.

In Velsen staan de palen aan het Du-
dokplein, IJmuiderslag, Aurora Bas-
tion en Burgemeester Weertsplant-
soen. In voorbereiding zijn de Velser-
duinweg en de Van Dalenlaan.

Volg op Twitter @gemvelsen en kijk 
voor meer informatie over elektrisch 
rijden in de regio op www.ijmond 
rijdtelektrisch.nl of www.oplaad 
palen.nl. Deze actie wordt mogelijk 
gemaakt door Renault Velserbeek uit 
Velserbroek. (foto: Ko van Leeuwen)

Gemeente Velsen
doet mee aan NL Doet
Op vrijdag 16 maart neemt de 
gemeente Velsen deel aan NL 
Doet. Raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren slaan de handen 
ineen bij zorginstelling Phila-
delphia. Gezamenlijk zullen 
zij opknapwerk doen en met de 
cliënten activiteiten onderne-
men.

Met de deelname aan NL Doet wil 
de gemeente haar waardering voor 

het werk van de vrijwilligers to-
nen, dat is van groot belang voor de 
samenleving. Dit jaar heeft de ge-
meente voor stichting Philadelphia 
Zorg gekozen. Philadelphia is een 
landelijke organisatie die begelei-
ding en zorg biedt aan mensen met 
een verstandelijke en meervoudige 
beperking. Op de locaties De Duin-
pan en De Regenboog in IJmuiden 
gaan de raadsleden, collegeleden 
en ambtenaren aan de slag.

Wegwerkzaamheden
Vanaf maandag 19 maart wordt 
in IJmuiden en Velsen-Zuid aan 
de weg gewerkt. 

Bij het Moerbergplantsoen vervangt 
Dura Vermeer BV de riolering ver-
vangen door. Om het overlast zo veel 
mogelijk te beperken wordt er in 
twee fases gewerkt. Het werk start 
vanaf de Kennemerlaan tot en met 
de kruising Moerbergplantsoen / 
Stephensonstraat. Het zuidelijke 
deel van het Moerbergplantsoen is 
dan te bereiken via de Lange Nieuw-
straat. In de tweede fase is het Moer-
bergplantsoen afgesloten vanaf de 
hoek Torricellistraat tot de rotonde 
Lange Nieuwstraat. Het noordelijke 
deel van het Moerberg-plantsoen is 
dan te bereiken vanaf de Kennemer-
laan. Omwonenden krijgen bericht 
van de aannemer. Wanneer de twee-
de fase begint, is nu nog niet bekend.  

In Velsen-Zuid begint aannemers-
bedrijf Kreeft-GWW met de herin-

richting aan het Krommeland en de 
Meervlietstraat. Ook worden er par-
keerplaatsen aangelegd. De werk-
zaamheden beginnen in het Krom-
meland en worden begin augustus 
afgerond bij de kruising Meervliet-
straat -’s Gravenlust. De gazons en 
groenstrook worden direct hersteld. 
Bomen en struiken worden in ver-
band met het plantseizoen in het na-
jaar geplant. De bewoners zijn geïn-
formeerd over het werk.

Tijdens de werkzaamheden in zo-
wel IJmuiden als Velsen-Zuid wordt 
het verkeer omgeleid en moeten de 
auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. De bewoners wor-
den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Bewoners die 
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp 
inroepen van het personeel van de 
aannemer. Voor de ondergrondse 
containers wordt per geval bekeken 
of een tijdelijke oplossing nodig is. 
Zie ook www.velsen.nl

Brand in papieropslag
Op zaterdagmiddag 10 maart 
is aan het begin van de middag 
brand ontstaan bij een papier-
opslag van Van Gelder Recycling 
Groep in Velsen-Noord.

Vanwege de enorme rookontwikke-
ling kregen mensen via nieuwsbe-
richten en Twitter het advies om ra-
men en deuren gesloten te houden. Er 
zijn geen slachtoffers gevallen en er 
zijn ook geen gevaarlijke stoffen vrij-
gekomen. Wel zijn in de wijde omge-

ving papiersnippers en roetdeeltjes 
neergedaald. Vier huishoudens zijn 
overgebracht naar een hotel. Deze 
evacués hebben twee nachten in het 
hotel doorgebracht en konden maan-
dag weer naar huis.

