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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

Jaarstukken naar de raad
Wat hadden we voor 2011 afge-
sproken, wat hebben we gedaan 
en hoe is het geld besteed – dat 
beschrijft het college in de jaar-
stukken 2011. Deze zijn aan de 
gemeenteraad aangeboden.  

In de jaarstukken ( jaarverslag en 
jaarrekening) legt het college ver-
antwoording af over 2011. Dit ge-
beurde op basis van het Collegepro-
gramma 2010-2014, de Visie op Vel-
sen 2025 en de schaarste ten gevolge 
van de economische crisis.

Veel aandacht is in 2011 gegaan naar 
de verdere verbetering van het vesti-
gingsklimaat, wat onder andere re-
sulteerde in de komst van het be-
drijf Airborne. Gevestigde bedrij-
ven breidden uit en pleegden nieuw-
bouw, wat ook gebeurde met gebou-
wen voor onderwijs. 

Veel aandacht is besteed aan regio-
nale samenwerking, onder andere 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarbij zijn de wen-
sen van het bedrijfsleven steeds 
meegenomen. De burgerparticipa-
tie kreeg verder vorm en er is regi-
onaal samengewerkt aan de uitvoe-
ring van het hoogwaardig openbaar 
vervoer. Ook is er hard gewerkt aan 
de totstandkoming van de Regionale 

Uitvoerings Dienst (RUD). De Wmo-
visie is onder woorden gebracht, met 
meer nadruk op wat mensen zelf 
kunnen dan op wat zij niet (meer) 
zelf kunnen. Jeugdbeleid kreeg con-
crete invulling in twee Velsense 
vestigingen van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. 

In cijfers komt het jaar 2011 uit op 
een positief resultaat van 8,2 mil-
joen euro. Dat is voor een groot deel 
te danken aan de uitkomst van een 
beëindigde bezwaarprocedure door 
Liander, die 10,6 miljoen bedroeg. 
Tegenvallers waren er ook. Er is een 
verlies op de post grondexploitatie 
en er zijn kosten gemaakt voor het 
winkelcentrum IJmuiden.

Het college stelt voor het positieve 
resultaat toe te voegen aan de alge-
mene reserve van de gemeente. 

De komende jaren dreigt voor de ge-
meente een krappe beurs, zodat er 
keuzes moeten worden gemaakt. 
Omdat het college vertrouwen blijft 
houden in de kracht van Velsen zien 
burgemeester en wethouders de toe-
komst met zekerheid tegemoet. 

Binnenkort buigt de gemeenteraad 
zich over de jaarstukken. Meer in-
formatie op www.velsen.nl

Sportkampioenen 2011
Op vrijdag 30 maart werd een 
grote groep individuele en 
groepssporters gehuldigd door 
een deskundige vakjury uit de 
gemeente Velsen. 

Burgemeester Franc Weerwind 
en wethouder sport Annette Baer-
veldt en presentator Frank Snoeks 
waren erbij. Het was een feestelij-
ke avond vol met sportmannen en –
vrouwen.

Sportman van het jaar is geworden 
judoka Cunnar Kops, sportvrouw 
2011 werd atlete Femke van der Me-
ij en de estafetteploeg van Dem is 
sportploeg 2011 geworden. Zwem-
mer Lars Bottelier is het talent van 
het jaar, Schaatser Victor van den 
Hoff is gekozen als master en Ger-
da Hondeveldt is de kampioen van 
Velsen in de categorie gehandicapte 
sport van het jaar. 
(foto: Reinder Weidijk)

Start project Hoogeberg
Wethouder Robert Te Beest en directeur Ted Kuné van woningbedrijf Vel-
sen gaven samen op donderdag 29 maart op een ludieke manier het start-
schot voor de bouw van appartementen voor ouderen. Op deze plek stond 
voorheen het zwembad de Hoogeberg. (foto: Ko van Leeuwen)

Werkzaamheden aan het 
spoor in Santpoort
Van vrijdag 13 april 23.00 uur tot 
maandag 16 april 6.00 uur wordt in 
opdracht van ProRail gewerkt aan 
de spoorwegovergang aan de Wüste-
laan te Santpoort-Zuid. Deze werk-
zaamheden zullen ook ‘s nachts 
plaatsvinden wat kan leiden tot eni-
ge geluidshinder in de omgeving.  In 
verband met deze werkzaamheden 
wordt het fietsverkeer vanaf Haar-
lem omgeleid langs de Jan Gijzen-

vaart op zaterdag 14 april 2012 van 
09.30 uur tot 18.00 uur. 

