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Website Gemeente Velsen
is weer veilig
In augustus 2011 werd bekend
dat er een ernstig beveiligingsprobleem was met veel overheidswebsites. Dit nadat bij het
bedrijf Diginotar een elektronische inbraak had plaatsgevonden. Inmiddels zijn alle certificaten in de gemeente Velsen vervangen zodat alle onderdelen van
de website weer beschikbaar en
beveiligd zijn.
Bij de elektronische inbraak bij Diginotar, leverancier van zogenaamde
beveiligingscertificaten, zijn certificaten gestolen en gebruikt voor het
afluisteren van de e-mail van burgers
door de Iraanse overheid. Diginotar
is ook leverancier van beveiligingscertificaten voor overheidswebsites.
Minister Donner heeft daarom be-

sloten om alle certificaten die van dit
bedrijf afkomstig zijn als onbetrouwbaar te kwalificeren. De gebruikers
van deze certificaten moesten die
snel gaan vervangen voor certificaten van een betrouwbare leverancier.
De gemeente Velsen had beveiligingscertificaten van Diginotar toegepast voor (delen van) haar website. De vervanging daarvan heeft enige tijd in beslag genomen omdat de
nieuwe leverancier een strikte verificatieprocedure hanteert voor nieuwe klanten. Ook was het nu extra
druk met aanvragen bij dat bedrijf.
In die periode heeft Velsen noodmaatregelen getroffen waarbij delen
van de website onbereikbaar zijn gemaakt voor bezoekers. De website is
nu weer geheel toegankelijk.

CJG IJmond

Week van de Opvoeding
Aandacht voor ouders, medeopvoeders, kinderen en jongeren:
van maandag 10 oktober tot en
met maandag 17 oktober is het de
landelijke Week van de Opvoeding. Tijdens deze week vinden
er in de IJmond (Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest) activiteiten, workshops, lezingen
en ouderavonden plaats.

ling tussen ouders, medeopvoeders,
kinderen en jongeren.
De week van de opvoeding wordt
georganiseerd vanuit het Centrum
voor Jeugd en Gezin IJmond; CJG
IJmond. Het CJG is een samenwerkingsverband van organisaties binnen de jeugdgezondheidszorg, scholen, welzijn, jeugdhulpverlening,
maatschappelijk werk en gemeenten. Het CJG is er voor alle (aanstaande) ouders, opvoeders, kinderen en jongeren. Bij het CJG krijgen
zijn informatie en advies over opgroeien en opvoeden.

Opvoeden is niet altijd makkelijk,
toch blijkt dat meer dan 95% van de
ouders tevreden is met het verloop
van de opvoeding en zich deskundig
voelt als opvoeder. Dat mag best eens
onder de aandacht worden gebracht.
De week van de Opvoeding draait om Kom ook en doe mee!
die aandacht. Deze week staat in het Kijk voor het activiteitenoverzicht
teken van ontmoeting en uitwisse- op www.cjgijmond.nl

Leefbaarheidsmonitor 2011
De leefbaarheidsmonitor 2011 is
uit. Deze monitor geeft een beeld
van hoe inwoners van Velsen hun
leefomgeving ervaren. Door de
uitkomsten te vergelijken met
de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor van 2009 wordt
per wijk inzichtelijk wat de belangrijkste veranderingen zijn.

prettig wonen in de eigen woonbuurt.(96%)
• Een derde van de inwoners is actief
in het vrijwilligerswerk.
• Inwoners van Velsen-Noord geven
een steeds hogere waardering voor hun
leefomgeving, waarbij ook diverse vormen van overlast sterk zijn afgenomen.
• Over de hele gemeente gemeten ondervindt slechts 3% van de bewoners
overlast door horeca. 5.86% van de
Velsenaren voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt.
Slechts 22% is ook actief hierbij betrokken.

De conclusies uit dit onderzoek worden vergeleken met bijvoorbeeld het
aantal aangiften bij de politie of het
woningmarkt- en woonwensenonderzoek. Dan wordt duidelijk of (gemeentelijk) beleid moet worden bijgesteld of voortgezet.
De gehele leefbaarheidsmonitor is
terug te vinden op www.velsen.nl
Enkele opvallende punten uit de
leefbaarheidsmonitor 2011 zijn:
(foto: Ton Heijnen, stadsfotograaf
• Bijna alle Velsenaren vinden het Velsen 2011)