De brand is bestreden door het 
brandweerkorps van de veiligheids-
regio Kennemerland in samenwer-
king met korpsen uit Hollands Mid-
den, Noord-Holland-Noord en Zaan-
streek-Waterland.

Open uitnodiging
tweede Velsense lezing
Op 27 maart 2012 zal om 20.00 uur 
in de Burgerzaal van het stadhuis van 
Velsen de tweede Velsense lezing 
(stadslezing) plaatsvinden. Deze le-
zing wordt verzorgd door prof. dr. Ja-
cob de Boer uit Velsen en heeft als 
thema ‘Milieuverontreiniging en Ge-
zondheid – een Toekomstperspec-
tief ’. De heer De Boer is verbonden 
aan het Instituut voor Milieuvraag-
stukken van de Vrije Universiteit te 
Amsterdam.

De Boer gaat het tijdens de tweede 
stadslezing hebben over de schaarste 
en milieuverontreiniging en de ver-
onderstelde gezondheidseffecten. Op 

www.velsen.nl kunt u meer infor-
matie over deze onderwerpen lezen.

Inwoners van Velsen kunnen de 
stadslezing bijwonen. Vanaf 19.30 
uur is de burgerzaal van het stadhuis 
open (ingang via Plein 1945). Toe-
gang is gratis. Indien men gebruik 
wil maken van de open uitnodiging 
wordt men verzocht om zich voor ui-
terlijk 22 maart 2012 aan te melden 
via het mailadres communicatie@
velsen.nl Omdat de burgerzaal een 
beperkte capaciteit kent is het be-
langrijk tijdig zicht te hebben op het 
aantal aanwezige personen. Tijdig 
aanmelden is dus van belang!
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Digitale info Velserbeek 
De geschiedenis van buiten-
plaats Velserbeek, de dieren 
van de kinderboerderij en tien-
tallen foto’s die dit illustreren 
– sinds begin 2012 staat het al-
lemaal op de website van de ge-
meente Velsen, 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 plaat-
jes van dit alles. Bezoekers mo-
gen ook foto’s sturen naar dloket@ 
velsen.nl; een webteam beoor-
deelt of ze geplaatst worden. Kijk 
op www.parkvelserbeek.nl of op  
www.velsen.nl onder Sport, Toe-
risme en Vrije Tijd.

AWBZ in delen naar de 
gemeente
De laatste tijd ontvangt de ge-
meente Velsen brieven van men-
sen die zich zorgen maken over 
de komende veranderingen in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziek-
tekosten (AWBZ). 

Eén van die veranderingen houdt in 
dat ‘begeleiding’ uit de AWBZ gaat en 
onder de Wet maatschappelijke on-
dersteuning gaat vallen (Wmo). De-
ze wet wordt uitgevoerd door de ge-
meente en regelt onder andere hulp 
bij het huishouden en rolstoelen.

Wanneer deze verandering van start 
gaat, is nu nog niet exact bekend, 
maar in ieder geval vanaf 1 janua-
ri 2014 voor alle bestaande cliënten. 
Misschien wordt de gemeente vanaf 
1 januari 2013 ook verantwoordelijk 
voor nieuwe aanvragen op dit gebied.  

In hun brieven beschrijven inwoners 
van Velsen hun zorgen over deze ont-
wikkeling. Zij willen weten of straks, 
onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente, de zorg die zij nu ge-
wend zijn te krijgen en/of in te kopen 
via een persoongebonden budget, on-
veranderd blijft.

De gemeente kan zich die zorgen 
heel goed voorstellen, maar het is nu 
nog te vroeg om uitspraken te doen 
over de gevolgen voor de individue-
le burger. Zodra daar meer duidelijk-
heid over is, volgen er berichten op 
de website van de gemeente en op de 
Infopagina.

Wie zijn zorgen wil uitspreken, kan 
dat ook doen bij de Wmo-raad, het 
adviesorgaan voor het college: wmo-
raad@welzijnvelsen.nl.

