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Gevonden en verloren 
voorwerpen bij gemeente
Vanaf 1 juli 2012 gaan de gemeen-
ten in Kennemerland de meldin-
gen van verloren en gevonden 
voorwerpen zelf uitvoeren, ook 
gemeente Velsen. Tot nu toe deed 
de politie dit. Deze beslissing is 
genomen door minister Opstelten 
van Veiligheid en Justitie.

Heeft u een fiets, een sleutelbos of een 
verdwaalde hond gevonden dan kunt 
u het volgende doen. De vondst van 
de gevonden fiets kunt u melden op 
de www.verlorenengevonden.nl. Een 

sleutelbos kunt u afgeven bij de Klant 
Contact Centrum van de gemeente en 
voor een gevonden dier kunt u contact 
opnemen met Dieropvang IJmuiden.

Wie iets verloren is, kan dit mel-
den bij de gemeente of registreren op 
www.verlorenengevonden.nl. Op deze 
site kunt u kijken of uw spullen door 
iemand anders zijn afgegeven.

Alle informatie over gevonden en ver-
loren voorwerpen kunt u vinden op 
www.velsen.nl

Dancefestival op zaterdag 14 juli

Turn Up The Beach 2012
‘Turn Up The Beach’ van Radio 
538 wordt zaterdag 14 juli gehou-
den op het strand van IJmuiden 
aan Zee. Het dancefestival duurt 
van 13.00 tot 23.00 uur en is goed 
bereikbaar. Een deel van de Hee-
renduinweg in IJmuiden wordt 
afgesloten voor verkeer. 

Het evenement is te goed te berei-
ken per fiets, te voet, met de auto 
of met het openbaar vervoer. Rond 
12.00 uur wordt de Heerenduinweg 
in IJmuiden vanaf de Kruisberglaan 
afgesloten voor verkeer om ruimte te 
maken voor hulpverleners bij even-
tuele calamiteiten. 

Op de fiets of lopend
Ga via de Kennemerboulevard; van-
daar kun je naar het evenementter-
rein lopen. Voor de uitkijkpost van 
de IJmuider Redding Brigade komt 
een fietsenstalling. Op de Badweg 
staan aanwijsborden. 

Halen en brengen
Laat je afzetten en ophalen bij de 
Kiss ’n Ride. Volg hiervoor de bor-

den. Hou rekening met file bij het 
wegrijden.

Met de auto
Volg de borden richting Turn Up The 
Beach. In IJmuiden staan verkeers-
regelaars die je naar de dichtstbij-
zijnde parkeerplaatsen zullen lei-
den; die zijn er genoeg. Parkeer op de 
aangegeven terreinen. Verkeerd ge-
parkeerde auto’s worden zonder par-
don weggesleept! Herkenningsbor-
den helpen je je auto terug te vinden. 
Een parkeerkaart voor de hele dag 
kost 10 euro. Kom zo vroeg mogelijk; 
zo help je file voorkomen. 

Openbaar vervoer
Voor reisadvies met het openbaar 
vervoer bel je met 0900-9292 (70 
cent p/m) of je kijkt op www.ov9292.
nl. Na het evenement zijn de OV-mo-
gelijkheden beperkt; bus 82 rijdt tot 
23.04 uur. Moet je met deze bus, ver-
trek dan op tijd van Turn Up The 
Beach. Op de Kennemerboulevard 
staan taxi’s.

Zie ook www.turnupthebeach.nl.

Het is goed wonen in Velsen
Zes Velsense buurten scoren hoog 
in de vergelijkingen die Elsevier 
maakte van beste buurten in Ne-
derland. Velsen is een kernstad 
waar het heerlijk wonen is.
  
