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Lintjesregen in Velsen
Vrijdag 27 april is de dag van de 
lintjesregen. In Velsen wordt een 
aantal inwoners in het zonnetje ge-
zet voor hun jarenlange inzet op di-
vers gebied. 

De uitreiking van de konink-
lijke onderscheidingen wordt 

rechtstreeks uitgezonden door 
SeaportTV. De uitzending begint 
om 10.15 uur.

Op www.velsen.nl kunt u vanaf 
maandag 30 april lezen waarom de 
gedecoreerden in aanmerking zijn 
gekomen voor een onderscheiding.

Dodenherdenking 4 mei
11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost
 Burgemeester Weerwind legt samen met een aantal wethouders 

en het Comité 4 en 5 mei Velsen een bloemstuk bij het Indië-
monument en een krans bij het herdenkingsmonument.  

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het stadhuis

18.00 uur Herdenking in het stadhuis met toespraken, voordrachten en 
muzikale intermezzo’s

18.45 uur Kranslegging Monument Plein 1945
 Bloemen en kransen kunnen tussen 16.00 en 17.00 uur in het 

stadhuis worden afgegeven. 

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats Wester-
veld in Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Wester-
veld

19.35 uur Muzikale bijdrage door Harmonieorkest Soli en het Christelijk 
Mannenkoor IJmuiden  

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het 
‘Wilhelmus’

20.05 uur Kranslegging en aanvang defilé langs het Herdenkingsmonu-
ment, gelegenheid tot individuele bloemlegging.

20.15 uur Einde programma

Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen ieder-
een op om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en van-
af 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok uit te hangen als een eerbe-
toon aan hen, die hun leven gaven voor onze vrijheid. (foto: gemeente Velsen)

Vrijmarkten Koninginnedag
Bij Koninginnedag horen 
vrijmarkten – ook in Vel-
sen. Op allerlei plekken 
bieden kinderen en vol-
wassenen hun spulletjes 
aan. De gemeente stelt 
daar een aantal voorwaar-
den aan om ervoor te zor-
gen dat er geen brandge-
vaarlijke en onveilige situ-
aties ontstaan en dat ook 
de hulpdiensten goed hun 
werk kunnen doen. De 
voorwaarden staan alle-
maal op www.velsen.nl. 
(foto: Michel van Bergen)

Raad en college bezoeken 
Zeehaven IJmuiden
Contact tussen bestuur en be-
drijfsleven – dat was aan de or-
de tijdens een rondleiding door 
het havengebied van raad en 
college van Velsen. 

Op uitnodiging van Zeehaven 
IJmuiden N.V. bezochten raads- 
en collegeleden op vrijdag 20 april 
een aantal bedrijven in het haven-
gebied. Na een toelichting door 
Zeehavendirecteur Peter van de 
Meerakker over de ontwikkelingen 
rond zijn bedrijf bezochten de raad 
en het college het nieuwe kantoor 
van Iskes Sleepbootdiensten. Een 
prachtige plek voor dit gerenom-
meerde bedrijf; je ziet vanuit het 
kantoor alle boten het kanaal bin-
nenvaren.

Daarna door naar het recent geves-
tigde Airborne Oil & Gas, waar de 
directeur zijn waardering uitsprak 
over de medewerking van gemeen-
te en Zeehaven om de noodzake-
lijke procedures binnen heel korte 
tijd af te ronden. 

In dit bedrijf worden met nieuwe 
geavanceerde technologie buizen 
van composiet materiaal gemaakt 
voor het transport van olie en gas; 
werk dat uitstekend past in de visie 
‘kennisrijk werken in Velsen’.

Na de rondleiding door de mooie 
nieuwe Cruiseterminal die bin-
nenkort wordt geopend, werd 
nog even nagepraat in restaurant 
IJmond. (foto: gemeente Velsen)
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Stadhuis Velsen op
feestdagen gesloten
In april en mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in deze maan-
den een aantal dagen gesloten. Hieronder het overzicht:
 
Maandag 30 april  Koninginnedag
Dinsdag 1 mei  Dag van de Arbeid
Zaterdag 5 mei  Bevrijdingsdag
Donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 
Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag

Wecycle-actie na 30 april
Een föhn, een DVD-speler en een 
spelcomputer – overblijfselen van 
de vrijmarkt op Koninginnedag. 
Lever ze uiterlijk 5 mei in bij We-
cycle! Er liggen mooie cadeautjes 
voor u klaar. 