Burgerpanel Velsen
Ruim 2200 inwoners van Velsen zijn lid van het digitaal
Burgerpanel Velsen. Om dit
Burgerpanel nog meer een afspiegeling te laten zijn van
de bevolking van Velsen, gaat
de gemeente op zoek naar
nieuwe deelnemers. Met name vrouwen en mannen in de
leeftijd van 18 tot 25 jaar en
vrouwen in het algemeen (ongeacht welke leeftijd) zal gevraagd worden zich voor dit
panel aan te melden.
De gemeente Velsen heeft sinds
een jaar een Digitaal Burgerpanel. De leden van het Burgerpanel worden regelmatig bevraagd

over onderwerpen die voor de gemeente van belang zijn. Zo is het
afgelopen jaar onder meer onderzoek gedaan naar de toekomst
van de gemeente en de voorkeur
van inwoners voor bezuinigingen. De rapportages van deze onderzoeken zijn gepubliceerd op
de website van de gemeente.
In de komende week zal bij huishoudens waar mensen wonen in
de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar
een brief bezorgd worden met
het verzoek deel te nemen aan dit
panel. Zo kan de gemeente steeds
beter de meningen van inwoners
betrekken bij haar beleid.
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Kennismaking met techniek Open dag in Groene IJmond!
Woensdag 5 oktober hebben de
leerlingen van groep acht van basisschool Het Anker uit Velserbroek op een avontuurlijke manier kennisgemaakt met techniek. De Stichting Jeugdprojecten Velsen organiseerde de allereerste Techniek Experience
bij Autobedrijf Stormvogels in
IJmuiden.

kele jaren moeten de leerlingen een
keuze maken welke vervolgopleiding ze willen doen, in de hoop dat ze
daarmee besluiten om voor de techniek te kiezen. In de gemeente Velsen zijn de komende jaren veel jonge
mensen nodig die werkzaam willen
zijn in de techniek op zowel uitvoerend als leidinggevend niveau. Namens de gemeente Velsen waren de
wethouders Arjen Verkaik en AnnetHet doel hiervan is om kinderen op te Baerveldt bij de eerste Techniek
een jonge leeftijd in contact brengen Experience aanwezig.
met techniek, door hen te laten voelen, ruiken, horen en zien. Over en- (Foto: Reinder Weidijk)

Fort benoorden Spaarndam

Op zaterdag 8 oktober houdt de
‘Groene IJmond’ open dag. Alle 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 halen
bij het Stadhuis Velsen, Dudokplein

1 IJmuiden, de Centrale Bibliotheek,
Dudokplein 16 IJmuiden, Buurtcentrum De Mel, Wijkermeerweg 1
Velsen-Noord, Wijksteunpunt Watervliet, Doelmanstraat 34 VelsenNoord en Bloemisterij Leo Aardenburg, Wijkerstraatweg VelsenNoord.
Groene IJmond is het gebied vanaf
de Lunettenzone in Heemskerk,
Park De Duinen, Park Nieuw Westerhout, Park Vondelkwartier en
Park Scheybeeck in Beverwijk tot en
met het Wijkeroogplantsoen in Velsen-Noord.
De dag wordt mogelijk gemaakt door
de Provincie Noord- Holland en de
gemeenten Beverwijk,
Heemskerk en Velsen. Voor de opening van het Wijkeroogplantsoen in
Velsen-Noord verwijzen we naar het
artikel elders in deze krant.

Recreatieschap Spaarnwoude ReinUnie heet voortaan HVC
groengeel naar grijsrood; en stickers andere kleuren en namen
stemt voor herontwikkeling Van
de naam en huisstijl van de Rei- krijgen. Ook krijgt de website per 1
In de afgelopen periode hebben
de bestuursleden van het Recreatieschap Spaarnwoude de stemming gepeild over de herontwikkeling van Fort benoorden
Spaarndam binnen de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten. Dus ook in de gemeenteraad van Velsen. Op basis
hiervan hebben de verschillende bestuursleden hun standpunt
bepaald.
In de bestuursvergadering van het
Recreatieschap Spaarnwoude is op
30 september met een meerderheid
van stemmen besloten verder te gaan
met de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam. Wel zijn een
aantal voorwaarden opgenomen namelijk;
•De pitch&puttbaan wordt geschrapt.

•Er moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar de verkeersdruk.
•Aandacht voor natuurontwikkeling
(de natuurtoets, hierbij worden de
adviezen van de stadsecologen meegenomen).
•Er wordt een plan gemaakt om de
omwonenden en belanghebbenden
te betrekken bij de verdere ontwikkeling.
Met de stemming in de bestuursvergadering is een belangrijke stap gezet
om te komen tot de uitgebreide restauratie van het fort, de inrichting
van een bezoekerscentrum voor de
Stelling van Amsterdam en een vakantiepark. Er kan worden gestart
met de vervolgprocedures. De uitwerking van het plan wordt steeds
getoetst aan de gestelde voorwaarden en voorgelegd aan het bestuur.

nUnie gaan veranderen. ReinUnie is al sinds 2007 onderdeel
van Huis Vuil Centrale Alkmaar
(HVC). Tegen het eind van 2011
wordt dat zichtbaar. Ook de vuilnisauto’s gaan geleidelijk over in
de kleuren van HVC.

oktober een ander adres: www.hvcinzameling.nl Voor contacten met
klanten is er een speciaal e-mailadrs:
klantenservice-velsen@hvcgroep.nl
De werkzaamheden van ReinUnie/
HVC blijven hetzelfde als voor de
naamsverandering.