Vanaf woensdag 18 april 15.00 uur tot 
maandagochtend 23 april 9.00 uur 
is de tunnel onder het NS- 
station van Santpoort-Noord we-
gens werkzaamheden gesloten. Rei-
zigers kunnen het perron gewoon 
bereiken via de opgang van het NS-
station en via de spoorwegovergang.
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Evaluatie Burgerparticipatie
Op donderdag 12 april praat de ge-
meenteraad over de ervaringen van 
burgerparticipatie tot nu toe. Dat 
gebeurt op basis van de nota ‘Eva-

luatie Burgerparticipatie’. Deze no-
ta is te vinden op www.velsen.nl > 
Meepraten in Velsen. 

Clean tubes: voor
een groener Velsen
Minder kauwgom en sigaretten op 
straat. Jesper, Jordi en Kevin wil-
den op tactische plaatsen roosterte-
gels plaatsen om dit mogelijk te ma-
ken. In november 2011 wonnen ze 
hiermee de aanmoedingsprijs voor een 

Groener Velsen. Afgelopen dinsdag 
3 april is de eerste zogenaamd clean-
tube geplaatst bij de Velserhof ter 
hoogte van Bart Smit. Een tweede 
komt bij het Broekbergenplein in Sant-
poort-Noord. (foto: Ko van Leeuwen)

Groepen praten over
terugdringen autoverkeer
Op 13 februari was er in het TA-
TA Steel Stadion een bijeen-
komst over het terugdringen van 
het autoverkeer door Driehuis 
en Santpoort-Noord. 

Op deze avond brachten aanwezi-
gen veel verschillende ideeën en re-
acties naar voren. Deze zijn op 7 en 
14 maart besproken met  groepen be-
woners in zogenaamde klankbord-
groepen. Op 7 maart besproken ze 
de ideeën rond de kruising Zeeweg/
Waterloolaan/Minister van Hou-
tenlaan en op 14 maart de kruising 

Hagelingerweg/ Santpoortse Dreef. 
Daarnaast werden er op beide bij-
eenkomsten ook andere sugges-
ties besproken met als doel het aan-
tal auto’s door Santpoort-Noord en 
Driehuis terug te brengen.

De verslagen van deze bijeenkom-
sten zijn terug te vinden op de web-
site www.velsen.nl > Meepraten in 
velsen > Samenspraak.

De uitkomsten er van worden nog 
verder uitgewerkt en zijn, naar ver-
wachting, na de zomer klaar. Persoonlijke verhalen in 

beeld op tentoonstelling
In de bibliotheek in IJmuiden heeft 
wethouder Verkaik maandag 2 april 
een fototentoonstelling ‘bijzon-
dere werknemers’ van de FNV ge-
opend. Deze tentoonstelling toont van 
2 april tot 16 april  persoonlijke verha-
len van 21 werknemers met een Soci-
ale werkvoorziening indicatie. Onder 

de naam IJmond Werkt helpt gemeen-
te Velsen samen met de Meergroep 
mensen met een zo’n indicatie aan 
het werk. De wethouder gaf aan dat 
de door de FNV gesuggereerde angst 
voor ontslag van de huidige werkne-
mers in de sociale werkvoorziening 
ongegrond is. (foto: Gerko Buist)

Het strand is voor iedereen
Het nieuwe strandseizoen is be-
gonnen. Om het de tienduizenden 
bezoekers naar de zin te maken, is 
één van de breedste stranden van 
Nederland in zones ingedeeld – 
activiteiten en recreatie apart.

Wandelaars, zonaanbidders, sporters 
en alle andere liefhebbers willen alle-
maal naar het strand, maar ook alle-
maal verschillende dingen doen. Om 
iedereen die gelegenheid te bieden, 
zijn de stranden van de Noordpier en 
van IJmuiden aan Zee ingedeeld in 
zones. In elke zone mogen andere ac-
tiviteiten plaatsvinden. 

