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Gemeente telefonisch
bereikbaar via 140255
De gemeente Velsen heeft een
nieuw verkort algemeen telefoonnummer: 140255. Dit nummer is gemakkelijk te onthouden. Het is een 6-cijferig telefoonnummer: 14 + het netnummer van de gemeente. Dus
140255 zonder extra nul of netnummer ervoor. Iedereen kan
het 6-cijferige telefoonnummer
140255 nu al bellen in plaats
van het oude telefoonnummer
0255-567200.

Koninklijke Erepenning
Harddraverij Vereniging
Op zondag 31 juli 2011 heeft het
bestuur van de Harddraverij
Vereniging Santpoort en omstreken de Koninklijke Erepenning ontvangen uit handen van
burgemeester Weerwind. De
uitreiking vond plaats in op het
terrein van de Ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan in
Santpoort-Zuid. De Koninklijke Erepenning is toegekend ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Harddraverij Vereniging.
Op 1 augustus 1752 werd in Santpoort de eerste kortebaandraverij gereden. Alle achtereenvolgende
jaren na 1752 werd er in Santpoort
steeds een draverij georganiseerd.
In 1936 werd officieel de harddraverijvereniging opgericht.
Door de jaren heen groeide de kor-

tebaandraverij in Santpoort uit tot
een volksvermaak. Inmiddels is het
feest uitgegroeid tot een dorpsfeest
met een regionale uitstraling en met
veel vertier. Een 40-tal evenementen, waarbij nog steeds het paard
centraal staat, kenmerkt het jaarlijkse dorpsfeest. Ringsteken, een
concours hippique, een rijtuigendag, gymkana en een pony- en paardenkeuring zijn vaste elementen tijdens het feest.
Daarnaast zijn door de jaren heen
tal van andere evenementen aan het
dorpsfeest toegevoegd, zoals een
wielerronde, hardloopwedstrijden,
een koffieconcert, een agrarische
dag en natuurlijk ook de nodige ludieke en nostalgische evenementen
voor alle leeftijdscategorieën. Duizenden bezoekers komen al jaren op
de verschillende evenementen af.
(foto: Reinder Weidijk)

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 30 juli t/m zaterdag 6 augustus: Dorpsfeest Santpoort
• Zaterdag 6 augustus: Dance Valley
• Zondag 7 augustus: Openstelling Bunkermuseum IJmuiden
• Zaterdag 13 augustus: Dutch Valley Festival
• Zondag 14 augustus: Braderie Kennemerboulevard
• Zaterdag 27 en zondag 28 augustus: Havenfestival IJmuiden
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Waarom 140255?
140255 (14+ het netnummer 0255)
is gemakkelijk te onthouden. Het
is de bedoeling dat alle gemeenten
in Nederland straks eenzelfde telefoonnummer hebben: In Amsterdam is dat bijvoorbeeld via 14020,
in Den Haag via 14070 en in Velsen
dus nu via 140255. Dit is een stap
naar een betere dienstverlening
van de gemeente.
Hoe bel ik 140255?
Het is een 6-cijferig telefoonnummer zonder extra nul of netnummer
ervoor. Dit geldt ook wanneer u mobiel belt.
Waarvoor kan ik 140255 bellen?
Voor al uw vragen aan de gemeente Velsen kunt u bellen met 140255.
Als u een paspoort nodig heeft, een
vergunning of een uitkering wilt
aanvragen, iets wilt melden aan de

gemeente of een medewerker wilt
spreken.
Op welke tijden is 140255
bereikbaar?
Het
nieuwe
telefoonnummer
140255 is 5 dagen per week bereikbaar, van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Ik bel met 140255.
Wie krijg ik dan aan de telefoon?
Als u belt met 140255, dan krijgt
u een medewerker van het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente Velsen aan de lijn. Zij beantwoorden in principe alle vragen
en registreren uw melding, zodat u
niet meer hoeft te worden doorverbonden. Maar als het nodig is, dan
verbindt het KCC u gewoon door
met de juiste persoon.
Welke telefoonnummers
vervangt 140255?
Het 140255 nummer vervangt in
principe alle telefoonnummers van
de gemeente Velsen. Er is één telefoonnummer dat niet door 140255
vervangen wordt: die van Zwembad De Heerenduinen. Dit nummer
blijft 0255-531888.
Meer informatie
Kijk op www.velsen.nl voor meer
informatie over het nieuwe verkorte algemeen telefoonnummer:
140255.

Verkeer en veiligheid
Dance en Dutch Valley
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.

zoveel 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

U kunt de berichtgeving nalezen op:
www.velsen.nl
www.dancevalley.com
www.dutchvalleyfestival.nl
www.spaarnwoude.nl.
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Goed idee voor uw wijk?
Organiseer met of voor oudere buurtbewoners een klussendag, samen met buurtgenoten
uw straat op fleuren of samen
een voorstelling of kunstwerk
maken: dit kan op zaterdag 24
september tijdens Burendag,
maar ook op alle andere dagen
van het jaar, is het mogelijk om
plannen uit te voeren om uw
straat, buurt of wijk nog leuker
te maken dan die al is. Dit kan
met financiële steun van de gemeente Velsen.
Op zaterdag 24 september is het
weer Burendag. Deze dag wordt
sinds 2006 georganiseerd door het
Oranjefonds. De gemeente ondersteunt dit initiatief waarbij verschillende en inspirerende activiteiten georganiseerd worden vanuit de burgers zelf. Het Oranjefonds
biedt de mogelijkheid voor een financiële bijdrage van maximaal €
500,-per buurt voor een activiteit
op die dag. Kijk voor suggesties,
ideeën en de voorwaarden op www.
burendag.nl

Santpoort-Noord. Er wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden met
de verdeling over de verschillende
wijken en de originaliteit van ideeen. Uitgesloten zijn kosten voor
eten en drinken, honoraria van artiesten, workshopleiders en andere betaalde krachten. Kijk voor de
spelregels op www.velsen.nl.
Heeft u een goed plan of idee?
Download het aanvraagformulier
van de website; www. velsen.nl/de
gemeente/wijken. Of neem contact op met de wijkbeheerder van
uw wijk. Als u iets wilt organiseren
op Burendag op 24 september en u
heeft hierbij de steun nodig van de
gemeente, stuur dan het aanvraagformulier in voor 1 september aanstaande naar de gemeente Velsen.

Toezicht en handhaving
asbest naar Milieudienst
Toezicht op het slopen en vervoer van asbest, de opslag en
verwerking hiervan: deze taken worden met ingang van 1 juli
2011 uitgevoerd door de Milieudienst IJmond.
Vanuit de rijksoverheid (inspectie
Milieu & Infrastructuur) is duidelijk
geworden dat de toezicht en handhaving op asbest versnippert plaatsvindt en onvoldoende wordt uitgevoerd. De gemeente Velsen heeft
daarom besloten om de toezicht en
handhaving van de aangevraagde
vergunningen en meldingen onder te
brengen bij de Milieudienst IJmond.
Asbest werd tot 1980 veel gebruikt
bij de bouw van huizen. Sinds 2005
is het (her)gebruik van asbest helemaal verboden. Met een goede reden: het inademen van asbestvezels

is schadelijk voor uw gezondheid. U
mag asbest nooit verwijderen zonder dat u daarvoor een melding heeft
gedaan of een omgevingsvergunning voor heeft ontvangen. Deze zaken vraagt u nog steeds aan bij de gemeente Velsen.
Heeft u inhoudelijke vragen over
het verwijderen van asbest, de omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen, dan kunt u een
afspraak maken met één van de
vakspecialisten van de afdeling Vergunningen & Uitvoering via 140255.
Vermoed u dat er ergens zonder vergunning asbest verwijderd wordt of dat er asbest is gedumpt, dan kunt u daarvan melding maken bij de Milieudienst
IJmond via info@milieudienst
ijmond.nl of 0251-263863.

Defecte lichtmast melden
Merkt u dat er een lichtmast
knippert of helemaal niet
brandt, dan is het vanaf nu mogelijk om dit via internet te melden.

De gemeente Velsen heeft voor 2011
hiervoor een bedrag gereserveerd
van € 70.000. Op initiatief van
wijkbewoners is hiervan dit jaar al
€ 42.000 besteed aan onder andere
een watertappunt in Velsen-Noord,
een eigen plek voor jongeren in Velserbroek en de aanpassing van een
speelplek aan de Crijnsenstraat in

Wilt u een defecte lichtmast elektronisch doorgeven, ga dan naar
www.velsen.nl > “Direct naar” >
“Melding Openbare Ruimte”. Bij het
invullen van het elektronisch mel-

dingsformulier zijn behalve de verplichte velden, nog twee gegevens
erg belangrijk: uw eigen e-mailadres
en het nummer van de defecte lichtmast. Dit nummer bevindt zich halverwege de lichtmast.
Bent u niet in de gelegenheid om een
elektronische melding te doen, dan
kunt u ons Klantencontactcentrum
ook telefonisch bereiken via 140255.
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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
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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.

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.

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
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
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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).
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.

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
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Op werk-dagen 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.

Telefonisch spreekuur: (0255) 567 200
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
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.
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich
wenden tot wethouder Robert te Beest
- 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:

- 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.

- 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

- 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

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

Sociale Zaken

Voor vragen over:

Voor vragen over:

KCC/WMO-loket

Regeling Kunstcommissie 2011
Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij op 26 juli 2011 de Regeling Kunstcommissie 2011 hebben vastgesteld.
Deze regeling vervangt de Regeling Kunstcommissie
2003 en treedt in werking op 1 augustus 2011.
De Regeling Kunstcommissie 2011 ligt gedurende 6
weken bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
De regeling wordt ook gepubliceerd op de website van
de gemeente Velsen: www.Velsen.nl .

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.

Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden 2011 en de
Regeling Steunfractieleden
De gemeenteraad van Velsen heeft in de vergadering
van 14 juli 2011 besloten de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011
en de Regeling Steunfractieleden 2011 vast te stellen.
De besluiten treden in werking op de dag na officiële
bekendmaking en liggen voor iedereen kosteloos
ter inzage bij de afdeling Human Resources van de
gemeente Velsen.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 25 juli tot
en met 29 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: tel. (0255) 567 424.
w11.000487
Haringkade 1 IJmuiden
het verbouwen van de entree gevel en
ontvangstruimte en het realiseren
van een opslag voor formaline
(25/07/2011)
w11.000500
Reyndersweg 3 Velsen-Noord
plaatsing terrasschermen strand-
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w11.000499

w11.000498

w11.000496

w11.000495

w11.000494

w11.000493

w11.000492

w11.000491

w11.000490

w11.000489

w11.000488

w11.000502

w11.000501

w11.000509

w11.000508

w11.000507

w11.000506

w11.000505

w11.000513

w11.000511

paviljoen Hotzone (26/07/2011)
Voorplaats 8 Santpoort-Noord
aanbouw aan achtergevel en plaatsen
van een dakkapel (26/07/2011)
Engelmundusstraat 49 IJmuiden
het kappen van een boom
(26/07/2011)
Middeloolaan 12 Driehuis
het veranderen en vergroten van een
garage (26/07/2011)
Heerenduinweg 41 IJmuiden
uitbreiding basisschool CBS Het
Kompas-Oost (26/07/2011)
Konijnenberglaan 11 IJmuiden
het kappen van 3 bomen
(26/07/2011)
Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord
(rijksmonument) het plaatsen van
een buitentrap en het veranderen van
de indeling (26/07/2011)
Parlevinkerstraat 23 Velsen-Noord
aanpassing gevel en toevoeging
brandcompartimenten en sloopvergunning voor eventueel te
verwijderen asbest (26/07/2011)
Dr. Kuyperlaan 40 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
voorgevel (26/07/2011)
Tjalk 8 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(26/07/2011)
Schoener 13 Velserbroek
het wijzigen van de bestemming van
een bijgebouw (praktijk aan huis)
(26/07/2011)
Rijksweg 136 Velsen-Zuid (rijksmonument)
het kappen van 3 esdoorns
(26/07/2011)
Santpoortse Dreef 1 Santpoort-Noord
tijdelijke huisvesting Dorpshuis het
Terras (uitgebreide procedure)
(27/07/2011)
Santpoortse Dreef 1 Santpoort-Noord
tijdelijke huisvesting Dorpshuis
het Terras (geen procedure van
toepassing) (27/07/2011)
Hagelingerweg 183 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(28/07/2011)
Rusburglaan 7 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van de
2e verdieping van een woning
(28/07/2011)
Velserduinweg 292 A IJmuiden
het wijzigen van de bestemming
(28/07/2011)
Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid
het oprichten van 3 woningen, het
slopen van het hoofdgebouw en het
kappen van 9 bomen (28/07/2011)
Wijnoldy Danielslaan 54 SantpoortZuid
plaatsen van een dakkapel voorgevel
(28/07/2011)
Rijksweg 82 Velsen-Zuid
het kappen van een boom
(29/07/2011)
Liniepad 51 Velserbroek
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w11.000510

het plaatsen van een berging
(29/07/2011)
Wijkerstraatweg 178-184 VelsenNoord
verbouwen pand met horecabestemming tot woongebouw voor
11 appartementen (29/07/2011)

w11.000416

w11.000417

w11.000419

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):

w11.000420

w11.000426

w11.000428

w11.000429

w11.000433

w11.000434
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
i10.006576

i10.006994

w11.000197

w11.000198

w11.000359

w11.000399

w11.000402

w11.000404

w11.000406

w11.000408

w11.000415

Rijksweg ong. Velserbroek
het oprichten van een woning
(22/07/2011)
Hofgeesterweg ong.
het oprichten van een bijgebouw
(22/07/2011)
Rijksweg 130 Velsen-Zuid
renovatie Koetshuis Zuid / Beeckestijn
(29/07/2011)
Rijksweg 136 Velsen-Zuid
renovatie Koetshuis Noord /
Beeckestijn (29/07/2011)
P.C. Hooftlaan 44 Driehuis
het oprichten van een bijgebouw
(26/07/2011)
Verloren van Themaatlaan 2, VelsenZuid
het kappen van 1 boom (26/07/2011)
Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het kappen van een 1 ceder
(27/07/2011)
Wüstelaan 99B Santpoort-Noord
het kappen van 2 beuken
(28/07/2011)
Da Costalaan 3 Driehuis
het vergroten van een woning met
een achter aanbouw (29/07/2011)
Kennemerboulevard 322 IJmuiden
het veranderen van een horecagelegenheid (27/07/2011)
Litslaan 21 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(29/07/2011)
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Stationsweg 75 Velsen Zuid
het verhogen van een berging
(27/07/2011)
Wijnoldy Danielslaan 36 SantpoortZuid
het kappen van een boom
(28/07/2011)
2 x Hoofdtraat ong., Duin en
Kruidbergerweg ong. Velserender
laan ong. Santpoort
het tijdelijk wijzigen van het gebruik
van enkele weilanden t.b.v. dorpsfeest
Santpoort (27/07/2011)
Industriestraat 18 IJmuiden
het verwijderen van diverse
asbesthoudende materialen
(26/07/2011)
Overbildtweg 13 Santpoort-Noord
het kappen van een boom en een
ligusterhaag (02/08/2011)
Fregat 59 Velserbroek
het plaatsen van een dakopbouw
(01/08/2011)
Ans Rosendahstraat ong. Velserbroek
t.h.v. nr. 21
het kappen van 1 boom
(01/08/2011)
Kluut ong Velserbroek (bij speelplek)
het kappen van 1 boom
(02/08/2011)
Ir. Krijgerstraat ong. Velsen-Noord
t.o. nr. 7
het kappen van een boom
(02/08/2011)
Trompstraat 97 IJmuiden
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw
(25/07/2011)
Johan Maurits v Nassaulaan 37
Santpoort-Noord
Het kappen van twee bomen
(02/08/2011)
Curaçaostraat 22 Santpoort-Noord
het kappen van 1 pruimenboom
(28/07/2011)
J.T. Cremerlaan 12 Santpoort Noord
het plaatsen van een dakkapel op
de voorgevel (27/07/2011)
Hageveldtlaan 16 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(02/08/2011)
Minister van Houtenlaan 16, VelsenZuid
het kappen van een boom
(02/08/2011)
Brederoodseweg 31 Santpoort Zuid
het kappen van 1 boom
(02/08/2011)
Kieftendellaan 2 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(02/08/2011)
Jacob Catslaan 7, Driehuis
het plaatsen dakkapel aan de voorzijde (28/07/2011)

Evenementen

Burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV de
volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:

Mededelingen
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Terrein Velsen Valley Spaarnwoude
Dance Valleyfestival op 6 augustus
2011, (01/08/2011).
Landgoed Beeckestijn Velsen Zuid
Maison en France op 18 september
2011, (02/08/2011).

Drank en Horeca

Aanwezigheidsvergunning Kansspeelautomaten

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende
vergunning verleend:

Burgemeester heeft op grond van de Wet op de
Kansspelen ( Art. 30b) onderstaande vergunning
verleend:

i11.006259

i11.006259

13.15 tot 13.45 uur Fred Unlandt
op het koororgel.
Optreden La Rosa in de Stompe Toren, Kerkweg in Spaarnwoude. Aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.
Kuntsmarktconcert met gitarist Joost Zoeteman met basvirtuoos Taeke Stol. Stompe Toren,
Kerkplein in Spaarndam. Aanvang 15.00 uur.

Zondag 7 augustus
Donderdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort: zie
programma in de krant van vorige week.
Knutselen
op
Zorgvrij,
Spaarnwoude. Van 13.00 tot
16.00 uur. Entree 2,50 euro.
John Beeren, eigenaar van
het twee Michelinsterren toprestaurant De Bokkedoorns in
Overveen opent om 17.00 uur op
de Grote Markt het vierdaagse
eetfestijn Haarlem Culinair.
Openluchttheater Caprera:
Film Slumdog Millionaire. Aanvang 21.30 uur. Entree 10 euro. Leeftijd 16+. Zie ook www.
openluchttheaterbloemendaal.
nl

Vrijdag 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort: zie
programma in de krant van vorige week.
Knutselen
op
Zorgvrij,
Spaarnwoude. Van 13.00 tot
16.00 uur. Entree 2,50 euro.

Zaterdag 6 augustus
Spaarndamse
Kunstmarkt
van 10.00 tot 17.00 uur met diverse
muzikale
optredens.
Marktmuziek van 10.30 tot 16.30
uur. Driekwartiersconcert om
15.00 uur.
Dorpsfeest Santpoort: zie
programma in de krant van vorige week.
Dance Valley van 11.00 tot
24.00 uur in Spaarnwoude.
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot
16.00 uur met expositie.
Lunchconcert in de Grote
of St. Bavokerk Haarlem. Van

Forteiland toegankelijk voor
publiek. Vertrek 11.00, 12.45 en
15.15 uur vanaf de Kop van de
Haven in IJmuiden. Vertrek vanaf het eiland om 113.15, 15.15 en
17.15 uur.
Kunstmaand in Engelmunduskerk Velsen-Zuid, van 13.00 tot
16.00 uur met expositie.
Dierenvliegers maken op
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Vanaf 7 jaar.
Open dag Haarlem Jamborette van 14.00 tot 17.00 uur. De ingang van het jamborette-terrein
bevindt zich in deelgebied Houtrak, Zuiderweg in Halfweg.

Maandag 8 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Dinsdag 9 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Woensdag 10 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.
Dierenvliegers maken op
Zorgvrij, Spaarnwoude. Van
13.00 tot 16.00 uur, 5 euro. Vanaf 7 jaar.

Donderdag 11 augustus
Knutselen op Zorgvrij, Spaarnwoude. Van 13.00 tot 16.00 uur.
Entree 2,50 euro.

Kennemerboulevard 330 IJmuiden
uitoefenen van een horecabedrijf
(26/07/2011).

Dance Valley
Velsen-Zuid - Organisator UDC
meldt op haar website dat de tickets voor Dance Valley bijna uitverkocht zijn. Het festival vindt
zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur
plaats in de Velsen Valley. Er
worden 50.000 bezoekers verwacht. Door de twee-voor-deprijs-van-één-actie kost een ticket dit jaar slechts 34,50 euro.
Zie ook www.dancevalley.nl.

Kennemerboulevard 330 IJmuiden
aanwezigheid van 1 kansspelautomaat, (26 /07/2011).

Fietser beschadigt auto
Santpoort-Noord - In de nacht
van zondag op maandag meldden twee personen bij de politie dat zij zojuist hadden gezien
dat een man op een fiets tegen
een auto was gebotst en weer
was doorgereden. De auto, die
geparkeerd stond aan de Nar-

cissenstraat, raakte hierbij beschadigd.
Van de fietser is bekend dat
het om een man gaat tussen
de 25 en 30 jaar op een donkere opoefiets. De politie verzoekt
de fietser zich te melden bij de
politie.

Dioxine-emissie Tata
Steel weer binnen norm
Velsen-Noord - Tata Steel in
IJmuiden is erin geslaagd om de
uitstoot van dioxine bij de sinterfabriek weer binnen de norm te
krijgen. Tussen 30 juni en 16 juli
zijn er vijf opeenvolgende metingen gedaan, waarbij de hoeveelheid dioxine in de uitstoot in alle gevallen binnen de norm van
0,4 ng/m3 bleef, zo blijkt uit de
onlangs bekend geworden resultaten.
In december 2010 heeft Tata Steel een verhoging van de
hoeveelheid dioxine geconstateerd en gemeld bij de instanties.
Van de Provincie Noord-Holland
heeft Tata Steel tot 2 augustus de
tijd gekregen om de uitstoot binnen de norm te brengen. ,,We
hebben alles in het werk gesteld om de uitstoot van dioxine terug te dringen en zijn blij
dat we daarin zijn geslaagd”, zo
stelt Hans van den Berg, directeur Manufacturing Iron & Steel
bij Tata Steel. ,,We hebben diverse aanpassingen in het bedrijfsproces doorgevoerd. Als spoedmaatregel is de herinzet van een
aantal stoffen tijdelijk gestaakt
en er zijn proeven gedaan, onder
andere met het toedienen van
ureum. Wat de precieze oorzaak
van de tijdelijke verhoging van de
hoeveelheid dioxine was, is nog
niet bekend. Nader onderzoek
moet dat uitwijzen. We gaan ons
nu richten op het vinden en implementeren van een structurele

oplossing voor het probleem. Tot
die oplossing er is, zal Tata Steel
zorgvuldig de vinger aan de pols
houden wat betreft de hoeveelheid dioxine in de uitstoot”, aldus
Van den Berg.
,,Het is van belang dat we een
duurzame oplossing vinden voor
het probleem”, zegt Van den
Berg. ,,Dan kunnen we namelijk
waardevolle reststoffen, die veel
ijzer, koolstof en kalk bevatten,
weer inzetten. Het alternatief is
namelijk dat je jaarlijks 200.000
ton aan waardevolle reststoffen
moet storten en in plaats daarvan
meer erts moet inzetten. En dat
staat haaks op het zo duurzaam
mogelijk produceren van staal.”
Tata Steel heeft de Provincie
Noord-Holland gevraagd om de
dwangsom, die vanaf 2 augustus van kracht is, in haar huidige vorm op te schorten totdat
een structurele oplossing is gevonden die solide resultaten oplevert. ,,De komende maanden
willen wij doorgaan met het doen
van proeven om de precieze oorzaak van de tijdelijke verhoging
te achterhalen en om vast te stellen wat de beste structurele oplossing is”, aldus Van den Berg.
,,In die periode wordt er op toegezien dat de emissie binnen de
norm blijft.
Het is echter niet uit te sluiten
dat in die fase de norm een keer
wordt overschreden. Mocht dat
gebeuren, dan zullen wij dat di-

rect corrigeren. Tata Steel vindt
dat er in dat geval geen dwangsom zou moeten worden opgelegd. De Provincie Noord-Holland heeft echter aangegeven de
dwangsom in haar huidige vorm
te handhaven. Tata Steel betreurt
dat in hoge mate en vindt het onterecht gezien alle inspanningen
die wij verrichten om een structurele oplossing te vinden. Dat
is dan ook de reden dat wij vandaag een verzoek indienen bij
de rechtbank om te vragen de
dwangsom op te schorten”, zo
stelt Van den Berg.
De tijdelijk verhoogde uitstoot
heeft nauwelijks bijgedragen aan
de hoeveelheid dioxine in het milieu. Die blijft ruim binnen de gestelde blootstellingnormen, zo
concludeert de Provincie NoordHolland op basis van een rapport
van het RIVM.
Tata Steel streeft ernaar om de
impact van de bedrijfsprocessen op het milieu te minimaliseren. De afgelopen decennia heeft
het bedrijf onder meer de hoeveelheid dioxine in de uitstoot
sterk weten te verminderen. De
komende jaren wordt fors geïnvesteerd in het verder terugdringen van onder meer dioxine in de
emissie.
Tussen 2012 en 2015 worden in
de sinterfabriek doekfilters geïnstalleerd, waardoor de dioxinewaarden naar verwachting verder omlaag gaan.

