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Run op reisdocumenten
Met ingang van 9 mei heeft de 
minister maatregelen genomen 
over de aanvraag van reisdocu-
menten. Bedoeling: beperking 
van vertraging bij de aflevering. 

Er komen bij de gemeenten momen-
teel veel aanvragen voor paspoorten 
en identiteitskaarten binnen, waar-
door vertraging in de aflevering ont-
staat. Om die te beperken, heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties enkele maat-
regelen genomen. 

Met ingang van 9 mei gelden de vol-
gende regels:

1. Wie een reisdocument heeft dat 
nog geldig is tot 1 september 2012 
of daarna mag pas een nieuw reis-
document aanvragen tot 1 maand 
voordat de geldigheid verstrijkt. 
Bijvoorbeeld: uw paspoort ver-

loopt op 15 oktober 2012; dan mag 
u vanaf 15 september een nieuw 
paspoort aanvragen. Voor een aan-
tal landen geldt dat niet; die staan 
op www.velsen.nl

 
2. Wie een paspoort heeft dat op of 

na 1 juli 2012 verloopt waarin nog 
kinderen jonger dan 13 jaar en 8 
maanden staan bijgeschreven, 
kan voor hen geen spoedaanvraag 
doen. 

Uitzonderingen hierop zijn vertrek 
naar het buitenland om een medi-
sche reden of dat u een uitvaart gaat 
bijwonen; dit moet u wel kunnen 
aantonen. Deze maatregelen zijn 
tot nader order van de minister van 
kracht. 

Op dit moment duurt de levering van 
een reisdocument ongeveer twee 
weken.

Boren naar duurzame 
energievoorziening
Op maandag 7 mei gaf wethouder 
Wim Westerman het startsein 
voor de proefboring op plein 1945 
voor de toepassing van warmte-
koude opslag. Met deze techniek 
verduurzaamt de gemeente haar 
energievoorziening. 

Begin 2013 start de renovatie van het 
monumentale gebouw van het ge-
meentehuis. Het gebouw bevat op 
sommige plaatsen asbest en het vol-
doet niet meer aan eisen op het gebied 
van de arbeidsomstandigheden. Te-
gelijk met de renovatie worden enkele 
duurzaamheidmaatregelen getroffen 

waaronder de warmtekoude opslag.

Bij warmtekoude opslag wordt over-
tollige warmte in de zomer via een 
buizenstelsel in de plafonds opgevan-
gen en via de waterleiding de grond 
ingepompt. ’s-Winters wordt het ge-
bouw met dit opgepompte warme wa-
ter weer verwarmd. Door de energie-
besparing worden de kosten van dit 
systeem binnen 6 á 7 jaar terugver-
diend. De proefboring is nodig om 
te bepalen op welke diepte straks de 
overtollige warmte in het grondwa-
ter zal worden opgeslagen. (foto: ge-
meente Velsen)

Nota Dierenwelzijn
2011-2014 vastgesteld
Een goed leefklimaat voor mens 
en dier, en duidelijke afspraken 
met de uitvoerende organisa-
ties – dat is de bedoeling van de 
eerste Nota Dierenwelzijn 2011-
2014 van Velsen. 

Het is de eerste nota Dierenwelzijn 
die Velsen heeft vastgesteld. Er staat 
in hoe de gemeente het welzijn van 
de huisdieren en in het wild leven-
de dieren in de gemeente wil regelen. 
Die zorg is een wettelijke verplich-
ting; de gemeente moet dakloze 
(huis)dieren vervoeren en opvan-
gen, en kadavers opruimen. Daar-
naast ziet Velsen de zorg voor die-

renwelzijn ook als morele verplich-
ting. Daarom omvat de nota taken 
als preventie van dierplagen, signa-
lering van verwaarlozing en de om-
gang van dieren in evenementen.
 
De uitvoerende organisaties zijn on-
dere andere het Kerbert Dierente-
huis, het Knaagdierencentrum en de 
dierenambulances. Zij kregen jaar-
lijks subsidie van de gemeente, maar 
die was niet kostendekkend. Deze 
afspraken zijn nu herzien, waardoor 
de organisaties hun deskundigheid 
en ervaring kunnen blijven inzetten. 
De gemeente maakt daar structureel 
ca. 65.000 euro voor vrij.

Regels tijdens EK voetbal
Het Europees kampioenschap 
voetbal 2012 in Oekraïne en Po-
len staat voor de deur. Om te 
voorkomen dat er op straat of 
bij u thuis een onveilige situa-
tie ontstaat, brengt de gemeente 
Velsen enkele preventieve maat-
regelen onder de aandacht. 

