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Tweede Kamerverkiezingen 
woensdag 12 september 2012

Stemmen, wat moet u weten?
Op 12 september  2012 zijn de 
verkiezingen van de leden van 
de Tweede Kamer.  Als u gaat 
stemmen, moet u met een paar 
dingen rekening houden: wan-
neer u mag stemmen, de iden-
tifi catieplicht, de volmacht, de 
kiezerspas en waar u kunt stem-
men.

Wanneer mag u stemmen?
Om te mogen stemmen, moet u 
achttien jaar of ouder zijn, mag u 
niet uitgesloten zijn van het kies-
recht, moet u ingeschreven staan 
bij de gemeente en de Nederland-
se nationaliteit hebben. Wie aan 
deze voorwaarden voldoet, krijgt 
een stempas van de gemeente. Zon-
der stempas mag u niet stemmen. 
Heeft u geen stempas ontvangen? 
Neem dan contact op met Burger-
zaken van de gemeente Velsen via 
0255-567200 of 142555.
 
Identifi catieplicht
Als u gaat stemmen, wordt u ge-
vraagd om een legitimatie. Dat is 
verplicht. U moet kunnen laten 
zien dat u echt degene bent die mag 
stemmen. U kunt zich legitimeren 
met een geldig reisdocument zoals 
een Nederlands paspoort of iden-
titeitskaart, of met een geldig Ne-
derlands rijbewijs. Deze documen-
ten mogen maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn.

Een ander machtigen
U kunt ook een ander voor u laten 
stemmen. U kunt uw stempas aan 
iemand anders geven samen met 
een machtiging om voor u te stem-
men. Die persoon, de gemachtig-
de, moet wel in Velsen wonen en hij 
of zij moet een kopie van uw geldi-
ge identiteitsdocument kunnen la-
ten zien. Ook dan geldt dat dit docu-
ment maximaal 5 jaar verlopen mag 
zijn.

Stemmen in andere gemeente
U kunt in een andere gemeente 
stemmen dan de gemeente waar u 
staat ingeschreven. Dan moet u een 
kiezerspas aanvragen bij Burgerza-
ken van Velsen. Dat kan mondeling 
tot en met 07 september. Neem wél 
uw stempas mee. Die wordt dan om-
gezet in een kiezerspas, waarmee u 
in elke gemeente in Nederland kunt 
stemmen. Met vragen over een kie-
zerspas kunt u terecht bij Burgerza-
ken van Velsen via 0255-567200 of 
140255.

Waar kunt u stemmen?
U kunt met uw stempas overal bin-
nen de gemeente stemmen, dus ook 
in een stembureau naar eigen keu-
ze. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur 
’s avonds. Alle informatie staat op 
www.velsen.nl en op de achterkant 
van de kandidatenlijst.

Stadhuis ’s avonds open op 
landelijke verkiezingsdag
Het stadhuis is op woensdag 12 
september ’s avonds open, op 
de landelijke verkiezingsdag. 
Voor burgerzaken kunt u op af-
spraak tot 20.00 uur terecht. Op 
de avond van donderdag de 13e 
is het stadhuis dicht.  

Het stadhuis van Velsen is woens-
dag 12 september ’s avonds open, 
op de dag van de landelijke verkie-
zingen. U kunt dan tussen 18.00 en 
20.00 uur terecht bij het Klant Con-
tact Centrum (KCC) en Burgerza-
ken.

De afdeling Burgerzaken werkt op af-
spraak. Omdat het stadhuis gewoon-
lijk op woensdag dicht is, kunt u voor 
deze avond alleen telefonisch een af-
spraak maken via 0255-567200 of 
140255, en niet via de website van de 
gemeente. Op donderdag 13 septem-
ber is het stadhuis ’s avonds dicht.

Het stembureau – in de hal van het 
stadhuis – is tot 21.00 uur open. Kie-
zers met een geldig legitimatiebe-
wijs en een stempas of kiezerspas 
kunnen daar stemmen. Zie ook el-
ders in deze krant.

Zondag 9 september 2012

Open Monumentendag
‘Groen van Toen’ is het thema van 
de landelijke Open Monumenten-
dag, op zondag 9 september. Niet 
alleen stenen monumenten zijn 
belangrijk, ‘groen’ is dat ook. Ga 
op zoek naar verrassende combi-
naties van natuur en cultuur!  

Op zondag 9 september is de landelij-
ke Open Monumentendag 2012 met 
als thema ‘Groen van Toen’. Centraal 
staan de rol, het belang en de beteke-
nis van het groen bij monumenten. 
Niet alleen monumentale gebouwen 
zijn belangrijk, maar ook de omge-
ving daarvan. Tuinen en parken bij 
buitenplaatsen en kastelen bijvoor-
beeld, zoals Beeckestijn, Velserbeek 
en Duin en Kruidberg. Ook het groen 
van begraafplaatsen heeft betekenis. 
De boompartijen en de slingerpaden 
van De Biezen en Westerveld zijn zo 
aangelegd dat ze rust uitstralen en 
stof tot nadenken geven. 

Daarnaast krijgt ook onbekender 
historisch groen aandacht, zoals res-
tanten van verdwenen buitenplaat-
sen of een oude dijk. Door het the-
ma ‘Groen van Toen’ kunnen bezoe-
kers mooie combinaties van natuur 
en cultuur beleven. 

Op verschillende locaties worden 
speciale activiteiten voor publiek ge-
organiseerd. Alle informatie staat in 
de brochure ‘Groen van Toen’, gratis 
af te halen bij boekhandel Bredero in 
Santpoort-Noord, boekhandel Eras-
mus, het stadhuis in IJmuiden en 
de bibliotheken in IJmuiden en Vel-
serbroek. Meer informatie op www.
openmonumentendag.nl.
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Groen van Toen
Rondgang langs historisch groen

Zondag 9 september 2012

Openstellingen tijdens 
Open Monumentendag
Beeckestijn, Rijksweg 136, Vel-
sen-Zuid: Open van 11.00-16.00 
uur. Podium voor Tuin en Land-
schapsCultuur. Maquette-
tentoonstelling ‘Het grootse ver-
kleind’ en tentoonstelling ‘De lo-
gica van het landschap’.

Velserbeek, Velserbeek 1, Vel-
sen-Zuid: Rondleidingen door het 
park om 11.00 en 14.00 uur, start-
punt bij het hoofdgebouw.

Duin en Kruidberg, Duin- en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort-
Noord: Rondleidingen door het 
park om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
Tussen 12.00 en 15.00 uur kunt u 
voor € 25,00 een speciale twee-
gangenlunch gebruiken. 

Kennemergaarde, Duin- en 
Kruidbergerweg 51-73, Sant-
poort-Noord: Open van 11.00-
16.00 uur. Speurtocht door het 
park, info over fl ora en fauna door 
o.a. Vogelwerkgroep Zuid-Kenne-
merland en Paddenwerkgroep.

Begraafplaats De Biezen, 
Kweekerslaan 21, Santpoort-
Noord: Rondleidingen over de be-
graafplaats om 12.00 en 14.00 uur.

Begraafplaats Westerveld, 
Duin- en Kruidbergerweg 2, Drie-
huis: Open van 09.00-17.00 uur. 
Bij het Petit Café is een platte-
grond met een wandeling over de 
begraafplaats te krijgen.
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1 september    Kunstmarkt Plein 1945, IJmuiden
7, 8 en 9 september Santpoort Jazz Santpoort-Noord
8 september    Rabobank Pierloop IJmuiden

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

Evenementen in Velsen

Twee speelplekken Oud-IJmuiden

Buurtkinderen welkom
Een veld met kunstgras en doeltjes, 
en een natuurlijke speelplek voor 
kleinere kinderen – vanaf woensdag 
12 september kan er in de Carolina-
straat / hoek Bloemstraat in Oud-
IJmuiden volop gespeeld worden. 
De kinderen uit de buurt zijn van 
harte welkom op de opening tussen 
14.00 en 16.00 uur.

De kleinere kinderen – het liefst ver-
kleed als piraat of matroos – kunnen 
van alles doen. Ze kunnen zich laten 
schminken, springen op een luchtkus-
sen of een boot knutselen. Ze krijgen 
iets te drinken met wat lekkers erbij.
Jongens en meisjes uit groep 6, 7 of 8 

van De Vuurtoren en De Klipper kun-
nen meedoen aan een voetbaltoernooi-
tje. Aanmelden bij de gymleraar van De 
Vuurtoren, de heer Koos de Koning, of 
bij mevrouw Daniëlla van Delft van de 
Brulboei. Een speler van Telstar doet 
rond 14.30 uur de aftrap. Ook het colle-
ge van Velsen is vertegenwoordigd.

De opening wordt georganiseerd door 
de woningcorporaties AWV Eigen 
Haard en Woningbedrijf Velsen, Stich-
ting Welzijn Velsen en de Gemeente 
Velsen. In verband met de festiviteiten 
wordt een deel van de Bloemstraat tus-
sen 12.00 en 17.00 uur afgesloten voor 
verkeer. 

Toch een flinke opkomst tijdens het Havenfestival op 25 en 26 augustus, on-
danks het regenachtige weer. Op de Trawlerkade worden flinke bellen gebla-
zen. (foto: Miriam Hofman)

Verkeershinder tijdens 
Rabobank Pierloop 2012
Op zaterdag 8 september 2012 
staat Velsen weer in het teken 
van de Pierloop. Zoals gebruike-
lijk heeft deze feestelijke loop flin-
ke consequenties voor het verkeer 
dat van noord naar zuid in IJmui-
den wil en andersom. Hieronder de 
belangrijkste gegevens. Meer infor-
matie op www.pierloop.nl en in de 
speciale Pierloopbijlage in de Jut-
ter/Hofgeest. 

De tweede zaterdag van september is 
traditioneel de dag van de Pierloop. 
Dit jaar is de 22ste editie. Honder-
den enthousiastelingen – jong en oud, 
mannen en vrouwen, particulieren en 
bedrijventeams – lopen van de start in 
de Briniostraat in een grote lus naar 
de finish in de Lange Nieuwstraat. Er 
zijn veel mensen op de been – niet al-
leen lopers, maar ook publiek en men-
sen van de organisatie. 

Het verkeer dat van de noord- naar de 
zuidkant van IJmuiden gaat (en an-
dersom) moet rekening houden met 
flinke stremmingen. Dat geldt vooral 
voor hen die tussen 14.00 en 16.30 uur 
de lijn Kromhoutstraat-Dokweg-Ha-
venkade-Marconistraat-Moerberg-
plantsoen-Lange Nieuwstraat krui-
sen. En voor hen die rond 15.10 uur 
in de buurt zijn van de Waterloolaan-
Zeeweg-Heerenduinweg; zij moeten 
rekening houden met ongeveer 15 tot 
20 minuten stilstaand verkeer. Ver-
keersregelaars doen hun best om de 
veiligheid te bewaken van lopers, toe-
schouwers en verkeerdeelnemers. 

Voor een goed overzicht van de route 
is het handig om te kijken in de plaat-
selijke dag- en weekbladen of op www.
pierloop.nl. Het beste is het om tus-
sen 14.00 en 16.30 uur weg te blijven 
met de auto uit de zuidelijke helft van 
IJmuiden, incl. de Lange Nieuwstraat.

Tijdelijk oponthoud
Een aantal noord-zuidverbindin-
gen is ’s middags afgesloten, waaron-
der de Grahamstraat en Velserduin-
weg. Op een aantal plaatsen kunt u ge-

durende een groot deel van de middag 
in IJmuiden wel van noord naar zuid 
en andersom. Er ontstaat alleen op-
onthoud op het moment dat de lopers 
langs dit deel van het parcours komen:

• Dokweg (15.45-16.20 uur ter hoogte 
van de Raafstraat)

• Havenkade-Linnaeusstraat-Ori-
onweg (15.45-16.20 uur). Let op: 
de Havenkade tussen Orionweg en 
Dokweg is afgesloten van ca. 14.30 
– 16.30 uur! 

• Snelliusstraat (15.20-16.30 u. ter 
hoogte van de Marconistraat)

• IJsselstraat (15.20-16.30 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat) 

• Scheldestraat (15.20-16.40 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Vechtstraat (15.20-16.40 u. ter 
hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Marktplein west (15.25-16.45 u. 
ter hoogte van het fietspad Lange 
Nieuwstraat)

• Plein 1945-Zoutmanstraat (nage-
noeg geen oponthoud)

• Willebrordstraat-De Noostraat 
(tijdens de start tussen 14.55 en 
15.10 u.)

• Kanaaldijk-Pontplein (tijdens de 
start tussen 14.55 en 15.10 u.)

Alle maatregelen zijn onder voorbe-
houd van onvoorziene omstandighe-
den. Meer informatie: www.pierloop.
nl
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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, ondernemer-
sloket, 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 be-
kend dat zij in de periode van 18 
augustus 2012 tot en met 24 au-
gustus 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrek-
king hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stede-
lijk Schoon Velsen. Voor meer in-
formatie over welstand: 0255-
567424.

w12.000383 Watervlietstraat 1 
Velsen-Noord, kozijnwijziging voor-
gevel (21/08/2012), w12.000384 
Vinkenbaan 19 Santpoort-Zuid, 
kappen twee bomen (22/08/2012), 
w12.000385 Planetenweg 271 
IJmuiden, kappen zeventig bomen 
(22/08/2012), w12.000386 Hoofd-
straat 262 Santpoort-Noord, plaat-
sen verkoopbord (24/08/2012), 
w12.000387 Santpoortse Dreef 
166 Santpoort-Noord, doorbre-
ken dragende muur (24/08/2012), 
w12.000388 Lindenstraat 37 
IJmuiden, plaatsen dakopbouw 
(24/08/2012), w12.000389 Olieweg 
1c Velsen-Noord, melding brandvei-
lig gebruik (27/08/2012)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht 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 bestuursor-
gaan dat het besluit heeft geno-
men (college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen of Burge-
meester 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 geval-
len kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Recht-
bank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, 
indien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. Burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben de vol-
gende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is 
tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
w12.000312 Bickerlaan 12 Sant-
poort-Noord, kappen boom 
(22/08/2012), w12.000316 Burg 
Enschedelaan 36 Santpoort-
Noord, kappen boom (22/08/2012), 
w12.000317 Kennemerlaan 29 
IJmuiden, wijzigen detailhandels-
doeleinden naar winkelondersteu-
nende daghoreca (22/08/2012), 
w12.000325 Industriestraat 16 

IJmuiden, plaatsen tussenvloer 
(23/08/2012), w12.000327 Sluis-
plein ong. IJmuiden en Reynders-
weg ong. Velsen-Noord, plaatsen 
2 informatieborden (23/08/2012), 
w12.000331 Canopusplein 1 IJmui-
den, aanpassing dak magazijn-
gedeelte t.b.v. nieuwe papierpers 
(24/08/2012)

Exploitatievergunning openbare 
inrichting
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:20 Algemene Plaatselijke 
Verordening de volgende vergunning 
verleend voor de exploitatie van een 
openbare inrichting:

i12.06888, Kennemerlaan 46 te 
IJmuiden winkelondersteunende 
laagdrempelige daghoreca zonder al-
coholverstrekking en terrasexploita-
tie (23/08/2012)

Mandaatregeling commissie Ste-
delijk Schoon 
Bekendmaking: Gelet op de korte be-
slistermijnen van aanvragen om om-
gevingsvergunning is voor een aan-
tal bouwwerken, o.a. dakkapellen, 
serres, groendragers en bergingen, 
de welstandsadvisering gemanda-
teerd aan de voorzitter van de Com-
missie Stedelijk Schoon. Deze bouw-
werken worden getoetst aan de daar-
voor vastgestelde criteria in de Wel-
standsnota. De mandaatregeling 
commissie Stedelijk Schoon ligt ter 
inzage gedurende zes weken na de-
ze publicatie bij het Bouwloket in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudok-
plein 1 te IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen voor het volgende per-
ceel:

Maasstraat 7, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
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 van 
Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien 
bij de receptie Publieke Dienstver-
lening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