Na Koninginnedag verdwijnen nog-
al wat overgebleven elektrische appa-
raten van de vrijmarkt in de vuilnis-
bak. Dat is jammer, want ze kunnen 
ook gerecycled worden. De gemeente  
Velsen en Wecycle nodigen iedereen 
uit om van 1 tot en met 5 mei over-
gebleven elektrische apparaten en 
spaarlampen in te leveren bij de HVC 
Milieustraat in Velsen-Zuid. De eerste 
honderd inleveraars krijgen een unie-
ke Wecycle-stuntvlieger cadeau en er 

worden 500 kanskaarten uitgedeeld 
voor een luxe hotelovernachting.

Wecycle zorgt voor optimaal herge-
bruik van de ingeleverde spullen. Zo 
behouden we grondstoffen voor ko-
mende generaties en komen de scha-
delijke stoffen niet terecht in het mi-
lieu. Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo re-
cyclebaar materiaal per persoon in de 
vuilnisbak. Dat is 35 miljoen kilo in 
totaal. Samen met Wecycle wil de ge-
meente Velsen daar wat aan doen. 

De HVC Milieustraat is aan de  
Amsterdamseweg 10 in Velsen-Zuid 
en is van maandag tot en met vrij-
dag open van 09.00 tot 17.00 uur. 
(foto: gemeente Velsen)

Omleiding Kromhoutstraat
In mei en juli wordt in twee  
fasen aan de Kromhoutstraat ge-
werkt. Het verkeer wordt omge-
leid. Strand en bedrijventerrein 
blijven goed bereikbaar. 

De werkzaamheden aan de hoofd-
rijbaan van de Kromhoutstraat in 
IJmuiden zijn in de laatste fase be-
land. Het verkeer moet nu tijde-
lijk worden omgeleid. Dit gebeurt in 
twee delen tussen  dinsdag 1 mei en 
vrijdag 20  juli. Zowel het strand als 
het bedrijventerrein blijven goed be-
reikbaar. 

Van dinsdag 1 mei tot en met zon-
dag 20 mei wordt er gewerkt aan de 
kruising van de Kromhoutstraat met 
de Strandweg. Het verkeer kan dan 
vanaf deze kruising niet direct de 
Strandweg op, maar zal worden om-
geleid via de Egmondstraat. 

Vanaf maandag 21 mei tot en met 
vrijdag 20 juli wordt gewerkt tus-
sen de kruisingen Kromhoutstraat 
/ Deutzstraat en Kromhoutstraat / 
Egmondstraat. Het verkeer wordt 
dan omgeleid via de Strandweg. Aan 
de zuidkant van de Kromhoutstraat 
wordt verkeer via de Ampèrestraat 
geleid. 

Onder het huidige wegdek van 
de Kromhoutstraat is asbesthou-
dend materiaal aangetroffen. Daar-
om worden de werkzaamheden op 
een veilige, en milieukundig verant-
woorde wijze uitgevoerd. Het werk-
gebied (verontreinigde zone) wordt 
duidelijk afgeschermd van de omge-
ving.

Meer informatie op www.velsen.nl 
> Bestuur & Organisatie > Projecten

Gebied langs oude spoor in 
IJmuiden wordt verbeterd
Op dinsdag 8 mei is er een in-
spraak/informatieavond over 
geplande werkzaamheden in 
IJmuiden. De inspraakperiode 
begint op 26 april 2012.

De kwaliteit van de strook tussen 
de oude spoorlijn, IJmuiderstraat-
weg, Julianakade en Willebrord-
straat moet worden verbeterd. 
Het groen en de bestrating wor-
den aangepakt. De uitvoering is ge-
pland in 2013.