Eind maart gratis compost
Dit jaar organiseert afvalin-
zamelaar HVC weer een com-
postactie. Zij leveren gratis 
compost, het eindproduct van 
het gescheiden groenafval. Daar 
kunt u als inwoner van de ge-
meente van profiteren. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt een grote hoe-

veelheid compost afgeleverd. U 
kunt dit gratis komen opscheppen 
op vrijdag 30 maart tussen 08.00 en 
16.00 uur en zaterdag 31 maart tus-
sen 08.00 en 14.00 uur.

Wilt u compost gratis afhalen? 
Denkt u eraan om zelf uw schep 
mee te nemen en natuurlijk iets om 
het in te doen (zakken, kruiwagens, 
etc.).

Opening Bijna Thuishuis
Het Bijna Thuishuis heeft een 
nieuw onderkomen in Sant-
poort-Noord. Annette Baerveldt, 
wethouder volksgezondheid, 
verrichtte de officiële opening 
op 10 maart jl. door een banier te 
ontrollen.   

De wethouder verrichtte de opening 
met veel genoegen. Zij noemde het 
huis een uitkomst voor mensen in 
hun laatste levensfase die niet thuis 
verzorgd kunnen worden. Zo kunnen 
ze dichtbij familie en vrienden zijn. 
Zij worden in het Bijna Thuishuis 
door 65 goed opgeleide vrijwilligers 

verzorgd. Het huis is van alle moge-
lijke gemakken voorzien dankzij de 
inzet van het bestuur, diverse fond-
sen en donateurs. Dankzij een bij-
drage van de gemeente Velsen werd 
een lift geplaatst, waardoor de bo-
venverdieping van het huis bereik-
baar werd. 

De wethouder complimenteerde al-
len die een bijdragen hebben gele-
verd aan de totstandkoming van het 
huis. Het ligt bij de Naaldkerk in 
Santpoort-Noord en heeft de naam 
Heideberg gekregen. 
(foto: Reinder Weidijk)

Velsen in Stichting RIJK
Gezamenlijk inkopen moet geld 
besparen, of het nu om klinkers 
gaat of elektriciteit. Met die ge-
dachte heeft de gemeente Vel-
sen een overeenkomst gesloten 
met Stichting RIJK. 

Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Vel-
sen heeft besloten om met ingang 
van 1 januari 2012 toe te treden tot 
de stichting RIJK, het Regionaal 
Inkoopbureau IJmond en Kenne-
merland. De bedoeling daarvan is 
om inkoopvoordeel te behalen op 
het gebied van financiën, kwali-
teit en proces. Het kan om allerlei 
soorten inkoop gaan: energie voor 

gemeentelijke gebouwen, bedrijfs-
wagens of openbare verlichting. 
Velsen verwacht in de komende ja-
ren op de samenwerking te gaan 
verdienen. Dat is in ieder geval de 
ervaring van de andere gemeenten 
die bij deze onafhankelijke stich-
ting zijn aangesloten, waaron-
der Heemstede, Uitgeest en Zand-
voort.

De gemeenteraad stemde in 2011 
in met het voornemen tot toetre-
ding. Op de foto ondertekenen 
wethouder Ronald Vennik (links) 
en Ditmar Waterman (Stichting 
RIJK) de overeenkomst.
(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 : 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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Wijziging Verordening 
Leerlingenvervoer

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 198 van de Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 
8 maart 2012 heeft besloten:
-  tot vaststelling van de ‘Verordening wijziging 

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Velsen’. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie.

Ter inzage

De verordening is in te zien via de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl 

Gewijzigde Referendumverordening 
gemeente Velsen 2007

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 8 maart 
2012 heeft besloten:
-  de gewijzigde Referendumverordening gemeente 

Velsen 2007 vast te stellen;
-  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op de 

eerste dag na offi  ciële bekendmaking van dit besluit.

In deze gewijzigde Referendumverordening wordt 
het aantal kiesgerechtigden dat benodigd is voor het 
houden van een raadplegend referendum terug-
gebracht van 15.000 naar 7.500 ondersteuners. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt derhalve in werking op 16 
maart 2012.

