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College biedt ontwerpbegroting 2012 aan
Het college heeft de ontwerpbe-
groting 2012 vastgesteld en de-
ze aan de gemeenteraad van Vel-
sen aangeboden. Ondanks dat 
het realiseren van een sluiten-
de begroting onder druk staat, is 
het college erin geslaagd de be-
groting sluitend te krijgen. Dat 
is het resultaat van de keuzes 
die het college heeft gemaakt. 
Keuzes die, zoals ook in de Voor-
jaarsnota 2011 al is geschreven, 
soms pijn doen maar die nood-
zakelijk zijn voor een duurzaam 
beleid op de terreinen waar de 
gemeente inzet moet en wil ple-
gen. Keuzes geïnspireerd door 
de Visie op Velsen 2025 en geba-
seerd op het beeld van de huidi-
ge samenleving en de positie van 
de gemeentelijke overheid daar-
in. In de ontwerpbegroting 2012 
legt het college het beleid voor 
de komende jaren neer: voor de 
periode 2012-2015.

De huidige maatschappij is geïndi-
vidualiseerd. Burgers maken eigen 
keuzes, kiezen hun eigen netwerken 
en vragen maatwerk van de over-
heid. Daarin past een overheid die 
de eigen verantwoordelijkheid van 
burgers stimuleert en hen onder-
steunt om binnen hun mogelijkhe-
den hun eigen kansen te creëren. De 
gemeente doet dit samen met maat-
schappelijke en culturele organisa-
ties. Waar de eigen mogelijkheden 
van burgers (tijdelijk) tekort schie-
ten, biedt de gemeente een stevig 
vangnet.

De economische crisis heeft de ko-
mende jaren gevolgen voor de eco-
nomie van Nederland. In het ver-
lengde hiervan zijn er verregaan-
de consequenties voor de financiële 
positie van overheden waaronder de 
gemeenten. Het college heeft zich 

met het oog op de nabije en iets ver-
dere toekomst beraden op de kern-
taken van de gemeente Velsen. Het 
college wil met de ontwerpbegro-
ting 2012 zichtbaar maken waar de 
gemeente Velsen voor staat: welke 
keuzes zijn er gemaakt, waar maakt 
de gemeente zich sterk voor, waarin 
stelt ze zich terughoudender op en 
welke rol ziet het college voor de ge-
meente op de verschillende beleids-
velden. Daarmee wordt het gemeen-
telijk beleid nog meer dan voorheen 
anticiperend.

Samenvattend kiest het college in 
de ontwerpbegroting 2012 voor de 
volgende speerpunten van beleid:

1. Faciliteren van en voorwaar-
den scheppen voor bestaande 
en nieuwe bedrijvigheid in het 
licht van de Visie op Velsen 2025 
‘Kennisrijk Werken in Velsen’. 
Met het oog op de Visie 2025 wil 
het college partijen verbinden 
om gezamenlijk vorm te geven 
aan de uitwerking van deze visie.

2. Het college zet in op de verster-
king van de eigen verantwoorde-
lijkheid van inwoners op het ge-
bied van werk en inkomen. 

3. Versterking van de zelfredzaam-
heid, eigen verantwoordelijkheid 
en eigen initiatieven van inwo-
ners. In dit kader wil het college 
actief burgerschap bevorderen. 
Waar de gemeente ondersteunt, 
ligt de nadruk op maatwerk en 
vraaggerichtheid.

4. Talentontwikkeling in het licht 
van kennisontwikkeling en per-
soonlijke ontplooiing, waarbij de 
gemeente hoofdzakelijk stimu-
lerend en verbindend optreedt.

5. Versterking van het cultureel on-
dernemerschap zodat kunst- en 
cultuurinstellingen minder af-
hankelijk zijn van gemeentelijke 
subsidies. Behoud van kunstedu-
catie voor inwoners tot 18 jaar 
door middel van subsidiëring. 

6. Borgen van de hoge sportpartici-
patie van de Velsense bevolking, 
behoud van het hoge kwaliteits-
niveau van sportvoorzieningen 
en integratie van sport- en spel-
mogelijkheden bij de inrichting 
van de openbare ruimte.

7. Matiging van de financiële inzet 
ten aanzien van het kwaliteitsni-
veau van de openbare ruimte. Be-
vorderen van participatie: inwo-
ners en maatschappelijke part-
ners dragen mede verantwoor-
delijkheid van een schone, hele, 
veilige en sociale openbare ruim-
te. 

