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Uitspraak Hoge Raad geldt direct

ID-kaart voortaan gratis
Een Nederlandse identiteitskaart moet gratis zijn als hij
wordt gebruikt om te voldoen
aan de legitimatieplicht van
mensen die 14 jaar zijn of ouder – dit oordeel heeft de Hoge Raad op 9 september uitgesproken. Gemeenten mogen
er geen administratiekosten
meer voor rekenen (leges).
De uitspraak van de Hoge Raad
is per direct van kracht. Dit betekent dat u aan de balie van Burgerzaken geen administratiekosten
meer hoeft te betalen voor een Nederlandse identiteitskaart als hij
wordt gebruikt voor legitimatie
van mensen van 14 jaar en ouder.
Wie in de zes weken vóór de uitspraak, op of na 29 juli, al zo’n
identiteitskaart heeft aange-

vraagd kan bezwaar maken tegen
de betaalde kosten. De gemeente
Velsen stuurt al deze aanvragers
in de week van 12 september een
brief waarmee zij bezwaar kunnen maken. Wie daar gebruik van
maakt, krijgt de kosten terugbetaald.
Met ingang van 9 september 2011
geldt dat de gemeente alleen nog
administratiekosten
berekent
voor een identiteitskaart als reisdocument voor mensen die jonger
zijn dan 14; voor hen geldt namelijk geen legitimatieplicht.
Wie een nieuwe identiteitskaart
wil aanvragen, moet daarvoor een
afspraak maken met Burgerzaken via telefoonnummer 140255
(nieuw nummer) of 0255-567200
(oude nummer).

Vijf jaar JeugdSportPas
In Velsen wordt al vijf jaar de
brochure over de JeugdSportPas uitgereikt. Dit jaar kwam
wethouder Annette Baerveldt
de brochure brengen in groep 4
van Basisschool De Zandloper in
IJmuiden. Op 15 september is de
JeugdSportPas-dag.
Sinds 2007 worden er in Velsen elk
jaar duizenden brochures over de
JeugdSportPas uitgedeeld aan kinderen van groep 4 tot en met 8 van
de basisscholen. Er staat een enorm
aanbod aan sportlessen in. Bekende zoals atletiek en paardrijden, en

nieuwe zoals zumba en golfsurfen.
Voor een bedrag tussen de 6 en 13
euro krijgen ze vier kennismakingslessen van een uur. Op 15 september
is de jaarlijkse JeugdSportPasdag in
sporthal IJmuiden-Oost en het ernaast gelegen sportveld.
Meer informatie over de pas bij coordinator Jacintha Knijn, 0235260302 of via jknijn@sportsupport. Informatie over cursussen
of inschrijving via telefoonnummer 023-5251630 of via jspvelsen@
sportsupport.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Zaterdag 10 september 2011, drie uur ’s middags: wethouder Annette Baerveldt van de gemeente Velsen lost het startschot voor de 21ste Pierloop.
(foto: Reinder Weidijk)

Donderdag 6 oktober in Velsen-Noord

Wijkeroogplantsoen
wordt feestelijk geopend
Op donderdag 6 oktober wordt
het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord feestelijk geopend.
Wethouder Wim Westerman
gaat dat samen met leerlingen
van De Triangel doen.

Wim Westerman, wethouder Groen
en landschapsbeleid van de gemeente Velsen, zal samen met leerlingen
van Ontmoetingsschool De Triangel
het plantsoen op bijzondere wijze in
gebruik nemen.

In 2009 begonnen de werkzaamheden aan het plantsoen al – de groenstrook ten westen van de A22 in Velsen-Noord. De aanleg van het plantsoen liep vertraging op, onder andere omdat er leidingen in het gebied
lagen waarvan de eigenaar niet bekend was. Maar nu is het werk klaar
en wordt het tijd voor een feestelijke
opening.

Het park is vooral bedoeld voor inwoners van Velsen-Noord. Zij worden dan ook van harte uitgenodigd
om bij de opening aanwezig te zijn.
Het Wijkeroogplantsoen, dat grenst
aan het Wijkeroogpark aan de oostzijde van de snelweg, is onderdeel
van De Groene IJmond. Meer informatie hierover elders in deze Infopagina en op www.groeneijmond.nl

Ladies Night afgelast
De geplande Ladies Night in zwembad De Heerenduinen in IJmuiden

is afgelast. Er zijn niet genoeg aanmeldingen binnengekomen.

