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ID-kaart kost weer geld
Vanaf donderdag 22 september 
2011, is de Nederlandse identi-
teitskaart NIET MEER GRA-
TIS. Op woensdag 21 september 
2011 heeft de regering hiervoor 
een wetsvoorstel ingediend bij 
de  Tweede Kamer. Door een uit-
spraak van de hoge raad was de 
Nederlandse identiteitskaart 
sinds 9 september 2011 gratis. 
Dit verandert nu.

Bij het aanvragen van een Neder-
lands identiteitskaart zal door de 
medewerkers van burgerzaken Vel-
sen om uw bankrekeningnummer 
worden gevraagd.  Het wetsvoorstel 
moet formeel nog worden aangeno-
men door de Tweede Kamer. Mocht 
de wet onverhoopt niet worden aan-
genomen, dan vindt terugbetaling 
via uw bankrekening plaats. Alle 
aanvragen zullen daarvoor - tot het 
parlement de wet aanneemt - apart 
worden geregistreerd.

De levertijd van de Nederlandse 
identiteitskaarten is nog deels ver-
traagd. De medewerkers van bur-
gerzaken Velsen zullen bij het aan-
vragen om uw telefoonnummer vra-
gen. U wordt gebeld als u uw Neder-
lands identiteitsbewijs kunt komen 
afhalen

Reeds verstrekte Nederlandse 
identiteitskaarten
Voor een reeds aangevraagde Ne-
derlandse identiteitskaart kunt u 

bezwaar maken tegen de legesbe-
taling indien uw aanvraag 6 weken 
voor de uitspraak van de Hoge Raad 
heeft plaatsgevonden. Met andere 
woorden; heeft u een Nederlandse 
identiteitskaart aangevraagd op of 
na 29 juli 2011 en voor 10 septem-
ber, dan kunt u via een bezwaarpro-
cedure uw geld terug krijgen. Ieder-
een die van 10 september 2011 tot 
en met 21 september 2011 een iden-
titeitskaart heeft aangevraagd bij 
de gemeente, hoeft daar niet voor te 
betalen. Ook als de identiteitskaart 
nog niet is geleverd.

Hoe krijg ik mijn geld terug?
Als u een Nederlandse identiteits-
kaart heeft aangevraagd in de peri-
ode van 29 juli tot en met 9 septem-
ber, dan ontvangt u automatisch een 
brief thuis waarmee u bezwaar kunt 
maken tegen de geheven leges voor 
uw Nederlandse identiteitskaart. 
De leges zullen na behandeling van 
uw bezwaar worden gestort op het 
door u opgegeven bankrekening-
nummer.

Nederlandse identiteitskaart 
voor jongeren tot 14 jaar
Voor jongere personen tot 14 jaar 
geldt geen legitimatieplicht en is 
de legesheffing van kracht gebleven 
voor dit reisdocument. 

Wilt u een afspraak maken om een 
identiteitsbewijs aan te vragen, bel 
dan met 140255.

Jury enthousiast over app

‘Een dagje Velsen voor
de iPad’ wint App Contest
‘Een dagje Velsen voor de iPad’ 
is één van de twee winnende ap-
plicaties van de App Contest 
die georganiseerd werd door de 
Provincie Noord-Holland in sa-
menwerking met de gemeente 
Velsen.

Op woensdag 21 september 2011 
zijn de makers van de winnende 
apps in het zonnetje gezet. De jury 
– bestaande uit onder andere gede-
puteerde Jan van Run en wethou-
der Annette Baerveldt – was erg en-
thousiast over het werk dat werd 
verzet, de creatieve ideeën van de 
makers en de toekomstpotentie van 
de verschillende ingediende apps. 

Een dagje Velsen voor de iPad heeft 
de prijs gewonnen voor de toeristi-
sche Velsen App. Het motto van de 
App is dat er zo veel te zien en te be-
leven is in Velsen dat het lastig is 
een keuze te maken. Door aan de 
hendel te trekken maakt de fruit-
automaat de keuze voor de bezoe-
ker. Annette Baerveldt, wethouder 
Toerisme van de gemeente Velsen 
heeft de prijs uitgereikt aan Wim de 
Nood. Hij ontving een bokaal, bloe-
men en een geldprijs van 1.500 eu-
ro.  