Het college heeft het ontwerp vrij-
gegeven voor inspraak. Er wordt 
een inspraak/informatieavond ge-
houden op 8 mei 2012 van 19.30 tot 
22.00 uur, in woonzorgcentrum Vis-
sershuis, Houtmanstraat 1 te IJmui-
den. De avond bestaat uit een infor-
matief gedeelte, waarin een toelich-
ting op de herinrichting wordt gege-
ven en u vragen kunt stellen en een 
formeel gedeelte, waarin u kunt in-
spreken. De inspraakperiode loopt 
van 26 april tot 25 mei 2012.

Jongeren zetten sombere 
spoortunnel in kleur
Een groep jongeren heeft afge-
lopen weekend de tunnel onder 
het station te Santpoort-Noord 
opgeknapt.

Nadat op de tunnelwanden eerst 
een lichte kleur was aangebracht, 
zijn er verschillende tekeningen op 
deze wanden gezet. Twee ervaren 
graffiti-artiesten brachten de te-
keningen in verbinding door mid-
del van schakelvormige graffiti in 
lichte kleuren. Daarna zijn ook de 
tekeningen door een groep jonge-
ren ingekleurd. Om dit goed te kun-
nen hadden zij  een week eerder een 
workshop graffiti gevolgd.

De sombere en duistere tunnel  was 
al jaren een bron van ergernis  Het 
wijkteam Santpoort heeft dit omge-
zet in een wijkinitiatief in het kader 
van wijkgerichte dienstverlening.

Mede dank zij de financiële onder-
steuning van Woningbedrijf Velsen, 
Stichting Kennemerhave en Woon-

corporatie Brederode is dit een suc-
cesvol project geworden!

Kijk voor meer informatie en foto’s 
op www.velsen.nl > De Gemeen-
te > Wijken. (foto: gemeente Velsen)
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HOV deeltracé in Santpoort-Noord aangepast
Voor de aanleg van het Hoog-
waardig Openbaar Vervoer-
deeltracé 1 tussen Delftplein en 
Broekbergenlaan in Santpoort-
Noord heeft het college van 
B&W voor een variant gekozen.

In dit ontwerp wordt de doorsnij-
ding van het kermisveldje opgehe-
ven en wordt een nieuwe aanslui-
ting op de rotonde bij de Wüstelaan 
gemaakt. Deze keuze wijkt sterk af 

van de tracékeuze zoals eerder in 
2008 door de gemeenteraad is vast-
gesteld. Daarom is deze opnieuw 
voorgelegd aan de gemeenteraad.  

In 2008 heeft de gemeenteraad het 
tracé van HOV-Velsen vastgesteld. 
In de uitwerking van deeltracé 1 is 
door de gemeente en de provincie 
Noord-Holland een variant ont-
wikkeld (variant 2) dat is vrijgege-
ven voor inspraak.Tijdens een in-

spraakbijeenkomst op 11 januari 
2012 bleek er vanuit de inwoners 
van Santpoort-Noord veel steun te 
zijn voor een ontwerp dat werd in-
gebracht door de Harddraverijver-
eniging Santpoort e.o. (variant 3). 

Op basis van dit ontwerp werd 
nog een vierde variant ingebracht 
door het wijkplatform Santpoort-
Noord. Deze varianten zijn met 
de genoemde partijen besproken 

evenals met de winkeliers- en on-
dernemersvereniging Santpoort-
Noord en de Stichting Santpoort. 
Na weging blijkt de door het wijk-
platform ingediende idee op vrij-
wel alle vlakken als beste te scoren.  

Er komt een uitgewerkt ontwerp 
van deze variant 4 opnieuw in de 
inspraakprocedure, nadat ook de 
gemeenteraad hierover heeft be-
slist.
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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. 
 
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
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Vrijmarkt Koninginnedag 2012

Tijdens Koninginnedag is het gebruikelijk dat in de 
Gemeente Velsen vrijmarkten worden gehouden. 
Gelet op de brandveiligheid en de belangen van on-
dernemers die hun winkels willen openen, heeft het 
college van burgemeester en wethouders voor de 
vrijmarkten in IJmuiden en Velserbroek een aantal 
voorwaarden opgesteld. In andere dorpskernen zijn 
vrijmarkten ook toegestaan mits dezelfde voorwaar-
den in acht genomen worden. Op deze manier hoopt 
de gemeente Velsen dat alle inwoners en onder-
nemers veel plezier beleven aan de vrijmarkten. 

In IJmuiden en Velserbroek is de vrijmarkt toe-

gestaan op de volgende locaties:

IJmuiden (zoals aangegeven op het kaartje)
-  Plein 1945. Let op: parkeren op Plein 1945 is niet 

toegestaan. De inrit van de Noostraat naar Plein 
1945 wordt afgesloten voor verkeer op 29 april 
vanaf 21.00 uur tot 30 april 19.00 uur.

-  Op de Lange Nieuwstraat, (het gedeelte vanaf hoek 
Plein 1945 tot en met het gedeelte C&A). Let op: 

een gedeelte van de K. Zegelstraat en Velserduin-
weg wordt afgesloten voor verkeer op 30 april vanaf 
06.30 tot 19.00 uur.
-  Marktplein 
Velserbroek
-  In het voetgangersgebied van het winkelcentrum 

Velserbroek 

Deelname aan een vrijmarkt is toegestaan onder 

de volgende voorwaarden

1.    U dient geluidsoverlast te vermijden. Houdt u 
rekening met omwonenden en winkeliers. 

2.    Verkoop is niet toegestaan voor de ingang van 
winkels, horecazaken en andere bedrijven die 
een duidelijk zichtbare poster hebben op-
gehangen met de tekst: “Op Koninginnedag hier 
geen vrijmarkt, wij gaan open!”. Winkeliers en 
betrokkenen kunnen deze poster verkrijgen in 
het stadhuis bij de receptiebalie van het Klant 
Contact Centrum, Dudokplein 1 in IJmuiden.

3.   Verkoop vanaf de rijbaan is niet toegestaan. 
Plaatsen mogen ingenomen worden vanaf 
5 meter vanaf de openbare weg.

4.   Aan de voorzijde van de ingenomen plaats dient 
altijd voldoende ruimte (minimaal 3,5 meter) 
vrij te blijven voor het doorlaten van politie, 
brandweer en ambulance. 

5.    In verband met de brandveiligheid mogen geen 
goederen, dozen e.d. tegen gevels, voor deuren 
en/of op brandkranen worden neergezet.

6.    Eventuele materialen die over de weg worden 
opgehangen, dienen op een hoogte van minimaal 
4,2 meter te worden gespannen.

7.    Commerciële verkoop door detailhandelaren is 
verboden. Alleen verkoop van gebruikte artikelen 
door particulieren is toegestaan. 

8.    Er mogen geen alcoholhoudende dranken ter 
verkoop worden aangeboden.

9.    Er mag niet worden gebakken en gebraden door 
middel van open vuur.

10.  Er mogen geen tenten, partytenten, kramen, 
bouwwerken, afdakjes e.d. worden geplaatst.

11.  Er mogen geen vuurkorven, BBQ’s of fakkels 
worden gebruikt.

12.  Er mogen geen kansspelen worden gespeeld.
13.  Iedere deelnemer dient na afl oop de overgebleven 

spullen mee te nemen en de ingenomen plaats 
schoon achterlaten.

14.  Alle door de gemeente, politie en/of brandweer 
gegeven aanwijzingen moeten direct worden op-
gevolgd.

Controle: Op de vrijmarkt zullen controles 
gehouden worden met betrekking tot de opgelegde 
voorwaarden. 

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 rampen-
bestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, facilitaire zaken en 
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, informatiemanagement, automatise-
ring 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

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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Herinrichting IJmuiderstraatweg- 
Julianakade in IJmuiden

Het college heeft het ontwerp Herinrichting IJmui-
derstraatweg - Julianakade in IJmuiden vrijgegeven 
voor inspraak. Dit ontwerp is op de website 
www.velsen.nl te raadplegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit voor de inspraak/
informatieavond op 8 mei a.s.,  van 19.30 tot 22.00 
uur in het Vissershuis, Houtmanstraat 1 te IJmuiden. 
Hier wordt u in de gelegenheid gesteld mondelinge 
reacties te geven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot en met 25 mei 2012 
worden gestuurd naar het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden of 
via het contactformulier op de website o.v.v. inspraak 
herinrichting IJmuiderstraatweg en Julianakade.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 14 tot en met 
20 april 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.

