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Gemeente bellen? Kies het
nieuwe nummer 140255
De gemeente Velsen heeft een
verkort algemeen telefoonnummer: 140255. Gemakkelijk te onthouden, het heeft maar 6 cijfers: 14 + het netnummer van de
gemeente. Voor Velsen belt u
140255 zonder extra nul of netnummer ervoor. U kunt het bellen
in plaats van het oude telefoonnummer 0255-567200.

140255 (14 + het netnummer 0255)
is gemakkelijk te onthouden. Alle gemeenten in Nederland krijgen eenzelfde type telefoonnummer. Amsterdam heeft 14020, Den Haag
14070 en Velsen 140255. Het is een
6-cijferig telefoonnummer zonder
extra nul of netnummer ervoor – ook
wanneer u mobiel belt. Het is een
stap naar een betere dienstverlening
van de gemeente.
U kunt 140255 bellen voor al uw vragen aan de gemeente Velsen – voor
een paspoort, een vergunning, een
uitkering, een melding of een vraag.
Het nummer staat vijf dagen per
week open van 09.00 tot 17.00 uur. U
krijgt dan een van de medewerkers

van het KlantContactCentrum van
de gemeente aan de lijn. Zij beantwoorden uw vragen en registreren
uw melding. U wordt alleen doorverbonden als dat nodig is.
Het 140255 nummer vervangt in
principe alle telefoonnummers van
de gemeente Velsen met één uitzondering: het nummer van Zwembad
De Heerenduinen. Dat blijft 0255531888. Op www.velsen.nl staat
meer informatie over 140255, het
nieuwe verkorte algemeen telefoonnummer.

Wanneer mag de vlag uit?
Vlaggen mag op alle dagen,
maar de vlag hijsen mag alleen
overdag, tussen zonsopgang en
zonsondergang. Hieronder enige uitleg.

uren mag hij ook niet blijven hangen, behalve als hij zo goed verlicht
is dat de kleuren duidelijk te zien
zijn.

De Nederlandse vlag – in helder
rood, helder wit en kobaltblauw –
mag op alle dagen van het jaar wapperen. Daarnaast wordt er gevlagd
op nationale feestdagen en bij andere officiële gelegenheden.

Een gehesen vlag mag nooit de
grond raken of het verkeer hinderen, ook niet als de vlag halfstok
hangt. De vlaggenstok moet dus
lang genoeg zijn. Bij halfstok hijsen
komt de onderkant van de vlag halverwege de mast.

De vlag hijsen mag alleen tussen
zonsopgang en zonsondergang gebeuren. Als het donker is, tussen
zonsondergang en zonsopgang,
mag hij niet gehesen worden. In die

Op Koninginnedag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk
Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen – bij alle andere
gelegenheden zonder.

Nationale Boomfeestdag:
koningslinde in elke kern
Eindexamenfilm Vloeibaar Staal in IJmuiden
Velsen is half maart het decor voor eindexamenfilm ‘Vloeibaar Staal’. De
film, die wordt gemaakt door studenten van de Nederlandse Filmacademie
uit Amsterdam, speelt zich grotendeels af in IJmuiden. De film is de eerste
week van juli 2013 te zien tijdens het eindexamenfestival in EYE Amsterdam, op het filmfestival in Utrecht en wordt uitgezonden op televisie (NTR).
(Foto: Vloeibaar Staal)

Alle zeven woonkernen in Velsen krijgen een eigen koningslinde op woensdag 20
maart, Nationale Boomfeestdag. De aanleiding is de aanstaande troonswisseling.

Op Nationale Boomfeestdag,
woensdag 20 maart 2013, worden er zeven koningslindes in de
gemeente geplant. De gemeente Velsen doet dat samen met de
Oranjeverenigingen en verschillende basisscholen ter gelegenheid van de aanstaande troonswisseling.