De App Velsen View heeft zilver ge-
wonnen in de Toerisme & Cultuur 
prijs van de Provincie. Deze App is 
gebaseerd op het layar platform. Met 
deze App kunnen bezoekers digitale 
informatie bekijken bovenop de wer-
kelijkheid met behulp van camera’s 
GPS, kompas en versnellingsmeters. 
Alle Apps zijn te bekijken op www.
appsfornoordholland.nl. (foto: Pro-
vincie Noord-Holland)

Kom op 8 oktober naar open dag in de Groene IJmond!
Op zaterdag 8 oktober houdt de 
‘Groene IJmond’ open dag. Al-
le zeven groengebieden tussen 
Heemskerk en Velsen-Noord zijn 
opgeknapt en verbonden door 
nieuwe fiets- en wandelpaden. 

De inwoners beschikken nu over een 
groengebied van formaat met allerlei 
recreatiemogelijkheden om de hoek. 
Het gebied is klaar en dat is reden 
voor feest. Onder het motto: ‘Beleef 
de natuur dichtbij’ nodigen wij u van 
harte uit de open dag te bezoeken.

Jong en oud zijn welkom op zaterdag 
8 oktober tussen 12.00 en 16.00 uur. 
Maak kennis met het gebied, ontdek 
nieuwe plekken of neem deel aan een 
van de vele activiteiten voor jong en 
oud. Alle verenigingen in het gebied 

houden open dag en er zijn talloze 
sportieve- en educatieve activiteiten. 
Zie ook www.groeneijmond.nl. 

De evenementenkaart is op te ha-
len bij het Stadhuis Velsen, Dudok-
plein 1 IJmuiden, de Centrale Bibli-
otheek, Dudokplein 16 IJmuiden, 
Buurtcentrum De Mel, Wijkermeer-
weg 1 Velsen-Noord, Wijksteunpunt 
Watervliet, Doelmanstraat 34 Vel-
sen-Noord en Bloemisterij Leo Aar-
denburg, Wijkerstraatweg Velsen-
Noord.

Groene IJmond is het gebied van-
af de Lunettenzone in Heemskerk, 
Park De Duinen, Park Nieuw Wes-
terhout, Park Vondelkwartier en 
Park Scheybeeck in Beverwijk tot en 
met het Wijkeroogplantsoen in Vel-

sen Noord. De dag wordt mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-
Holland en de gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen. 

Voor de opening van het Wijkeroog-
plantsoen in Velsen-Noord verwij-
zen we naar het artikel elders in de-
ze krant.
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Bestrijding Zandambrosia
De gemeente Velsen wil een ac-
tieve bijdrage leveren aan het 
voorkomen van  hooikoortspro-
blemen door Ambrosiaplanten. 
Daarom start de gemeente Vel-
sen in samenwerking met de 
nieuwe Voedsel en Waren Auto-
riteit (nVWA) een proefproject 
in het havengebied om goede be-
strijdingsmethoden te bepalen 
voor Zandambrosia. 

Ambrosia staat wereldwijd voor-
al bekend als een van de belangrijk-
ste veroorzakers van hooikoorts. De 
pollen die vrijkomen tijdens de bloei 
van Ambrosia zijn zeer sterk aller-
geen wat betekent dat ze snel hooi-
koortsklachten veroorzaken. De 
plant bloeit daarbij laat, vanaf au-
gustus tot en met oktober. Door de-
ze late bloei kan Ambrosia het huidi-
ge hooikoortsseizoen met ongeveer 
twee maanden verlengen, als Am-
brosia zich verder weet te vestigen 
in Nederland. 