De ReinUnie haalt in de gemeenten
Beverwijk, Heemskerk en Velsen het
huishoudelijk afval op. Ook voeren
zij taken uit voor de gemeente in de
openbare ruimte. Dat wil zeggen: als
het glad is strooien zij op de plekken
die de gemeente aangeeft, ze houden
de straten schoon, bestrijden plaagdieren en reinigen de kolken en het
riool.

Wie is HVC?
HVC werkt voor gemeenten en waterschappen. HVC zamelt afval in en
verwerkt het, en zorgt voor het beheer van de openbare ruimte. Dat
doet HV zo slim, milieuvriendelijk
en verantwoord mogelijk.

Diensten en bereikbaarheid
blijven hetzelfde
Inwoners van Beverwijk, Heemskerk
en Velsen zullen zien dat de kaartjes

Contactgegevens HVC
Telefoonnummer: (0255) 566 166
E-mail:
klantenservice-velsen@hvcgroep.nl
www.hvcinzameling.nl
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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 (0255) 567 200,
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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Raadsplein 13 oktober 2011
Raadsvergadering en Carrousel

Donderdag 13 oktober 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
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Tevens treft u op de website en bij de receptie
evenals de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek,
de Nieuwsbrief Raadsplein aan waarin een
aantal onderwerpen wordt toegelicht. U kunt deze
Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de e-mail.
U kunt zich hiervoor aanmelden op
raadsplein@velsen.nl

Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadsvergadering - ‘actualiteitenuurtje’
Raadzaal

Punt
1
2
3

Onderwerp
Opening
Vaststellen:

notulen raadsvergadering 22 september 2011
besluitenlijst raadsvergadering
22 september 2011
Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Besluitvorming

4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

Kadernota Integrale Veiligheid
Gemeentegrenscorrectie van Velsen en
Haarlemmerliede
Verordening tot 2e wijziging van
de Afvalstoffenverordening 2009
Verordening tot wijziging van
de Brandbeveiligingsverordening Velsen 2010
Benoeming leden Raad van Toezicht van
de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs IJmond (OPOIJ)
Vaststelling bestemmingsplan
Pleiadenplantsoen
Verordening tot 3e wijziging van de gewijzigde
Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Velsen 2009
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
voor project Hofgeesterweg 2 te Velserbroek
Verklaring van geen bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning Bloemendaalsestraatweg
98 te Santpoort-Zuid
Centraal Nautisch Beheer / begroting 2012
Sluiting

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.
PAUZE (van 20.15-20.30 uur)

Dit agendapunt is voor deze raadsvergadering
komen te vervallen.

Vergadering Rekenkamercommissie
Dinsdag 11 oktober 2011 vanaf 19.30 uur vergadert de
Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op het
Stadhuis. Indien u de vergadering wilt bijwonen,
kunt u zich tot uiterlijk dinsdag 11 oktober, 16.00 uur
aanmelden bij de Griffie, tel. (0255) 567 502 of
via email: griffier@velsen.nl .

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij in de periode van
26 september tot en met 30 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.
w11.000617

w11.000616
w11.000615

Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Bespreking CliëntServicePlan
4. Rondvraag en sluiting

w11.000614

w11.000613

Verkeersmaatregel
w11.000612
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen hebben besloten:
- een voorrangskruispunt in te stellen op de
noordelijke kruising tussen het tweerichtingenﬁetspad Zwanebloemplantsoen en de Floraronde,
waarbij verkeer op de Floraronde voorrang moet
verlenen aan ﬁetsverkeer op het Zwanebloemplantsoen, door middel van het aanbrengen van
haaientanden en het plaatsen van borden.

w11.000620

w11.000619

w11.000623

w11.000622
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 elektronischeweg (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.

w11.000621

w11.000628

w11.000627
Carrousel
Raadsbrede sessie in de Raadzaal

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

Punt Onderwerp
1
Begroting 2012-2015 gemeente Velsen
Er kan worden ingesproken over sessie 1. Wilt u
inspreken, dan kunt u zich tot woensdag 12 oktober,
16.00 uur aanmelden via mail: griffier@velsen.nl
of via telefoon, (0255) 567 502.
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/gemeenteraad.htm

w11.000626
w11.000625

Wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Milieudienst IJmond
Burgemeester en wethouders van Velsen maken
met inachtneming van artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekend dat de burgemeester,
het college en de raad van Velsen respectievelijk op 30
augustus 2011, 6 september 2011 en op 22 september
2011 de derde wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Milieudienst IJmond hebben vastgesteld.