8. Actief en regisserend inzetten 
op continue aandacht voor mi-
lieu en dan met name duurzaam-
heid en luchtkwaliteit, in nauwe 
samenwerking met de Milieu-
dienst IJmond. 

9. Als partner voor ontwikkelin-
gen inzetten op globalere be-
stemmingsplannen en globale-
re inrichtingsbepalingen: ruim-
te geven, letterlijk en figuurlijk, 
waar dat mogelijk is. Als onder-
deel van de Metropoolregio Am-
sterdam zoveel mogelijk inzetten 
op de metropolitane ontwikke-
ling van IJmuiden samen met de 
partners en in dit kader openen 
van de Velsense woningmarkt 
voor de gehele regio.

10. Vanuit de wettelijke zorgplicht 
regisserend inzetten op veilig-

heid, toezicht en handhaving en 
de samenwerking zoeken met in-
woners en partners bij het vorm-
geven daarvan. Veiligheid, toe-
zicht en handhaving worden, 
voor zover dat nog niet het geval 
is, onderdeel van alle beleidsvel-
den waarop de gemeente actief 
is.

11. Blijven werken vanuit de hoofd-
beginselen van de code goed 
openbaar bestuur: waaronder 
openheid en integriteit, partici-
patie, doelgerichtheid en doel-
matigheid.

De speerpunten realiseert het col-
lege zonder de gemeentelijke belas-
tingen te verhogen. De tarieven voor 
de lokale heffingen worden slechts 
gecorrigeerd voor de inflatie of kos-
tenstijging.

De ontwerpbegroting, waaronder 
de programma-indeling, ziet er an-
ders uit dan voorgaande jaren. Een 
raadswerkgroep heeft aan voor-
stellen gewerkt om het product 
‘programmabegroting’ te verbete-
ren. Het resultaat hiervan is terug 
te vinden in de ontwerpbegroting 
2012. Zo zijn er minder en overzich-
telijker programma’s dan voorheen. 
Beter en overzichtelijker dan voor-
heen wordt voor 2012 aangegeven 
wat het college wil bereiken, wat 
het daarvoor gaat doen en wat dat 
mag kosten. Het college is blij dat 
de begroting nu meer de sfeer van 
een toegankelijk beleidsdocument 
weergeeft.

Op 3 november 2011 wordt de ont-
werpbegroting 2012 om 19.30 uur 
in het stadhuis van Velsen te IJmui-
den behandeld door de gemeente-
raad. Daaraan voorafgaand vinden 
er diverse raadssessies plaats.

Levering gratis identiteitskaarten deels vertraagd
Nederlandse identiteitskaar-
ten zijn sinds kort gratis, 
waardoor er heel veel aanvra-
gen binnenkomen. De leveran-
cier kan daar niet aan voldoen. 
Daarom krijgen bepaalde aan-
vragen tot 11 oktober voor-
rang.

Op 9 september 2011 bepaalde de 
Hoge Raad dat gemeenten de Ne-
derlandse identiteitskaart voor 
mensen vanaf 13 jaar en 6 maan-
den gratis moeten leveren. Hier-
door is het aantal aanvragen sterk 
gestegen, waardoor de leveran-
cier in de problemen is gekomen. 

Het ministerie van BZK (Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksre-
laties) heeft daarom besloten dat 
de gemeenten voorrang mogen ge-
ven aan twee groepen aanvragers: 
mensen die nog geen identiteits-
kaart of paspoort hebben, en men-
sen van wie de kaart of het pas-

poort binnen twee maanden na 15 
september 2011 verloopt. Dat zijn 
aanvragen met ‘hoge prioriteit’. 
Aanvragen die niet aan deze eisen 
voldoen, worden tot 11 oktober 
even op de stapel gelegd. De datum 
van levering is op dit moment nog 
niet bekend.
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Canadezen in Velsen
Burgemeester Franc Weerwind (rechts) schudt de hand van Don Hulan, mi-
litair in actieve dienst in Canada. In het midden staat Bob Wigmore, WO II-
veteraan. In totaal 33 Canadezen bezochten Velsen en Overveen, donderdag 
15 september jl., op hun reis langs de Europese bevrijdingsroute van 1944 en 
1945. (foto: Reinder Weidijk)

Ontbijt voor vrijwilligers
Ongeveer 250 vrijwilligers werden zondag 18 september in het zonnetje ge-
zet als dank voor het vele werk dat zij in de gemeente doen. In Buurtcentrum 
De Brulboei hield wethouder Robert te Beest van Welzijn een korte loven-
de toespraak. Hij bedankte ook de organisatoren en de sponsors en schonk 
daarna een lekker bakje. (foto: Ko van Leeuwen)

Nieuwe fietsbrug over
Velsertunnel in de maak
In Velsen-Noord is een nieuwe 
fietsbrug in de maak, over de Vel-
sertunnel. Het dek van de brug 
werd in de nacht van 19 septem-
ber in drie delen geplaatst. 

In de Wijkermeerweg in Velsen-
Noord, over de Velsertunnel, is in 
de nacht van 19 op 20 september 
2011 een nieuwe fietsbrug geplaatst. 
De aannemer is na de zomervakan-
tie met de werkzaamheden begon-
nen. De sloten zijn inmiddels aange-
past en er is een begin gemaakt met 
de toe- en afrit voor fietsers. Na di-

verse voorbereidende werkzaamhe-
den is in de nacht van maandag 19 
september het brugdek in drie de-
len geplaatst. Daar was een 400-tons 
kraan voor nodig, die in de Velser-
tunnel stond. De tunnel werd tijdens 
het werk afgesloten.
In de komende weken worden de 
toe- en afrit gemaakt, het brugdek 
geasfalteerd en hek en leuningen 
geplaatst. De verwachting is dat de 
brug, die wordt geplaatst in opdracht 
van de gemeente Velsen, nog dit jaar 
in gebruik genomen kan worden. (fo-
to: Gemeente Velsen)

Vrijmarkt Velsen-Zuid
Op zaterdag 24 september is er vrij-
markt in Velsen-Zuid. Het aan-
tal verkoopplaatsen is beperkt. Dit 
heeft te maken met de vergunning 
van de gemeente, die stelt dat het 
dorp toegankelijk moet blijven voor 
de hulpdiensten. De verkopers moe-
ten uit Velsen-Zuid en -Oost afkom-

stig zijn om commerciële verkopers 
buiten de deur te houden. Een aan-
tal toezichthouders van de stichting 
Het Dorp Velsen gaat erop letten dat 
dit goed gaat en dat de rommel na af-
loop wordt opgeruimd. De vrijmarkt 
is van 09.30 tot 16.00 uur rondom de 
Engelmunduskerk.

JeugdSportPasdag Velsen
Mike Flanders van de gelijknamige dansschool in IJmuiden doet de ‘war-
ming up’ op de Jeugdsportpasdag. De dag was een succes; er kwamen 1.200 
kinderen op af. (foto: Ko van Leeuwen)
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester 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 ram-
penbestrijding, 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.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, 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, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den 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:

-  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

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 donderdag-
avond 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 bestemmings-
plan, 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 keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl

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).

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 huis-
houdelijk afval en grofvuil of vragen over straatreini-
ging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van ReinUnie, telefoon (0255) 566 166. 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 afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-
brengstation 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

Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 
Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere 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 offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

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 woning-

toewijzing 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 elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Ontwerpbestemmingsplan
‘LANGE NIEUWSTRAAT-NW’

Burgemeester en wethouders van Velsen zijn voor-
nemens de gemeenteraad voor te stellen een nieuw 
bestemmingsplan vast te stellen voor de locatie Lange 
Nieuwstraat noordwest te IJmuiden.

Het plangebied omvat onder andere de woningblok-
ken Lange Nieuwstraat 243 tot en met 399. Met het 
bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 
in het gebied 106 woningen en 500m2 commerciële 
ruimte te realiseren ter vervanging van de huidige 74 
woningen en 1120m2 commerciële ruimte. Krachtens 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afde-
ling 3.4, artikel 3.12 van de Algemene wet bestuurs-
recht, ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een 
ieder met ingang van 23 september 2011 gedurende 
zes weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrek-
king hebbende onderzoeken/rapportages 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 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het ontwerpbestemmings-
plan in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein 
16 te IJmuiden. Het bestemmingsplan is ook digitaal 
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identifi catienummer van het plan is NL.IMRO.0453.
BP0703LANGENIEUWS1-O001.