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 17 september: Nationaal Kitebuggy Kampioenschap 2011
• Zondag 18 september: Vrijwilligersontbijt IJmuiden
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.
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Evenementen 2012 voor
15 oktober aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen en
in de regio Kennemerland. Voor
goede coördinatie en voldoende
inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en politie) wil
de gemeente daar op tijd een overzicht van hebben: een evenementenkalender. Evenementen die
in 2012 gaan plaatsvinden moeten vóór 15 oktober worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen
Actueel staat hoe u dat kunt doen;
daar is ook het aanmeldingsformulier te downloaden. Dit kunt u
mailen naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft, kan het
formulier opvragen bij het Klant
Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer
140255.

Defensie oefent op sluizen
Van 19 september tot en met 5
oktober 2011 gaat de Koninklijke Landmacht oefenen op het
sluizencomplex in IJmuiden.
De opbouw begint de 19e, de oefening zelf begint een week later.
In IJmuiden wordt een logistieke
eenheid van ongeveer 125 man gelegerd, die tijdens de oefening 24
uur per dag, 7 dagen per week operationeel is. Er zijn ca. 15 vrachtau-

to’s op het terrein en een aantal zogenaamde verreikers. De centrale locatie bevindt zich op de Noordersluis, die alleen vanaf de noordzijde wordt benaderd.
De oefening in IJmuiden, die uit diverse trainingscenario’s bestaat, is
onderdeel van een grotere landelijke oefening, genaamd Falcon Autumn, waar enkele duizenden militairen aan meedoen. Meer informatie op www.defensie.nl.

Zaterdag 8 oktober Open Dag

Kom naar de Groene IJmond
Op zaterdag 8 oktober houdt De
Groene IJmond open dag. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er
allerlei sportieve en educatieve dingen te doen in het groene
gebied tussen Velsen-Noord en
Heemskerk.
Het gebied De Groene IJmond loopt
van de Lunettenzone in Heemskerk,
via de Beverwijkse parken De Duinen, Nieuw Westerhout, Vondelkwartier en Scheybeeck tot en met
het Wijkeroogplantsoen in VelsenNoord. Het gebied is grondig opgeknapt en toegankelijk gemaakt met
nieuwe fiets- en wandelpaden. Inwoners hebben nu een groengebied van formaat met allerlei recreatiemogelijkheden om de hoek.
Reden voor een feest. Onder het
motto ‘Beleef de natuur dichtbij’ is
iedereen van harte uitgenodigd op
de open dag.

Bezoekers die met het gebied komen kennismaken kunnen nieuwe plekken ontdekken of meedoen
aan allerlei activiteiten voor jong
en oud. Alle verenigingen in het gebied houden een open dag en er zijn
verschillende sportieve- en educatieve dingen te doen. Bezoek bijvoorbeeld de bijenvereniging, zie
een valkenier in actie, klim in de
aquabubble, doe een survival, leer
boogschieten of volg een excursie
met een gids van het Natuur-, Milieu- en Educatiecentrum of van
Landschap Noord-Holland. Het
programma staat op www.groeneijmond.nl
De dag wordt mogelijk gemaakt
door de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen. Zij hebben
er gezamenlijk voor gezorgd dat de
Groene IJmond er is gekomen.

Genieweg en Oostbroekerweg

Werk in Spaarnwoude
Eind september worden (delen van)
wegen in Spaarnwoude geasfalteerd.
Het gaat om de:
• Genieweg, Velsen-Zuid, gedeeltelijk vanaf kruising Oostbroekerweg – van 15 september tot en met
17 september
• Oostbroekerweg, Velsen-Zuid, gedeeltelijk ter hoogte van Spaarnwoude Resort – van 26 september
tot en met 4 oktober

Spaarnwoude Resort in Velsen-Zuid
is bereikbaar via de Oostbroekerweg
– via de oostkant naar de Genieweg
of via de westkant naar de Laaglandersluisweg.
Het Recreatieschap Spaarnwoude
doet er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Weersomstandigheden kunnen voor
vertraging van de werkzaamheden
zorgen.

Het Convenant Betaald Voetbal wordt ondertekend, vrijdag 9 september in
het Tata Steel Stadion. Op de foto van links naar rechts: Officier van Justitie
L.B. Haneveld, burgemeester van Velsen F.W.Weerwind, de algemeen directeur van Telstar P. de Waard en plaatsvervangend korpschef van Politie Kennemerland mevrouw E.W.H. Rutten-Teuben. (foto: Friso Huizinga)

Fotowedstrijd Dance en Dutch Valley

Winnaars verwenweekend
Bart Kuijer uit Haarlem en Naomi Vodegel uit Den Haag hebben
de hoofdprijs gewonnen dankzij hun foto op het ministrand
van IJmuiden aan Zee. Bart Kuijer heeft de prijs uit handen van
Maarten van Nigtevegt, general
manager van Holiday Inn IJmuiden Seaport Beach, in ontvangst
genomen.

dek IJmuiden aan Zee’. De prijs bestaat uit twee overnachtingen bij het
Holiday Inn, een lunch bij strandpaviljoen Zuidpier, een diner bij restaurant IJmuiden aan Zee en een combi-cursus blokarten/powerkiten bij
Kiteparadise ’t Coraaltje. Daarnaast
wonnen vijf bezoekers een tweede
prijs: twee vrijkaarten voor een bezoek aan het Forteiland.

Bezoekers van Dance Valley en Dutch Valley op 7 respectievelijk 11 augustus konden op de foto op het ministrand van IJmuiden aan Zee. In
een ‘fotobord’ konden ze zich in de
huid van een golfsurfer of badgast laten vereeuwigen. Wie daarna zijn foto op de toeristische website bekeek,
maakte kans op een weekend ‘Ont-

Het ministrand IJmuiden aan Zee
stond voor de derde keer op het evenemententerrein. Zo laat Velsen
zien dat er in de gemeente heel veel
te doen is, bijvoorbeeld op het brede
strand van IJmuiden aan Zee. De foto’s zijn nog te zien op www.toerismevelsen.nl onder Dance Valley en Dutch Valley. (foto: Gemeente Velsen)
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Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, 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 14 0255.
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. 14 0255.
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 14 0255,
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 14 0255
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: 14 0255
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 14 0255
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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Aanmelding evenementen 2012

aﬂeggen eed of belofte

In verband met planning en afstemming is het van
belang om in een vroeg stadium inzicht te hebben in
het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar
2012 een vergunning wordt aangevraagd.

PAUZE (van circa 21.45-22.00 uur)

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier
voor 15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te
melden bij de gemeente Velsen, bureau Vergunningen
en Uitvoering.
Het aanmeldingsformulier kunt u downloaden van
de website van de gemeente www.velsen.nl. Het
formulier is te vinden op de startpagina onder Velsen
actueel. U wordt verzocht het formulier digitaal op te
sturen naar evenementen@velsen.nl

Bespreekstuk

6

Besluitvorming

7
8
9
10
11
12
13

Raadsplein 22 september 2011
14
Donderdag 22 september 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein. De ingang
voor de vergadering is aan het Plein 1945.

15

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
16
Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 20.30 uur Stad van de Wind
Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 20.30 uur Oprichten 4 woningen aan de
Kweekerslaan, Santpoort-Noord
Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 20.30 uur Afzien van dividenduitkering
Zeehaven
Inspreken tijdens de carrousel:

Over alle agendapunten kan worden ingesproken
behalve over agendapunt 3.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
21 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffie,
tel. 0255 567 502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan
schriftelijk een reactie worden gegeven.
Indien deze tijdig is ingeleverd – dat kan via email:
griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.
Raadsvergadering - aanvang 21.00 uur
Raadzaal

Punt Onderwerp
1
Opening
2
Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners*
- vragenhalfuurtje raadsleden
3
Vaststellen:
- notulen raadsvergadering 14 juli 2011
- besluitenlijst raadsvergadering 14 juli 2011
4
Lijst van aan de raad gerichte brieven
5
Toelating van een raadslid (vacature VVD) en

Zienswijze raad op de herontwikkeling van
het Fort benoorden Spaarndam en het
bijbehorende munitiebos
Verordening ruimte- en inrichtingseisen
peuterspeelzalen Velsen
Projectopdracht nieuwbouw sporthal Zeewijk Nieuw Helmduin
Wijziging Reglement John van Dijkfonds
Wijziging gemeenschappelijke regeling
Milieudienst IJmond
Toewijzing zendtijd lokale publieke omroep
Gemeenschappelijke Regeling ReinUnie
begroting 2012 en jaarrekening 2010
Gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond
Zaanstreek begroting 2012 en rekening 2010
Uitgangspuntennotitie Millenniumgemeente
Velsen
Verklaring van geen bedenkingen voor oprichting
van twee kunstobjecten bij entrees appartementengebouwen Burg. Weertsplantsoen
nrs.49-141 en 153-213, Santpoort-Noord
Toelating van raadsleden (vacatures PvdA) en
aﬂeggen eed of belofte
Sluiting

aanmelden op raadsplein@velsen.nl

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 29 augustus
2011 tot en met 2 september 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.
w11.000576

w11.000577
w11.000581

w11.000580

w11.000579
* Agendapunt 2: raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’

19.30 – 20.00 uur - inwoners aan het woord
Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven
aan de raadsleden. Dit is niet bedoeld om in te spreken
over onderwerpen die op de agenda staan, maar om
andere actuele en/of dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden te brengen.
Aanmelden: telefonisch (0255-567 502) of via de
mail (griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de
woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.
Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd – dat
kan ook via de mail naar griffier@velsen.nl, – dan wordt
de reactie vóór de vergadering naar de raadsleden
doorgestuurd.
Het raadspleinboekje 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 Maanbastion. Ook kunt u de
agenda en onderliggende stukken bekijken via de
website www.velsen.nl
Tevens treft u op de website en bij de receptie evenals
de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, een
nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook
thuis ontvangen via de e-mail. U kunt zich hiervoor

w11.000578

w11.000584

w11.000583

w11.000582

w11.000586

L. Zocherplantsoen 15, Velserbroek
het plaatsen van een berging en
erfafscheiding (06/09/2011)
Hoek en Vaarthof 36 Santpoort-Zuid
het kappen van een eik (7/09/2011)
Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(08/09/2011)
Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
het vervangen van een erker
(08/09/2011)
Briniostraat 16, IJmuiden
uitbreiding schoolgebouw met
10 lokalen en algemene functies
(08/09/2011)
Roos en Beeklaan 37A Santpoort-Noord
het kappen van een eikenboom
(08/09/2011)
Hofgeesterweg 28 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(09/09/2011)
Marktplein 7 IJmuiden
het verwijderen en afvoeren van
asbest (09/09/2011)
Kennemerlaan 226 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel aan de
achtergevel (09/09/2011)
Krommeweid 16 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(12/09/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
– uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn
vergunning te verlenen voor ondergenoemde
activiteiten.
W11.000458

W11.000533

Vlietweg 20 Santpoort-Noord
het in gebruiknemen of gebruiken
van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid
Rijksweg 166 Velsen -Zuid
het in gebruiknemen of gebruiken
van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid

Mededelingen

15 september 2011
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De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunningen
liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering: van 16 september tot
28 oktober 2011.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen
of kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen
en Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum,
het ontwerp-besluit waarop de zienswijzen betrekking
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

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):

w11.000575

Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis
het verwijderen van diverse asbesthoudende materialen (07/09/2011)
Seinpostweg 19 IJmuiden
het vervangen van de gevelbekleding
(07/09/2011)

Evenementen

Het college van Burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

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

w11.000448

i11.001963

Verleende omgevingsvergunningen

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het (de)onderstaande besluit(en)
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.

w11.000573

w11.000456

w11.000485
w11.000525

w11.000528

Geleenstraat 19 IJmuiden
het plaatsen van een erfafscheiding
en het kappen van een boom
(07/09/2011)
Boelenstraat 1 IJmuiden
het plaatsen van een erfafscheiding
(08/09/2011)
Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord
uitbreiding woonhuis (07/09/2011)
Kanaalstraat 65 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(08/09/2011)
De Zeiler 64 Velserbroek
uitbreiding woonhuis aan voorzijde
met een berging (08/09/2011)

op het strand IJmuiden aan Zee,
nabij paviljoen Beach Inn, de Decibel
Beachtour, op 17 september 2011
(05/09/2011)

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:
i11.008990
ID-tv bij Pontplein in IJmuiden
tussen 19.00 tot 00.00, ﬁlm fotoopnamen, 21 september 2011
(09-09-2011)

sinds 1888

van 1930

WEKELIJKS THUIS IN:
AALSMEER
AALSMEERDERBRUG
AKERSLOOT
AMSTELHOEK
BAKKUM
BENNEBROEK BEVERWIJK CASTRICUM DE HOEF DE KWAKEL DRIEHUIS
DE RONDE VENEN
HAARLEM-NOORD
HAARLEM-ZUID
HEEMSKERK
HEEMSTEDE KUDELSTAART LIMMEN MIJDRECHT RIJSENHOUT SANTPOORTNOORD
SANTPOORT-ZUID
SPAARNDAM-NIEUW
SPAARNDAM-OUD
SPAARNWOUDE UITGEEST UITHOORN VELSEN-NOORD VELSEN-ZUID
VELSERBROEK VINKEVEEN WAVERVEEN WILNIS WIJK AAN ZEE IJMUIDEN

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

