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Duidelijke ingang 
gemeentehuis
De firma Letterop uit IJmuiden heeft in opdracht van de gemeente Velsen  
boven de ingang van het gemeentehuis het woord “Gemeentehuis” aange-
bracht.  Dit is in het kader van de renovatie van de publiekshal aangebracht, 
maar ook voor bezoekers die hier niet bekend zijn is nu herkenbaar waar de 
ingang van het gemeentehuis zich bevindt. (foto: Ko van Leeuwen )

Op maandag 2 juni 2014 nam wet-
houder Wim Westerman afscheid 
van de gemeente Velsen. Verte-
genwoordigers van bedrijven en 
instellingen uit de gemeente en 
daarbuiten schudden hem per-
soonlijk de hand.

Burgemeester Franc Weerwind 
noemde hem in zijn speech een ech-

te wetenschapsman met zijn hart op 
de juiste plaats

Wim Westerman heeft laten weten 
dat hij alle mensen bedankt die blijk 
gaven van warme belangstelling 
bij zijn afscheid en dat de lovende 
woorden, gelukwensen en cadeaus 
hem bijzonder hebben verrast. (foto: 
Reinder Weidijk)

Afscheid wethouder 
Westerman

Werkzaamheden 
aan de riolering
De firma Insituform is in de op-
dracht van de gemeente Vel-
sen op een aantal locaties in Vel-
sen de riolen aan het voorzien 
van een nieuwe kunstof  binnen-
voering. Deze methode heeft als 
voordeel  dat de weg niet geheel 
wordt open gebroken. Hierdoor is 
de overlast voor het verkeer en de 
bewoners sterk verminderd. 

Momenteel vinden deze werkzaam-
heden op een aantal plaatsen op de 
Stationsweg en de Parkweg in Vel-
sen-Zuid plaats. Hierdoor moet de 

weg gedeeltelijk afgezet worden en 
dit kan leiden tot verkeershinder. 
Deze werkzaamheden worden gefa-
seerd uitgevoerd en de meeste ver-
keersoverlast op de Stationsweg en 
de Parkweg duurt niet langer dan 
drie weken.

Het is niet mogelijk om geen overlast 
te veroorzaken, maar deze methode 
veroorzaakt wel de minste overlast. 
Er wordt gezorgd dat er altijd mini-
maal één rijbaan per richting open 
blijft voor het verkeer. (foto: Reinder 
Weidijk)

Werkzaamheden aan het 
spoor bij  Wüstelaan en 
Kennemergaardeweg
In verband met werkzaamheden 
aan het spoor zijn de overgangen 
aan de Wüstelaan in Santpoort-
Zuid en Kennemergaardeweg in 
Santpoort-Noord afgesloten voor 
wegverkeer. 
De werkzaamheden starten in de 
nacht van vrijdag 13 juni op zater-
dag 14 juni en duren tot maandag 
16 juni 07:00 uur. 

De fiets- en voetgangersoversteek op 
station Santpoort Zuid wordt niet af-
gesloten. Er staat een verkeersrege-
laar tot zaterdag 14 juni 23:00 uur, 
daarna is de oversteek beveiligd via  
de reguliere beveiliging, bomen, bel-
len en lampen.
De overweg aan de Middenduinerweg 
in Santpoort-Noord is open voor het 
wegverkeer.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt voor 
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier 
vindt u meer informatie over vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau dis-
criminatiezaken, ondernemersloket, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-
mee te maken hebben, 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 17.00 uur bellen met het Klant Contact 

Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Mededeling
De gemeenteraad heeft op 16 april 2014 de Subsi-
dieverordening elektrische scooters/brommers 
IJmond 2014 vastgesteld. 
Deze verordening maakt het mogelijk voor par-
ticulieren onder bepaalde voorwaarden subsidie 
aan te vragen voor het inruilen van de oude brom-
mer/scooter én aanschaf van een nieuwe elektri-
sche scooter.
Een aanvraagformulier is vanaf 6 juni te downloa-
den via de site www.milieudienst-ijmond.nl of via 

de deelnemende detailhandelaar. 

De verordening treedt in werking de dag na be-
kendmaking en ligt gedurende zes weken ter inza-
ge. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep 
worden ingediend.

Inzage
De stukken liggen tot 18 juli 2014 ter inzage bij de 
receptie van gemeente Velsen op werkdagen van 
09.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en 
bij Milieudienst IJmond op werkdagen tussen 
09.00 en 16.00 uur. 

Algemene informatie Milieudienst IJmond
Bezoek- en postadres: Stationsplein 48b, 1948 LC 
Beverwijk. 
Telefoon: (0251) 263 863. Fax: (0251) 263 888. E-
mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Velsen, 5 juni 2014.

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
24 mei tot en met 30 mei 2014 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Geen mededelingen

Driehuis 
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 76, vergroten wo-
ning met dakopbouw (27/05/2014) 
w14.000246;
Hoofdstraat 187, kappen boom 
(27/05/2014) w14.000245.

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 11, kappen 3 
bomen (28/05/2014) w14.000247.