Zo zijn beeldschermen op de open-
bare weg voor het vertonen van een 
EK-wedstrijd niet toegestaan. In een 

enkel geval en onder voorwaarden 
is dit voor een buurtfeest wel moge-
lijk. Daarnaast zal alcoholverstrek-
king met een buitentap of horeca-
punt op de openbare weg tijdens en 
na een EK wedstrijd niet toegestaan 
worden en gelden voor het ophangen 
van feestversiering bepaalde regels. 

Meer informatie over maatregelen 
rondom EK-wedstrijden vindt u op 
www.velsen.nl.

Moedernacht in Velsen
Moederdag is een feestelijke dag 
waarop wereldwijd moeders in 
het zonnetje gezet worden. Veel 
minder mensen weten dat Moe-
derdag ook een schaduwkant 
heeft: de moedernacht. Op 12 en 
13 mei zijn er activiteiten in de 
bibliotheek en het zwembad. 

Meer dan een half miljoen vrouwen 
overlijden per jaar wereldwijd aan 
de gevolgen van hun zwangerschap. 
In de acht Millenniumdoelen die in 
2000 door de VN zijn aangenomen, 
wordt dit probleem aan de orde ge-
steld. Eén van de doelen is de bevor-
dering van veilig moederschap en 

minder moedersterfte en kinder-
sterfte bij zwangerschap en beval-
ling. De problemen komen wereld-
wijd voor, ook in Nederland. Het co-
mité Moedernacht vraagt hier aan-
dacht voor.

In Velsen gebeurt dat in de openba-
re bibliotheek en in het zwembad De 
Heerenduinen. Op zaterdag 12 mei 
tussen 13.00 en 15.30 uur staan in 
de bibliotheek in IJmuiden kramen 
met informatie over dit millenni-
umdoel. Op zondag 13 mei, Moeder-
dag, staan de kramen tussen 9.00 en 
17.00 uur in zwembad De Heeren-
duinen.
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Maatregel 
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individue-
le gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen voor het volgende 
perceel:

Kweekerslaan, dichtstbijzijnde 
parkeervak tbv Santpoortse Dreef 
25, Santpoort Noord

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken 
na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden) dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD) een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen  bij 
het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen.

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

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
28 april 2012 tot en met 4 mei 
2012 de volgende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning 
op grond van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
hebben ontvangen. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld. Voor zover de aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning betrekking hebben op een 
bouwactiviteit, kunnen deze 
worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. 
Voor meer informatie over wel-
stand: 0255-567424.

w12.000200 Meervlietstraat 
161 Velsen-Zuid, het kappen van 
een boom (noodkap)(26/04/2012); 
w12.000202 Spanjaardslaan 
ong. & Westerhoevelaan ong. 
Santpoort-Noord; het kappen van 4 
bomen Westerhoevelaan en 1 boom 
Spanjaardsberglaan (27/04/2012); 
w12.000203 Snelliusstraat 21 
IJmuiden; het wijziging van de ge-
vel en het plaatsen van een trap (in-
pandig)(27/04/2012); w12.000204 
Krommeweid 30 Velserbroek; 

het uitbouwen van de 1ste verdie-
ping en het plaatsen van een ter-
rasoverkapping (02/05/2012); 
w12.000205 Burgemeester En-
schedelaan 15 Santpoort-Noord; 
het recht optrekken van de achter-
gevel (02/05/2012); w12.000206 
Tureluur 6 Velserbroek; het ver-
groten van een woning met een uit-
bouw (02/05/2012); w12.000207 
Tollenslaan 9 Driehuis; het ver-
groten van de 1ste en 2e verdie-
ping van een woning (02/05/2012); 
w12.000208 Eksterlaan 39 
IJmuiden; het vergroten van een 
woning met een uitbouw en het 
plaatsen van nieuwe kozijnen 
(voor- en zijgevel)(02/05/2012); 
w12.000209 Grote Hout- of Ko-
ningsweg ong. Velsen-Noord 
(grasveld t.o. Parlevinkerstraat 
41); het oprichten van een jongeren 
ontmoetingsplek (02/05/2012); 
w12.000210 Houtmanstraat 2 
IJmuiden; het vergroten van een 
hotel (02/05/2012); w12.000211 
Narcissenstraat 31 Santpoort-
Noord; het plaatsen van een dak-
kapel (achtergevel)(02/05/2012); 
w12.000212 IJmuiderstraat-
weg 71 IJmuiden; het verande-
ren en vergroten van de 2e verdie-