Iedere woonkern krijgt een eigen
koningslinde. De burgemeester
en verschillende wethouders zijn
bij de plechtigheden aanwezig.
Deze koningslindes, Tilia europaea ‘Pallida’, zijn speciaal voor
deze gelegenheid gekweekt. De
bomen hebben al een behoorlijke maat en zijn al bijna 8 meter
hoog bij aanplant. Ze krijgen een
speciaal plekje in de gemeente en
zullen later ook voorzien worden
van een sierhekwerk of informatiebord. Waar de bomen komen te
staan, staat op www.velsen.nl.
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Bekendmakingen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen.
Hier vindt u mee informatie over vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket,
openbare ruimte, sociale zaken en nog veel
meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur.

dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag
van 09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum: 14 0255.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan
gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken
met één van vakspecialisten via 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via
onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 2
maart 2013 tot en met 8 maart
2013 de volgende aanvragen hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Zwaanstraat 59, plaatsen
dakopbouw
(05/03/2013)
w13.000078.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Santpoort-Noord:
Schipbroekenweg 8, kappen 2 coniferen
(08/03/2013) w13.000081.
Driehuis: Geen mededelingen

Velsen-Noord: Rooswijkerlaan 4,
herinrichten sportpark Rooswijk
(04/03/2013) w13.000077.
Santpoort-Zuid:
Willem
de
Zwijgerlaan 66, kappen 2 bomen
(04/03/2013) w13.000076; Brederoodseweg 62, vervangen dakkapellen (08/03/2013) w13.000083.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen
voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd
aan de commissie Stedelijk Schoon
Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255.
Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen

Velserbroek: Geen mededelingen

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: Egmondstraat 8 IJmuiden,
veranderen en vergroten bedrijfsgebouw (18/01/2012) w13.000023.
Ontwerp omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor: Velsen-Noord, Rooswijkerlaan 4, het
herinrichten van het parkeerterrein van het sportpark Rooswijk
(w12.000543). De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken lig-

gen met ingang van 15 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de
afdeling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu bekendmakingen/downloads ontwerpomgevingsvergunning. Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
eenieder naar keuze mondeling of
schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen. Zienswijzen
moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Velsen, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.

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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de

Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, 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
IJmuiden: Trompstraat 97, plaatsen
dakopbouw
(05/03/2013)
w13.000014.

Santpoort-Noord: Hoofdstraat 120,
kappen 2 bomen (12/03/2013)
w13.000070.
Santpoort-Zuid:
Willem
de
Zwijgerlaan 66, kappen 2 bomen (12/03/2013) w13.000076;
Wüstelaan 75a, kappen 2 bomen
(12/03/2013) w13.000055.
Velserbroek: De Zeiler 120, plaatsen berging en kappen boom
(11/03/2013) w13.000020; De Zeiler
114, plaatsen berging (11/03/2013)
w13.000021; De Zeiler 112, plaatsen
berging (11/03/2013) w13.000022.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen
Verleende APV-vergunningen
Evenementen art. 2:17 APV:
25 mei 2013 Rotary Highland
Games, park Velserbeek, Velsen
Zuid(05/03/2013)
u12.010928;
30 april 2013 viering Koninginnedag, terrein voetbalvereniging
SVIJ, IJmuiden. (05/03/2013)
u13.000866; 29 maart t/m 1 april
2013,
Strawberries
Paastoernooi, Hockeyvelden en kantine van
KHC Strawberries te Driehuis.
(05/03/2013) u13.001050; 30 april
2013, viering Koninginnedag, omgeving Hoofdstraat, Santpoort-Noord.
(11/03/2013) u13.001299.
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Besluiten (vervolg)
Standplaats art. APV 5:18:
ma,di,wo,do, en zaterdag visproducten, Burg. Weertplantsoen, Santpoort-Noord. (05/03/2013).
Film- en foto opnamen art.
APV 2:12: 24 maart 2013, Kanaaldijk ongenummerd, IJmuiden.
(08/03/2013) u13.002624; 14 maart
2013, Omgeving Oud Velsen, VelsenZuid. (08/03/2013) U13.002618.
Verleende
omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor de onderstaande

