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Inspraak 
Het college heeft het ontwerp 
Herinrichting Planetenweg in 
IJmuiden vrijgegeven voor in-
spraak. Dit ontwerp is op de 
website www.velsen.nl te raad-
plegen. 

Wij nodigen belangstellenden uit 
voor de inspraak/informatieavond 
op donderdag 10 mei 2012,  van 
19.30 tot 22.00 uur in het buurt-
centrum De Dwarsligger, Plane-

tenweg 338 te IJmuiden. Hier 
wordt u in de gelegenheid gesteld 
mondelinge reacties te geven. 

Schriftelijke reacties kunnen tot 
en met 29 mei 2012 worden ge-
stuurd naar het college van bur-
gemeester en wethouders, post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden of via 
het contactformulier op de web-
site o.v.v. inspraak Herinrichting 
Planetenweg.

De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergun-
ningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, on-
dernemersloket, 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.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Besluiten gemeenteraad
De raad heeft in zijn vergaderingen van 29 maart 2012 een besluit genomen 
over de volgende onderwerpen: Velsen als millenniumgemeente / mondiale 
bewustwording / stedenbanden, Verordening tot 2e wijziging van de Brand-
beveiligingsverordening Velsen 2010, Verzelfstandiging openbare biblio-
theek Velsen en Nota huurprijzen gemeentelijk vastgoed 2012.

Raadsplein
Donderdag 10 mei 2012 vanaf 
19.30 uur vergadert de gemeente-
raad 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 tot 21.00 uur: 
Startnotitie De kanteling van de 
WMO

Commissieruimte 1, Sessie 2, 19.30 
tot 21.00 uur: Bestemmingsplan De 
Leck en de Bergen

Commissieruimte 2, Sessie 3, 19.30 
tot 21.00 uur Nota lokaal Gezond-
heidsbeleid 2012-2015 

Raadzaal, raadsbrede sessie, Sessie 
4, 21.15 tot 23.15 uur: Jaarstukken 
2011 gemeente Velsen

Over de sessies 1, 3 en 4 kan worden 
ingesproken. Om in te spreken kunt 
u zich tot uiterlijk woensdag 9 mei 
16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via griffier@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  
e-mail: griffier@velsen.nl, - dan 
wordt de reactie vóór de vergadering 
naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis, 
evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bi-
bliotheek van Velserbroek aan het 
Maanbastion. Ook kunt u de agenda 
en onderliggende stukken bekijken 
via de website www.velsen.nl 

Tevens treft u op de website, bij 
de receptie en bij de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, de 
Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin 
een aantal onderwerpen wordt toe-
gelicht.

U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis 
ontvangen via de e-mail. U kunt 
zich hiervoor aanmelden via raads-
plein@velsen.nl.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van  
23 april 2012 tot en met 26 april 
2012 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit, kun-
nen deze worden voorgelegd aan de 
commissie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over welstand: 
0255-567424.

w12.000193, Kluijskenslaan 22 
Santpoort-Zuid, het plaatsen van 
dakkapellen op voor- en achterzijde 
(23/04/2012); w12.000194 Hoofd-
straat ong. Santpoort-Noord, het 
wijzigen van het gebruik van terrei-
nen ten behoeve van Dorpsfeest 2012 
(23/04/2012); w12.000195 Roos 
en Beeklaan 15, Santpoort-Noord 
het verwijderen van een draag-
muur (23/04/2012); w12.000196 
Hofgeesterweg 8, Velserbroek 
het bouwen van een woning en ga-
rage (24/04/2012); w12.000197 
St. Eustatiusstraat 10A Sant-
poort-Noord, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke Ordening 
(24/04/2012); w12.000198 Ampe-
restraat 1G, IJmuiden, het wijzi-
gen van de voorgevel (25/04/2012), 
w12.000200 Meervlietstraat 161, 
Velsen-Zuid, het kappen van een 
boom (26/04/2012); w12.000201 
Kennemerstrand 800, IJmuiden, 
het herstellen van een strandpavil-
joen (26/04/2012)