ping (02/05/2012); w12.000213 
Loggerstraat ong. IJmuiden; 
het oprichten van een bedrijfsge-
bouw (02/05/2012); w12.000214 
Krommeweid 28 Velserbroek; 
het vergroten van de 1ste verdie-
ping (02/05/2012); w12.000215 
Duin- en Kruidbergerweg 60 
Santpoort-Noord;  uitbreiding 
en nieuwbouw Hotel Duin en 
Kruidberg en kappen diverse bo-
men (03/05/2012); w12.000216 
Velserenderlaan ong. Sant-
poort-Zuid; het kappen van een 
boom (03/05/2012); w12.000217 
Middenduinerweg ong. Sant-
poort-Noord (t.o. nr. 44); het kap-
pen van een boom (03/05/2012); 
w12.000218 Valckenhoeflaan 
ong. Santpoort-Noord; het kap-
pen van 2 sierkersen (04/05/2012); 
w12.000219 Driehuizerkerkweg 
ong. Driehuis; het kappen van 1 eik 
(04/05/2012); w12.000220 P.C. 
Hooftlaan 46 Driehuis; het kap-
pen van een boom (04/05/2012); 
w12.000221 Santpoortse Dreef 
ong. Santpoort-Noord; het kap-
pen van 2 sierkersen (04/05/2012); 
w12.000222 Lange Nieuwstraat 
503 IJmuiden; het plaatsen van 
nieuwe gevelreclame (04/05/2012)

Afspraken met Connexxion over parkeeroverlast
Niet alleen de gemeente Velsen 
probeert wat te doen aan par-
keeroverlast, Connexxion Taxi 
Services werkt er ook aan mee. 
Partijen hebben daar afspraken 
over gemaakt. 

Vanuit huis tegen een geparkeerd 
bedrijfsbusje aankijken – bewoners 
zijn er vaak niet blij mee en melden 
deze overlast geregeld bij de gemeen-
te. In een aantal gevallen gaat dat 
om busjes van Connexxion Taxi Ser-
vices. Chauffeurs parkeren de bus 
vlakbij huis, omdat ze er de volgende 
dag weer mee aan het werk gaan.

Connexxion Taxi Services en de ge-
meente Velsen willen wat doen aan 
de overlast. Connexxion instrueert 
haar chauffeurs om de bedrijfsbus-

jes correct te parkeren, op een plek 
die tot zo min mogelijk overlast leidt. 
Connexxion en de gemeente Velsen 
spannen zich in om klachten over de 
geparkeerde busjes zo snel mogelijk 
en in onderling overleg op te lossen. 
De afspraken zijn vastgelegd in een 
convenant, dat voor onbepaalde tijd 
is aangegaan. Eenmaal per jaar wor-
den de resultaten geëvalueerd.
 
Ronald Vennik, wethouder Verkeer 
& Vervoer, is blij met het convenant: 
‘De parkeerdruk is hoog. We willen 
als gemeente graag dat mensen hun 
voertuig netjes parkeren en dat sti-
muleren we op deze manier. Het is 
fijn dat we met Connexxion concre-
te afspraken hebben gemaakt. Goed 
voorbeeld doet goed volgen.’ (foto: 
Reinder Weidijk)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl10 mei 2012

Besluiten
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursor-
gaan dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen of Burgemees-
ter van Velsen, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen 
in combinatie met inloggen via Di-
giD).In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening wor-
den gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een voorlopi-
ge voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend.

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergun-
ningen - reguliere procedure
w12.000105 Hagelingerweg 46 
Santpoort-Noord; het verande-
ren van een bedrijfsruimte in 2 
wooneenheden (27/04/2012); 
w12.000115 Van Rijswijkstraat 
ong. Velsen-Noord; het kap-
pen van 14 bomen (27/04/2012); 
w12.000131 Waterdrieblad 35 
Velserbroek; het plaatsen van 
een dakopbouw (02/05/2012); 
w12.000142 Berglaan ong. Sant-
poort-Noord; het kappen van 
12 laanbomen (02/05/2012); 
w12.000143 Lange Nieuwstraat 
401 B IJmuiden; het plaatsen van 
reclame-elementen (27/04/2012); 
w12.000144 Zeeuwstraat 17 Vel-
sen-Noord; het kappen van een 
boom (02/05/2012); w12.000145 
Hofgeesterweg 30 Velserbroek; 
het plaatsen van een dakkapel 
(07/05/2012); w12.000148 Zwane-

bloembocht 165 Velserbroek; het 
plaatsen van een dakkapel (voorge-
vel)(03/05/2012); w12.000152 van 
Tuyllweg 9 Velsen-Zuid; het plaat-
sen van een dakkapel (voorgevel)
(02/05/2012); w12.000190 Zeeweg 
179 IJmuiden; het veranderen van 
de achtergevel (03/05/2012)

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

 i.12.001025 door de gemeente Vel-
sen, de Rabobank Pierloop Velsen 
op 8 september 2012 (03/05/2012)