Weekblad Elsevier heeft zijn jaarlijk-
se vergelijking van de gemeentes in 
Nederland gepubliceerd. De gemeen-
te Velsen komt met zes buurten in 
twee lijsten van beste buurten voor. 
Velserbeek in Velsen-Zuid, de Rijker-
sparkbuurt, Neethofbuurt en Span-
jaardsbergbuurt in Santpoort en de 
Kriemhildebuurt en Kapelbuurt in 
Driehuis scoren het hoogst. Die sco-

res zijn ‘in niet geringe mate te dan-
ken aan de ruime aanwezigheid van 
recreatieterrein en het natuurgebied 
van de duinen in het zuidelijk deel van 
de gemeente, waar de meeste mensen 
wonen’, aldus het rapport. De scores 
worden beïnvloed door veranderin-
gen in de lokale economie, de werk-
gelegenheid of de verkeersveiligheid. 
En in voorzieningen zoals een zwem-
bad dat sluit of een school die uit-
breidt met een extra afdeling. Het on-
derzoek is uitgevoerd in samenwer-
king met Bureau Louter, dat 415 ge-
meenten en 6.500 buurten onder de 
loep nam. Zie ook www.velsen.nl

‘IJmond rijdt alternatief ’
Het project ‘IJmond rijdt alterna-
tief’ geldt als een succesvolle sa-
menwerking tussen de overheid en 
het bedrijfsleven. Gedurende drie 
jaren zorgde deze samenwerking 
niet alleen voor diverse initiatie-
ven, maar ook aan meer bekend-
heid van de voordelen van alterna-
tieve brandstoffen. Met de opening 
van het groengasstation aan de 
Amsterdamseweg in Velsen-Zuid 
is dit project nu ten einde.

In het kader van dit  project heeft een 
consulent alternatieve brandstoffen 
bezoeken gebracht aan meer dan vijf-
tig bedrijven die een groot wagenpark 
hebben en jaarlijks genoeg kilometers 
rijden Ook zijn er diverse bijeenkom-
sten georganiseerd, zoals een confe-
rentie tijdens de Week van de Vooruit-
gang in 2007 en twee duurzame bedrij-

vendagen in Wijk aan Zee. Een belang-
rijk winstpunt is dat de IJmond op dit 
moment drie groengas tankstations 
en ruim twintig oplaadlocaties voor 
elektrische voertuigen heeft. Daarmee 
kent de regio een dekkend netwerk 
voor alternatieve brandstoffen. De op-
laadpalen zijn gerealiseerd via stich-
ting E-laad, de groengasstations via 
OrangeGas (Concordiastraat Velsen-
Noord en Rijkstraatweg Heemskerk) 
en CNG-net (Amsterdamseweg, Vel-
sen-Zuid). Inwoners en ondernemers 
die meer informatie willen over rijden 
op groengas of elektrisch rijden kun-
nen dit vinden op www.ijmondrijdtal-
ternatief. 

Op de foto opent wethouder Wim Wes-
terman (rechts) het groengasstation 
aan de Amsterdamseweg. (foto: Rein-
der Weidijk)



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl5 juli 2012

6-8 juli Muziek & Meer Villa Westend,
  Velserbroek
7 juli Jaarmarkt Kennemerlaan  IJmuiden
8 juli Open dag VTV Wijkeroog Velsen-Noord 
8 juli Watertorenfestival IJmuiden
9-13 juli Zwemvierdaagse De Heerenduinen,
  IJmuiden
14 juli Turn Up The Beach IJmuiden aan Zee

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

Evenementen in VelsenWebsite tijdelijk ‘offline’
In verband met verbouwings-
werkzaamheden in het gemeen-
tehuis zijn de website en daar-
mee ook het digitaal loket in het 
weekend van 14 en 15 juli niet be-
schikbaar. 

In het najaar van 2012 start de ver-
bouwing van gebouw B van het ge-
meentehuis en worden de kanto-
ren aangepast aan de huidige AR-
BO-normen. In de aanloop daar-

toe worden technische faciliteiten 
in het weekend van 14 en 15 juli van 
het monumentale gebouw B overge-
plaatst naar gebouw A. Dit houdt in 
dat de website en het digitaal loket in 
dat weekend onbereikbaar zijn. Be-
stemmingsplannen zijn te vinden op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Vanaf maandag 16 juli verleent de 
gemeente Velsen weer alle digitale 
diensten.