projecten een omgevingsvergunning
verleend. De onderstaande omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
15 maart 2013 gedurende zes weken
ter inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
1 te IJmuiden. Tevens zijn de besluiten in te zien www.velsen.nl via
het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning en via
www.ruimtelijkeplannen.nl. onder
NL.IMRO.0453.OM0007VLIETWEG1-R001 en NL.IMRO.0453.
OM0005WIJKERSTRAA1-R001.
Belanghebbenden die een zienswij-

ze hebben ingediend tegen de ontwerpomgevingsvergunning en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij dat daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang van de
dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien on-

verwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld
(de datum van vergunningverlening
is tussen haakjes vermeld). Het betreft Santpoort-Noord, Vlietweg 16
- het plaatsen van een aanduidingsmast t.b.v. een horecagelegenheid
(12/03/2013) w11.000758;
Velsen-Noord: Wijkerstraatweg
178-180 - het verbouwen van de bestaande panden tot 11 appartementen, een horecaruimte en een detailhandelruimte
(06/03/2013)
w11.000510.

Bekendmaking Wet Geluidhinder
De directeur van Milieudienst
IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst
IJmond het volgende bekend.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek is genomen. Burgemeester
en Wethouders van Velsen hebben
ten behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeesteweg 8 te Velserbroek een verzoek om vaststelling
van hogere waarden in het kader
van de Wet geluidhinder ingediend

bij Milieudienst IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft betrekking
op wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot
vaststelling van hogere waarden
Wet geluidhinder is gedelegeerd
aan het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. Het dagelijks
bestuur heeft de uitoefening van deze bevoegdheid gemandateerd aan
de directeur van de Milieudienst
IJmond.
De directeur van de Milieudienst

Besluit WMO vastgesteld
Het college heeft op 26 februari jl. het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013 vastgesteld. Het Besluit
treedt in werking per 15 maart
2013.

De Wmo is onder andere bedoeld
voor mensen met (lichamelijke of
verstandelijke) beperkingen of psychische problemen die niet goed
kunnen meedoen in de samenleving.
Deze doelgroep heeft daarbij soms
ondersteuning nodig. De gemeente
kan voorzieningen verstrekken om
die ondersteuning te bieden.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013
legt bedragen vast voor de Wmovoorzieningen die door de gemeente
worden verstrekt. Daarnaast legt het
Besluit regels vast rondom de verstrekking van het persoonsgebonden budget.
Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2013
is te vinden op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl en de
komende twaalf weken bij de balie
van het klantcontactcentrum in het
gemeentehuis.

IJmond heeft een besluit hogere
waarden Wet geluidhinder genomen ten behoeve van de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek.
Het besluit tot vaststelling van de
hogere waarden ligt met ingang van
15 maart 2013 gedurende zes weken, samen met de omgevingsvergunning, ter inzage bij de receptie
van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden, op werkdagen van 9.00
uur tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Eveneens is een exemplaar van het
besluit samen met de omgevingsvergunning in te zien bij Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b
te Beverwijk op werkdagen van 9.00
uur tot 17.00 uur. Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA, Den Haag, onder vermelding van “Besluit hogere waarden
Wet geluidhinder omgevingsvergunning Hofgeesterweg 8 te Velserbroek”.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen hebben
besloten:

de doodlopende weg die de woningen met huisnummers 1 t/m 25 aan
het Pruimenboomplein te IJmuiden ontsluit aan te wijzen als parkeerverbodszone door middel van
het plaatsen van bord E10 (E01) en
bord E11 (E01), zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na
de datum waarop het besluit elektronisch is bekend gemaakt in de

digitale Staatscourant 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 gehele verkeersbesluit kan
worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant. Deze advertentie is
bedoeld als extra service.

