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Themabijeenkomst
Oplichting aan de deur
‘Wat woont u leuk, mogen wij 
even binnen komen?’ Soms pro-
beren mensen uw huis binnen 
te komen met een smoesje. Ze 
doen zich voor als medewerker 
van een bedrijf of instantie die 
uw bankpas en pincode nodig 
heeft. 

Om dit zoveel mogelijk te voorko-
men organiseert het wijkteam Vel-
serbroek een informatiebijeen-
komst over dit onderwerp. De-

ze vindt plaats op donderdag, 29 
maart 2012 in het Polderhuis, Ves-
tingplein 58 in Velserbroek tussen 
10.15 en 13.00 uur, inclusief lunch.

Het wijkteam bestaat uit de woon-
corporaties van Velsen, Politie 
Kennemerland, Stichting Welzijn 
Velsen en de gemeente.

Wilt u komen? Meld u zich dan vóór 
26 maart aan bij AWV Eigen Haard 
via telefoonnummer 0255-535786. 

Project ‘Veilig op Weg’
Hoe blijf je onder een vrachtwa-
gen vandaan? Leerlingen van 
groep 7 van de meeste basisscho-
len in Velsen gaan dat leren tus-
sen 19 en 27 maart in het lespro-
gramma Veilig op Weg.

Kinderen krijgen in het verkeer te ma-
ken met vrachtauto’s, bussen en trac-
toren. In de dode hoek van dat zware 
verkeer gebeuren ieder jaar tiental-
len ongevallen. Daarom is het van be-
lang dat kinderen vanaf 11 jaar weten 
wat de dode hoek is en hoe zij het bes-
te met zwaar verkeer kunnen omgaan. 

Het lesprogramma Veilig op Weg gaat 

daarover. Bijna alle basisscholen met 
hun groepen 7 doen eraan mee. Een 
poster beschrijft de gevaren van de 
dode hoek, de kinderen doen een test 
aan de hand van les-dvd en ze krijgen 
een praktijkles waarin ze in de cabi-
ne van een vrachtauto gaan zitten om 
zelf te ervaren wat ze dan kunnen zien 
en wat niet.
 
In dezelfde periode doen ze mee aan 
het fietsvaardigheidsproject ‘Fiets 
Seef ’. Op een met pionnen uitgezet 
hindernisparcours doen ze allerlei 
fietsoefeningen; ook dat is voor hun 
veiligheid. Zie ook www.velsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen)

Tovergroen voor schonere 
lucht en vaker doorrijden
Schonere lucht en vrachtwagens 
die vaker doorrijden - dat is de be-
doeling van ‘tovergroen’. Sinds  
8 maart functioneert het op de ha-
venroute in IJmuiden. 

Op de kruispunten Amsterdamse-
weg–Parkweg–Rijksweg–’s Graven-
lust en het Pontplein is tovergroen 
aangebracht. Een systeem in het weg-
dek signaleert vrachtwagens en bere-
kent of zij door groen kunnen rijden. 
Dan licht het bord langs de weg op (fo-
to). Zo nodig blijft het verkeerslicht 
langer groen. 

Het systeem werkt niet als de pont 
aanmeert; dan krijgen fietsers meer 
ruimte. En het werkt niet als er een te 
lange wachtrij voor het verkeerslicht 
staat, om het risico op kop-staartbot-
singen te verminderen. Er zijn ook 
fietsmaatregelen genomen: er staan 
wachttijdvoorspellers op dezelfde 
kruispunten, de maximale wachttijd 

is verkort en het stoplicht gaat eerder 
op groen als er fietsers van de pont ko-
men. 

De effecten alle maatregelen worden 
voor de zomer geëvalueerd. Het tover-
groen past in het programma Lucht-
kwaliteit en Verkeer van de Milieu-
dienst IJmond. (foto: Milieudienst)

Gratis compost bij wijkpost
De zomer staat weer voor de 
deur, tijd om de tuin een opknap-
beurtje te geven. Een laagje com-
post zorgt daarbij voor de nodige 
voeding voor de plantjes. 