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmings-
plan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar ziens-
wijzen omtrent het ontwerp kenbaar maken. Indien u 
dit schriftelijk doet kunt u de zienswijzen richten aan 
de gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970AL, 
IJmuiden, onder vermelding van ‘zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Lange Nieuwstraat-NW’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken 
met de heer P. Blom (telefoon 0255-567 200).

IJmuiden, 22 september 2011

Hogere waarden Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben ten 
behoeve van het bestemmingsplan Lange Nieuw-
straat NW, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet geluidhinder inge-
diend bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarden 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
industrielawaai. De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van een hogere waarde is gedelegeerd aan 
het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond.
De directeur van de Milieudienst IJmond, gemanda-
teerd bevoegd namens genoemd dagelijks bestuur, 
maakt bekend dat er een ontwerpbesluit hogere waar-
den is genomen. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere 
waarde ligt met ingang van 23 september 2011 ge-
durende zes weken, samen met het ontwerpbestem-
mingsplan Lange Nieuwstraat - NW, ter inzage bij de 

balie van het raadhuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. De receptie is van maandag tot en met 
vrijdag geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is het ontwerpbesluit in te zien bij de centrale 
bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden en bij 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kan een 
ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen ken-
baar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt te worden bij de Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding 
van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling ho-
gere waarden bestemmingsplan Lange Nieuwstraat 
- NW te IJmuiden”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieu-
dienst IJmond, telefoonnummer 0251-263 863. 

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Zeeweg 226, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
Burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

VERKEERSMAATREGEL

Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:

Planetenweg 39, te IJmuiden

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge 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 elek-
tronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van Burgemeester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan 
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.
Het betreft de volgende personen:
Aoulad Lfadil,A. geb.27-12-1988 
Norcia,A.L.  geb.24-01-1990
Arbab,A.A.  geb.03-07-1968 
Oostrum van K.  geb.01-02-1990
Asamoah,R.  geb.12-12-1985 
Plas van der,S.E.S. geb.08-12-1989
Encheva,G.A.  geb.22-02-1976 
Pour Mozaff ar,S.H. geb.24-07-1954
Hartog, R.  geb.10-06-1961 
Rooijers,A.H.R.  geb.21-07-1984
Hemmes,T.  geb.09-06-1991 
Sheriff deen,D.G.E. geb.04-07-1989
Kooiman,J.  geb.17-03-1981
Lalkens,T.T.  geb.28-03-1980
Leur van de, M.C.W. geb.02-12-1986
Martin,V.L.  geb,24-09-1968
Meijer,J.  geb.24-10-1948
Mohammed Al Wali geb.15-09-1976
Taha 
Steeden van, J.  geb.15-03-1988
Villa Rodriques,B.M. geb.04-09-1979
Wouters,R.P.  geb.07-07-1978
Wijker,P.  geb.23-11-1974
Yentür,F.  geb.05-06-1990
Zeben van, T.B.  geb.07-10-1984

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.
Bezwaren

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag 
waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Raadsplein 29 september 2011

Donderdag 29 september 2011 vanaf 19.30 uur verga-
dert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur  Huisvesting Pieter Vermeulen 

Museum

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 - 21.00 uur  Notitie Lokaal Gezondheids-

beleid 2012-2015
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Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 - 21.00 uur  Kadernota Integrale Veiligheid

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur  Woonwagencentrum Oude 

Pontweg

Commissieruimte 1

Sessie 5 
21.30 - 23.00 uur  Discussienota Verbonden 

Partijen

Commissieruimte 2

Sessie 6
21.30 - 23.00 uur  Uitwerking motie M3.2 

‘Verminderen alcohol/drugs-
gebruik’

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de agendapunten 1, 2 en 6 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
28 september 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, 
tel. 0255 567 502 of via email: griffi  er@velsen.nl 

Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan ook 
schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd - dat kan via email: 
griffi  er@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 Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek 
aan het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onder-
liggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 
van IJmuiden en Velserbroek, treft u een NIeuwsbrief 
uit het Raadsplein aan waarin een aantal onderwerpen 
wordt toegelicht. U kunt deze Greep ook thuis ontvangen 
via de e-mail. U kunt zich hiervoor 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 13 september 
2011 tot en met 19 september 2011 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning op grond van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld. Voor zover de aanvragen voor een omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 0255-567 424.