w11.000624

w11.000633

Loggerstraat 21 IJmuiden
het slopen van een kantoorgebouw
(26/09/2011)
Driehuizerkerkweg 17 Driehuis
het kappen van een eik (26/09/2011)
Cornwallstraat 7 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(26/09/2011)
Olga von Götschlaan 19
Santpoort-Zuid
het kappen van 1 eik (26/09/2011)
De Olmen ong. IJmuiden
het kappen van 2 bomen (26/09/2011)
Gijzenveltplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 2 iepen (26/09/2011)
Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een
berging/garage (27/09/2011)
Helmkruid 5 en 7 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel op
de voorgevel (27/09/2011)
Maasstraat 19 IJmuiden
het kappen van een berkenboom
(28/09/2011)
Rijksweg 494 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van een
woning met een uitbouw (voorgevel)
(28/09/2011)
Lijndenweg 32 A Velsen-Noord
het vervangen van een kozijn
(28/09/2011)
Rijksweg 386 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer in de
voortuin en een berk in de achtertuin
(29/09/2011)
Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid
het plaatsen van een uitbouw over
2 verdiepingen (achterzijde) en
2 dakkapellen (voorzijde)
(29/09/2011)
Waterloolaan ong. Driehuis
het kappen van 5 iepen (29/09/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 2
Santpoort-Zuid
het kappen van een berkenboom
(29/09/2011)
Kriemhildestraat 1 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw op
de achtergevel en het plaatsen van
een dakkapel op de voorgevel
(29/09/2011)
Trompstraat ong. IJmuiden
het kappen van een boom (30/09/2011)

Mededelingen

6 oktober 2011
w11.000632

w11.000631

w11.000630
w11.000629

Louise de Colignylaan 70
Santpoort-Zuid
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (30/09/2011)
Velserduinweg 298 IJmuiden
het plaatsen van een scootercube
(30/09/2011)
Hagelingerweg 52 Santpoort-Noord
het kappen van een boom (30/09/2011)
Breesaperhof 39 Velsen-Noord
verzoek gedeeltelijke ontheffing voor
functie wonen (30/09/2011)
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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):

w11.000562

w11.000564

Film- en foto opnamen
Verleende omgevingsvergunningen

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

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor
het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.009638

Verlenging beslistermijn

w11.000320

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de
volgende aanvra(a)g(en) dienen te beslissen
verlengd met zes weken:

w11.000508

w11.000531

w11.000524

Olieweg ong. Velsen-Noord
het oprichten van een vrieshuis
(04/08/2011)

w11.000536

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via DigiD).
In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld

Patriciuslaan 1 Santpoort-Noord
het verwijderen van een draagmuur
en aanbrengen draagbalk (28/09/2011)
Duinvlietstraat 8, Velsen-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(03/10/2011)

w11.000537

w11.000538

w11.000545

w11.000561

Tompstraat ong. IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw (28/09/2011)
Rusburglaan 7 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(28/09/2011)
Waterviolier 12 Velserbroek
het plaatsen van een erfafscheiding
(29/09/2011)
Wüstelaan 46 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van
de 1ste verdieping van een woning
(29/09/2011)
Schaepmanlaan 21 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
(30/09/2011)
Schaepmanlaan 23 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
(19/09/2011)
Willem de Zwijgerlaan 66
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(26/09/2011)
Kanaalstraat 252, IJmuiden
het kappen van een kastanjeboom
(03/10/2011)

Velsen-Zuid
ﬁlm foto-opnamen 20.10.2011
(30/09/2011).

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke
ordening voornemens zijn het bestemmingsplan
Derde Haven te wijzigen voor het perceel:
U11.010217

Kopkade IJmondhaven
Vergroting van het bebouwingsvlak
met maximaal 10 %

Bovenstaand ontwerpbesluit ligt gedurende
6 weken ter inzage bij de afdeling publiekszaken van
7 oktober tot 18 november 2011. Gedurende de termijn
van inzage kan een ieder schriftelijk of mondelinge
zienswijzen indienen of kenbaar maken bij de
afdeling Publiekszaken, werkeenheid vergunningen,
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres
Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijze dient te
zijn voorzien van uw naam en adres, de datum,
het ontwerpbesluit waarop uw zienswijze bestrekking
heeft en de redenen van uw zienwijzen.