In de publiekscampagne focust de 
nVWA op Alsemambrosia (Ambro-
sia artemisiifolia). Deze soort lift als 
verontreiniging mee in vogelvoer en 
duikt zo op veel plaatsen op, met na-
me in tuinen en openbaar groen. Be-
halve de eenjarige Alsemambrosia 
is er echter ook de overjarige soort 
Zandambrosia (Ambrosia psilosta-
chya) die al tientallen jaren in Ne-
derland gevestigd is met name in na-
tuurterreinen. Zandambrosia ver-
spreidt zich door het verplaatsen van 
grond, bijvoorbeeld bij infrastructu-
rele projecten. De hooikoortsover-
last door deze soort is vergelijkbaar 
met die van Alsemambrosia.

In de Gemeente Velsen komt Zand-
ambrosia zowel voor in het duinge-
bied als in de bebouwde kom en het 
havengebied. Met alle infrastruc-
tuurprojecten in het gebied is de 
kans op verdere verspreiding van de 
soort sterk toegenomen.

Om verspreiding van Zandambrosia 
binnen de gemeentegrens te voor-
komen gaat de gemeente Velsen een 
proefproject opstarten. Doel van de-
ze proef is om de meest geschikte 
methode te bepalen voor bestrijding 
van Zandambrosia. In deze proef 
worden twee bestrijdingsmethoden 
getest: de eerste methode is het af-
maaien van Zandambrosia, de twee-
de methode is het behandelen met 
een herbicide (bestrijdingsmiddel). 
De experimenten zullen in de eerste 
week van oktober uitgevoerd wor-
den in het havengebied. Meer infor-
matie is te vinden op www.ambrosi-
avrij.nu

Sluitingstermijn is 15 oktober

Evenementen 2012 nu 
aanmelden bij gemeente
Elk jaar zijn er tientallen eve-
nementen in de gemeente Vel-
sen en in de regio Kennemer-
land. Voor goede coördina-
tie en voldoende inzet van de 
hulpdiensten (ambulances, 
brandweer en politie) wil de 
gemeente daar op tijd een over-
zicht van hebben. Evenemen-
ten die in 2012 gaan plaatsvin-
den moeten daarom vóór 15 ok-
tober worden aangemeld.

Op www.velsen.nl onder Velsen 
Actueel staat hoe u dat kunt doen; 
daar is ook het aanmeldingsfor-
mulier te downloaden. Dit kunt u 
mailen naar evenementen@vel-
sen.nl. 

Wie geen internet heeft kan het 
formulier opvragen bij het Klant 
Contact Centrum van de gemeen-
te Velsen via telefoonnummer 
140255.

Werk aan Kromhoutstraat
Dit voorjaar is gestart met het 
aanpassen van de Kromhout-
straat. Deze werkzaamheden 
worden enerzijds uitgevoerd om 
een snelle busverbinding tus-
sen het strand en Haarlem mo-
gelijk te maken (HOV Velsen) en 
anderzijds om de weg naar het 
strand aantrekkelijker te ma-
ken. 

De komende weken gaat de aanne-
mer aan de slag met het aanpassen 
van de kruising Kromhoutstraat, 
Dokweg en Raafstraat. De werk-
zaamheden duren tot en met janua-
ri 2012. Er wordt  naast de kruising 
een extra weg aangelegd, zodat het 
verkeer ongehinderd van de Dokweg 
naar de Kromhoutstraat kan blijven 
rijden. De kruising wordt afgesloten. 
De zuidzijde van de Dokweg blijft 
bereikbaar via de Raafstraat.

In de tweede fase wordt de zuid-
kant van het kruispunt aangepast. 
De Raafstraat en de zuidzijde van de 
Dokweg worden dan afgesloten. De 
Raafstraat wordt hiermee tijdelijk 
doodlopend. 

Verplaatsing bushaltes
De bushaltes op de kruising van lijn 
74 komen gedurende de werkzaam-

heden te vervallen. De halte van de 
lijnen 4,74 en 82 op de Raafstraat 
wordt tijdelijk verplaatst naar de 
Orionweg. De bussen rijden via de 
Dokweg, Havenkade en Orionweg.

Fietsroute
Fietsers naar het strand kunnen via 
de Orionweg, Havenkade, Dokweg 
en Kotterkade rijden. Fietsers naar 
het gebied ten zuiden van de Krom-
houtstraat kunnen wel gebruik ma-
ken van de Raafstraat. In de tweede 
fase worden fietsers naar dit gebied 
aan het eind van de Raafstraat langs 
het werk geleid. Het is niet toege-
staan om op de rijbaan van de Krom-
houtstraat te fietsen. De omleidin-
gen worden met borden aangegeven.

Bushalte IJmuiden aan Zee
De bestaande bushalteplaatsen bij 
Seaport Marina worden opgewaar-
deerd tot HOV-haltes. Zo komt er  
een nieuwe abri en een elektronisch 
informatiepaneel dat de aankomst- 
en vertrektijd van de eerstvolgende 
bus aangeeft. Ook wordt de opper-
vlakte van het busstation vergroot, 
zal er een kiss and ride strook wor-
den gemaakt voor strandgangers. De 
huidige brede strandopgang van be-
tonplaten zal  worden verlegd. Zie 
ook www.hovvelsen.nl

Gemeenteraad Beverwijk 
brengt bezoek aan Velsen
De gemeenteraad van Beverwijk 
heeft zaterdag 24 september een be-
zoek gebracht aan de gemeente Vel-
sen, waarbij ook een aantal Velsense 
raadsleden aanwezig was. De gasten 
werden ontvangen door burgemees-
ter Weerwind in de Cruiseterminal 

aan het Sluiplein in Oud-IJmuiden. 
Het ochtendprogramma werd afge-
sloten met een gezamenlijke wan-
deling langs de opgeleverde nieuw-
bouw onder andere aan de Oranje-
straat en Adrianastraat. (foto: Rein-
der Weidijk)
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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 30 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 vrij-
dag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 tot 20.00 uur. Eveneens is een exem-
plaar van het ontwerpbestemmingsplan in te zien bij 
de centrale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden. 
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienum-
mer van het plan is NL.IMRO.0453.BP0703LANGE-
NIEUWS1-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, 29 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 30 september 2011 
gedurende zes weken, samen met het ontwerp-
bestemmingsplan Lange Nieuwstraat - NW, ter 
inzage bij de balie van het raadhuis van Velsen, 
Dudokplein 1 te IJmuiden. De receptie is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 
Eveneens is het ontwerpbesluit in te zien bij de cen-

trale bibliotheek, Dudokplein 16 te IJmuiden en bij 
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
op werkdagen van 9.00 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 van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  een parkeerverbod in te stellen aan de noordzijde 
van de Meervlietstraat tussen ’s Gravenlust en 
’t Roode Hart.

Mogelijkheid van bezwaar:
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande 
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht 
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden 
gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Bekendmaking

Vaststelling Verordening ruimte- en inrichtings-

eisen peuterspeelzalen gemeente Velsen

Burgemeester en wethouders van Velsen maken met 
inachtneming van artikel 139 Gemeentewet bekend 
dat de raad van Velsen in zijn vergadering van 22 sep-
tember 2011 heeft besloten:
-  de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuter-

speelzalen gemeente Velsen vast te Stellen.

Deze verordening is vastgesteld omdat de eisen voor 
ruimte en inrichting van peuterspeelzalen niet wet-
telijk zijn vastgelegd. 

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 30 september 
2011.

Ter inzage

De verordening ligt gedurende vier weken ter inzage 
bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken. 
Deze verordening wordt ook gepubliceerd op de web-
site van de gemeente Velsen: www.velsen.nl 

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 20 september 
2011 tot en met 23 september 2011 de volgende aan-
vragen 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 omge-
vingsvergunning betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie 
over welstand: 0255-567 424.

w11.000602 Bagijnenkamp 15 Velserbroek 
  het kappen van 2 bomen (20/09/2011)

w11.000606 Heerenduinweg 6 IJmuiden 
  aanpassen en uitbreiding zwembad  
  de Heerenduinen (21/09/2011)

w11.000605 Kruidbergerweg 54 Santpoort-Noord 
  het kappen van 10 bomen (21/09/2011)

w11.000604 Geelvinckstraat 75 Velsen-Noord 
  het verwijderen van asbesthoudende  
  materialen (21/09/2011)

w11.000603 Lockerskamp ong. Velserbroek &  
  Zeeweg ong. IJmuiden
  het kappen van 43 bomen (21/09/2011)

w11.000610 Oude Pontweg 189 Velsen-Zuid 
  het gewijzigd uitvoeren van een 
  bestaande bouwvergunning   
  (22/09/2011)

w11.000609 Waalstraat 101 IJmuiden 
  het verwijderen van asbesthoudende  
  materialen (22/09/2011)

w11.000607 Valeriuslaan 66 Driehuis 
  het kappen van een boom  (22/09/2011)

Ontwerpbesluiten

Rectifi catie ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

– uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 

W11.000533  Rijksweg 116 Velsen -Zuid (is op 
15 september gepubliceerd onder 
huisnummer 166). 
het in gebruiknemen of gebruiken 
van een bouwwerk met het oog op de 
brandveiligheid

Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke orde-
ning voornemens zijn medewerking te verlenen aan 
wijziging van het bestemmingsplan Velserbroek voor 
het perceel: 

i11.007110 Slaperdijk 16 Santpoort-Noord 
   wijziging van de ter plaatse geldende

bestemming Agrarisch nevenbedrijf  
in Ambachtelijke en verzorgende 
bedrijven

De bovenstaande ontwerpbesluiten betreff ende de 
Rijksweg 116 Velsen-Zuid en Slaperdijk 16 Santpoort-
Noord liggen gedurende zes weken ter inzage bij de 
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afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 30 septem-
ber tot 11 november 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoeka-
dres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen dient 
voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, het 
ontwerpbesluit waarop de zienswijzen betrekking 
heeft en de redenen van uw zienswijzen.

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen 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 Haar-
lem. Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn 
dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. 
Een voorlopige voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen

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

w11.000305 Broeklanden 3 Velserbroek 
   het inrichting van een jongeren-

ontmoetingsplaats (22/09/2011)

w11.000446 Wilhelmina Druckerstraat 33 
  Velserbroek
   het plaatsen van een dakopbouw 

(20/09/2011)

w11.000482 Groeneweg 56 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakopbouw 

(26/09/2011)

w11.000505  Wijnoldy Danielslaan 54 Santpoort 
Zuid 

   het plaatsen van een dakkapel op de 
voorgevel (20/09/2011)

w11.000511 Liniepad 51 Velserbroek 
   het plaatsen van een berging 

(20/09/2011)

w11.000516 Sportlaan 7 0024 Santpoort-Zuid 
   het oprichten van een tuinhuisje 

(22/09/2011)

w11.000521  Broekbergenlaan 24 Santpoort-
Noord 

   het vergroten van de tweede verdie-
ping van een woning (23/09/2011)

w11.000526 Velserdijk 64 Velsen-Zuid 
   het kappen van een conifeer 

(19/09/2011)

w11.000527  Kromme Mijdrechtstraat 51 
IJmuiden 

   het kappen van een populier 
(26/09/2011)

w11.000530  De Savornin Lohmanlaan 6 Velsen-Zuid 
  het kappen van een eik (19/09/2011)

w11.000532  Louise de Colignylaan 64, Santpoort-
Zuid 

   het kappen van een boom (26/09/2011)

Evenementen

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

I11.002982 centrum van IJmuiden, Christmas  
   Shopping op 18 december 2011 

(21/09/2011).

I11.007114 Heuvelweg 6-8, Opening Wintersei- 
   zoen Snow Planet op 8 oktober 2011 

(21/09/2011)

Aanmelding evenementen 2012 

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.

Organisatoren van evenementen dienen met gebruik 
van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier 
voor 15 oktober a.s. hun evenement(en) aan te mel-
den 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

Juwelier Ris sponsort 
dameszaalvolleybal
Velserbroek - Juwelier Ris is sinds 
2010 shirtsponsor van het dames-
stratenzaalvolleybaltoernooi en te-
vens subsponsor. Juwelier Ris is 
sinds 2009 betrokken bij het toer-
nooi. En met veel succes, want er 
is een zeer goede samenwerking 
ontstaan tussen de organisatie van 

het toernooi en de juwelier. 
Tijdens het toernooi dat gehou-
den zal gaan worden op 8 okto-
ber in het Polderhuis in Velser-
broek zal de naam van Juwelier Ris 
uit IJmuiden weer op de shirts van 
de 240 Velserbroekse dames prij-
ken. Op dit moment staat de wis-

selbeker en het te winnen blauwe 
straatnamenbord in de winkel bij 
Juwelier Ris en deze worden door 
de shirtsponsor tot 8 oktober zeer 
goed bewaakt. 
Het volleybaltoernooi en de feest-
avond op 8 oktober staan dit jaar 
ook in het teken van 25 jaar Vel-
serbroek. Iedereen is welkom bij 
het toernooi vanaf 14.00 uur  en 
de feestavond vanaf 21.00 uur, de 
entree is gratis. Dit jaar moet het 
echt een knalfeest worden. Over-
dag zijn er ook weer de kinderac-
tiviteiten, muziek in de zaal en ’s 
avonds de feestavond met Bob en 
de Blueband en DJ Bas. Voor alle 
info www.straatvolley.nl

Avond over ondernemen 
in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op 3 oktober 
houdt Ondernemers Vereniging 
Velsen-Noord een informatie-
ve en stimulerende avond over 
ondernemen in Velsen-Noord. 
Op deze avond is Arjen Verkaik, 
wethouder Economische Zaken   
de speciale gast. Hij komt on-
dermeer vertellen over het be-
lang van de ondernemersvereni-
ging voor de gemeente en over 
de economische ontwikkelingen 
die voor ondernemers in Velsen-
Noord interessant zijn. 
Daarna zal er aandacht besteed 
worden aan de plannen rond het 
bedrijventerrein de Grote Hout. 
Er zal inzicht gegeven worden 
in de mogelijkheden die er voor 
ondernemers liggen. Vanaf 19.00 
uur zijn alle ondernemers in Vel-
sen-Noord in het gebouw van 
Viva Zorggroep van harte wel-
kom om te luisteren naar de vi-
sie van de gemeente Velsen op  
en die van collega ondernemers 
in Velsen-Noord. De toegang tot 

deze bijeenkomst is gratis en 
toegankelijk voor zowel leden 
als niet leden van de OVVN. Het 
programma is: 19.00 uur inloop;  
19.30 uur opening van de avond 
met korte toespraak van wet-
houder Verkaik; 19.40 uur pre-
sentatie Martijn Haeser, beleids-
medewerker Economische Za-
ken gemeente Velsen; 20.00 uur 
pauze; 20.15 uur Toelichting( en 
film) op ontwikkeling Grote Hout 
door Sander Heitinga; 20.40 uur 
Plenaire discussie/ vragenronde;  
21.00 uur napraten met hapje en 
drankje; 21.30 uur einde avond.
Kortom een interactieve avond 
voor ondernemers. Het is mo-
gelijk om via de website van de 
OVVN in te schrijven via de vol-
gende link: http://www.ovvn.nl//
aanmelden. Gelieve de aanmel-
ding uiterlijk donderdag 29 sep-
tember in te leveren. Adres-
gegevens: gebouw ViVa Zorg-
groep, Parlevinkerstraat 23, 1951 
AR Velsen-Noord.

Rommelmarkt
Velserbroek - Basisschool de 
Molenweid bestaat 25 jaar. En 
dat wordt groots gevierd met 
een Lustrumfeest met rommel-
markt op zaterdag 1 oktober van 
12.00 tot 16.00 uur op de Mo-
lenweid (Sluisweid 9 in Velser-
broek). Met veel leuke activitei-
ten voor de kinderen, een foto-
graaf, schminken en taart en een 
rad van avontuur.




