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Wijkeroogplantsoen
feestelijk geopend
Het Wijkeroogplantsoen in Vel-
sen-Noord is donderdag 6 okto-
ber feestelijk geopend door wet-
houder Wim Westerman. Dit 
deed hij samen met de leerlingen 
van Ontmoetingsschool De Tri-
angel uit Velsen-Noord.

Het Wijkeroogplantsoen is een on-
derdeel van de Groene IJmond, een 
groot aaneengesloten gebied, waar-
aan de afgelopen jaren hard is ge-
werkt. Parken, lunetten en land-
goederen zijn ‘aan elkaar geknoopt’, 
waardoor een groen lint is ontstaan. 
Na jarenlange voorbereiding en uit-
voering is het geheel afgerond. Ge-
deputeerde Bond heeft op 8 okto-
ber, samen met de wethouders uit 
Heemskerk, Beverwijk en Velsen, 
de opening van de Groene IJmond 
verricht. ‘s Middags was er een open 
dag. Jong en oud konden met de 

Groene IJmond kennis maken en 
deelnemen aan de vele activiteiten.

Het gebied de Groene IJmond strekt 
zich uit van de Lunettenzone in  
Heemskerk, de parken De Duinen, 
Nieuw Westerhout, Vondelkwartier 
en Scheybeeck in Beverwijk tot aan 
het Wijkeroogplantsoen in Velsen-
Noord. Een nieuw stelsel van beken 
en fiets- en wandelpaden verbindt 
de gebieden met elkaar. De Groe-
ne IJmond omvat heel verschillen-
de landschappen en biedt allerlei 
recreatiemogelijkheden. De Schey-
beeck heeft hierin een speciale posi-
tie. Bij de kruising van deze beek met 
de Binnenduinrandweg is een kunst-
werk gerealiseerd. Speciaal hiervoor 
heeft Jantje Bosch, stadsdichter van 
Velsen, een gedicht geschreven; het 
is te lezen op www.velsen.nl. (foto: 
Ko van Leeuwen)

Asfaltherstelwerkzaam-
heden in herfstvakantie
Donderdag 20 oktober en vrijdag 
21 oktober 2011 wordt het asfalt 
van een aantal wegen / kruispun-
ten in Velsen hersteld. Tijdens 
de werkzaamheden zullen de be-
treffende wegen tijdelijk worden 
afgesloten voor het verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid of door 
verkeersregelaars begeleid. 

Het gaat om de volgende locaties:

• Zeeweg: tussen de Lorentzstraat 
en de Cederstraat/Velserduin-
weg worden de tijdelijke klinker-
vakken in de rijbaan geasfal-
teerd. Deze vakken waren het ge-
volg van werkzaamheden aan ka-
bels en leidingen in de rijbaan van 
de Zeeweg. Naar verwachting zul-
len de werkzaamheden op de Zee-
weg twee dagen in beslag nemen, 
waarbij het verkeer op donder-
dag wordt omgeleid via de Minis-
ter van Houtenlaan. Deze omlei-
ding geldt donderdag ook voor de 
lijnbussen, zodat de haltes op de 
Zeeweg die dag komen te verval-
len. Vrijdag worden de betreffen-

de fietsstroken nog van rood asfalt 
voorzien, waarbij verkeer wel kan 
passeren.

 
• Rotonde Nicolaas Beetslaan: 

De fietsstrook van de rotonde 
krijgt vrijdag nieuw rood asfalt. 
Het verkeer wordt hier met ver-
keersregelaars geregeld.

• Kruispunt Minister van Hou-
tenlaan - Groeneweg - Ver Lo-
ren van Themaatlaan: het rode 
asfalt van de fietsoversteken krijgt 
nieuw rood asfalt. Verkeer kan 
vrijdag tijdelijk geen gebruik ma-
ken van de beide zijwegen.

• Kruispunt ’s Gravenlust-Park-
weg: de fietsoversteek over de ’s 
Gravenlust krijgt vrijdag nieuw 
rood asfalt. Verkeer wordt tijdens 
de uitvoering geregeld door ver-
keersregelaars.

De voortgang van de werkzaamheden 
is afhankelijk van de weersomstan-
digheden. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd door BAM Wegen b.v.

Werkbezoek minister 
Schultz van Haegen
Maandag 10 oktober 2011 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastruc-
tuur en Milieu, op uitnodiging van wethouder Ossel van Amsterdam, een 
werkbezoek gebracht aan de sluizencomplex in IJmuiden. Burgemeester 
Weerwind en wethouder Verkaik ontvingen de minister bij het Haven Ope-
ratie Centrum in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Prijsvraag Groener Velsen
Op de landelijke ‘Dag van de 
Duurzaamheid’, vrijdag 11 no-
vember aanstaande, organiseert 
de gemeente Velsen een duur-
zaamheidwedstrijd. Burgers en 
scholieren worden uitgenodigd 
inspirerende ideeën te leveren 
die onze gemeente ‘groener’ ma-
ken. 

Voor drie prijswinnaars is een be-
drag beschikbaar van in totaal € 
10.000,-. Hiermee ondersteunt de 
gemeente Velsen de realisatie van 

de prijswinnende ideeën en de win-
naars zijn verzekerd van de nodige 
aandacht en publiciteit.

Inzendingen sturen vóór 1 novem-
ber aanstaande naar groenervel-
sen@velsen.nl. De prijswinnaars 
worden op de ‘Dag van de Duur-
zaamheid’ bekend gemaakt. Kijk 
voor meer informatie over de voor-
waarden en inspiratie op www.vel-
sen.nl en www.dagvandeduurzaam-
heid.nl.



Infopagina

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl13 oktober 2011

Alternatieve locatie
Bosbeekschool
In juli heeft het college van B&W 
besloten de nieuwbouw van de 
Bosbeekschool te willen bou-
wen aan de Valkenhoeflaan/Bic-
kerlaan in Santpoort-Noord. In 
de afgelopen weken is een reëel 
alternatief aangeboden dat het 
college van B&W niet wil nege-
ren maar graag serieus wenst te 
beoordelen. Dit betreft nieuw-
bouw van een dependance op 
grond van de Dorpskerk aan de 
overkant van de huidige Bos-
beekschool.

Nu kan nog niet beoordeeld worden 
of deze alternatieve locatie techni-
sche en financieel haalbaar is. Hier-
voor is nader onderzoek nodig waar-
bij ook beoordeeld wordt of deze op-
tie past binnen de gewenste ambities 
van de school en haar bestuur. Als de 
locatie Dorpskerk gekozen zou wor-

den, zal ook het huidige schoolge-
bouw (gedeeltelijk) grondig gereno-
veerd moeten worden. Als blijkt dat 
na onderzoek de nieuwe optie posi-
tief is, beperkt de keuze zich tot de 
locatie Dorpskerk en de locatie Val-
kenhoeflaan/Bickerlaan. Zo niet, 
dan blijft de locatie Valkenhoeflaan/ 
Bickerlaan over als de meest ge-
schikte locatie. 

Het streven is om medio december 
2011 alle betrokkenen te kunnen in-
formeren over de uitkomst en dan 
een nadere toelichting te kunnen ge-
ven over de dan meest optimale lo-
catiekeuze. Na ontvangst van reac-
ties van belanghebbenden, zal de lo-
catiekeuze definitief worden vastge-
steld. De verwachting is dat nieuw-
bouw dan, afhankelijk van de optie 
en de uitwerking, eind 2014 gereali-
seerd kan zijn.

50 jaar VBC Akrides
Wethouder Annette Baerveldt gaf zaterdag 8 oktober het startschot voor 
de festiviteiten rondom het vijftigjarig bestaan van basketballclub Akrides. 
Met onder andere een meerkamp, basketball clinic en een feestavond werd 
het een gezellig dag voor de leden en oud leden in de sporthal van IJmuiden-
Oost. (foto: Ko van Leeuwen)
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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 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
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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 rampen-
bestrijding, 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 wenden 
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

Verkeersmaatregels

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten: 

-  de tijdelijke aansluiting van het fi etspad langs de 
Kromhoutstraat op de Strandweg te formaliseren 
door middel van dit besluit en door middel van de 
geplaatste borden;

-  de tijdelijke oversteek van het fi etspad over de 
Strandweg, waarbij fi etsers voorrang dienen te ver-
lenen op verkeer over de Strandweg, te formaliseren 
door middel van dit besluit en door middel van de 
geplaatste borden en aangebrachte haaientanden;

-  de aansluiting van het fi etspad langs de Badweg op 
de Zandvoortstraat te formaliseren, door middel van 
dit besluit en door middel van de geplaatste borden;

-  vijf parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van 
het parkeren van elektrische voertuigen door mid-
del van het plaatsen van borden E04 met onderbord 
“alleen om elektrische voertuigen op te laden”, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990. De vijf locaties zijn:

 a.  Velserduinweg te IJmuiden, nabij de westelijke 
oprit naar het Velserduinplein;

 b.  Burgemeester Weertsplantsoen te Santpoort-
Noord, op het zuidoostelijke deel van de parallel-
weg naast de twee algemene gehandicapten-
parkeerplaatsen;

 c.  Aurora Bastion te Velserbroek, aan de noord-
oostelijke zijde van het parkeerterrein;

 d.  IJmuiderslag te IJmuiden, aan de westelijke zijde 
van de rondweg;

 e.  Dudokplein te IJmuiden, aan de zijde van het 
gemeentehuis.