Velsen-Zuid

Geen mededelingen
Velserbroek
Geen mededelingen

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer infor-
matie over welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgen-
de aanvra(a)g(en) dienen te beslis-
sen verlengd met zes weken:

IJmuiden
Trompstraat 68, wijzigen hoogte 
dakterrasafscheiding op plat dak 
(07/04/2014) w14.000152. 

Aanvragen

Het Wereld kampioenschap voet-
bal 2014 in Brazilië staat voor de 
deur. Om te voorkomen dat er op 
straat of bij u thuis een onveilige 
situatie ontstaat, brengt de ge-
meente Velsen enkele preventieve 
maatregelen onder de aandacht.

Zo zijn beeldschermen op de open-
bare weg voor het vertonen van een 
WK-wedstrijd niet toegestaan. In 
een enkel geval en onder voorwaar-

den is dit voor een buurtfeest wel 
mogelijk. 
Daarnaast zal alcoholverstrekking 
met een buitentap of horecapunt op 
de openbare weg tijdens en na een 
WK wedstrijd niet toegestaan wor-
den en gelden voor het ophangen van 
feestversiering bepaalde regels. 

Meer informatie over maatregelen 
rondom WK-wedstrijden vindt u op 
de website www.velsen.nl.

Veiligheid staat voorop

Regels tijdens WK voetbal

Tijdens feestdagen
gemeentehuis dicht
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 9 juni vanwege 
tweede pinksterdag.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het 
besluit heeft genomen (zoals col-
lege van Burgemeester en wethou-
ders van Velsen of Burgemeester 
van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.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 Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzendda-
tum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft een omge-
vingsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Zwaanstraat 77, plaatsen dakopbouw 
(03/06/2014) w14.000196;
Koningin Wilhelminakade 9, plaatsen 
dakkapel (voorgevel) (03/06/2014) 
w14.000208;
Plein 1945 55-69, oprichten bergin-
gen (28/05/2014) w14.000159.

Driehuis
Van Lenneplaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000234;
Van Lenneplaan 16, plaatsen dakka-
pel en erker (voorgevel) (28/05/2014) 
w14.000157;
Schaepmanlaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000232. 
02/06/2014)

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., tijdelijk ge-
plaatst relaishuis permanent laten 
staan (02/06/2014) w14.000153;
Park Kennemergaarde, kappen boom 
(03/06/2014) w14.000223;
Duin- en Kruidbergerweg ong., kap-

pen boom (03/06/2014) w14.000222;
Santpoortse Dreef ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000226;
Kruidbergerweg ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000221.

Santpoort-Zuid 
Willem de Zwijgerlaan 22, kappen 
boom (28/05/2014) w14.000167;
Wustelaan 59 A, kappen 5 bomen 
(03/06/2014) w14.000178;
Jagtlustlaan 18, kappen 3 bomen 
(03/06/2014) w14.000184;
Bloemendaalsestraatweg ong., kap-
pen boom (02/06/2014) w14.000214;
Van Dalenlaan ong., kappen boom 
(02/06/2014) w14.000216;
Jagtlustlaan ong., kappen boom 
(03/06/2014) w14.000218.

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan ong., kap-
pen boom (02/06/2014) w14.000230;
Minister van Houtenlaan ong., kappen 
2 bomen (03/06/2014) w14.000227.

Velsen-Noord

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 200, vergroten
wijkgezondheidscentrum
 (02/06/2014)  w14.000158;

Oostlaan ong. tussen A9 en A22, reali-
seren watercompensatie t.b.v. aanleg-
gen calamiteitenboog (27/05/2014)
w14.000134.

Vergunningen Algemene Plaatse-
lijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV

28 juni 2014, gebruik tent tijdens be-
gunstigersdag Natuurmonumenten,
Duin en Kruidbergerweg te Sant-
poort-Noord,
(28/05/2014) u14.005307;
14 juni 2014, Stars on square ’45 
en braderie, Lange Nieuwstraat 
tot en met Plein 1945 te IJmuiden 
(28/05/2014)
u14.004950;
8 en 9 juni 2014, North Sea Magic 
festival en braderie, Kennemerbou-
levard te IJmuiden (28/05/2014) 
u14.004947;
6 juni 2014, muziekevenement Club 
Beeckestein, Engelse veld van Land-
goed Beeckestijn te Velsen Zuid 
(28/05/2014) u14.004924;
7 juni 2014, Beeckestijn Pop, Engelse 
veld van Landgoed Beeckestijn te Vel-
sen Zuid (28/05/2014) u14.004919.

Vergadering Rekenkamercommissie
Dinsdag 10 juni 2014 vanaf 19.30 
uur vergadert de Rekenkamer-
commissie in het Stadhuis, ingang 
Plein 1945.
Indien u de vergadering wilt bij-
wonen kunt u zich tot uiterlijk 

dinsdag 10 juni, 16.00 uur aan-
melden bij de Griffie, tel. 0255-
567502 of via email: griffier@vel-
sen.nl .

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Bespreking jaarrekening 2013 en 
het rapport van bevindingen:
•	 Toelichting	door	accountant	
 (Deloitte)
•	 Rekenkamerleden	hebben	de	gele-

 genheid tot het stellen van vragen
•	 Reactie	accountant	en/of	porte-
 feuillehouder
•	 Samenvatting	en	vervolgafspra-
 ken door de voorzitter
3. Rondvraag en sluiting.