Ter inzage

De verordening ligt gedurende twaalf weken ter in-
zage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl 

Vergunningaanvragen 
Koninginnedag 2012

Evenement:

Ondernemers, verenigingen en particulieren die op 
Koninginnedag een evenement organiseren dienen 
hiervoor een vergunning aan te vragen. Let wel: alleen 
kleine evenementen zoals een buurtbarbecue óf evene-
menten die voor 15 oktober 2011 bij de gemeente zijn 
aangemeld komen voor een vergunning in aanmerking.

Het aanvraagformulier voor de evenementenvergun-
ning kunt u vinden op de website van de gemeente 
www.velsen.nl/digitaal loket, trefwoord evenement.

Voor de verstrekking van zwakalcoholische dranken 
op het evenemententerrein dient een ontheffi  ng arti-
kel 35 van de Horecawet te worden aangevraagd.

Het aanvraagformulier ontheffi  ng artikel 35 kunt u 
vinden op www.velsen.nl/digitaal loket, trefwoord 
alcohol.

Bij de aanvraag dient een kopie van de ondertekende 
verklaring Sociale hygiëne en een kopie van het 
identiteitsbewijs (geen rijbewijs) te worden overlegd 
van de drankverstrekker(s).

Tent

Voor de plaatsing van een tent waar meer dan 50 per-
sonen in (kunnen) verblijven is een gebruiksvergun-
ning vereist.

Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.velsen.
nl/digitaal loket, trefwoord gebruiksvergunning. U 
kiest hierna gebruiksvergunning brandveiligheid bij 
tijdelijke bouwwerken en inrichtingen.

De aanvragen moeten uiterlijk 23 maart a.s. bij de 
gemeente Velsen binnen zijn.
Alleen tijdig en compleet ingevulde aanvragen wor-
den in behandeling genomen.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 3 maart tot 
en met 9 maart 2012 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De da-
tum 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.

w12.000115  Van Rijswijkstraat ong. Velsen-Noord 
kappen van 14 bomen (05/03/2012)

w12.000116 Rijksweg 382 Santpoort-Noord 
   vergroten van een dakkapel (voorgevel)

(05/03/2012)
w12.000117 Lodewijk van Deyssellaan 55 Driehuis 
  kappen van een boom (05/03/2012)
w12.000118 Zeewijkplein 260 t/m 510 IJmuiden 
   verwijderen van asbesthoudende 

materialen (05/03/2012)
w12.000119 Scheldestraat 101 IJmuiden 
   verplaatsen van een bestaand kunst-

werk (05/03/2012)
w12.000120  Willemsbeekweg ong. IJmuiden (hoek 

Zeeweg) 
   oprichten van een jongeren ontmoe-

tingsplek (JOP)(05/03/2012)
w12.000121 Lagersstraat 44 IJmuiden 
   vergroten van een woning met een uit-

bouw (07/03/2012)
w12.000122 Van Tuyllweg 30 Velsen-Zuid 
   het legaliseren van een erfafscheiding 

(08/03/2012)
w12.000123 De Hagedisstraat 13 Velsen-Noord 
   het oprichten van een garage (08/03/2012)
w12.000124 De Ruyterstraat 24 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(08/03/2012)
w12.000125 Hofgeesterweg 6 Velserbroek 
   het plaatsen van 66 zonnepanelen 

(08/03/2012)

w12.000126 Orionweg 576 IJmuiden 
   het slopen van een schoolgebouw 

(09/03/2012)
w12.000127 Eksterlaan 17 IJmuiden 
   het oprichten van een aanbouw 

(09/03/2012)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 
w11.000667 Beeckestijn, Rijksweg 136 Velsen-Zuid
   plaatsen van een stalen deur voor 

de ijskelder 

De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunning 
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering m.i.v. 16 maart 2012 tot 
27 april 2012. Gedurende de termijn van inzage kan 
een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen in-
dienen of kenbaar maken bij de afdeling Vergunnin-
gen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvraag dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:
w12.000010  Sportlaan 7 0020 en Sportlaan 7 0089 

Santpoort-Zuid
  plaatsen van een blokhut (08/01/2012)

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 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 aange-
vraagd, 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

w12.000028 Betelgeuzestraat 16 IJmuiden 
   vergroten van winkelpand met dakop-

bouw t.b.v. personeelsruimten
  (09/03/2012)
w12.000030 Meidoornstraat 16 IJmuiden 
  vergroten van woning (12/03/2012)



Rick stopt z’n passie in Matthäus Passion
Driehuis – Vrijdag 30 maart 
voert Christelijke Oratori-
um Vereniging IJmuiden 
de Matthëus Passion van 
J.S. Bach op in de Nieuwe 
Kerk aan de Kanaalstraat in 
IJmuiden. Tijdens de uitvoe-
ring staan er wel 110 zan-
gers op het podium. 