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 bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie 
met inloggen via DigiD).In spoed-
eisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. Burgemees-
ter en wethouders van Velsen heb-
ben de volgende besluiten geno-
men (de datum van vergunning-
verlening is tussen haakjes ver-
meld):

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

w12.000210 Houtmanstraat 2 
IJmuiden, vergroten van hotel 
(26/06/2012), w12.000241 Thorbec-

kelaan 18 Velsen-Zuid, kappen van 
boom (29/06/2012), w12.000255 
Bloemendaalsestraatweg 11 Sant-
poort-Zuid, kappen van 2 naald-
bomen (29/06/2012), w12.000257 
Louise de Colignylaan 30 Sant-
poort-Zuid, kappen van 1 eikenboom 
(02/07/2012), w12.000259 Ladder-
beekstraat 65 Velsen-Noord, kappen 
van boom (02/07/2012), w12.000260 
Ver Loren van Themaatlaan 8 Vel-
sen-Zuid,kappen van eikenboom 
(02/07/2012), w12.000277 Floraron-
de 301 Velserbroek, kappen van coni-
feer (02/07/2012)

Film- en foto opnamen
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft op grond van APV 
artikel 2.12 een vergunning verleend 
voor het maken van filmopnamen:

i12.006424 17 en 18 juli 2012 Engel-
munduskerk, Kerkplein Velsen-Zuid 
(03/07/2012)

Standplaats
Het college van Burgemeesters en 
Wethouders heeft een vergunning ver-
leend op grond van artikel APV 5:18 
voor het innemen van een standplaats:

i12.006400 informatiepunt, van 9 ju-
li tot 13 juli 2012 tussen 09:00 uur 
tot 18:00 uur, locatie Lange Nieuw-
straat tussen de Engelmundusstraat 
en Velserduinweg (03/072012).

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

Aanvragen
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
23 juni 2012 tot en met 29 ju-
ni 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.

w12.000298 Westerduin-
weg 4 IJmuiden, oprichten van 
een kantoorgebouw/werkplaats 
(25/06/2012), w12.000299 Wijk 
aan Zeeerweg 144 IJmuiden, ver-
hogen van een schuur en bijkeuken 
(25/06/2012), w12.000300 St. Eus-
tatiusstraat 8 Santpoort-Noord, 
uitbreiding werkplaats met kantoor 
(25/06/2012), w12.000301 Zuider-
kruisstraat 74 IJmuiden, verande-
ren van achtergevel (26/06/2012), 
w12.000302 Duinvlietstraat 25 
Velsen-Noord, plaatsen van dak-
kapel (voorgevel)(26/06/2012), 
w12.000303 Eridanusstraat 
29 IJmuiden, plaatsen van er-
ker (26/06/2012), w12.000304 

Kotterkade 4 & Texelstraat 45 
IJmuiden, aanbrengen van nieu-
we gevelbeplating (26/06/2012), 
w12.000305 Wolff en Dekenlaan 
1 Driehuis, plaatsen van gevelre-
clame (26/06/2012), w12.000306 
Keizer Wilhelmstraat 1 IJmui-
den, maken van wanddoorbraak 
(26/06/2012), w12.000307 Mi-
nister van Houtenlaan 123 Vel-
sen-Zuid, uitbreiden van kanti-
ne (26/06/2012), w12.000308 
Da Costalaan 37 Driehuis, kap-
pen van 1 ceder (27/06/2012), 
w12.000309 Watervlietstraat 
48 Velsen-Noord, kappen van 1 co-
nifeer (29/06/2012), w12.000310 
Zadelmakerstraat 140 Velser-
broek, plaatsen van fietsenstal-
ling en rokersruimte (29/06/2012), 
w12.000311 Floraronde 225 Vel-
serbroek, kappen van 1 ceder 
(29/06/2012)