De informatie over de zones en activi-
teiten is te lezen op www.velsen.nl
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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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Verkeersmaatregel

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

 Zeewijkplein 400, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen  bij het college van burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden,

Mededeling inwerkingtreding 
Convenant Regionale 
Uitvoeringsdienst IJmond/ 
Zuid-Kennemerland i.o. 

Op 10 november 2011 hebben de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort het 
Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. gesloten met het openbaar 
lichaam Milieudienst IJmond.
Dit convenant is in werking getreden per 11 november 
2011.  

De Regionale Uitvoeringsdienst is gevestigd in 
Beverwijk, de vestigingsplaats van het openbaar 
lichaam de Milieudienst IJmond. Hier is ook het 
secretariaat van het bestuurlijk platform gehuisvest.
De RUD voert het basistakenpakket uit van alle 
convenantpartners, inclusief het basistakenpakket 
van de gemeenten die deelnemen aan de Gemeen-
schappelijke Regeling Milieudienst IJmond 
(Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen). Het basis-
takenpakket heeft betrekking op milieutaken, zoals 
het milieutoezicht op activiteiten met een boven-
lokale dimensie (bijvoorbeeld ketenhandhaving 
asbesthoudend afval en verontreinigde grond) of 
andere complexe activiteiten, zoals de voorbereiding 
van omgevingsvergunningen (milieu) voor bedrijven 
vallend onder o.a. het Besluit risico’s zware ongeval-
len 1999. 
Het verlenen van gemeentelijke omgevingsvergun-
ningen en het toezicht en handhaving van regelgeving 
ten aanzien van bouwen, wonen en ruimtelijke
ordening maken geen onderdeel uit van het basis-
takenpakket.  

Het Convenant Regionale Uitvoeringsdienst IJmond/
Zuid-Kennemerland i.o. ligt vanaf heden gedurende 
zes weken ter visie bij Milieudienst IJmond en op de 
gemeentehuizen van bovengenoemde gemeenten. Het 
is niet mogelijk bezwaar en beroep aan te tekenen. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond

Voor inzage in stukken kan men op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 en 
16.00 uur bij Milieudienst IJmond.
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Brandbeveiligingsverordening 
gemeente Velsen 2012

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
met inachtneming van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de raad van Velsen in zijn vergadering 
van 29 maart 2012 heeft besloten:
-  de verordening tot 2e wijziging van de Brand-

beveiligingsverordening Velsen 2010 vast te stellen;
-  te bepalen dat deze wijziging in werking treedt op 

het moment van inwerkingtreding van het 
Bouwbesluit 2012.

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt derhalve in werking op 
1 april 2012.

Ter inzage

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

Publicatie beslissingen ingevolge 
artikel 48 en 83 wet GBA

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

Het betreft de volgende personen:
Borcuch,T.S. geb.28-10-1980
Broersen,E. geb.13-07-1962
Bruin,R. geb.25-05-1962
Buyck,P.D.A. geb.18-09-1967
Cadete Brás,M.A. geb.10-01-1965
Castaňeda Agurto,J. geb.03-03-1987
Chabowski,L. geb.14-11-1973
Dadir Ahmed Aliyow geb.23-08-1991
Eymael,M.M.T. geb.31-01-1961
Griekspoor,P. geb.29-07-1959
Kiese,S. geb.02-08-1973
Koridon,L.J. geb.02-01-1987
Kozlovskis,R. geb.04-01-1981
Leullier,L.R. geb.10-07-1989
Luwengo Moises,M. geb.20-02-1967
Marinov,A. geb.02-05-1990
Marinova,N.I. geb.29-08-1970
Mebarek,F. geb.09-02-1971
Noort van de,L.A. geb.25-06-1962
Noort van de,M.J. geb.26-03-1965

Oosten van,T. geb.20-11-1989
Peters,J.T. geb.24-03-1985
Sainz Zamorano,S. geb.02-06-1989
Shahaab Mahamed Sheikh geb.10-10-1985
Yönet,H. geb.15-05-1967
Żyro,G. geb.14-07-1985