Beluiten
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende 
bij het(de)onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van 
verzending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit heeft genomen (college van Bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of Burgemeester van Velsen, Post-

bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD).In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende besluiten 
genomen (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes vermeld). 
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure:

w12.000111 Kennemerstrand ong. 
IJmuiden, het plaatsen van een por-
tocabin (kleedruimte) (25/04/2012); 
w12.000119 Scheldestraat 101 
IJmuiden het verplaatsen van een 
bestaand kunstwerk (23/04/2012); 
w12.000120 Willemsbeekweg ong. 
IJmuiden (hoek Zeeweg) het oprich-
ten van een jongeren ontmoetings-
plek (JOP) (27/04/2012); w12.000121 
Lagersstraat 44 IJmuiden het ver-
groten van een woning met een uit-
bouw (23/04/2012), w12.000122 
Van Tuyllweg 30 Velsen-Zuid het 
legaliseren van een erfafscheiding 
(24/04/2012); w12.000124 De Ruy-
terstraat 24 IJmuiden het plaatsen 
van een dakopbouw (26/04/2012); 
w12.000125 Hofgeesterweg 6 Vel-
serbroek het plaatsen van 66 zonne-
panelen (24/04/2012); w12.000126 
Orionweg 576 IJmuiden het slopen 
van een schoolgebouw (24/04/2012); 
w12.000127 Eksterlaan 17 IJmui-
den het plaatsen van een aanbouw 
(23/04/2012); w12.000132 thv Sant-
poortse Dreef Santpoort-Noord 
naast spoorbaan het kappen van 4 bo-
men (26/04/2012); w12.000134 An-
dromedastraat 39 IJmuiden het 
kappen van een boom (26/04/2012); 
w12.000135 Tasmanstraat 2 
IJmuiden het kappen van een boom 
(26/04/2012); w12.000139 Spaar-
nestraat 1 IJmuiden het kappen van 
een boom (26/04/2012)
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Bekendmaking
Burgemeester en wethouders 
hebben op 24 april 2012 beslo-
ten om de Beleidsregel naam-
geving openbare ruimte vast te 
stellen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen inge-
volge de Algemene wet bestuurs-
recht binnen een termijn van 6 
weken na de dag waarop het be-
sluit is bekend gemaakt, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op  

www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het besluit kunt u inzien bij de af-
deling Informatiemanagement 
van de gemeente Velsen, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. U kunt hier-
voor een afspraak maken bij de re-
ceptiebalie, of via telefoonnummer  
0255-567352.

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

i.12.001025en i12.001019 op begraafplaats en crematorium Westerveld te 
Driehuis, Concerto in Memoriam op 10 juni 2012 (24/04/2012) 

i12.003215 fietstocht door en in omgeving van Velserbroek met als afslui-
ting versterkte muziek verzorgt door dj op het Vestingplein op 12 mei 2012 
(26/04/2012)

Recreatief nachtverblijf
Burgemeester en Wethouders hebben op grond van artikel 4.26 Al-
gemene Plaatselijke Verordening ontheffing verleend:

i12.003953 overnachten op terrein van sportpark VSV te Velserbroek, op 
19 mei 2012, (25/04/2012)

i12.003952 overnachten op het terrein van bij het bunkermuseum nabij de 
strandweg te IJmuiden op 1 en 2 juni 2012 (25/04/2012)

Wabo afwijkingsbeleid
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij op 24 april 
2012 het ‘Wabo Afwijkingenbe-
leid Velsen 2012’ hebben vastge-
steld. 

Dit betreft beleidsregels voor de 
toepassing  van de bevoegdheid om 
af te wijken van het bestemmings-
plan, als bedoeld in artikel 2.12, eer-
ste lid, onder a, sub 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo). 