Er worden altijd solisten uit 
binnen- en buitenland uitge-
nodigd voor zo’n groots op-
treden. Een van hen is dit keer 
Rick Zwart uit ons eigen Drie-
huis, student klassieke zang 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Dit is zijn laatste 
studiejaar. Na de zomer gaat 
Rick zijn master doen aan de 
Guild Hall in Londen. Maar 
zonder zijn mentor Dolf Schel-
vis zou Rick nooit zover zijn ge-
komen.
,,Ik herkende Ricks zangtalent 
toen hij meedeed aan de Ich-
thus musical Anatevka’’, vertelt 
Dolf Schelvis tijdens een COV 
onderonsje in café Middelloo. 
Aanwezig zijn Rick, Dolf en 
twee bestuursleden van COV-
IJmuiden, Tineke Zwanenburg 
en Aad de Bruijn. Tineke was 
ooit de kleuterjuf van Rick, aan 
de Jan Campertschool. 
Tegenwoordig is Dolf Schelvis 
met pensioen, maar tot voor 
kort was hij muziekleraar aan 
het Ichthus Lyceum in Drie-
huis, waar mede onder zijn lei-

ding de mooiste musicals wer-
den opgevoerd. Rick speelde 
onder meer de hoofdrol in Jes-
us Christ Superstar. Hij deed 
eindexamen Havo en VWO op 
deze school en deed toen au-
ditie voor een zangopleiding 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam. ,,Ik kon daar toen 
wel bij de vooropleiding te-
recht,’’ vertelt Rick. 
,,Tijdens dat jaar kreeg ik een 
paar uur begeleiding per week 
op het gebied van zang en mu-
ziek. Maar eigenlijk wilde ik 
meteen de opleiding begin-
nen. Ik heb nog gekeken naar 
de opleiding aan de Musical-
school, maar het was toch  niet 
wat ik wilde. Ik vond het te 
licht. Daarom ging ik denken 
of ik misschien niet een heel 
andere opleiding zou gaan 
doen. Maar Dolf heeft me dat 
tussenjaar extra begeleid en 
de passie voor klassieke mu-
ziek smeulend gehouden.’’
Het bijzondere is dat Rick tot 
zijn deelname aan de Ichthus-
musicals nooit bezig was met 
klassieke muziek. ,,Ook nu 
luister ik nog vaak naar jazz en 
popmuziek’’, zegt hij. ,,Maar het 
zingen van klassieke muziek is 
wat ik het liefste doe. Ik ga de-
ze periode zes Passions zin-
gen, vijf keer de Johannes en 
een keer de Matthäus. Bij COV 
IJmuiden doe ik de bas aria, 
een van de mooiste rollen.’’

Als Rick over 
muziek praat 
beginnen zijn 
ogen te glan-
zen en is hij niet 
te stoppen. Hij 
praat over syn-
copen en de in-
vloed van Bach 
op de barok. 
,,Na de dood 
van Bach hield 
de barokperio-
de op’’, weet hij. 
,,Bach was ei-
genlijk de sa-
mensteller van 
de barokmu-
ziek. Hij bracht 
alles bij elkaar’’, 
vult Dolf Schel-
vis aan. Zelf 
zingt hij op pro-
jectbasis mee 
in het koor van 
COV IJmuiden. 
Hij begeleidde tijdens zijn pe-
riode aan het Ichthus Lyceum 
meerdere leerlingen naar een 
opleiding in de muziek en be-
schouwt ze als zijn eigen kin-
deren. ,,Ik heb heel wat kinde-
ren’’, lacht hij.
Er wordt druk gepraat over de 
Matthäus Passion, die wordt 
vergeleken met de Johannes 
Passion. ,,Het zijn beide krach-
tige verhalen over het lijden 
van Christus gedurende zijn 
laatste weken op aarde, maar 

de Johannes Passion is filoso-
fischer. Sommige mensen vin-
den het minder toegankelijk’’, 
zegt Aad de Bruijn. ,,Wij voeren 
elk jaar de Matthäus op. Onze 
dirigent Piet Husbos ziet kans 
om het elk jaar toch weer iets 
anders te doen. Dit jaar heb-
ben we weer het kinderkoor 
van Kunstencentrum Velsen in 
het eerste deel.’’ 
Rick zal de dag voor de uitvoe-
ring samen met COV IJmui-
den repeteren. Twee jaar gele-
den zong hij ook al mee als so-

list. Hij was toen enorm onder 
de indruk van het grote koor. 
,,Zo’n sfeer, zo’n ziel als in 
dat koor zit maak je niet vaak 
mee’’, weet hij inmiddels. ,,Het 
enthousiasme is enorm. Ik kijk 
er erg naar uit.’’
Kaarten  à 25 euro zijn te koop 
bij Tineke Zwanenburg in Drie-
huis, via 0255-525693. Voor 
mensen boven het kanaal zijn 
de kaarten verkrijgbaar bij 
Joke Spruit via 0251-211612. 
Of e-mail naar kaartverkoop@
cov-ijmuiden.nl.

Mededelingen
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w12.000033 Sabastraat 10 Santpoort-Noord 
  plaatsen van dakopbouw (12/03/2012)
w12.000035 Floraronde 131 Velserbroek 
   het plaatsen van dakkapel (voorgevel)

(07/03/2012)
w12.000041 Zeeweg 179 IJmuiden 
   het veranderen en vergroten van de 2e 

verdieping (06/03/2012)
w12.000052 IJmuiderstrand ong. IJmuiden 
   het gebruik van het Kennemerstrand 

voor het evenement Turn Up The Beach 
voor de periode 9 t/m 17 juli 2012 
(07/03/2012)

w12.000064 Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid 
  kappen van 1 es (09/03/2012)
w12.000069 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 4 bomen (09/03/2012)
w12.000070 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 5 bomen (09/03/2012)
w12.000071 Wijkeroogpark Velsen-Noord 
  kappen van 4 bomen (09/03/2012)
w12.000076 Eemstraat 18 IJmuiden 
  kappen van 1 boom (13/03/2012)
w12.000077 Moerbergplantsoen ong. IJmuiden 
  kappen van 20 bomen (08/03/2012)
w12.000096 Kennemerstrand 800 IJmuiden 
   slopen van een strandpaviljoen 

(Beach-Inn) (08/03/2012)

Omgevingsvergunning van rechtswege 

w11.000477 Heerenduinweg 1 IJmuiden 
   er is een omgevingsvergunning van 

rechtswege ontstaan omdat niet tijdig is 
beslist op de aanvraag voor gedeeltelijke 
sloop en nieuwbouw van het wasgedeel-
te/verkoopruimten met uitbreiding van 
3 wasboxen en vervangen luifel boven 
afgiftepunt motorbrandstoff en, omkleu-
ring van Q8 naar Tango (07/03/2012)

Evenementen

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

i12.001312 recreatiegebied Spaarnwoude,  start- 
   fi nislocatie Genieweg 50 Velsen Zuid 
   hardloopwedstrijd op zondag 18 maart 

2012 (08/03/2012)
i12001454  start-fi nishlocatie Speeltuin de Veilige 

Haven IJmuiden
   avondvierdaagse van 4 juni tot en met 

7 juni 2012 (08/03/2012)
i12.000601  recreatiegebied Spaarnwoude, de Ven, 

Velsen Zuid 
   modelbotenregatta op 26 mei tot en met 

28 mei 2012 (08/03/2012)

i12.001285/ Van Tuyllplein Velsen-Zuid
86  
   Koninginnedagviering 30 april 2012 

(09/03/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond
van art 5:18 voor het innemen van een tijdelijk stand-
plaats:

i12.002257  locatie Kennemerslag, nabij het monu-
ment IJmuiden 

   verkoop van etenswaren t.b.v. 
wandelevenement op 24 maart 2012 
(09/03/2012) 




