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Elektronisch gemeenteblad
De gemeente Velsen publiceert
haar bekendmakingen van verordeningen, vergunningen en beleid
wekelijks in de Jutter/de Hofgeest.
Vanaf 1 januari 2014 moeten de
bekendmakingen in een elektronisch gemeenteblad worden gepubliceerd. Dat stelt de Wet Elektronische Bekendmakingen.

De officiële bekendmakingen van de
gemeente Velsen worden vanaf 1 januari 2014 via het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd en in de
Jutter/de Hofgeest geplaatst. Na evaluatie wordt bekeken of het publiceren in de Jutter/de Hofgeest wordt
beëindigd. Als proef wordt het gemeenteblad vanaf donderdag 4 april
wekelijks gepubliceerd op www.velsen.nl. Dit heeft het college op 2 april

2013 besloten. Het elektronische gemeenteblad krijgt op 1 januari 2014
een juridische status. Dit betekent
dat de gemeente Velsen vanaf die
datum wettelijk verplicht is het gemeenteblad elektronisch te publiceren.
Op het ontwerpbesluit en de ontwerpverordening elektronische bekendmaking wordt door het college inspraak verleend. Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6
weken na de dag waarop het besluit is
bekendgemaakt een officiële schriftelijke inspraakreactie indienen.
Het ontwerpbesluit en de ontwerpverordening liggen vanaf 5 april 2013
zes weken ter inzage bij het gemeentehuis.

De Opstapper vaart weer
Vanaf 30 maart vaart het pontje De
Opstapper weer over het Zijkanaal
C tussen Buitenhuizen en het Westhoffbos. Het vaarseizoen loopt tot
29 september.

De pont vaart in de weekenden en
schoolvakanties van 12.00 uur tot
17.00 uur. De aanlegsteigers liggen
aan weerskanten van Zijkanaal C: één
ter hoogte van het wielercircuit in het
Westhoffbos in Spaarndam en de ander halverwege de Buitenhuizerweg,
tegenover huisnummer 6, in het deel-

gebied Buitenhuizen. De pont zorgt
voor een prima verbinding over het
water voor fietsers en wandelaars. De
overtocht kost één euro per persoon.
De pont vaart in het weekend van zaterdag 30 maart tot en met zondag 29
september van 12.00 tot 17.00 uur. In
de schoolvakanties vaart hij van zaterdag 27 april tot en met zondag 5
mei en van zaterdag 6 juli tot en met
zondag 25 augustus, ook tussen 12.00
en 17.00 uur. (foto: Recreatie NoordHolland)

Bij Felison Cruise Terminal

Trap in gebruik genomen
Op vrijdag 29 maart is de nieuwe
trap bij het Felison Cruise Terminal in gebruik genomen. De vier
initiatiefnemers, waaronder de gemeente Velsen, namen hun rolkoffer langs de trap naar boven en lieten kleurige ballonnen los.

strand te gaan. Wie liever wil genieten van het uitzicht op de terminalhaven en -schepen kan goed zitten op de
verdiepte en verbrede treden van de
trap. De initiatiefnemers zijn Zeehaven IJmuiden, Kennemerstrand NV,
KVSA en de gemeente Velsen.

De betonnen trap, een ontwerp van
architect Marc van de Velde, verbindt
de Felison Cruise Terminal met de
Kennemerboulevard en het strand.
Dat is ook precies de bedoeling - passagiers en bemanning van de cruiseschepen moeten verleid worden om
naar de jachthaven, de zee en het

De cruisevaart is belangrijk voor
Velsen; het is een economische factor van belang. De groeiende markt
brengt veel bezoekers naar deze regio. Tot eind september leggen er al
veertig cruiseschepen aan bij de Felison Cruise Terminal. (foto: Ko van
Leeuwen)

Prijsvraag IJmuiderslag
Woensdag 27 maart is de nieuwe trap bij IJmuiderslag in gebruik genomen.
Wethouder Ronald Vennik maakte de winnaar van de prijsvraag bekend die
eind januari werd opengesteld. Mevrouw Van Kouteren had de gedachte ingestuurd die haar te binnen viel bij de IJmuiderslag: ‘De kleuren en geuren
van de zee nemen mijn gedachten mee’. Deze gedachte is gegraveerd in een
plaquette naast de trap bij de IJmuiderslag. Op de foto staan de winnares mevrouw van Kouteren (links), wethouder Vennik en mevrouw Van Egmond
van Zilt aan Zee, die een dinerbon ter waarde van 75 euro beschikbaar had
gesteld. (foto: Ko van Leeuwen)

Infopagina
4 april 2013

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Bijeenkomst 17 april 2013

‘Oplichting aan de deur’
Op woensdag 17 april 2013 is er
een informatiebijeenkomst over
‘oplichting aan de deur’ in het Brederodehuys van 14.00 tot 16.30
uur. Na enige filmpjes en uitleg
over deze babbeltrucs is er gelegenheid tot vragen stellen.

Aan de slag met Brakland!
Op 10 en 11 april gaan bewoners
van Oud-IJmuiden en Landschap
Noord-Holland daadwerkelijk beginnen met de eerste werkzaamheden. Spelen, zitten, wat groen
en een hek – de eerste fase.

De inrichting van het Brakland gaat
beginnen; de plannen voor dit braakliggende terrein zijn in drie bewonersbijeenkomsten vastgesteld. Begonnen wordt met een speelplek
voor jonge kinderen, een zitplek of
huiskamer voor volwassenen, een

Een zogenaamde klusjesman of een
zogenaamde nieuwe buurvrouw mensen met slechte bedoelingen proberen bij u binnen te dringen met een
smoesje. Ze komen eigenlijk geld en
andere kostbaarheden stelen. Daarom is er een informatiebijeenkomst
over ‘oplichting aan de deur’, georganiseerd door het Wijkteam Sant-

poort, waarin de woningcorporaties
zitten, politie, Stichting Welzijn, vertegenwoordigers van het wijkplatform Santpoort en de gemeente Velsen. De meest voorkomende babbeltrucs komen aan bod, er worden filmpjes getoond en er is ruimte voor vragen en ervaringen.
De deur gaat om 13.30 uur open; de
bijeenkomst begint om 14.00 uur en
duurt tot 16.30 uur in het Brederodehuys aan de Bloemendaalsestraatweg 201 in Santpoort-Zuid. Toegang
na aanmelding vóór 12 april via 0255566583. Tijdige aanmelding is verstandig, er is plaats voor 80 mensen.

stukje stadslandbouw en de omheining van het terrein aan de Bik- en
Arnoldkade, Visseringstraat, Frogerstraat en Prins Hendrikstraat in
Oud-IJmuiden.
Op woensdag 10 en donderdag 11
april gaat de spade in de grond. Alle
omwonenden zijn van harte welkom
– samen met hun vrienden, opa’s en
oma’s. De plannen zoals ze op de maquette staan, worden gefaseerd ingevoerd. Nadere informatie volgt. (foto: gemeente Velsen)

TATA Steel Stadion veilig
TATA Steel Stadion heeft een veiligheidsverklaring gekregen voor
het seizoen 2013/2014. Het stadion voldoet aan de eisen die de
KNVB daaraan stelt.

Jaarlijks controleert de KNVB de
kwaliteit van de veiligheid in de
voetbalstadions. De veiligheid en het
plezier van de bezoekers worden op
deze manier gewaarborgd. De organisatie van de wedstrijden is onderwerp van onderzoek. Ook kijkt de
KNVB naar de veiligheid van de con-

structie en naar de brandveiligheid
van het stadion.
De veiligheidsverklaring maakt onderdeel uit van de licentievoorwaarden van de KNVB en wordt gezamenlijk door Telstar, de politie, de
brandweer en de gemeente ingevuld.
In maart is de veiligheidsverklaring
voor het seizoen 2013/2014 ondertekend door de directeur van Telstar,
de heer Pieter de Waard, en door
burgemeester Franc Weerwind. (foto: Telstar)

Zwembad De Heerenduinen

22.500e bezoeker in maart
Dirk van Leeuwen was vrijdag
29 maart de 22.500e bezoeker
in maart van Zwembad De Heerenduinen. Een taart en tien vrijkaartjes voor het zwembad waren zijn beloning.

De heer Van Leeuwen – Dirk voor
bekenden – zwemt al 33 jaar op
woensdag en vrijdag om 7.00 uur
zijn baantjes. Daar is hij in De
Hoogeberg dus al mee begonnen.
Dirk is 75 jaar en inmiddels gepensioneerd. Tijdens zijn actieve loopbaan zat hij in de ploegendienst,
maar als hij uit de nachtdienst
kwam, ging hij eerst zijn baantjes
trekken voordat hij voldaan ging
slapen.

Nu heeft hij de hele dag de tijd; is
het vroege opstaan dan geen probleem? Dirk: ‘Soms wel, maar ik
doe het wel, want zwemmen is goed
voor mijn gezondheid en ik voel me
er lekker bij.’ De taart die hij ontving uit handen van receptioniste
Marjolein zou hij bij de koffie aansnijden met zijn wandelmaatje en
zijn zus. Met haar heeft hij ook vele
jaren ’s morgens gezwommen.
Zwembad De Heerenduinen is 10
jaar open. In 2013 wordt iedere
22.500e bezoeker in het zonnetje
gezet. De teller staat vanaf de opening in 2003 op 2.661.232 bezoekers. (foto: gemeente Velsen)
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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 23
maart 2013 tot en met 29 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.

Driehuis:
Nicolaas
Beetslaan
ong.(plantsoen), kappen 23 bomen(26/03/2013) w13.000117; Bosboom Toussaintlaan 34, vergroten
woning met uitbouw (voorgevel)
(27/03/2013) w13.000121.

IJmuiden: Heerenduinweg 6 A,
kappen 6 bomen (25/03/2013)
w13.000113;
Zuiderkruisstraat
74,
plaatsen
windschermen
(25/03/2013) w13.000112.

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Velsen-Zuid:
Torenstraat
17
(rijksmonument), kappen boom
(25/03/2013) w13.000120; Rijksweg 116 (rijksmonument), oprichten beheersschuur, aanleggen in/uitrit en kappen 6 bomen (28/03/2013)
w13.000122; Torenstraat 17(rijksmonument), restaureren woning
(25/03/2013) w13.000114.
Santpoort-Noord:
Santpoortse Dreef ong., kappen boom
(27/03/2013) w13.000118.

Velserbroek: Bagijnenkamp 3,
plaatsen
dakkapel
(voorgevel)
(25/03/2013) w13.000108.

Santpoort-Zuid:
Jagtlustlaan
18, kappen 2 bomen (26/03/2013)
w13.000116; Jagtlustlaan 19, vergroten woning (uitbouw begane grond
en 1ste verdieping)(25/03/2013)
w13.000115.
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.

Ontwerpbesluiten aanvraag omgevingsvergunning – uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor: IJmuiden, Alexander Bellstraat 2, wijzigen
bedrijfsruimte naar een woning op de
eerste verdieping en een garage/berging op de begane grond w12.000161;
Santpoort-Noord, St. Eustatiusstraat
10A, wijzigen bedrijfsruimte naar
een woning op de eerste verdieping
w12.000197. De aanvra(a)g(en), de
ontwerpomgevingsvergunning(en),
de ontwerpverklaring(en) van geen
bedenkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 5 april
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 ont-

werpverklaring 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.

genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Santpoort-Zuid: Geen mededelingen

Ingediende aanvragen horeca/
apv/evenementen: Geen mededelingen
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning:
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:
Santpoort-Noord: Hoofdstraat 43,
in gebruik nemen garage bij woonhuis als werkruimte (24/01/2013)
w13.000029.

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 formu-

lier 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

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden: Kennemerstrand 178, verhogen dak en plaatsen zonnepanelen
(27/03/2013) w13.000046.
Santpoort-Noord: Geen mededelingen

Velserbroek: Spitsaak 71, plaatsen
dakkapel (achtergevel)(26/03/2013)
w13.000042.
Velsen-Zuid: Geen mededelingen
Velsen-Noord: Geen mededelingen
Driehuis: Van den Vondellaan 19,
plaatsen dakkapel (achtergevel)
(26/03/2013) w13.000003.
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Verordeningen en beleidsregels i.v.m. opleggen boetes
Het college van burgemeester en
wethouders hebben op 19 maart
2013 de volgende beleidsregels
vastgesteld:

- Beleidsregels maatregelen WWB.
IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen
- Beleidsregels terugvordering en
verhaal WWB, IOAW en IOAZ 2013
gemeente Velsen
- Beleidsregels
boeteoplegging
WWB, IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen
De gemeenteraad van Velsen heeft

op 28 maart 2013 de volgende verordeningen vastgesteld:
- Maatregelenverordening
Wet
werk en bijstand 2013 gemeente Velsen
- Maatregelenverordening IOAW
en IOAZ 2013 gemeente Velsen
- Handhavingsverordening WWB,
IOAW en IOAZ 2013 gemeente Velsen
- Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive 2013 gemeente Velsen.

lege een boete opleggen als de uitkeringsgerechtigde zijn inlichtingen plicht niet of niet volledig nakomt. Ook wordt alle ten onrechte verstrekte uitkering teruggevorderd. Deze wettelijke verplichtingen hebben gevolgen voor bestaande gemeentelijke verordeningen en
beleidsregels. Tevens moest er een
nieuwe verordening en een nieuwe beleidsregel worden vastgesteld,
waarin de beperkte gemeentelijke
beleidsvrijheid is vastgelegd.

Toelichting
Vanaf 1 januari 2013 moet het col-

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels en verordeningen

Subsidieverordening
De raad van de gemeente Velsen
heeft in de vergadering van 28 maart
2013 besloten de Algemene subsidieverordening Velsen 2013 vast te
stellen en gelijktijdig de Algemene
subsidieverordening Velsen, vastgesteld op 11 september 2008, in te
trekken.

De verordening treedt met ingang
van 5 april in werking.
De verordening ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

treden in werking op 5 april 2013. De
nu geldende beleidsregels en verordeningen worden op dit datum ingetrokken.
Ter inzage
Bovengenoemde beleidsregels en
verordeningen liggen gedurende
acht weken ter inzage bij de receptie
van het Stadhuis. De regels en verordeningen worden ook gepubliceerd
op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl > regelingen &
verordeningen van Velsen.

Elektronisch gemeenteblad
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 2 april 2013
een voorgenomen besluit genomen om een elektronisch gemeenteblad uit te geven.

Formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en
verordeningen zullen vanaf 1 januari 2014 via het elektronisch gemeenteblad plaatsvinden en aanvullend in
de Jutter en de Hofgeest tot uit evaluatie blijkt dat deze wijze van publiceren kan worden beëindigd. Vooruitlopende op het definitieve besluit,
zal als pilot, het elektronische gemeenteblad wekelijks op de website van de gemeente Velsen verschijnen. Het elektronische gemeenteblad zal echter niet eerder dan op 1 januari 2014 een juridische status verkrijgen. Deze ontwikkeling past in

het verder verbeteren van de elektronische dienstverlening. Op het ontwerpbesluit en de ontwerpverordening elektronische bekendmaking
wordt door het college inspraak verleend op grond van de inspraak- en
samenspraakverordening. Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld om binnen een termijn van 6
weken na de dag waarop het besluit is
bekendgemaakt een officiële schriftelijke inspraakreactie in te dienen. U
kunt uw schriftelijke reactie richten
aan: Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Velsen,
Postbus 465, 1970 AL te IJmuiden.
Het ontwerpbesluit en de ontwerpverordening ‘elektronische bekendmaking’ liggen vanaf 5 april 2013 zes
weken ter inzage bij het gemeentehuis. Tevens kunt u deze informatie
vinden op de website: www.velsen.nl.

wekelijks in een oplage van 185.000 exemplaren