Het beleid vervangt de in 2009 door 
het college vastgestelde notitie ‘be-
leid toepassing artikel 3.23 van de 
wet ruimtelijke ordening’.

De beleidsregels hebben betrekking 
op een aantal veel voorkomende 
bouwwerken, zoals aan, uitbouwen 
en bijgebouwen, dakopbouwen en 
groendragers. De beleidsregels stel-
len eenduidige en uniforme regels 
voor de bebouwingsmogelijkheden 
van gronden binnen de gemeente.

Het afwijkingenbeleid treedt in wer-
king op de dag na de publicatie ervan. 
Het afwijkingenbeleid ligt ter inzage 
bij de bouwbalie op het stadhuis, Du-
dokplein 1 te IJmuiden. Ook is het 
beleid in te zien via www.velsen.nl.

Tegen de vaststelling van het ‘Wa-
bo afwijkingenbeleid Velsen 2012’ is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.
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Bert van Deudekom wint 
seizoen van Happy Balls
Santpoort-Noord - Het seizoen 
2011-2012 van biljartclub Hap-
py Balls is donderdag 26 april af-
gesloten met mooie resultaten 
van de leden. Kampioen dit sei-
zoen werd Bert van Deudekom 
met Teun Smit als tweede en 
Arie Strijland als derde. De bil-
jartclub die alweer het twaalfde 

seizoen ingaat speelt op donder-
dagavond in Café Bartje in Sant-
poort-Noord.
Leden op de foto zijn Map Arpad, 
Anton Vlot, Maarten van de Oe-
ver, Ton Verschoor, Bert van Deu-
dekom, John Peters, Teun Smit, 
Arie Strijland, Joop van Rijn, Jack 
Aafjes en Co Vastenhouw.

BC IJmond slottoernooi
Velsen - Badmintonclub 
IJmond hield donderdag het 
slottoernooi. Voor de derde 
achtereenvolgende keer had 
dit als thema ‘oranje’. 
Op deze laatste speelavond 
van het badmintonseizoen 
hebben de technische com-
missie en feestcommissie weer 
hard gewerkt om een gezellige 
laatste speelavond te organise-
ren. Eén baan had een oranje 

zeil in plaats van een net, zo-
dat de spelers zeer snel moes-
ten reageren als de shuttle er-
over heen kwam. 
Op een andere baan werd ge-
speeld met minirackets, wat 
ook leuke acties opleverde. Na 
het toernooi werd in de kanti-
ne van Sporthal IJmuiden-Oost 
het seizoen feestelijk afgeslo-
ten met een loterij en gezelli-
ge muziek.

Velsen - De gemeenteraad heeft 
onlangs besloten dat uitkerings-
fraude niet anoniem kan worden 
gemeld. Dit gebeurde na een 
motie van raadslid Beryl Dreijer 
tijdens de raadsvergadering op 
29 maart. Het college vindt dat 
signalen over uitkeringsfraude 
snel en adequaat moeten wor-
den behandeld en wil nu een di-
gitaal meldpunt instellen. Mo-
menteel is het melden van ui-
terkingsfraude mogelijk in het 
stadhuis, telefonisch, schrifte-
lijk en via e-mail naar meldpunt-
fraude@velsen.nl. Elke melding 
wordt nagetrokken. Het is echter 
niet langer mogelijk deze mel-
dingen anoniem te doen. Mel-
dingen die tot een proces leiden, 
worden geanonimiseerd, ter be-
scherming van de privacy van de 
melder. Beryl Dreijer vindt nog 
steeds melden anoniem moet 
kunnen en verwijst nog eens 
naar het succes van anonieme 
meldpunten in grote steden als 
Utrecht en Den Haag. 

Fraude melden 
uitkeringen 
niet anoniem

MEDEDELINGEN
GEMEENTE


	18_ed8_pag24
	18_ed8_pag23