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

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 
schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan 
wel langs 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.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij in de periode van 
24 maart tot en met 30 maart 2012 de volgende aan-
vragen 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 omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w12.000158  Hofdijklaan 57 Driehuis
het kappen van een boom 
(27/03/2012)

 w12.000159  Stuyvesantstraat 25 Santpoort-Noord
het kappen van een boom 
(27/03/2012)

w12.000160  van Dalenlaan 322 t/m 380
Santpoort-Zuid
het vervangen van balkonschermen 
(28/03/2012)

w12.000161  Alexander Bellstaat 2 IJmuiden
het wijzigen van de bestemming van 
kantoor naar wonen (28/03/2012)

w12.000162  Duin en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord (Rijksmonument)
uitbreiding van een hotel (28/03/ 2012)

w12.000163  Celsiusstraat 23 IJmuiden
het wijzigen van woon- en bedrijfs-
functie in maatschappelijke doeleinden
(30/03/2012)

w12.000164  Reptonstraat ong Velserbroek
het oprichten van 29 appartementen 
(30/03/2012)

w12.000165  De Ruyterstraat 107-a en 107-b
IJmuiden
het gedeeltelijk slopen en oprichten 
van twee woningen (30/03/2012)

w12.000166  Rooswijkweg 291 Velsen-Noord
het uitbreiden van een kantoor 
(30/03/2012)

w12.000167  Willemsbeekweg 76 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw 
(02/04/2012)
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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 aanvraag dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w12.000082  Willem de Zwijgerlaan 61 
Santpoort-Zuid
wijziging gebruik van een arts- en 
fysiotherapiepraktijk naar een 
horecagelegenheid (09/02/2012)

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 
(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 vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen -

reguliere procedure

w11.000651  Visseringstraat 2 IJmuiden
het verbouwen van een vergader-
ruimte tot recreatiewoning 
(29/03/2012)

w12.000046  Leeuweriklaan 44 IJmuiden
het vergroten van een woning 
(29/03/2012)

w12.000058  Bloemendaalsestraatweg 120A 
Santpoort-Zuid
uitbreiding gebruik met detailhandel 
(26/03/2012)

w12.000072  Dammersweg ong. Velserbroek 
(t.h.v. parkeerplaats)
het oprichten van een jongeren 
ontmoetingsplek (02/04/2012)

w12.000090  Duinlustparkweg 74A Santpoort-Zuid
het verwijderen van asbesthoudende 
materialen (30/03/2012)

w12.000102  Burg. Enschedelaan ong. Santpoort-
Noord (t.o. nr. 42)
het kappen van een boom (27/03/2012)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV 
de volgende vergunning(en) verleend voor het 
organiseren van een evenement:

i12.002299  Kennemerlaan IJmuiden, het gedeelte
tussen de Houtmanstraat en het 
Moerbergplantsoen 
Koninginnedagviering op 30 april 2012 
(29/03/2012)

i12.002190  Strand IJmuiden aan Zee 
Let’s Dance Velsen op 9 april 2012 
(30/03/2012)

Exploitatievergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:20 APV 
de volgende vergunning verleend
voor de exploitatie van een openbare inrichting:

i12.001684  Snelliusstraat 21 te IJmuiden
(02/04/2012)

Strawberries H1 wint 
van naaste concurrent
Driehuis - Het eerste heren-
team van hockeyclub Straw-
berries heeft afgelopen zon-
dag de belangrijke thuis-
wedstrijd tegen concurrent 
Baarn met 5-1 gewonnen. 
Een overtuigende zege met 
als resultaat dat Strawber-
ries nu de derde plek in de 
ranglijst heeft overgenomen 
van Baarn.

Strawberries schoot uit de 
startblokken en kwam binnen 
tien minuten op voorsprong. 
Spits Jelle Groeneveld maak-
te de openingstreffer. Vele kan-
sen volgden en Baarn werd 
voor het merendeel van de eer-
ste helft overlopen. De aardbei-
en speelden erg sterk en lieten 
zien waarom promotie nog al-
tijd tot de mogelijkheden be-
hoort. De ruststand werd door 
nog twee doelpunten van Groe-
neveld en een goal van Bas van 
Faassen op 4-0 gezet. Baarn 
kon er slechts enkele strafcor-
ners tegenover brengen, maar 
die wisten het doel niet te be-
reiken. Eerste uitloper Daan van 
Poorten deed uitstekend werk 
op de rand van de cirkel en lijn-
stopper Finn van Leeuwen wist 
een bal vlak voor de lijn tegen 
te houden.
In het tweede bedrijf ging Baarn 

uiteraard met aanvallende in-
tenties van start om nog iets 
van de wedstrijd te kunnen ma-
ken. Dit resulteerde overigens 
niet direct in doelpunten, maar 
het veldoverwicht was wel in het 
voordeel van de bezoekers. Kee-
per Wouter Rempt hield met en-
kele goede reddingen nog zijn 
doel schoon, totdat een counter 
van Baarn werd gepromoveerd 
tot doelpunt. De wedstrijd werd, 
mede door inconsequent flui-
ten van beide scheidsrechters, 
veranderd in een kaartenfestijn. 
Twee spelers van beide teams 
moesten met een gele kaart tij-
delijk het veld verlaten. 
De thuisploeg leek te gaan sco-
ren, maar een doelpunt van Gijs 
Henfling werd onterecht af-
gekeurd. Even later, diep in de 
tweede helft, maakte bas van 
Faassen zijn tweede doelpunt 
en bracht daarmee de eindstand 
op het scorebord. Met dank aan 
de steun van het publiek werd 
de laatste competitiewedstrijd 
voor het oude clubhuis winnend 
afgesloten. Aanstaand weekend 
staat het jaarlijkse Paastoernooi 
op het programma. Volgende 
week zondag hervat de nieuwe 
nummer drie van de derde klas-
se A de competitie met de der-
by in Haarlem tegen Saxenburg. 
(Finn van Leeuwen)

Wijkplatform 
vergadert over 
winkelcentrum
IJmuiden - Nu bekend is dat 
de koopgoot definitief niet door-
gaat is de winkeliersvereniging 
op twee projectontwikkelaars af-
gestapt met de vraag hen te hel-
pen bij het ontwikkelen van een 
plan voor tweezijdig winkelen in 
de Lange Nieuwstraat. Inmiddels 
is een plan gemaakt. In de wijk-
platformvergadering van woens-
dag 11 april, aanvang 19.30 uur 
in De Spil, is wethouder Arjen 
Verkaik aanwezig. Een mooie ge-
legenheid om zijn mening te vra-
gen. Verder bespreken zij tijdens 
deze vergadering het speerpun-
tenplan van het wijkteam. Er 
worden enkele werkgroepen op-
gestart die problemen op het ge-
bied van zwerfvuil, overlast hon-
denpoep en onveiligheidsgevoe-
lens bij ouderen en gehandicap-
ten aan gaan aanpakken. Een 
derde onderwerp is de geluids-
overlast van de Velserkom. De 
nieuwe manager heeft een luis-
terend oor voor de klachten die 
in IJmuiden-Noord worden erva-
ren en heeft ook al enkele ver-
beteringen doorgevoerd. De tijd 
zal leren of de verbeteringen die 
hij nog van plan is door te voe-
ren ook daadwerkelijk gereali-
seerd zullen worden. Iedereen is 
van harte uitgenodigd om mee te 
praten.

Schitterende Matthäus 
Passion COV IJmuiden
IJmuiden - Vrijdagavond is in de 
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 
een werkelijk schitterende uit-
voering van de Matthäus Passion 
gegeven door COV IJmuiden, so-
listen, Philharmonia Amsterdam 
en Kinderkoor Velsen. Voor de ve-
le bezoekers was het een sublie-
me avond met als hoogtepunt het 
prachtige optreden van een solist 
uit Velsen: Rick Zwart, die werke-
lijk de sterren van de hemel zong.
Dirigent Piet Hulsbos had zijn 
handen vol met de drie koren, 
want COV IJmuiden maakt tevens 
gebruik van een projectkoor, een 
orkest en vijf solisten. Opmerke-
lijk was de jonge leeftijd van de 

solisten en orkestleden. Deson-
danks is door allen een prachtige 
uitvoering neergezet. Zeer ont-
roerend was de bijdrage van het 
kinderkoor in het eerste deel. 
Velsenaar Rick Zwart, nog niet 
afgestudeerd aan het Conserva-
torium van Amsterdam, zong de 
baspartij, met prachtige aria’s 
aan het einde van het tweede 
deel. Met zijn welluidende, war-
me stem deed hij dit opmerke-
lijk goed.
En ook COV IJmuiden zelf was 
prachtig om te horen, krachtig en 
soms zacht, waar het moest. En 
de sopranen waren gelijk een en-
gelenkoor. (Karin Dekkers)