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

- Van Poptaplantsoen 20 RD, 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, schrifte-
lijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische 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 gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de 
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 3 tot en met 
7 oktober 2011 de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning op grond van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De 
datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000634 Harddraverslaan 1 Santpoort-Zuid 
  het kappen van 3 eikenbomen, 
  2 dennenbomen en 1 lindenboom  
  (03/10/2011)
w11.000636 Jan Pieterszoon Coenstraat 55   
  IJmuiden 
  verzoek wijzigen bestemming naar  
  wonen (04/10/2011)
w11.000635 Louise de Colignylaan 30 
  Santpoort-Zuid 
  het kappen van een den (04/10/2011)
w11.000638 Louise de Colignylaan 19 
  Santpoort-Zuid 
   het vervangen van erkers, kozijnen 

en dakvlak, het kappen van 1 eik 
(05/10/2011)

w11.000637 Anna van Burenlaan 13 
  Santpoort-Zuid 
   het slopen en herbouwen van een 

woning (05/10/2011)

ReinUnie is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbrengsta-
tion ‘Velsen’ gevestigd. Openingstijden afval-breng-
station 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 
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 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 Brand-
weer 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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w11.000640 De Zeiler 114 Velserbroek 
   het veranderen en vergroten van 

de 2e verdieping van een woning 
(06/10/2011)

w11.000639 Esdoornstraat 3 IJmuiden 
   het legaliseren van een uitbouw 1ste 

verdieping (06/10/2011)
w11.000642 Kennemerlaan 113 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakkapel 

(voorgevel) (07/10/2011)

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben op 
grond van artikel 3.9. van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht de termijn waarbinnen zij op de 
volgende aanvragen dienen te beslissen verlengd met 
zes weken:

w11.000478 Velserduinweg 242 IJmuiden
   het plaatsen van een erker aan 

de voorzijde van een woning 
(18/07/2011)

w11.000517 Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden
   het renoveren van een gemeentelijk 

monument (02/08/2011)
w11.000552 Kennemergaardeweg ong. 
  Santpoort-Noord
   het kappen van 7 bomen en het 

oprichten van een relaishuis 
(15/08/2011)

ONTWERPBESLUIT 

weigering omgevingsvergunning – uitgebreide 

voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht voornemens zijn de vol-
gende aanvraag omgevingsvergunning te weigeren. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit tot weigering en de 
bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter 
inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: 
van 14 oktober tot 25 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), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen 

dienen voorzien te zijn van uw naam en adres, de 
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 
De voorgenomen weigering omgevingsvergunning 
betreft:

i10.008696  Roos en Beeklaan ongenummerd  
Santpoort-Noord 

   het oprichten van seniorenwoningen 
met bijbehorende voorzieningen

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij de onderstaande besluiten gedu-
rende zes weken na de dag van verzending van het be-
sluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Velsen 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elek-
tronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 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:

w11.000373 Deutzstraat 10 IJmuiden 
   het oprichten van 8 bedrijfsunits 

(05/10/2011)
w11.000454 Willem de Zwijgerlaan 14 
  Santpoort-Zuid 
   het uitbouwen van de zij- en achter-

gevel en het vergroten van dakkapel-
len (06/10/2011)

w11.000518 Stelling 54 Velsen-Zuid 
   het plaatsen van een opslagruimte 

(07/10/2011)
w11.000550 Wijk aan Zeeërweg 75 IJmuiden 
   het bouwen van een dakopbouw 

(04/10/2011)
w11.000551 Duin en Kruidbergerweg ong Velsen 
   het kappen van een boom en het 

oprichten van een Relaishuis 
(05/10/2011)

w11.000553 Louise de Colignylaan 2 
  Santpoort-Zuid 
   het kappen van twee esdoorns 

(03/10/2011)
w11.000554 Rijnstraat 181 IJmuiden 
   het bouwen van een veranda 

(05/10/2011)
w11.000557 Ronde Zonnedauw , Velserbroek 

 het kappen van twee bomen (03/10/2011)
w11.000558 Brederoodseweg 59 Santpoort-Zuid 

 het kappen van 4 bomen (03/10/2011)
w11.000559 Dreefplantsoen 1 Santpoort Noord 
   het plaatsen van twee dakkapellen 

(07/10/2011)
w11.000578 Roos en Beeklaan 37A Santpoort Noord
   het kappen van een eikenboom 

(03/10/2011)
w11.000593 Pontweg ong Velsen-Noord 
   het kappen van een boom (03/10/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester heeft op grond van artikel 3 Drank- en 
Horecawet de volgende vergunning verleend:

i11.008589 Loggerstraat 33 IJmuiden 
   uitoefenen van een horecabedrijf, 

(06/10/2011)

Seksinrichtingen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van artikel 3.4 Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende vergunning verleend:

i11.008589 Loggerstraat 33 IJmuiden
   het exploiteren van een parenclub 

(06/10/2011).

van 1930

sinds 1888

ELKE WEEK GELEZEN DOOR 550.000 LEZERS

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

WEKELIJKS THUIS IN:




