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Evenementen in Velsen
• Zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 augustus: Dorpsfeest Santpoort
• Zondag 31 juli: Nationale Stranddijkendag op het IJmuiderstrand
• Zondag 31 juli: Corus Stoomtreinrit
• Zaterdag 6 augustus: Dance Valley
• Zondag 7 augustus: Openstelling Bunkermuseum IJmuiden
• Zaterdag 13 augustus: Dutch Valley Festival
• Zondag 14 augustus: Braderie Kennemerboulevard
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Bijeenkomsten in het najaar

Inpassing busbaan HOV
De provincie Noord-Holland
en de gemeente Velsen werken
aan de uitvoering van het tracé voor een hoogwaardig openbaar vervoer verbinding in de
gemeente Velsen. De eerste
stap daarbij is het maken van
ontwerpen voor de precieze inpassing van het tracé ter plaatse.
Bij het maken daarvan willen provincie en gemeente de deskundigheid van direct omwonenden gebruiken. Daarom worden er komend najaar informatiebijeenkomsten gehouden. Direct omwonenden en belangenorganisaties
ontvangen voor deze bijeenkomsten een persoonlijke uitnodiging.
Datum, tijd en locatie worden 2 tot
3 weken voor de bijeenkomst bekend gemaakt.
Route vastgelegd
De route van HOV Velsen is al in
2007 vastgelegd. Daarvan kan niet
meer worden afgeweken. Bij het
maken van het ontwerp gaat het
erom het tracé zo goed mogelijk in
de omgeving in te passen. Wat bijvoorbeeld nog kan variëren is de
precieze plaats van de busbaan,
een halte, een fietspad of groenvoorzieningen. In het najaar is een
concept voorontwerp beschikbaar.
Daar willen provincie en gemeente graag de reactie van omwonenden op horen. De reacties worden
beoordeeld op technische en financiële haalbaarheid. Er wordt
een document gemaakt waarin de
opmerkingen worden opgenomen
en waarbij van elke reactie wordt
aangegeven of die wel of niet in het

ontwerp kan worden aangepast.
Dit is een soort inspraakdocument.
Op basis hiervan wordt een definitief voorontwerp gemaakt.
Informele stap
Het raadplegen van de omgeving
door gemeente en provincie is een
informele stap. Dit betekent dat
er geen bezwaar of beroep bij de
rechtbank kan worden aangespannen tegen beslissingen die provincie en gemeente nemen.
Bestemmingsplanprocedure
Na de informele stap volgt nog de
formele bestemmingsplanprocedure om HOV Velsen mogelijk te
maken. Om een vrije busbaan te
kunnen maken onder de spoorlijn
Beverwijk-Haarlem en over de oude spoorbaan moet er een nieuw
bestemmingsplan komen. Het opstellen van dit bestemmingsplan
staat gepland voor begin 2012.
Meer informatie over de bestemmingsplanprocedure wordt te zijner tijd gepubliceerd op de website www.hovvelsen.nl en in dit blad.
HOV Velsen
Het belang van HOV Velsen is dat
het reizigers in Velsen een snelle, comfortabele en betrouwbare
vorm van openbaar vervoer biedt.
De busverbinding sluit aan op het
HOV-netwerk van de Metropoolregio Amsterdam. De HOV-verbinding in Velsen is daarmee een
daadwerkelijk alternatief voor de
auto. De nieuwe verbinding zorgt
voor een betere bereikbaarheid
van IJmuiden en heeft een positief
effect op de economische ontwikkeling van de regio.
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Vakantie gemeentebestuur
Burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad gaan ook op
vakantie. Het zomerreces van
het college is dit jaar van maandag 1 augustus tot en met zondag 28 augustus. De eerste collegevergadering na het reces is
op dinsdag 30 augustus.
Na het Raadsplein van donderdag 21 juli is de raad met reces ge-

gaan. Op donderdag 22 september
is de eerstvolgende raadsvergadering. De griffie heeft gedurende de
maand augustus weliswaar een beperkte bezetting maar is redelijk
bereikbaar via griffier@velsen.nl of
telefoonnummer 0255-567502.
Tijdens het zomerreces zal de gemeentelijke Infopagina beperkt
verschijnen.

Sneller optreden in noodsituaties

Nu ook reddingspost
op strand Velsen-Noord
Sneller optreden in noodsituaties, het strand bij Velsen-Noord
goed in de gaten houden en zichtbaar zijn voor publiek: dit is
nu mogelijk door de komst van
de nieuwe reddingspost van de
IJmuider Reddingsbrigade op
het strand van Velsen-Noord.
Wethouder Annette Baerveldt
opende vrijdag 22 juli 2011 de
post.
Het strand bij de Noordpier wordt
de laatste jaren steeds populairder zowel bij strandbezoekers als
bij water- en windsporters. Hierdoor wordt de aanwezigheid van een
hulpdienst belangrijk op het strand.
De IJmuider Reddingsbrigade probeert om deze zomer elke zaterdag
en zondag aanwezig te zijn op de
post en zoveel mogelijk op de doordeweekse dagen.
De strandploeg van de IJmuider
Reddingsbrigade bestaat uit ongeveer 60 vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de
bewakingstaak. Deze bestaat primair uit het preventief aanwezig zijn
in het bewakingsgebied wat loopt
van Velsen-Noord tot het strand van
Bloemendaal en de direct hieraan
grenzende gebieden, zoals het binnenmeer, de jachthaven en het duingebied. Ook zorgt de strandploeg
voor het verlenen van hulp in dit gebied, als dat nodig is.
In totaal moet de strandploeg jaar-

lijks tussen de 500 en 800 keer
te hulp schieten. Het gaat hierbij
meestal om kleine EHBO-inzetten
en het terugvinden van vermiste ouders of kinderen, maar ook om ambulancevervoer en levensreddende handelingen. Om de strandbewaking goed uit te kunnen voeren, heeft
de IJmuider Reddingsbrigade de beschikking over een hoofdpost, twee
(mobiele) hulpposten, twee terreinvoertuigen, zes boten en sinds afgelopen vrijdag dus ook over een hulppost bij Velsen-Noord. (foto: Ko van
Leeuwen)
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Locatie aangewezen
nieuwbouw Bosbeekschool
Het college van B&W heeft de
locatie Valkenhoeflaan/Bickerlaan in Santpoort-Noord
aangewezen als locatie voor
nieuwbouw van de Bosbeekschool. Na de zomer wordt deze keuze nog besproken met
de ouders en directie van de
Bosbeekschool waarna een
definitieve keuze gemaakt
wordt.
De huidige locatie van de Bosbeekschool in Santpoort-Noord
groeit uit haar voegen. Op dit moment wordt ook een deel van het
onderwijs dan ook gegeven op
een tijdelijke locatie aan de Wulverderlaan in Santpoort-Noord.
Om ook in de toekomst op een hedendaagse manier onderwijs te
kunnen geven is de huidige Bosbeekschool ongeschikt. Reden
voor de Stichting Openbaar Primair Onderwijs IJmond om met
de gemeente in gesprek te gaan
over een nieuw gebouw.

Zes locaties zijn beoordeeld aan
de hand van diverse criteria. Zo is
onder andere gekeken naar de bereikbaarheid van de nieuwe school
voor kinderen en ouders, de afstand van de school ten opzichte
van drukke verkeerswegen en of de
locatie binnen afzienbare tijd ook
beschikbaar kon zijn. Ook is gekeken naar de aanwezigheid van een
gymzaal of sporthal in de buurt en
of, en zo ja in hoeverre, de plaatselijke groene omgeving aangetast wordt. Tot slot zijn de financiële kosten en risico’s in beeld gebracht.
Na afweging van alle criteria heeft
het college van B&W de locatie Valkenhoeflaan/ Bickerlaan als meest
geschikte locatie gekozen. Het college van B&W en het schoolbestuur zullen kort na de vakantie deze keuze bespreken met de ouders
en directie van de Bosbeekschool.
Daarna wordt de locatiekeuze definitief bepaald.

Op weg naar de Efteling
De Efteling heeft voor de opening van de nieuwste attractie Ravelijn 100 vrijkaarten gegeven aan de gemeente Velsen.
De gemeente Velsen heeft gekozen om kinderen tussen de 6 en
12 jaar van alleenstaande ouders met een uitkering een vrijkaartje te geven. Op maandag 25
juli en 1 augustus gaan Velsense kinderen samen met hun vader of moeder naar de Efteling.
Burgemeester Weerwind zwaaide maandag 25 juli 2011 de eerste bus met kinderen uit.
De Efteling heeft op 7 april 2011 de
opening van de nieuwe attractie, de
magische stad Raveleijn gevierd.
Alle burgemeesters van Nederland
waren uitgenodigd om de feestelijke opening bij te wonen. Uiteinde-

lijk zijn er 230 burgemeesters gekomen.
Ook burgemeester Franc Weerwind
kreeg 100 toegangskaarten die hij
onder zijn inwoners mocht verdelen. Hierdoor is het mogelijk dat een
groep kinderen waarvan de kans
niet groot is dat ze de Efteling kunnen bezoeken, een mooie dag meemaakt. Er is gekozen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar van alleenstaande ouders die een uitkering
hebben. Op deze manier hebben de
toegangskaarten een goede bestemming gekregen.
De busreis naar de Efteling wordt
beide dagen verzorgd door De
Vrienden van Velsen-Noord. (foto:
Gerard van Broekhuijsen / Seaport
RTV)

Verkeer en veiligheid
Dance en Dutch Valley

Baantjes Battle
levert mooi bedrag op
Zoveel mogelijk baantjes zwemmen
voor het goede doel; vijf teams deden mee aan de eerste Baantjes Battle van Noord-Holland in Zwembad De Heerenduinen in IJmuiden. Wethouder Annette Baerveldt

gaf woensdag 20 juli 2011 het startschot. In totaal is er € 762,- bij elkaar
gezwommen voor het goede doel.
Volgend jaar doet zwembad De Heerenduinen weer mee aan de Baantjes
Battle. (foto: gemeente Velsen)

In augustus vinden er in het
recreatieschap Spaarnwoude
twee muziekfestivals plaats.
Op zaterdag 6 augustus is het
Dance Valley Festival. Een
week later, zaterdag 13 augustus, wordt het Dutch Valley
Festival georganiseerd. Dit is
een festival met artiesten van
Nederlandse bodem.

veel mogelijk moeten beperken en
voorkomen. De Amsterdamseweg
wordt niet afgesloten. Wel kan er
om legitimatie en adres van bestemming worden gevraagd. Het
verkeer wordt in goede banen geleid door Traffic Support Events;
dit bedrijf heeft veel ervaring met
de inzet van verkeersregelaars bij
evenementen.

Beide muziekfestivals vinden
plaats in de zogenaamde Velsen Valley in Spaarnwoude – wat
vroeger het evenemententerrein
was. Ook dit jaar worden er verkeers- en veiligheidsmaatregelen getroffen die de overlast zo-

U kunt de berichtgeving nalezen
op:
www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon (0255) 56 72 00, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond van 18.00 - 20.00 uur met al uw
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend.
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.
Afspraak maken:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde
vragen kunt u een afspraak maken met één van de
vakspecialisten (0255) 567 200.
Burgerzaken

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 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum, tel. (0255) 567 200.
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keukenklacht:
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

Afspraak maken met
burgemeester en wethouders
Belangstellenden kunnen op afspraak bij de
burgemeester en wethouders terecht om te praten
over een vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor
kunnen zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot
het bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Voor vragen over:

- Openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke
taken, algemene zaken, communicatie, personeel
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie,
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester
Franc Weerwind.
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Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur)
E-mail ondernemersloket@velsen.nl
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving,
beleid en procedures.
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur.
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen,
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen,
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en
Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur.
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat),
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw
bezoek een officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.
KCC/WMO-loket

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de
website: www.velsen.nl
ReinUnie

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 08.00 tot
17.00 uur. In het weekend gesloten.
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
via www.reinunie.nl of e-mail:
info@reinunie.nl
ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afvalbrengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest

Telefoon (0255) 567 200
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl
(voor vragen over preventie)
Indienen beroepschrift of een verzoek om
voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie
mondiale bewustwording, kunst en cultuur,
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder
Wim Westerman
Indeling wijkwethouders:

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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Mandaatbesluit
asbest
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 14 juni 2011 mandaat verleend aan de secretarisdirecteur van de Milieudienst IJmond om namens
hen toezicht en handhaving uit te voeren van
hoofdstuk 8 van de Bouwverordening Velsen 2010
en artikel 2.1-2.3 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voor zover dat betreft de activiteit
slopen waarbij asbest in het geding is. De secretarisdirecteur heeft met de mandaatverlening ingestemd.
Het besluit treedt in werking op 1 juli 2011 en ligt
gedurende zes weken ter inzage. Tegen dit besluit kan
geen bezwaar of beroep worden ingediend.
Ter inzage
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de
receptie van het stadhuis en bij de Milieudienst IJmond.
Algemene informatie
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00
en 17.00 uur bij de Milieudienst IJmond.
Bezoekadres: Wijckermolen 2, Beverwijk.
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Vastgesteld bestemmingsplan
‘Wijk aan Zeeërweg-Motorhuis’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 14
juli 2011 het bestemmingsplan ‘Wijk aan ZeeërwegMotorhuis’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft hieraan voorafgaand
vanaf 6 mei 2011, gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen
zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan ‘Wijk aan ZeeërwegMotorhuis’ heeft betrekking op twee terreinen aan
weerszijden van de Wijk aan Zeeërweg ter hoogte van
de gesloopte panden van garagebedrijf het Motorhuis.
Het plangebied wordt aan de westzijde grofweg
begrensd door de Warmenhovenstraat, aan de oostzijde door de Houtmanstraat, die overgaat in de Van
Linschotenstraat aan de noordkant van de Wijk aan
Zeeërweg. Aan de noordzijde wordt het plangebied
begrensd door het bedrijfspand aan de Van Linschotenstraat nr. 14. In het plangebied zullen zorgwoningen
en reguliere woningen in de vorm van appartementen
worden gerealiseerd.
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening,
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Wijk aan
Zeeërweg-Motorhuis” voor een ieder met ingang
van 29 juli 2011 gedurende zes weken ter inzage. Het
vastgestelde bestemmingsplan en daarbij behorende
stukken zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag
tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en
op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
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IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identiﬁcatienummer
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0704WIJKAANZEEE1-R001.

w11.000484

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van
terinzagelegging beroep instellen bij de Raad van
State. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. Het
beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden
aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

w11.000486

Ontwerp vrijstelling/ontheffing
buitenplans
Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen is voornemens een vrijstelling/ontheffing op
grond van de Wro te verlenen voor:
BL-19-2008

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na aﬂoop van de genoemde
termijn van terinzagelegging. Het instellen van
beroep schorst de werking van het besluit niet.
Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld
kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening.
Indien binnen de termijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.
IJmuiden, 28 juli 2011
Burgemeester en wethouders van Velsen,
de secretaris, de burgemeester,

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 18 juli tot
en met 20 juli 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000478

w11.000479

w11.000480

w11.000481

w11.000482

w11.000483
Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien bij de centrale bibliotheek te

w11.000485

Velserduinweg 242 IJmuiden
het plaatsen van een erker aan
voorzijde woning (18/07/2011)
Terrasweg 57 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(18/07/2011)
Wijnoldy Danielslaan 23 SantpoortZuid
het kappen van een boom
(18/07/2011)
Bloemendaalsestraatweg 138
Santpoort-Zuid
verzoek wijzigen bestemming naar
detailhandel (18/07/2011)
Groeneweg 56 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(18/07/2011)
Oude Pontweg 122 Velsen-Zuid
Het veranderen van een woonwagen
(19/07/2011)

Dr. Kuyperlaan 33 Velsen-Zuid
het kappen van 2 bomen
(20/07/2011)
Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met
een uitbouw (20/07/2011)
Sparrenstraat 37 IJmuiden
plaatsen dakopbouw op woning
(20/07/2011)

Stelling 10 Velsen-Zuid
het legaliseren van een berging

De stukken welke betrekking hebben op het ontwerpbesluit liggen bij de afdeling Vergunningen en
Uitvoering (Dudokplein 1 te IJmuiden) gedurende zes
weken ter inzage van 29 juli t/m 8 september 2011.
Schriftelijke of mondelinge zienswijzen kunnen
gedurende 6 weken na de dag van publicatie worden
ingediend of kenbaar gemaakt bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende 6 weken na de dag van verzending van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met
inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is
ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben
de volgende besluiten genomen (de datum van
vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000361

w11.000365

w11.000379

w11.000397

Lagersstraat 44 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(21/07/2011)
Driehuizerkerkweg 130 0001
het oprichten van een berging
(19/07/2011)
Reijndersweg ong.,Velsen-Noord
het aanleggen van haakse parkeervakken (21/07/2011)
Valeriuslaan 12 Driehuis
het uitbreiden van een woonhuis
(21/07/2011)

Mededelingen

28 juli 2011
w11.000400

w11.000410

w11.000449
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Plein 1945 34 IJmuiden
het verbouwen van de entree
(21/07/2011)
Dokweg 27 B IJmuiden
het plaatsen van lichtreclame
(22/07/2011)
Gerstland 19 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
achtergevel (22/07/2011)

Ontwerpomgevingvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

Bekendmaking
Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij voornemens zijn om voor de
onderstaande aanvragen, een omgevingsvergunning
te verlenen:

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond
het volgende bekend.

i10.008150

Tapontheffing

Burgemeester heeft op grond van artikel 35 Dranken Horecawet (DHW) ontheffing verleend voor de
onderstaande dag en locatie:
i11.006254

HSW Rooswijk
Strandzesdaagse op 27 juli 2011
(22/07/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i 11.006230

Oud-Velsen Velsen-Zuid
ﬁlm foto-opnamen 8.09.2011
(22/07/2011).

Snuffelmarkt

De burgemeester heeft op grond van art. 5:22 APV van
de volgende vergunning verleend voor een snuffelmarkt:
i11.007100

i11.006696

Sporthal Zeewijk
Eenhoornstraat 2 IJmuiden
op 27 november 2011 van 09:00 uur
tot 15:00 uur (22/07/2011).
Sporthal IJmuiden-Oost
Tiberiusplein 6 IJmuiden op
30 oktober van 09.00 tot 15:00 uur
(19/07/2011).

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 APV
voor het innemen van een standplaats:
i11.006833

Dudokplein 16 IJmuiden
cultureel historische informatiemarkt t.b.v. de bibliotheek van Velsen
verse vis op zaterdag 29 oktober 2011
(19/07/ 2011).

W11.000438

Bloemdaalsestraatweg 98
Santpoort-Zuid
het oprichten/wijzigen van een
voormalig bedrijfspand in een
woning
Hofgeesterweg 2 Velserbroek
het slopen van bouwwerken, het
oprichten van een woning met
bijbehorende bouwwerken en het
kappen van bomen

De aanvragen om omgevingsvergunning hebben
betrekking op de volgende activiteiten: o.a.
het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken
van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan of een voorbereidingsbesluit,
het vellen van een houtopstand en het slopen van
bouwwerken. De aanvragen worden voorbereid met
de uitgebreide procedure en met toepassing van de
buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12
eerste lid sub a onder 3° Wabo.
De aanvragen, de ontwerpomgevingsvergunningen,
de ontwerpverklaringen van geen bedenkingen en de
overige bijbehorende stukken liggen met ingang van
29 juli tot 9 september 2011 voor een ieder ter inzage
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. Tevens
zijn deze stukken digitaal in te zien op de website
velsen.nl via het menu: meer nieuws/ inzage ontwerpbesluiten/ downloads ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke
zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning(en) als de ontwerpverklaring(en)
van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Velsen, afdeling Vergunningen en
Uitvoering, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). De zienswijzen
moet uw naam, adres en registratienummer bevatten,
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met het afdeling Vergunning en
Uitvoering, telefoon (0255) 567 200.

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de omgevingsvergunning Hofgeesterweg 2
te Velserbroek is genomen.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben
ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning Hofgeesteweg 2 te Velserbroek, een verzoek om
vaststelling van hogere waarden in het kader van de
Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op
wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van
hogere waarden Wet geluidhinder is gedelegeerd aan
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
Het dagelijks bestuur heeft de uitoefening van deze
bevoegdheid gemandateerd aan de directeur van de
Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond is van
plan een besluit hogere waarden Wet geluidhinder
te nemen ten behoeve van de omgevingsvergunning
Hofgeesterweg 2 te Velserbroek.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere
waarden ligt met ingang van 29 juli 2011 gedurende
zes weken, samen met de ontwerpomgevingsvergunning, ter inzage bij de receptie van het stadhuis,
Dudokplein 1 te IJmuiden op werkdagen van 09.00 tot
16.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Eveneens is een exemplaar van het ontwerpbesluit samen met de ontwerpomgevingsvergunning
in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein
te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden en bij Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te
Beverwijk op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940
AH Beverwijk, onder vermelding van “Ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder Hofgeesterweg 2
te Velserbroek”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst
IJmond, telefoonnummer (0251) 263 863.