w11.000591 Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis 
   het plaatsen van een stalen trap aan 

de gevel en intern verbouwen hoofd-
gebouw

  ( 13/09/2011 )

w11.000590 Steenbokstraat 25, IJmuiden 
  het plaatsen van een dakopbouw  
  (13/09/2011)

w11.000589 Linie 2a, Velserbroek 
  innemen ligplaats zijkanaal B   
  (13/09/2011)

w11.000593 Pontweg ong. Velsen-Noord 
  kapvergunning van 1 populier   
  (14/09/2011)

w11.000592  Duin en Kruidbergerweg 60 
(Rijksmonument) 

   uitbreiding Hotel Duin en Kruidberg
  (14/09/2011)

w11.000594 Kriemhildestraat 5 Driehuis 
  het wijzigen een dakkapel (15/09/2011)

w11.000601 Hoofdstraat 272 Santpoort Noord 
  het oprichten van een woning   
  (19/09/2011)

w11.000600  Charlotte de Bourbonlaan 5 
Santpoort-Zuid 

  het kappen van een boom (9/09/2011)

w11.000599 Wijkerstraatweg 162 Velsen-Noord 
   het wijzigen van de voorpui van een 

bedrijfspand (19/09/2011)

w11.000598 Kompasstraat 3 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakkapel voor-

zijde (19/09/2011)

w11.000597  Hoofdstraat en Broekbergenlaan 
Santpoort Noord 

   wijziging gebruik terreinen Hoofd-
straat/Broekbergenlaan i.v.m. slotfeest

  ( 19/09/2011 )

w11.000596  Wüstelaan 32 Santpoort-Zuid 
(Gemeentelijk monument) 

   het vervangen van ramen op de 
bovenverdieping (19/09/2011)

w11.000595 Kruidbergerweg 35 Santpoort Noord 
  het plaatsen van een dakopbouw  
  (19/09/2011)

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 Vel-
sen (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 voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan bijvoorbeeld zijn dat de rechter het besluit 
tijdelijk ongedaan maakt. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de volgende besluiten genomen (de da-
tum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

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

w11.000387 Stephensonstraat 20, IJmuiden 
   brandveiligheid kinderdagverblijf 

Stephensonstraat 20 (12/09/2011)

w11.000396 Driehuizerkerkweg 123, Driehuis 
   het afb reken en herplaatsen van 10 

noodlokalen (14/09/2011)

w11.000475 Kruidbergerweg 28 Santpoort-Noord 
  het plaatsen van een erker   
  (16/09/2011)

w11.000488 Rijksweg 136 Velsen-Zuid 
  het kappen van 3 esdoorns   
  (15/09/2011)

w11.000490 Tjalk 8 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel   
  (16/09/2011)

w11.000491 Dr. Kuyperlaan 40 Velsen-Zuid 
    het plaatsen van een dakkapel 

voorgevel (16/09/2011)

w11.000494 Konijnenberglaan 11 IJmuiden 
   het kappen van 3 bomen (15/09/2011)

w11.000498 Engelmundusstraat 49 IJmuiden 
   het kappen van een boom ( 16/09/2011 )

w11.000500 Reyndersweg 3, Velsen-Noord 
   plaatsing terrasschermen strandpa-

viljoen Hotzone strand van Velsen-
Noord ( 14/09/2011 )

w11.000509 Hagelingerweg 183 Santpoort-Noord 
   het plaatsen van een dakopbouw  

(15/09/2011)

w11.000513 Rijksweg 82 Velsen-Zuid 
   het kappen van een boom (16/09/2011)

w11.000528 De Zeiler 64 Velserbroek 
   uitbreiding woonhuis aan voorzijde 

met een berging (08/09/2011)

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

i11.008791  in zone 2, op het strand van Velsen 
Noord, het Nederlands Kampioen-
schap Surfen, in het weekend van 
17 en 18 september a.s. of in het 
weekend van 8 en 9 september 2011 
(13/09/2011)

i11.008761  op het strand IJmuiden aan Zee, 
wedstrijden strandzeilen, op 8 en 29 
oktober, 12 en 26 november, 10, 17 en 
24 december 2011 (13/09/2011)

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

i11.003970   Pontplein 1 IJmuiden 
het uitoefenen van een horeca-bedrijf 
(12/04/2011)




