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In verband met feestdagen

Stadhuis aantal dagen dicht
In april zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is dicht op:

Vrijdag 6 april  Goede Vrijdag
Maandag 8 april  Tweede Paasdag
Maandag 30 april  Koninginnedag

Twee extra avondopenstellingen

Alle kinderen een
eigen reisdocument!
Vanaf dinsdag 26 juni moeten al-
le kinderen in Nederland een ei-
gen reisdocument hebben. Een 
tijdige afspraak op een van de 
twee extra avond-openstellingen 
op het stadhuis voorkomt proble-
men aan de grens. 

Alle kinderen mogen met ingang van 
26 juni 2012 niet meer in het pas-
poort van hun ouders staan, maar 
moeten een eigen reisdocument heb-
ben (paspoort of identiteitskaart). 
Dat heeft de rijksoverheid besloten.

De gemeente Velsen verwacht extra 
drukte bij de aanvraag van reisdocu-
menten.

Voorkom problemen aan de grens 
en bel voor een afspraak op de ex-

tra avondopenstelling van maandag 
16 of 23 april bij Burgerzaken op het 
stadhuis. Dan is het reisdocument 
nog op tijd klaar. U kunt ook terecht 
op de gewone donderdagavond open-
stellingen.

Mensen die na 1 mei een afspraak 
maken, lopen het risico dat het reis-
document niet op tijd klaar is. Dat 
kan gevolgen hebben voor een reis 
naar het buitenland.

De reisdocumenten worden gemaakt 
door één bedrijf in Nederland. Daar 
wordt het de komende tijd zeer druk, 
waardoor aanvragen na 1 mei vertra-
ging kunnen oplopen. 

Zie ook www.velsen.nl en www.
paspoortinformatie.nl

Felisenum wint scholen-
project ‘Jouw Velsen’
Een sterk debat en een goed film-
pje – daarmee werd het Felise-
num de winnaar van het scho-
lenproject ‘Jouw Velsen’. Op 21 
maart werd de John van Dijk 
wisseltrofee uitgereikt. 

De eerste prijs werd uitgereikt aan 
Eric, Yannick, Maurice en Ludo-
vic van klas 4D. Na een levendige en 
vrolijke discussie wonnen zij van-
wege hun hoogdravende debat en 
hun goed gemonteerd filmpje over 
een actueel thema ‘Occupy Tel-
star’.  Zoals ieder jaar overhandigde 

de moeder van John van Dijk, me-
vrouw Post, de wisseltrofee aan het 
winnende team.

De tweede prijs ging naar het Tech-
nisch College Velsen, de derde prijs 
naar het Ichthus Lyceum en de vier-
de prijs naar het Vellesan College. 
Tijdens de wedstrijd werd er flink op 
los getwitterd door volgers van bui-
ten en door de deelnemers en toe-
hoorders in de raadzaal via #JvDF. 
Dit fonds is opgericht om jongeren 
meer bij de politiek te betrekken. 
(foto: Gemeente Velsen)

Verkeerde data op
stickers papier ophalen
HVC Alkmaar, voorheen de Rein 
Unie, haalt het papier op in Vel-
sen. De ophaaldata op twee rou-
tes in april en mei kloppen niet.

De fouten zitten in route 608 en 602. 
Deze nummers staan op de stickers 
die eind 2011 zijn verspreid.
 
In wijk 608 wordt op donderdag 5 
april gereden (en niet op woens-
dag 4 april). In wijk 602 wordt op 
maandag 21 mei gereden (en niet 
op maandag 4 juni).

Door één wijk lopen meerdere rou-

tes; de fouten zitten alleen in de 
routes 608 en 602. 

Route 608 gaat door de Velserbroek: 
Pijlkruidbuurt, Buurt 84 en 87.

Route 602 gaat door Velserbeek en 
Velsen-Oost (Velsen-Zuid), en door 
Velsen-Noord: Watervlietbuurt, 
Van Gelderbuurt, Duinvlietbuurt 
en Gildenbuurt.

Wie vragen heeft, kan bellen met 
0255-566166 of mailen naar klan-
tenservice-velsen@hvcgroep.nl

Aandachtig luisteren
Een aandachtig publiek luisterde dinsdagavond 27 maart naar prof. dr. Jacob 
de Boer tijdens de 2e stadslezing. (foto: Reinder Weidijk)
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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 12 april 2012

Carrousel

Donderdag 12 april 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    Kadernota Dieren welzijn

2012-2014

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 – 21.00 uur   Kaderstelling Integrale Hand-

having in Velsen 2013-2016

Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur   Nota lokaal antidiscriminatie-

beleid 

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur   Evaluatie Burgerparticipatie 

Velsen

Commissieruimte 1

Sessie 5 
21.30 – 23.00 uur   Strategische nota Schiphol 

2012

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 
11 april 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 

Verkeersmaatregelen

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

-  Roerstraat 4, te IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  het parkeerverbod langs het zuidelijk deel van de 
Koningin Wilhelminakade (op het gedeelte tussen 
de Koningstraat en de Cronjéstraat) te IJmuiden in 
te trekken door middel van het verwijderen van bord 
E01 (3x) en bord OB502, zoals bedoeld in bijlage 1 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990;

-  gedeeltelijk op het trottoir parkeren langs het zuidelijk 
deel van de Koningin Wilhelminakade (op het ge-
deelte tussen de Koningstraat en de Cronjéstraat) te 
IJmuiden toe te staan door middel van het plaatsen 
van bord E08b (3x) en bord OB502, 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 bekend gemaakt, 
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.

Verordeningen en beleidsregels 
vastgesteld

De gemeenteraad van Velsen heeft op 8 maart 2012 de 
volgende verordeningen vastgesteld:
-  Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 
-  Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2012 
-  Maatregelenverordening IOAW en IOAZ 2012 
-  Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en 

bijstand 2012 
-  Handhavingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 
-  Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en 

bijstand 2012 
-  Verordening maatschappelijke participatie school-

gaande kinderen 2012. 

Deze verordeningen treden op 1 april 2012 in werking, 
en vervangen de tot dan geldende verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
27 maart 2012 vastgesteld:
-  Beleidsregels maatregelen WWB, IOAW en IOAZ 2012 
-  Beleidsregels terugvordering en verhaal WWB, 

IOAW en IOAZ 2012. 

Deze beleidsregels treden op 1 april 2012 in werking 
en vervangen de tot dan geldende beleidsregels.

De verordeningen en de beleidsregels liggen vanaf 29 
maart tot 26 april 2012 ter inzage bij het Klant Con-
tact Centrum, Stadhuis Dudokplein 1 IJmuiden. Ze 
zullen ook in de regelingenbank op de website van de 
gemeente Velsen worden geplaatst.

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 
2012 besloten om de naam 

Leonarduskade

vast te stellen voor de openbare ruimte type weg op de 
kop van de Trawlerkade en de Kaarweg in IJmuiden, 
conform de bij het besluit behorende kaart.

16 april 1944 Pad

vast te stellen voor de openbare ruimte type weg 
vanaf de Grote Hout- of Koningsweg langs het 
Rollantplantsoen tot aan de Polderweg in Velsen-
Noord, conform de bij het besluit behorende kaart.
Als toelichting een onderbord toe te voegen met de 
tekst ‘486 jongemannen werden vanuit bioscoop 
De Pont door de bezetter weggevoerd’.

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 besluit met bijbehorende kaart kunt u inzien bij 
de afdeling Informatiemanagement van de gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. U kunt hiervoor 
een afspraak maken bij de receptiebalie, of via 
telefoonnummer (0255) 567 352.

Bouwbesluit 2012 (per 1 april)

Wat is het nieuwe Bouwbesluit 2012?

Het Bouwbesluit 2012 treedt op 1 april 2012 in 
werking. Bouwtechnische eisen worden hierdoor 
leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger. Het nieuwe 
Bouwbesluit bevat voorschriften die tot nu toe zijn 
opgenomen in het Bouwbesluit 2003, de daarbij 
behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, 
de gemeentelijke bouwverordening en het Besluit 
aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Ook 
worden in het nieuwe besluit Europese voorschriften 
en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen 
meegenomen.

Doel nieuw Bouwbesluit

Doel van het samenvoegen van de voorschriften in 
één nieuw Bouwbesluit is de samenhang binnen de 
bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te 
verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren.

Veranderingen in het nieuwe Bouwbesluit

De grootste verandering in het nieuwe Bouwbesluit is 
dat er nu één set technische voorschriften komt voor 
het slopen, (ver)bouwen en gebruiken van gebouwen 
en andere bouwwerken, zoals bruggen en tunnels. 
Daarbij zijn er nieuwe en aangepaste eisen, zoals op 
het gebied van brandveiligheid, natuurlijke ventilatie 
en het geven van een nieuwe bestemming aan bijvoor-
beeld leegstaande kantoorgebouwen. Voor dit laatste 
punt geldt dat de noodzakelijke ontheffi  ng van de 
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gemeente komt te vervallen om de herbestemming te 
vergemakkelijken. Hier komen landelijke voorschrif-
ten voor in de plaats.

Veilig slopen en verwijderen van asbest

De vergunning voor veilig slopen en het verwijderen 
van asbest (sloopvergunning) komt per 1 april 2012 
te vervallen. In plaats daarvan komt een melding op 
grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012. De 
eisen aan de indiening van de melding zijn materieel 
hetzelfde als de eisen aan het aanvragen van een 
vergunning. Een sloopmelding moet 4 weken voor 
aanvang van de sloop worden gedaan. In geval er 
sprake is van verwijderen van asbest kan in sommige 
gevallen worden volstaan met een termijn van 5 werk-
dagen. Dit om onnodige leegstand van huurwoningen 
te voorkomen. 

Twee belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:
-  Een onjuiste melding of niet volledige melding is 

GEEN melding. Of wel: de termijn van 4 weken (of 5 
werkdagen) gaat pas lopen als de melding volledig is.

-  De sloopvergunningen voor monumenten, in 
beschermde stads- of dorpsgezichten of op basis 
van het bestemmingsplan blijven gewoon bestaan. 
Alleen de oude vergunning op basis van de bouw-
verordening wordt per 1 april 2012 een melding.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 17 maart tot 
en met 23 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 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.

w12.000144  Zeeuwstraat 17 Velsen-Noord
het kappen van een boom (19/03/2012)

w12.000145  Hofgeesterweg 30 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel 
(20/03/2012)

w12.000146  Hyacinthenstraat 59 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met een 
uitbouw en een dakkapel (20/03/2012)

w12.000147  H. Reptonstraat 82 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel 
(achtergevel) (20/03/2012)

w12.000148  Zwanebloembocht 165 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel) (21/03/2012)

w12.000149  Westbroekerweg 153 Velserbroek
het kappen van een boom (21/03/2012)

w12.000150  Kotterkade 4 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (21/03/2012)

w12.000151  Halkade 4 IJmuiden
melding brandveilig gebruik 
(haringparty 2012)(21/03/2012)

w12.000152  van Tuyllweg 9 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel 
(voorgevel)(22/03/2012)

w12.000153  Hofgeesterweg 28 Velserbroek
het vergroten van een woning met een 
aanbouw (22/03/2012)

w12.000154  Valeriuslaan 76 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw 
(22/03/2012)

w12.000155  van Galenstraat 2 IJmuiden
het splitsen van een woning in 
2 woningen (22/03/2012)

w12.000156  Fultonstraat 19 en 21 IJmuiden
het legaliseren van een dakterras 
(22/03/2012)

w12.000157  Slingerduinlaan ong. IJmuiden
het kappen van 2 populieren 
(23/03/2012)

Ontwerpbesluiten

Het ondergenoemde ontwerpbesluit ligt m.i.v. 
30 maart 2012 gedurende zes weken ter inzage bij de 
werkeenheid Vergunningen. Gedurende de termijn 
van inzage kan een ieder schriftelijke of mondelinge 
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de 
werkeenheid Vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. 

Ontwerpbesluit horecavergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Drank- en Horeca-
wet voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

I12.000923  Santpoortsedreef 1 Santpoort-Noord
het uitoefenen van een horecabedrijf 
door Stichting Dorpshuis het Terras

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 
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige voor
ziening 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

w11.000483  Oude Pontweg 122 Velsen-Zuid
het veranderen van een woonwagen 
(20/03/2012)

w11.000610  Oude Pontweg 189 Velsen-Zuid
het gewijzigd uitvoeren van een 
bestaande bouwvergunning (21/03/2012)

w12.000003  langs Rijksweg A9 t.h.v. hectometerpaal 49,4
het maken van 2 toeritten, het maken 
van een nieuwe watergang met dammen 
en het aanbrengen van voetpaden en 
een voetgangersbrug (20/03/2012)

w12.000043  Alexander Bellstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(21/03/2012)

w12.000050  Ahornstraat 18 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(20/03/2012)

w12.000053  Hoofdstraat 262 Santpoort-Noord
het saneren van asbest (20/03/2012)

w12.000055  Rusburglaan 16 Santpoort-Zuid
het vergroten van de 2e verdieping van 
een woning (20/03/2012)

w12.000056  Rijksweg ong. Santpoort-Noord
(langs N208 thv Bastion Hotel)
het kappen en snoeien van 75 bomen 
(26/03/2012)

w12.000075  Kerkerinklaan 44 Santpoort-Noord
het veranderen van de voorgevel, 
zijgevel en indeling (26/03/2012)

Evenementen

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

i12.002054  Kennemerboulevard IJmuiden
Braderie op 13 mei, 27 mei, 10 juni, 
24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augustus en 
19 augustus 2012 (26/03/2012)

i12.002104  Vestingplein Velserbroek
Koninginnedagviering op 30 april 2012 
(26 /03/2012)

i12.001895  Hagelingerweg, het gedeelte voor de 
winkels, Santpoort-Noord 
boeken-, curiosa- en antiekmarkt, op 
12 mei, 21 juli en 15 september 2012 
(26/03/2012)

Film- en foto opnamen

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

i12.002700  locatie Oud Velsen Velsen-Zuid
het maken van fi lmopname op 5 april 
2012 (26/03/2012)

Standplaats

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

i12.001384  locatie Vestingplein t.o. de supermarkt 
Velserbroek
 verkoop van oliebollen maandag t/m 
zaterdag in de periode 1 november 2012 
tot 31 december 2012 (26/03/2012)