w12.000185  Wijkerstraatweg 245 Velsen-Noord                                                                                              
 het kappen van een boom (16/04/2012)

w12.000186 Middenduinerweg 85 Santpoort-Zuid                                                                                             
   het renoveren van een veldschuur 

(16/04/2012)
w12.000187  Sluisplein 24 IJmuiden (rijksmonument)
   het vervangen van dakpannen 

(17/04/2012)
w12.000188  Havenkade 1 IJmuiden (gemeentelijk 

monument)                                                                          
   schilderwerkzaamheden aan 

monumentaal pand (18/04/2012)
w12.000189 Kennemerboulevard 540 IJmuiden                                                                                                
   het legaliseren van 3 containers 

(19/04/2012)
w12.000190 Zeeweg 179 IJmuiden                                                                                                                 
   het veranderen van de achtergevel 

(19/04/2012)
w12.000191 Loggerstraat 70 IJmuiden                                                                                                            
   het plaatsen van 5 gevelkozijnen 

(20/04/2012)
w12.000192 Olieweg 6 Velsen-Noord                                                                                                             
   het aanpassen van de entree 

(20/04/2012)

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 (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 aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. 

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben 
de volgende besluiten genomen (de datum van 
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - 

reguliere procedure

w11.000002 Planetenweg ong. IJmuiden                                                                                                         
   het oprichten van 35 woningen 

(17/04/2012)
w12.000010  Sportlaan 7-0020, Sportlaan 7-0089, 

Santpoort-Zuid                                                                      
   het plaatsen van een blokhut 

(19/04/2012)
w12.000073 Linnaeusstraat 74 IJmuiden                                                                                                         
   het veranderen en vergroten van 

de 2e verdieping van een woning 
(20/04/2012)

w12.000088  Bloemendaalsestraatweg 136 
Santpoort-Zuid                                                                                

   het veranderen en vergroten van 
een woning met een uitbouw 
(18/04/2012)

w12.000118 Zeewijkplein 260 t/m 510 IJmuiden                                                                                               
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (23/04/2012)
w12.000128 Elzenstraat 19 IJmuiden                                                                                                             
   het plaatsen van een dakopbouw 

(23/04/2012)

Evenementen

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

i12.002719  op het speelterrein aan het Zwane-
bloemplantsoen Velserbroek

   op 19 mei 2012, Munki Motion 
(19/04/2012)

i12.002814  omgeving Santpoort-Noord en 
Santpoort-Zuid 

   op 20 mei 2012, Run2Day Pim 
Mulierloop (23/04/2012)

i12.002987  door Velsen Noord van 11 juni tot en 
met 14 juni 2012

   de avondvierdaagse Velsen Noord 
(23/04/2012)

Ontheffi  ng rijden op het strand

Burgemeester en wethouders hebben op grond van 
artikel 5:42 Algemene Plaatselijke Verordening een 
ontheffi  ng verleend voor het rijden op het strand:

u12.003958  geldig op 27 april 2012 met een 
Solar/zonnepanelen voertuig van 
IJmuiderstrand naar Zandvoort 
(18/04/2012)

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
een vergunning verleend op grond van art 5:18 Alge-
mene Plaatselijke Verordening voor het innemen van 
een incidentele standplaats:

i12.003456  geldig op zaterdag 4 en 11 april, 
op het terrein van sportclub 
VSV,Hofgeesterweg 14 Velserbroek, 
voor de verkoop van frisdranken en 
snacks (18/04/2012)         

Verleende omgevingsvergunning(en) -

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De onderstaande verleende omgevingsvergunning ligt 
met ingang van 27 april 2012 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij de werkeenheid Vergun-
ningen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van 
terinzagelegging tegen dit besluit een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. In spoedeisende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een beroepschrift is inge-
diend. Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend 
voor:

w11.000055  Dokweg ong. IJmuiden                                                                                                                
   het oprichten en in werking hebben 

van een opslagponton voor scheeps-
afvalstoff en (18/04/2012




