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Woensdag 6 juni deelproject 4 van het HOV

Inspraak en informatie

Evenementen in Velsen

Tussen 18 mei en 29 juni is de in-
spraakperiode voor deelproject 
4 van Het Hoogwaardig Open-
baar Vervoertracé tussen Haar-
lem-Noord en IJmuiden aan 
Zee. Op woensdag 6 juni is de in-
spraak- en informatieavond in 
De Wildeman. 

Deelproject 4 is het tracédeel tus-
sen de Santpoortse Dreef en de aan-
sluiting op het oude spoor in Drie-
huis. Een onderdoorgang onder het 
spoor tussen Santpoort-Noord en 
Beverwijk maakt deel uit van dit 
ontwerp.
Op woensdag 6 juni 2012 wordt 
hierover tussen 19.00 en 21.00 uur  
een inspraak-/ informatieavond ge-
organiseerd in café De Wildeman in 

Santpoort-Noord. Bewoners uit de 
buurt van deelproject 4 krijgen dan 
de gelegenheid tot inspraak over de 
inrichting en inpassing van het tra-
cé. Iedereen is van harte welkom.
Drie belangrijke uitgangspunten bij 
dit ontwerp zijn: behoud van de sta-
tus van het gebied als aardkundig 
monument en ecologische verbin-
dingszone, de busbaan zo onzicht-
baar mogelijk maken in het land-
schap en bescherming van de aan-
wezige diersoorten. 
Kijk voor meer informatie en het 
ontwerp (inspraakdocument) op  
www.hovvelsen.nl

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

Zaterdag 19 mei
Camping- en rommelmarkt,
Plein 1945 IJmuiden

Zondag 29 mei
Pim Mulierloop, Driehuis

Maandag 21 t/m donderdag 24 mei
Avondvierdaagse Daltonschool,
Santpoort-Zuid 
Meer informatie en evenementen 
op www.Velsen.nl>Sport, Toeris-
me en Vrije Tijd.

Leerlingen lossen crisis op
Op woensdag 9 mei hebben 60 
scholieren van twee scholen uit 
Velsen hulp geboden bij het be-
strijden van een brand. Het ging 
om een oefening op papier als on-
derdeel van de Geo-week 2012. 

Leerlingen van basisschool De 
Hoeksteen uit Velserbroek en van 
de Duin en Kruidberg mavo uit Drie-
huis moesten informatie verzame-
len voor de burgemeester die hij no-
dig heeft voor een evacuatie tijdens 
een brand. Ze moesten uitzoeken 
wie er geëvacueerd moest worden en 
waar de mensen konden worden op-
gevangen. Spelenderwijs werd ze ge-
leerd over de rol die geo-informatie 

heeft bij de bestrijding van rampen 
en calamiteiten. Geo-informatie is 
alle geografische informatie over de 
gemeente Velsen. Het enthousiasme 
van alle leerlingen werd beloond met 
een certificaat. 
De dag werd verzorgd door afde-
ling Informatiemanagement van ge-
meente Velsen in samenwerking 
met de Koninklijk Nederlands Aard-
rijkskundig Genootschap, KNAG. 
Deze vereniging is voor geografen, 
docenten aardrijkskunde en voor 
diegenen die zich met het vakgebied 
geografie verbonden voelen. De Geo-
week keert elk jaar terug. 

(foto: gemeente Velsen)

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.

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen ma-
ken bekend dat zij in de perio-
de van 5 mei 2012 tot en met 11 
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 aanvragen voor 

een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouw-
activiteit, kunnen deze worden 
voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 
0255-567424.
w12.000223 Eksterlaan 30 
IJmuiden, wijziging kozijnen 
(07/05/2012);
w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-

wen van een woning (07/05/2012);
w12.000225 Eenhoornstraat 4 
IJmuiden, plaatsen tijdelijke kan-
toorunits (08/05/2012);
w12.000226 Kompasstraat 53 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(08/05/2012);
w12.000227 Corverslaan 2 Vel-
sen-Noord, herbouw papierloods 
(08/05/2012);
w12.000228 Hagelingerweg 214 
Santpoort-Noord, wijziging tuin-
centrum (09/05/2012);
w12.000230 Zeeweg 141 
IJmuiden, wijziging voorgevel 
(10/05/2012);

w12.000231 Grote Buitendijk 
66 Velserbroek, plaatsen dakkapel 
(voorgevel)(10/05/2012);
w12.000232 Lange Nieuwstraat 
401 IJmuiden, wijziging bestem-
ming naar (winkelondersteunen-
de) horeca (10/05/2012);
w12.000233 Eendrachtsstraat 
30 Velsen-Noord, bouwen van 2 
paardenstallen (11/05/2012);
w12.000235 Dokweg 17 IJmui-
den, veranderen kantoorgebouw 
(11/05/2012);
w12.000236 Hoofdstraat 177 
Santpoort-Noord, verhogen van 
dak (11/05/2012);

Aanvragen vergunningen
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Besluiten Evenementen

Bekendmaking

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het(de)onder-
staande besluit(en) geduren-
de zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een ge-
motiveerd bezwaarschrift in-
dienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD).In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift 
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
w12.000082 Willem de Zwijger-

laan 61 Santpoort-Zuid, wijziging 
gebruik pand van een arts- en fy-
siotherapiepraktijk naar een hore-
cagelegenheid (16/05/2012);
w12.000145 Hofgeesterweg 30 
Velserbroek, plaatsen dakkapel 
(10/05/2012);
w12.000149 Westbroekerweg 
153 Velserbroek, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000156 Fultonstraat 19 en 
21 IJmuiden, legaliseren van dak-
terras (14/05/2012);
w12.000157 Slingerduinlaan 
ong. IJmuiden, kappen 2 populie-
ren (08/05/2012);
w12.000159 Stuyvesantstraat 25  
Santpoort-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000168 Bramenvlak ong. 
IJmuiden, kappen 2 bomen 
(08/05/2012);
w12.000169 Raafstraat ong. 
IJmuiden (voor flat de Raaf ), kap-
pen boom (08/05/2012);
w12.000174 Wijkeroogstraat 
122 Velsen-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000175 Middenduinerweg 
24 Santpoort-Noord, kappen boom 
(08/05/2012);
w12.000179 Wustelaan 72 Sant-
poort-Zuid, kappen van een boom 
(08/05/2012);
w12.000180 Driehuizerkerkweg 
148 Driehuis,kappen 3 coniferen 
(08/05/2012);

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

i12.001504 Tata Steel Stadion 
Velsen-Zuid, de dag van de samen-
werking op 26 mei, (08/05/2012);
i12.003039 rond de kinderboer-
derij in park Velserbeek Velse-

Zuid, de Dag van het Park op 3 juni 
2012, (14/05/2012);
i12.003645 Stratingplantsoen  
Velsen Noord, Dorpsfeest van 15 tot 
en met 17 juni 2012, (14/05/2012);
I12.003191 op het terrein van 
landgoed Beeckestijn, een fair 
genaamd Bijzonder Beeckestijn 
van 31 mei tot en met 3 juni 2012, 
verzonden 15 mei 2012

Regionale Havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 en 
Havenreglement Noordzeeka-
naalgebied 2012

Burgemeester en wethouders 
van Velsen maken met inacht-
neming van artikel 139 Ge-
meentewet bekend dat de raad 
van Velsen in zijn vergadering 
van 26 april 2012 heeft beslo-
ten:

- tot intrekking van de Regiona-
le Havenverordening Noordzee-
kanaalgebied 2010, vastgesteld bij 
besluit van 11 februari 2010, nr. 
R10.021;
- tot vaststelling van de Regiona-
le havenverordening Noordzeeka-
naalgebied 2012;
- te bepalen dat genoemde be-
sluiten in werking treden op 1 ju-
li 2012.

Voorts maken zij bekend dat zij 
zelf al eerder op 20 maart 2012 het 
Havenreglement Noordzeekanaal-
gebied 2012 hadden vastgesteld 
onder voorbehoud van vaststel-

ling van de Regionale havenver-
ordening Noordzeekanaalgebied 
2012 door de raad. Door deze laat-
ste vaststelling is hun besluit thans 
definitief geworden.

De nieuwe havenverordening en 
het havenreglement zijn ook in de 
andere gemeenten aan het Noord-
zeekanaal, te weten de gemeenten 
Amsterdam, Beverwijk en Zaan-
stad vastgesteld, waardoor voor de 
zee- en beroepsvaart een eendui-
dige regeling voor de havens in dit 
gebied zal gelden. 

Inwerkingtreding
Verordening en Reglement treden 
in werking op 1 juli 2012.

Ter inzage
Verordening en Reglement liggen 
gedurende twaalf weken ter inza-
ge bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden en na-
dien bij de afdeling Algemene Za-
ken. Verordening en Reglement 
worden ook gepubliceerd op de 
website van de gemeente Velsen: 
www.Velsen.nl 

Verleende omgevings-
vergunning(en) – uitgebreide 
voorbereidings-procedure

 De onderstaande verleende om-
gevingsvergunning ligt met in-
gang van 21 mei 2012 geduren-
de zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de werkeenheid Ver-
gunningen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kun-
nen belanghebbenden geduren-
de de termijn van terinzagel-
egging tegen dit besluit een ge-
motiveerd beroepschrift indie-
nen bij de Rechtbank Haarlem, 
sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. In 
spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden 

gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een beroepschrift is 
ingediend. 
Het college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen heeft 
een omgevingsvergunning ver-
leend voor:

w11.000667 Rijksweg 136 Velsen 
Zuid, plaatsen van stalen deur voor 
ijskelder (11/05/2012).

Stadhuis tijdens
feestdagen dicht
In de maand mei zijn er meerdere feestdagen. Het stadhuis is in 
deze maand een aantal dagen gesloten. Hieronder het overzicht.
 
Vrijdag 18 mei  Verplichte vrije dag 

Maandag 28 mei  Tweede Pinksterdag



Moedernacht in Velsen

Velsen – De internationale Moe-
dernacht wil moeders in de he-
le wereld ondersteunen en moe-
der- en kindsterfte terugdringen. 
Dit laatste is ook een van de Mil-
lenniumdoelen. Bij de opening 
van Moedernacht, zaterdag, kreeg 
wethouder Baerveldt  huiswerk 
mee: alle vrouwelijke raadsleden 
die de gedachte van Moedernacht 
willen uitdragen krijgen van haar 
een White Ribbon speld. White 
Ribbon ondersteunt ‘Veilig moe-
derschap’ in 155 landen, zelfs in 
Nederland waar in achterstands-
wijken door armoede soms te wei-
nig moeder- en kindzorg is.
Het initiatief van Moedernacht in 
Velsen is van pastoor Han Hoog-
akker, die dit vorig jaar voor het 

eerst organiseerde. Heel tevre-
den was hij dat Moedernacht dit 
jaar kon worden gehouden in de 
bibliotheek in IJmuiden. Hij kreeg 
bij de organisatie ondersteuning 
van Marianne Hendriks van Vel-
sen voor de Derde Wereld en van 
Vera Vrijburg die als adviseuse ‘so-
cial media’ de Millenniumdoelein-
den wereldwijd bij gemeenten on-
dersteunt: ,,Met social media heb 
je een veel groter bereik. De leus is 
‘Be good and tell about it’.’’
Marianne Hendriks en pastoor 
Hoogakker brachten diverse orga-
nisaties in de bibliotheek bij elkaar. 
Stichting Baby Hope geeft onder-
steuning aan moeders en zamelt 
kraamspullen in, zie stichtingba-
byhope.org. De stichting Adopteer 

een vroedvrouw zorgt voor oplei-
ding van vroedvrouwen in achter-
standslanden. Nubra Hulp, van het 
echtpaar Mariëlla en Ton Klooster 
uit IJmuiden, is al sinds 1997 actief 
in Noord India. Moeder- en kind-
zorg is ook voor Nubra Hulp zeer 
belangrijk. Zij zamelen geld in en 
krijgen bij projecten ondersteu-
ning van Wilde Ganzen. Ook het 
Rode Kruis en Vluchtelingenwerk 
waren bij Moedernacht aanwezig 
met een kraam. Zij geven immers 
in vele landen ondersteuning. De 
Wereldwinkel stond er met een 
kraam met moederdagcadeaus en 
allerlei Fair Trade producten waar-
mee mensen in ontwikkelingslan-
den steun krijgen. Maar ook in Ne-
derland kan de zorg altijd nog be-
ter. Zo is fysiotherapeute Laura 
Bonninga van Fysiotherapie Maas 
in IJmuiden heel actief met Fysio 
Fit! voor zwangeren en jonge moe-
ders. ,,Door goed bewegen kun 
je veel narigheid voorkomen, dus 
hebben wij doorlopend cursus-
sen,’’, zegt Laura Bonninga.
Ook heel actief waren zater-
dag drie scouts van St. Radboud. 
Daphne, Bo en Merel (zie foto) 
hebben honderden witte ballon-
nen uitgedeeld aan het winkelend 
publiek op de Lange Nieuwstraat 
om ze uit te nodigen naar Moeder-
nacht te komen. Het tweede deel 
van Moedernacht was zondag in 
zwembad De Heerenduinen. (Ka-
rin Dekkers)
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Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben op grond van 
artikel 3.9. van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht 
de termijn waarbinnen zij op 
de volgende aanvra(a)g(en) die-
nen te beslissen verlengd met 
zes weken:

i10.008476 Lange Nieuwstraat 
ong. IJmuiden, bouwen van 106 
appartementen en ca. 400 m2 be-
drijfsruimte (17/12/2010);

w12.000163 Celsiusstraat 23 
IJmuiden, veranderen van woon- 
bedrijfsfunctie tot maatschappelij-
ke doeleinden

Verlenging
termijn
aanvragen

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Het betreft de volgende personen:
Ambrosio, A.J. geb. 12-02-1990 Klumper, R. geb. 29-01-1985
Bakker, T.D. geb. 17-03-1987 Malinowski, M.K. geb. 14-03-1989
Benyahya, H. geb. 20-12-1955 Marathiotis, I.T. geb. 02-10-1970
Bogaart, R. geb. 29-04-1975 Nguala, A.M. geb. 29-11-1990
Czyż, M. geb. 05-09-1979 Olphen van, D. geb. 22-03-1974
Dijk van, P.R. geb. 14-09-1970 Schwarz-Simsek,M. geb. 02-05-1971
Irwin, S.A. geb. 29-09-1990 Sip, G.R. geb. 11-07-1991
Kalsbeek, J. geb. 19-11-1990 Steenbrugge van, B.A.M. geb. 22-03-1968
Kamieniecki, A.P. geb. 13-09-1985 Vonk, A. geb. 15-02-1965
Kann, R. geb. 05-08-1968 Zwart, P.A. geb. 27-05-1975
Klomp, H.C. geb. 14-11-1963

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaan-
de 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.

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienstverlening, werkeenheid burgerzaken, tel. (0255) 567200.
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 gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Vliegende Hollanders 
maken moeders blij
IJmuiden - Net als vorig jaar 
hebben de Vliegende Hol-
lander en het Tender College 
weer een gezamenlijk project 
gedaan. Op maandag 7 mei 
kwamen juf Daniëlle en juf Jo-
se met kinderen van groep 3 
voor een moederdagactivi-
teit naar het Tender College. 
Zij werden gebracht door een 
groep ouders (moeders), die 
daarna vriendelijk werden ver-
zocht om weer te vertrekken.
De leerlingen van het praktijk-
onderwijs hadden een tweetal 
activiteiten voorbereid waar 
de leerlingen mee aan de 

slag gingen. In de keuken wa-
ren van zoutbrooddeeg mooie 
harten gemaakt met een boe-
ket van bloemen erop. Onder 
de supervisie van Groen-do-
cent Niek de Groot is er een 
mooie bloempot versierd, die 
werd opgemaakt met een 
mooie bloeiende plant. Aan 
het einde van de middag wer-
den de kinderen weer opge-
haald. In een van de auto’s 
werd een grote doos gela-
den. Voor het geheim van de-
ze doos moest echter tot Moe-
derdag gewacht worden. En 
dat duurde lang.