Dit jaar organiseert afvalinzamelaar 
HVC weer een compostactie voor al-
le bij HVC aangesloten gemeenten. 
Zij leveren gratis compost, het eind-
product van het gescheiden groen-
afval, zodat u als inwoner van de ge-
meente hiervan kunt profiteren. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Sant-
poort-Zuid wordt weer een gro-
te hoeveelheid compost afgeleverd. 
Het is daar voor iedereen mogelijk 
compost gratis af te halen op vrijdag  
30 maart tussen 08.00 en 16.00 uur 

en zaterdag 31 maart tussen 08.00 en 
14.00 uur

Wilt u compost gratis afhalen? 
Denkt u er aan om zelf uw schep mee 
te nemen en natuurlijk iets om het in 
te doen. (foto; gemeente Velsen)

Strandseizoen van start
Het strandseizoen staat weer 
voor de deur. Voorbereidingen 
worden weer getroffen om de 
strandhuisjes in gereedheid 
te brengen.

Vanaf 2 april gaan de strandhuis-
jes weer richting Grote en Kleine 
strand. Daarvóór gaan de leerlin-
gen van groep 5 van de Jan Cam-

pertschool gaan samen met surf-
rider Foundation Europe vrijdag-
middag 23 maart bij IJmuider-
slag aan de slag met het schoon-
maken van het strand. Deze stich-
ting is voor de bescherming van 
de kust.
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Dag van de leerplicht
Zomaar weg blijven van school 
kan niet. De leerplichtambtena-
ren hebben donderdag 15 maart 
de achtsteklassers bezochten 
van drie basisscholen in Vel-
sen. Ze hebben verteld over de 
leerplichtwet, verzuim en con-
sequenties van ongeoorloofd 
schoolverzuim.

Met de leerlingen van de basisscho-
len Jan Campertschool in Driehuis, 
De Triangel in Velsen-Noord en de 
Franciscusschool in IJmuiden is be-
sproken dat jongeren vanaf 12 jaar 
mede verantwoordelijk zijn voor hun 

eigen schoolgang. De meeste kinde-
ren waren zich hier al van bewust 
en vonden het ook belangrijk om 
naar school te gaan.  Met de leerlin-
gen van het Molenduin in Santpoort-
Noord spraken de leerplichtambte-
naren over hun kijk op de toekomst 
en wat nodig is om straks op hun ei-
gen benen te kunnen staan en hoe de 
leerplicht hieraan mee kan werken.

Aan het eind van de voorlichting 
hebben alle leerlingen een pen ge-
kregen met daarop de tekst ‘Dag van 
de Leerplicht’.
(foto: Reinder Weidijk)

‘Velsen Doet’ groot succes
Op vrijdag 16 maart nam de ge-
meente Velsen deel aan NL 
Doet. Ruim 40 raadsleden, col-
legeleden en ambtenaren sloe-
gen de handen ineen bij zorgin-
stelling Philadelphia. De loca-
ties De Regenboog en De Duin-
pan zijn stevig onder handen ge-
nomen en mooi opgeknapt.

Met de deelname aan NL Doet heeft 
de gemeente haar waardering voor 
het werk van de vrijwilligers ge-
toond, dat van groot belang is voor 
de samenleving. Vanuit die gedach-
te togen 43 raads- en bestuursleden 

en ambtenaren op vrijdag 16 maart 
naar zorginstelling Philadelphia. 
Philadelphia is een landelijke net-
werkorganisatie die begeleiding 
en zorg biedt aan mensen met een 
handicap. 

In de locaties ‘De Duinpan’ en ‘De 
Regenboog’ zijn muren gerepa-
reerd en gesaust,  een huiskamer 
van kunstschilderingen voorzien, 
de tuin opgeknapt en met bewoners 
diverse activiteiten ondernomen. 
Het enthousiasme was groot, Vel-
sen doet in 2013 weer mee. 
(foto: Reinder Weidijk)
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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. 
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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

Raadsplein 29 maart 2012
Raadsvergadering

Donderdag 29 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 8 maart 2012
  -  besluitenlijst raadsvergadering 8 maart 

2012
4   Afh andelen:
   Lijst van aan de raad gerichte brieven 

Debat, gevolgd door besluitvorming 
5    Velsen als millenniumgemeente / mondi-

ale bewustwording / stedenbanden 
Besluitvorming

6   Verordening tot 2e wijziging van de Brand-
beveiligingsverordening Velsen 2010

7   Verzelfstandiging openbare bibliotheek 
Velsen 

8   Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed 
2012

  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 Velser-
broek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekij-
ken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.htm

Tevens treft u op de website en bij de receptie even-
als de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de 
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onder-
werpen wordt toegelicht. 