Collecteren
Burgemeester en Wethouders heb-
ben op grond van artikel 5:13 APV 
vergunning verleend:

i12.003072 Donateurwerving voor 
de stichting VSO Nederland van 
20 tot en met 25 augustus 2012 
(04/05/2012)

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van art 
2.12 APV vergunning verleend voor 
het maken van film en/of foto opna-
men:

i12.004017 film foto-opnamen op 
17 mei 2012 omgeving Oud-Vel-
sen, Velsen-Zuid (07/05/2012); 
i12.004033 film foto- opnamen op 
31 mei 2012 omgeving Oud-Velsen, 
Velsen-Zuid (07/05/2012)

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning 
verleend op grond van art 5:18  APV, 
vergunning voor het innemen van 
een standplaats:

i12.003589 informatiestandplaats 
1m2, Lange Nieuwstraat t.h.v. 509 
te IJmuiden van 10.00 uur tot 18.00 
uur op  25 tot 28 en 30 mei 2012 
(04/05/2012)

Maatregelen tijdens 
EK Voetbal 2012

In het kader van zijn zorg voor 
de handhaving van de openba-
re orde en het toezicht op open-
bare samenkomsten en ver-
makelijkheden en voor het pu-
bliek openstaande gebouwen  
tijdens het EK-voetbal in de pe-
riode van 8 juni tot en met 1 ju-
li 2012 op grond van de artike-
len 172 resp. 174 Gemeentewet 
heeft de burgemeester de vol-
gende maatregelen uitgevaar-
digd die van kracht zijn tijdens 
en direct na wedstrijden waar-
in het Nederlandse team moet 
spelen:

Plaatsing van beeldschermen
Het is zonder ontheffing van de 
burgemeester verboden op open-
bare samenkomsten en vermake-
lijkheden alsmede in voor het pu-
bliek openstaande gebouwen en 
daarbij behorende erven voor het 
zich op de openbare weg bevin-
dende publiek op een publieksaan-
trekkende wijze beeldschermen te 
plaatsen, op te hangen of anders-
zins toegankelijk te maken.

Dit betekent dat het zonder ont-
heffing niet is toegestaan tijdens 
de wedstrijd:

• schermen te plaatsen op de open-
bare weg;

• schermen te plaatsen in een ho-
reca-inrichting op dusdanige wij-
ze dat de wedstrijd vanaf het ter-
ras of de openbare weg te volgen 
is.

Verbod buitentappunten
De burgemeester zal in deze perio-
de geen ontheffingen ex artikel 35 
Drank- en Horecawet verstrekken 
van het verbod van artikel 3 Drank- 
en Horecawet die gerelateerd zijn 
aan het EK-voetbal.

• Dit betekent dat in genoemde 
periode tijdens en direct na een 

wedstrijd waarin het Nederland-
se team moet spelen geen buiten-
tap/ horecapunt op de openbare 
weg wordt toegestaan waar al-
coholische dranken worden ver-
strekt.

Verbod nuttigen alcohol op de 
openbare weg 
Het “Aanwijzingsbesluit gebie-
den verbod openlijk drankgebruik” 
van het college van burgemeester 
en wethouders van 14 september 
2010 geldt in deze periode onver-
kort. 

• Dit verbod houdt in dat het in de 
aangewezen gebieden in de ge-
meente verboden is op een open-
bare plaats alcoholhoudende 
drank te gebruiken of aangebro-
ken flessen, blikjes en dergelijke 
met alcoholhoudende drank bij 
zich te hebben. 

Ophangen van feestversiering
Het is op grond van artikel 2:5 van 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning toegestaan materialen over de 
straat te spannen, mits dit geen ge-
vaar oplevert voor de bruikbaar-
heid van de weg of voor het doel-
matig en veilig gebruik daarvan en 
niet voor commerciële doeleinden 
wordt gebruikt.

De materialen moeten:
• op een hoogte van tenminste 4,2 

meter worden opgehangen (zo-
dat hulpverleningsdiensten hier 
te allen tijde onderdoor kunnen 
rijden);

• stevig zijn bevestigd. 

Boven doorgaande wegen is het op-
hangen van materialen niet toege-
staan.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben op grond van artikel 3.9. 
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht de termijn waarbinnen zij 
op de volgende aanvra(a)g(en) dienen te 
beslissen verlengd met zes weken:

w12.000082 Velserbeek 3 Velsen-
Zuid; het oprichten van een aanbouw 
(29/02/2012)

Verlenging

Stadhuis Velsen op feestdagen gesloten
In mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in deze maand een aantal dagen gesloten.
 
Donderdag 17 mei  Hemelvaartsdag
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 
Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag




