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Perspectiefnota Velsen
Wat wil de gemeente Velsen de 
komende jaren gaan doen, wat 
krijgt voorrang, wat kost dat 
en kunnen we dat betalen – dat 
staat in de perspectiefnota Vel-
sen 2012 ‘Ondernemend bestu-
ren’. Het huishoudboekje klopt 
voorlopig. 

In de nota wordt feitelijk de toe-
komst van Velsen geschetst. De be-
langrijkste beleidsontwikkelingen, 
prioriteiten en voorstellen met fi-
nanciële consequenties staan er-
in. De basis is het collegeprogram-
ma 2010-2014. Daarnaast zijn de 
belangrijkste landelijke, regionale 
en plaatselijke ontwikkelingen erin 
verwerkt, zoals de vergrijzing en de 
stagnatie op de huizenmarkt, maar 
ook de interesse van innovatieve be-
drijven en de toename van de cruise-
vaart. 

De titel Ondernemend Besturen 
geeft aan dat Velsen ruimte wil ge-
ven aan groeperingen, instellingen 
en bedrijven met ideeën en oplos-
singen. De gemeente schept de voor-
waarden, neemt initiatieven en is re-
gisseur. Thema’s als duurzaamheid, 
economie en partnerschap staan 
centraal en ook de Visie op Velsen 
2025 komt erin terug. 

Intern vergt dat ook een onderne-
mende gemeentelijke organisatie, 
die initiatief toont en pro-actief han-
delt, met oog voor alle ontwikkelin-
gen in de omgeving.  

De nota laat zien dat – ondanks de 
onzekerheid vanwege de demissi-
onaire status van het kabinet – het 
huishoudboekje van Velsen de ko-
mende jaren klopt. De raad zal zich 
er 21 juni 2012 over buigen.

Inspraakrapportage HOV 
deelproject 1 vastgesteld
In december 2011 is een ont-
werp voor  het HOV deelproject 
1 in de inspraak gebracht. Het 
college van B&W heeft de in-
spraakrapportage hierover nu 
vastgesteld.

Bijzonder is dat op basis van deze 
reacties en in samenwerking met 
organisaties uit Santpoort-Noord, 
een geheel nieuwe variant naar vo-
ren is gekomen. Omdat deze vari-
ant sterk afwijkt van de al door de 
gemeenteraad vastgestelde tracé-
keuze, wil het college dit deel van 

het tracé opnieuw door de gemeen-
teraad  laten vaststellen. Op don-
derdag 7 juni praat de gemeente-
raad hierover.

Als de gemeenteraad positief be-
sluit, wordt de nieuwe variant ver-
der uitgewerkt en na de zomer op-
nieuw in de inspraak gebracht.

De inspraakrapportage wordt aan 
iedereen gestuurd die in inspraak-
reactie heeft ingediend. Ook is de-
ze terug te lezen op de website 
www.hovvelsen.nl.

Goed op weg met 
IJmond Bereikbaar
IJmond Bereikbaar is een geza-
menlijk initiatief van overheden 
en bedrijfsleven om de bereik-
baarheid en de leefbaarheid in de 
IJmond te verbeteren.

Via www.ijmondbereikbaar.nl vindt 
u actuele informatie over wegwerk-
zaamheden en kunt u zien hoe druk 
het is en wat de beste te nemen rou-
te is.

Ook kunt u via uw werkgever een 
zeer voordelige openbaar vervoer 
pas aanschaffen; de IJmond Bereik-
baar Pas. Deze geeft u onbeperkt toe-
gang tot het openbaar vervoer per 
bus in de IJmond en van de OV-fiets 

op meer dan 225 locaties door heel 
Nederland. Met de IJmond Bereik-
baar Pluspas kunt u zelfs onbeperkt 
gebruik maken van de Fast Flying 
Ferry tussen Velsen en Amsterdam. 

Vraag ernaar bij uw werkgever of 
kijk op www.ijmondbereikbaar.nl 
voor meer informatie.

Visie luchtkwaliteit
Verbetering luchtkwaliteit en 
economische groei via integra-
le gebiedsaanpak havengebied 
IJmuiden.

Recente rapportages tonen aan dat 
op de sluizen van IJmuiden een 
overschrijding is van fijn stof. De 
IJmond is een van de weinige re-
gio’s in Nederland waar dit nog 
steeds het geval is.

Om hier iets, wat binnen de be-
voegdheid van de gemeente ligt, aan 
te doen, hebben de vier IJmondge-

meenten een gemeenschappelijke 
visie opgesteld. 

De visie gaat in op de mogelijkhe-
den om het havengebied te ontwik-
kelen, maar staat ook stil bij schone 
industrie, duurzame woningbouw 
en schoon transport. Het college 
van B&W van Velsen heeft de visie 
vastgesteld en aan de raad aangebo-
den.

Meer informatie over de luchtkwa-
liteit kunt u lezen op de de website 
www.milieudienst-ijmond.nl

Voetbalvereniging bestaat 100 jaar

Koninklijke Erepenning 
voor IJVV Stormvogels
De IJmuidense voetbalvereni-
ging Stormvogels is 100 jaar ge-
worden. Reden voor een Ko-
ninklijke Erepenning en een lo-
vende toespraak op vrijdag 1  
juni 2012. 

IJ.V.V. Stormvogels in IJmuiden is 
een voetbalvereniging met een rij-
ke historie. In de jaren vijftig lever-

de Stormvogels ook spelers aan het 
Nederlands elftal. Tegenwoordig 
vervult de vereniging een belang-
rijke rol in de IJmuidense samen-
leving. Zij biedt jong en oud de kans 
om zowel actief als passief te recre-
eren, waarbij een belangrijke socia-
le rol is weggelegd om de jeugd een 
mooie en leuke vrijetijdsbesteding 
te bieden. (foto: Ko van Leeuwen)
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Evenementen in Velsen
Hele maand juni Velsen in beeld 1930-2012  Bibliotheek Velsen,
  IJmuiden
9 juni Straatvoetbaltoernooi ‘t Asfalt, Velserbroek
11 t/m 14 juni Avondvierdaagse Velsen-Noord
13 juni Nationale Straatspeeldag Diverse locaties

Meer informatie op www.velsen.nl> sport, toerisme en vrije tijd

Sportvissers maken 
lokale visstekken schoon
Veertig zakken met rotzooi – dat 
ruimden sportvissers op van de 
pieren en het spuisluizencom-
plex tijdens de actie ‘hou je vis-
stek schoon’. 

Op de pieren van IJmuiden komen 
elk jaar meer dan 10.000 sportvis-
sers. Die laten met elkaar veel rom-
mel achter. Daarom wordt de ac-
tie ‘hou je visstek schoon’ elk jaar 
gehouden. Dat heeft effect: er hel-

pen meer mensen mee en er ligt ook 
minder vuil.

De actie is een samenwerkingsver-
band van de georganiseerde sport-
visserij, een aantal hengelsport-
verenigingen en alle hengelsport-
zaken in de omgeving van de pie-
ren. De gemeente Velsen neemt de 
kosten voor de afvoer van het vuil 
voor haar rekening. (foto: gemeente 
Velsen)

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een 
lintje verdient? Bijna iedereen 
kan deze vraag met ‘ja’ beant-
woorden. Als u zo iemand kent, 
kunt u die voordragen. Dat kan 
tot 1 september 2012. 

Neem contact op met de ambtenaar 
die de lintjesaanvraag behandelt. Hij 
kan beoordelen of de verdiensten in-
derdaad bijzonder genoeg zijn voor 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Deze ambtenaar legt u dan ook het 
verdere proces uit. Houdt u er reke-
ning mee dat het aanvragen van een 

lintje veel tijd in beslag neemt. Wilt 
u iemand voordragen voor de lint-
jesregen van volgend jaar (2013) dan 
moet het verzoek vóór 1 september 
a.s. zijn ingediend.

Meer informatie is te krijgen bij de 
afdeling Communicatie / Kabinets-
zaken via telefoonnummer 140255. 
U kunt gratis de folder ‘Ere wie ere 
toekomt’ opvragen. Hierin staat al-
les wat u moet weten over de aan-
vraag van een Koninklijke Onder-
scheiding. Meer informatie is te le-
zen op www.velsen.nl.

Zomeractie voor huisdieren

Chippen en registreren
Laat in juni uw huisdier chippen 
en registreren! In de vakantiepe-
riode is het aantal huisdieren dat 
als vermist wordt opgegeven al-
tijd het grootst. Met twee tijdige 
maatregelen is dat makkelijk te 
verhelpen. 

In de vakantieperiode raken veel 
huisdieren zoek – dieren die mee-
gaan op vakantie verdwalen, achter-
gelaten huisdieren lopen weg. Als zij 
gechipt én geregistreerd zijn, kun-
nen ze makkelijker met hun baasje 
herenigd worden. Daarom doet het 
Landelijk Informatiecentrum Ge-
zelschapsdieren LICG elk jaar deze 
oproep aan huisdiereigenaren – in 

juni, de maand voor de vakantieperi-
ode begint.

Als huisdieren gechipt worden, kun-
nen ze gelijk worden geregistreerd. 
Dat kan bij verschillende databan-
ken. Advies hierover bij de dieren-
artsen of asielmedewerkers en op 
www.chipnummer.nl of www.LICG.
nl. De actie wordt ondersteund door 
een groot aantal organisaties, zoals 
de Dierenbescherming, dierenarts-
praktijken, dierenspeciaalzaken, 
-pensions en –asielen.

De gemeenteraad van Velsen stelde 
onlangs een nota over dierenwelzijn 
vast. Die staat op www.velsen.nl
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
26 mei 2012 tot en met 1 juni 2012 
de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben ontvan-
gen. 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.

w12.000254 Johanna Naber-
straat 12 Velserbroek kappen boom 
(29/05/2012); w12.000255 Bloe-
mendaalsestraatweg 11 Sant-
poort-Zuid kappen 2 naaldbo-
men (29/05/2012); w12.000256 
Van den Vondellaan 40 Drie-
huis kappen boom (29/05/2012); 
w12.000257 Louise de Colig-
nylaan 30 Santpoort-Zuid kap-

pen 1 eikenboom (30/05/2012); 
w12.000258 Brederoodseweg 17 
Santpoort-Zuid oprichten van 3 wo-
ningen (30/05/2012); w12.000259 
Ladderbeekstraat 65 Velsen-
Noord kappen boom (30/05/2012); 
w12.000260 Ver Loren van The-
maatlaan 8 Velsen-Zuid kappen ei-
kenboom (31/05/2012); w12.000261 
Zwanebloembocht 116 Velser-
broek plaatsen overkapping in voor-
tuin voor mindervalide voorziening 
(31/05/2012); w12.000262 Jan Pie-
terszoon Coenstraat 129 IJmui-
den uitbreiding 2e verdieping wo-
ning (31/05/2012); w12.000263 Za-
delmakerstraat 150 Velserbroek 
plaatsen van 7 reclame-elemen-
ten (01/06/2012); w12.000264 Tol-
lenslaan 9 Driehuis plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (01/06/2012); 
w12.000265 Kleermakerstraat 
ong. Velserbroek oprichten van 
bouwmarkt met parkeerplaatsen 
(01/06/2012); w12.000266 Doel-
manstraat 12 Velsen-Noord star-
ten van was- en strijkservice aan 
huis (01/06/2012);

Besluiten
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. 

Verleende omgevingsvergunningen 
- reguliere procedure

w12.000078 Van Lenneplaan 
24 Driehuis plaatsen van groen-
drager (31/05/2012); w12.000181 
Hagelingerweg 210 Sant-
poort-Noord kappen 5 bomen 
(29/05/2012); w12.000183 IJmui-
derslag ong. IJmuiden ver-
vangen van trap (31/05/2012); 
w12.000185 Wijkerstraatweg 
245 Velsen-Noord kappen boom 
(29/05/2012); w12.000188 Haven-
kade 1 IJmuiden schilderen mo-
nument (31/05/2012); w12.000189 
Kennemerboulevard 540 IJmui-
den legaliseren van 3 containers 

(30/05/2012); w12.000193 Kluijs-
kenslaan 22 Santpoort-Zuid plaat-
sen van dakkapellen (31/05/2012); 
w12.000200 Meervlietstraat 161 
Velsen-Zuid kappen boom (nood-
kap) (30/05/2012); w12.000202 
Spanjaardsberglaan ong. & Wes-
terhoevelaan ong. Santpoort-
Noord kappen 4 bomen Wester-
hoevelaan en 1 boom Spanjaards-
berglaan (30/05/2012); w12.000217 
Middenduinerweg ong. Sant-
poort-Noord (t.o. nr. 44); kappen 
boom (31/05/2012); w12.000218 
Valckenhoeflaan ong. Sant-
poort-Noord kappen 2 sierkersen 
(31/05/2012); w12.000219 Drie-
huizerkerkweg ong. Driehuis kap-
pen 1 eik (31/05/2012); w12.000220 
P.C. Hooftlaan 46 Driehuis kappen 
boom (30/05/2012); w12.000221 
Santpoortse Dreef ong. Sant-
poort-Noord kappen 2 sierkersen 
(31/05/2012);

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

i12.004249 voor mobiele strand-
bibliotheek van 21 juli t/m 2 sep-
tember op het strand van IJmuiden 
(01/06/2012);

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

 i12.003124 avondvierdaagse Vel-
serbroek van 19 tot en met 22 juni 
2012 (05/06/2012);

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.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 
26 april 2012 de Verordening tot 
wijziging van de bouwverorde-
ning (Bouwverordening 2012) 
heeft vastgesteld. 

De wijziging heeft voornamelijk be-
trekking op het vervallen van artike-
len als gevolg van de inwerkingtre-

ding van het Bouwbesluit 2012 op 
1 april 2012. De Bouwverordening 
2012 treedt in werking op de 1e dag 
na bekendmaking en werkt terug tot 
1 april 2012.De verordening ligt ge-
durende een termijn van zes weken 
bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering ter inzage. Verordeningen 
zijn opgenomen in de Regelingen-
bank van de gemeente, zie website 
velsen.nl.

Wijziging
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Bekendmaking
Verordening tot 4e wijziging van 
de gewijzigde Algemene Plaatse-
lijke Verordening 2009

Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken met inachtneming van 
artikel 139 Gemeentewet bekend dat 
de raad van Velsen in zijn vergade-
ring van 31 mei 2012 heeft besloten:

- de Verordening tot 4e wijziging 
van de gewijzigde Algemene Plaat-
selijke Verordening gemeente Velsen 
2009 vast te stellen.

De wijziging van de Algemene Plaat-
selijke Verordening is nodig vanwege 
een actualisering van de model-APV 
van de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten ter zake van de redac-
tie en verbeterde afstemming op de 
aanwijzingen voor decentrale over-
heden: tekstuele onduidelijkheden 
en verouderde begrippen zijn aange-
past.

Verder is voor iedere vergunning of 
ontheffing een afweging gemaakt 
over het wel of niet toepassen van de 

Lex Silencio Positivo (positieve be-
schikking bij niet tijdig beslissen) 
waardoor de artikelen 1:9 en 1:10 zijn 
komen te vervallen.

Ten slotte is de redactie van artikel 
2:5 aangepast om enerzijds te kun-
nen optreden tegen het toenemend 
verschijnsel van plaatsing van tram-
polines in plantsoenen, anderzijds 
om de plaatsing van zogenaamde A0-
reclameborden in de openbare ruim-
te waarop evenementen, voorstel-
lingen e.d. worden aangekondigd te 

kunnen reguleren.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking 
op 11 juni 2012.

Ter inzage
Deze verordening ligt gedurende 
twaalf weken ter inzage bij de recep-
tie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. De verordening 
wordt ook gepubliceerd op de websi-
te www.velsen.nl

Aanwijzingsbesluit
Vanwege asfalteringswerkzaamhe-
den wordt het kruispunt Wencke-
bachstraat/Breedbandweg/ Gro-
te Hout of Koningsweg in Velsen-
Noord afgesloten voor autoverkeer 
van vrijdag 15 juni 19:00 uur tot 
maandag 18 juni 5:00 uur. Voor de 
bereikbaarheid van Tata Steel is de 
veerpont en bedrijventerreinen Vel-
sen-Noord II t/m IV wordt een om-
leidingsroute ingesteld via de Roos-
wijkweg/Wenckebachstraat/Staal-
havenweg/Noordersluisweg/Con-
cordiastraat/ Wijkermeerweg/Ba-
sisweg/Lijndenweg. Het college 
heeft besloten om deze route gedu-
rende genoemde periode ook aan te 
wijzen als route voor het vervoer van 
gevaarlijke stoffen. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen, 22 mei 2012
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