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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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 onderwer-
pen 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.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te 
trekken aan de Briniostraat nabij Tiberiusplein 1 te 
IJmuiden door middel van het verwijderen van het 
bord E6, 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 
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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ontwerpbesluit vaststellen 
bodemfunctieklassenkaart

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een bodemfunctieklassenkaart van haar 
beheergebied op grond van het Besluit bodemkwali-
teit vastgesteld. 
Het Besluit bodemkwaliteit regelt de toepassing 
en het hergebruik van partijen grond en bagger. De 
bodemfunctieklassenkaart geeft de functie van de 
bodem in een bepaald gebied aan. De functie van de 
bodem is medebepalend voor welke kwaliteit grond 
en bagger in een gebied mag worden toegepast. 

Inzage
De ontwerpbodemfunctieklassenkaart ligt tijdens 
werkuren van 23 maart tot 4 mei 2012 ter inzage bij 

Milieudienst IJmond en bij de receptie van het stad-
huis.

Zienswijzen
Tot 4 mei 2012 kan eenieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van 
Milieudienst IJmond. Voor het naar voren brengen 
van mondelinge zienswijzen kan telefonisch een af-
spraak worden gemaakt via het secretariaat van 
Milieudienst IJmond.

Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge 
zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een 
afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij Milieu-
dienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij de 
receptie van het stadhuis op werkdagen van 09.00 en 
16.00 uur en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 
uur.
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Post-
adres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 10 tot en met 
16 maart 2012 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
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.

w12.000128 Elzenstraat 19 IJmuiden 
   plaatsen van een dakopbouw (12/03/2012)
w12.000129 Roos en Beeklaan 37a Santpoort-Noord 
  kappen van een boom (12/03/2012)
w12.000130 Dr. Kuyperlaan 17 Velsen-Zuid 
  kappen van een boom (12/03/2012)
w12.000131 Waterdrieblad 35 Velserbroek 
   plaatsen van een dakopbouw 

(12/03/2012)
w12.000132  thv Santpoortse Dreef Santpoort-Noord 

naast spoorbaan 
  kappen van 4 bomen (12/03/2012)
w12.000133 Eenhoornstraat 2B IJmuiden 
   plaatsen van tijdelijke kantoorunits 

(13/03/2012)
w12.000134 Andromedastraat 39 IJmuiden 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000135 Tasmanstraat 2 IJmuiden 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000137 Marktplein 31 IJmuiden 
   wijzigen van het gebruik naar wonen 

(13/03/2012)
w12.000138 Rembrandtlaan 19 IJmuiden 
   plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

(13/03/2012)
w12.000139 Spaarnestraat 1 IJmuiden 
  kappen van een boom (14/03/2012)
w12.000140 Lange Nieuwstraat 451 A IJmuiden 
   wijzigen van het gebruik van dagwinkel 

in horeca (14/03/2012)

w12.000141  Duin- en Kruidbergerweg 60 Santpoort-
Noord (rijksmonument) 

   oprichten van een kantoorgebouw, ver-
groten van het hotel en kappen van 51 
bomen (14/03/2012)

w12.000142 Berglaan ong. Santpoort-Noord 
  kappen van 12 laanbomen (14/03/2012)
w12.000143 Lange Nieuwstraat 401 B IJmuiden 
   plaatsen van reclame-elementen 

(16/03/2012)

Ontwerpbesluiten

De ondergenoemde ontwerpbesluiten liggen m.i.v. 
23 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de 
werkeenheid Vergunningen. Gedurende de termijn 
van inzage kan eenieder schriftelijke of mondelinge 
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de werk-
eenheid Vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de 
website www.velsen.nl via het menu: meer nieuws/ 
inzage ontwerpbesluiten/ downloads.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te 
verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 

w11.000763  Platbodem 197, Platbodem 197A en 
Aletta Jacobstraat 74 Velserbroek

   antikraak bewonen van schoolgbouwen 
voor een termijn van maximaal 5 jaar 

Ontwerpbesluit monumentenvergunning 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat in het kader van de Monumentenwet de 
Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap het voornemen heeft vergunning te verlenen 
ter plaatse van het archeologisch monument: 

RW 2012-26 Amsterdamseweg 10 Velsen-Zuid
   verwijderen bestaande verharding, 

ontgraven bodem tot 0,7 m- maaiveld, 
aanleg poerenfundering, bouw 
veldschuur/tractieloods 

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 alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 



Voorwoord Jan Poortvliet
SC Telstar-FC Eindhoven
Opnieuw heeft de wedstrijd 
van vrijdag niet gebracht waar 
wij allen de hele week naar toe 
hebben gewerkt. Omdat we de 
wedstrijd niet goed starten sta 
je direct onder druk en geef je 
te veel kansen weg. Het blijft 
nog 0-0, maar door een per-
soonlijke fout komen we op een 
1-0 achterstand waarmee je di-
rect achter de feiten aanloopt 
en daarmee direct weer op zoek 
moet naar gelijkmaker om een 
goed resultaat weg te slepen. 
Het tegendoelpunt zorgde niet 
voor het vuur en elan waar ik op 
gehoopt had. De 3-0 nederlaag 
is daarmee een grote teleurstel-
ling, maar we moeten verder. 
We moeten leren van onze fou-
ten en het positieve uit de wed-
strijd halen want zaterdag moe-
ten wij er gewoon weer staan 
tegen FC Eindhoven.
FC Eindhoven is bezig met een 
heel goed seizoen. Zij draaien 
nog altijd bovenin mee en ha-
len veel punten met goed voet-
bal. In het begin van het sei-
zoen hebben wij elkaar al eens 
ontmoet in Eindhoven. Des-
tijds maakte de ploeg van, des-
tijds trainer, Faber veel in-
druk op mij. Het is natuurlijk al-
tijd moeilijk voor een ploeg als 
zij een nieuwe trainer voor de 
groep hebben. Ik verwacht ech-
ter dat Eindhoven het eerder op-
gebouwde vertrouwen gewoon 
meeneemt en ik heb er alle ver-
trouwen in dat zij onder Er-
win Koeman ook het goede sei-
zoen een mooi vervolg kunnen 
geven. Wij zullen er echter al-
les aan doen om ze te dwarsbo-
men. Wij zijn het onze suppor-
ters verplicht een mooie wed-
strijd te laten zien, waar wij zo-
wel strijd als mooi voetbal laten 

zien. Het gehele seizoen hebben 
wij te vaak de supporters niet 
kunnen bieden waar zij allen 
zo vurig op hopen. Helaas zul-
len wij ook zaterdag weer een 
flink aantal mensen missen, met 
name in de achterhoede waar 
o.a. Danny Schenkel en Andrew 
Marveggio niet mogen spelen 
in verband met de schorsing die 
zij opliepen in Den Bosch. Ik zal 
daarom weer moeten sleutelen 
aan onze verdediging waardoor 
andere jongens hun kans zul-
len krijgen om te laten zien wat 
zij kunnen.  Het is belangrijk de 
laatste weken goede resultaten 
te halen en daarmee te stijgen 
op de ranglijst. Natuurlijk is het 
voor ons prettig dat de degrada-
tie geen optie meer is, maar wij 
streven nog altijd naar een ho-
gere plaats op de ranglijst dan 
nu het geval is. 
Ik hoop u allen zaterdag te mo-
gen begroeten en hoop op een 
mooie wedstrijd tussen twee 
ploegen die beide mooi voet-
bal willen laten zien. Wij zijn het 
u verplicht een mooi resultaat 
neer te zetten.

Mededelingen
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volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen –

reguliere procedure

w12.000032 Industriestraat 38A IJmuiden 
   vergroten van een industrieloods 

(13/03/2012)
w12.000036 Vissershavenstraat 35 IJmuiden 
   vergroten van een bedrijfsgebouw 

(14/03/2012)
w12.000038 Driehuizerkerkweg 123 Driehuis 
  verwijderen van asbest (19/03/2012)
w12.000040 Middeloolaan 1 Driehuis 
   vergroten van de 2e verdieping 

(16/03/2012)
w12.000044 Industriestraat 61+ 61a IJmuiden 
   constructieve doorbraak en samen-

voegen van brandcompartimenten 
(19/03/2012)

w12.000048 Keetberglaan ong. IJmuiden 
   wijzigen van de gevel en indeling 

van een reeds verleende vergunning 
(w11.000039 het oprichten van 103 
woningen)(19/03/2012)

w12.000080 Dr. Kuyperlaan 6 Velsen-Zuid 
  kappen van een boom (16/03/2012)
w12.000081 van Maerlantlaan 42 Driehuis 
  kappen van een boom (13/03/2012)
w12.000095 Eksterlaan 39 IJmuiden 
  kappen van een boom (16/03/2012)
w12.000100 Briniostraat 16 IJmuiden 
  kappen van 17 bomen (16/03/2012)
w12.000106 Anna van Burenlaan 16 Santpoort-Zuid 
  kappen van een boom (16/03/2012)

Evenementen

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

i12.000685 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Halloweenmarkt op zaterdag 

28 oktober 2012 (15/03/2012)
i12.000687 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Jaarmarkt op zondag 30 september 

2012 ( 15/03/2012) 
i12.000684 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Lichtjesmarkt op zaterdag 

8 december 2012 (15/03/2012)
i12.000690 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Moonlight Shopping op vrijdag 

29 juni 2012 (15/03/2012)
i12.000683 Lange Nieuwstraat en Plein 1945
   Christmass Shopping op zaterdag 

15 december 2012 (15/03/2012) 
i12.001794 Sportterrein IJ.V.V. Stormvogels aan de  
  Zuiderkruisstraat IJmuiden
   receptie en reunie op vrijdag 1 juni en 

zaterdag 2 juni 2012 (19/03/2012)

Velsen-Zuid - Speciaal voor alle 
supporters met een seizoenkaart 
of supporters die de wedstrijd op 
losse kaarten bezoeken bakt Tel-
star voor aanvang van Telstar–FC 
Eindhoven (zaterdag 24 maart 
19.30) een portie kibbeling. Van-
af 18.30 zullen op verschillen-
de punten in het stadion kraam-
pjes worden ingericht waar de 
supporters hun portie kibbe-
ling kunnen ophalen en nutti-
gen. De kibbeling zal u worden 
aangeboden door de Holland-
se Visveiling IJmuiden, de visaf-
slag,  en Zeevis groothandel Ni-
co Visser in samenwerking met 
Telstar. De wedstrijd zal in het te-
ken staan van de visserijdag. Tel-
star speelt normaliter haar thuis-
wedstrijden op vrijdagavond. Dit 
is voor de visserij geen handige 
avond. Omdat Telstar deze week 
op zaterdag speelt is, in samen-
werking met Zeehaven IJmuiden 
N.V., besloten diverse visserij be-
drijven uit te nodigen. Zij zijn za-
terdag in groten getale te gast in 
de businessclub van Telstar.

Erop of eronder
voor de familie Ace
IJmuiden - Al drie weken is 
een vriendengroep uit IJmui-
den in de ban van de strijd om 
de titel Familie van de lach. De 
groep heet familie Ace. De-
ze naam is gekozen omdat een 
ACE een term is uit de tennis-
wereld. Alle familie Ace-leden 
zijn immers lid van tennisver-
eniging De Heerenduinen. Een 
Ace is een service die de tegen-
stander niet kan retourneren.
Deze week hoopt de familie 
Ace zijn naam eer aan te doen 
door de laatste ronde te win-
nen.
Deze laatste week zijn op de 
actiesite alle filmpjes van Piets 
weerbericht te zien van de drie 
families die mee doen aan de 
actie. De familie Ace heeft zich 
hier gepresenteerd als tennis-
groep en heeft als symbool ‘de 
smile’ op een leuke wijze ge-
bruikt.
Op hun kleding, op tennisbal-
len, op een prachtig spandoek, 
zelfs op een skippybal... overal 

zijn de smiles te zien. De familie 
Ace hoopt deze laatste week, 
nog één keer,  op de steun van 
alle lezers te kunnen rekenen. 
De stemronde van deze week 
bepaalt namelijk wie de win-
naar wordt. Verliezen is voor de 
volwassenen van de groep niet 
zo’n probleem maar de kinde-
ren denken daar natuurlijk an-
ders over. Zij willen dolgraag 
het weekend naar een bekend 
watervakantiepark winnen! On-
der alle stemmers worden ook 
deze laatste week weer 25 tan-
denborstels verloot ter waarde 
van 89.99 euro. Dus doet u het 
niet voor de groep dan wel voor 
u zelf! Help allemaal deze leu-
ke IJmuidense groep naar de 
overwinning door te stemmen 
via de volgende link: apps.face-
book.com/familievandelach
De winnaar is te zien op dins-
dag 27 maart bij Piets weer-
bericht, SBS6, rond kwart voor 
elf ’s avonds. Stemmen kan tot 
maandag 26 maart 12.00 uur.

Gratis portie 
kibbeling voor 
publiek Telstar

Regio - In de nacht van zon-
dag op maandag kwam er even 
voor 02.00 uur een melding bin-
nen dat een persoon had gepro-
beerd om in te breken bij een 
geparkeerde auto aan het Kerk-
plein. Politiemensen gingen naar 
de locatie en mede dankzij een 
doorgegeven signalement, kon 
korte tijd later een 57-jarige man 
uit Velserbroek in de omgeving 
worden aangehouden. De man 
is overgebracht naar een politie-
bureau voor verhoor.

Inbraakpoging