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 volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

w12.000224 Anna van Burenlaan 
13 Santpoort-Zuid, slopen en bou-
wen van een woning (07/05/2012)
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Evenementen
De burgemeester heeft op grond 
van artikel 2:17 APV de volgen-
de vergunning(en) verleend voor 
het organiseren van een evene-
ment:

i12.005498 Huttenbouwweek van 
21 juli t/m 26 juli 2012 op het veld 
aan de Keetberglaan 17 te IJmuiden 
(29/06/2012), i12.005737 Kunst-
markt op 1 september 2012, op Plein 

1945 te IJmuiden (29/06/2012), 
i12.005366 Wedstrijden Strand-
zeilen, op 6 oktober 2012, 27 okto-
ber 2012, 3 november 2012, 17 no-
vember 2012, 1 december 2012, 15 

december 2012 en 29 december 
2012 op het strand IJmuiden aan 
Zee te IJmuiden (03/07/2012)

Carrousel 12 juli 2012
Donderdag 12 juli 2012 vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad weer in 
het Raadsplein. De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal
Punt 1  Onderwerp  
19.30-21.00  Stand van zaken kustvisie 
 
Commissieruimte 1
Punt 2  Onderwerp  
19.30-21.00  Kadernota Ontwikkeling van het grondbeleid  

Commissieruimte 2
Punt 3  Onderwerp  
19.30-21.00  Intergemeentelijke visie op bufferzone Amsterdam-Haar-
lem  

Pauze van 21.00 tot 21.30 uur

Raadzaal
Punt 4  Onderwerp  
21.30-23.00  Werkversie Strategische Agenda Velsen 2012-2016  

Inspreken tijdens de carrousel:
Over alle sessies kan worden ingesproken.Om in te spreken kunt u zich tot 
uiterlijk woensdag 11 juli 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 0255 567502 
of via email: griffier@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook schriftelijk een reac-
tie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email: grif-
fier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de vergadering naar de raadsle-
den doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief met een greep uit het raadsplein ligt 
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het 
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan het Maan-
bastion.

Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken op www.velsen.nl 

Beslissingen ingevolge artikel 48 en 83 wet GBA
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat na uitvoerig onderzoek 
is gebleken dat onderstaande perso-
nen niet meer woonachtig zijn, op het 
adres waar zij in de gemeentelijke ba-
sisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente Velsen  staan inge-
schreven. Hun persoonslijst zal daar-
om worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn. 
Het betreft de volgende personen:

Blokland,B.S.E. Geb.05-12-1982 
Kostrzyca,A.R. Geb.29-01-1963
Brasser,J.T. Geb.20-12-1958 
Lane,D.P. Geb.03-08-1984
Burhan 
Mohamed Ali, Geb.01-07-1985 
Molen van der,N. Geb.28-07-1974
Dam van,G.H.J. Geb.08-11-1969 
Nohar,L.D. Geb.23-10-1986
Dekker,C. Geb.28-02-1949 
Prusek,K.M. Geb.28-01-1988
Fradet,Y.N.F. Geb.13-09-1985 
Roossien,L.S. Geb.26-04-1992
Georgieva,E.B. Geb.17-02-1970 

Szentpéteri,E. Geb.03-09-1987
Groeneveld,G.J. Geb.07-02-1950 
Vellema,M. Geb.17-02-1975
Haan de,J.H.L. Geb.26-07-1967 
Verschoor,J. Geb.01-06-1989
Hadzhieva,Y.M. Geb.11-12-1992 
Visser,B. Geb.10-08-1974
Jordaan,R. Geb.18-05-1964 
Wildeman,A.P.J. Geb.08-07-1949
Kątnik,Ł. Geb.17-05-1986

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeen-
heid burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na 
de dag waarop het besluit is bekend-
gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.




