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Première op zaterdag 5 november

Atlantikwall: verhalentheater over IJmuiden
Atlantikwall: verhalentheater
over IJmuiden, zo heet de voorstelling waarin oude IJmuidenaren vertellen over de ervaringen in de oorlog en jongeren over
hun toekomstplannen. Zaterdag
5 november 2011 om 15.00 uur in
de première in de Burgerzaal van
het stadhuis Velsen.
Jongeren van toen en nu
De jongeren van toen – nu 80 jaar –
vertellen over de start van de oorlog, de bouw van de Atlantikwall,
de evacuatie uit hun huis en de wederopbouw van IJmuiden zoals Dudok het ontwierp. Ze weten het zich
te herinneren als de dag van gisteren. En wat denken de jongeren van
nu over IJmuiden? Voelen ze zich er
thuis, is er voldoende te beleven, zien
ze een toekomst voor zich in IJmuiden? Verhalentheater over IJmuiden toont hoe men het verleden en
de toekomst beleeft.
Atlantikwall: verhalentheater over
IJmuiden wordt uitgevoerd op:
• Woensdag 2 november om 20.30

uur (try-out)
• Zaterdag 5 november om 15.30 uur
(première) en 20.30 uur
• Zondag 6 november om 15.30 uur
en 20.30 uur
• Dinsdag 8 november om 20.30 uur
• Donderdag 10 november om 20.30
uur
Waar
Burgerzaal Stadhuis Velsen (ingang
Plein 1945).
Kaartverkoop
Kaarten kosten € 8.50 en zijn te bestellen via de website van Stadsschouwburg Velsen, www.stadsschouwburgvelsen.nl of telefonisch
(0255) 515 789.
De voorstelling Atlantikwall: verhalentheater over IJmuiden is een initiatief van Cultuurcompagnie NoordHolland in samenwerking met Theaterstroom. Het is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie
Noord-Holland. De verhalen zijn te
zien en te beluisteren op het verhalenplatform www.oneindignoordholland.nl

Halloween in zwembad
De Heerenduinen
Op vrijdag 28 oktober wordt
het spannend in alle baden van
zwembad De Heerenduinen.
Tussen 18.30 uur en 21.30 uur is
het hier namelijk Halloween!

De weekmarkt aan de Wijkerstraatweg is inmiddels alweer
anderhalf jaar een begrip in Velsen-Noord. Per 1 november zullen de openingstijden van de
markt wijzigen in 9.00 tot 14.00
uur.
Uit onderzoek is gebleken dat inwoners het liefst in de ochtend hun inkopen doen. Een gehouden stemming onder de marktkooplieden
toonde aan dat de meerderheid voorstander van een ochtendmarkt is. De
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Gemeenten in de regio IJmond en
Zuid-Kennemerland staan daar uitgebreid bij stil door op allerlei plaatsen de lichten te doven. Daarnaast
is er een groot scala aan nachtactiviteiten voor jong en oud. De Nacht
van de Nacht is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid
én de functie van de duisternis, die
steeds meer onder druk staan door
de alsmaar toenemende verlichting.
Diverse gemeentes doven in de
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gemeente Velsen wil de markt voor
de Velsen-Noordse gemeenschap
graag behouden en werkt daarom
mee aan de aanpassing van de tijden.
,,De markt in Velsen-Noord is een
bijzondere markt. Het is een kleine
markt, waar wat flexibeler mee kan
worden omgesprongen”, aldus de
marktmeester Frans de Ruijter. Een
enkele marktkoopman blijft langer
staan, maar de basistijden zijn voor
alle verkooppunten van 9.00 tot
14.00 uur. (foto: gemeente Velsen)

Geniet van de pracht
van een donkere nacht
Liefhebbers van een donkere
nacht kunnen zaterdag 29 oktober weer meedoen aan allerlei
activiteiten tijdens de zevende
Nacht van de Nacht.

De ruimten zullen zo worden aangekleed dat je hier 3 uur kunt rondspoken. Ook is het toegestaan om
verkleed te zwemmen waarbij voor
het mooiste kostuum een angstaanjagend mooie prijs ligt te wachten.
De Halloweenavond is gericht op
kinderen tot en met 14 jaar. Voor
kinderen tot 8 jaar en kinderen
zonder diploma is begeleiding verplicht. Kaarten kosten in de voorverkoop € 7,- (verkrijgbaar aan de
kassa). Op de avond zelf betalen bezoeker € 7,50.

Wijziging openingstijden
weekmarkt Velsen-Noord

28 oktober

nacht van 29 op 30 oktober de lichten van gemeentehuizen, kerktorens en openbare gebouwen. Ook
roepen zij ondernemers op om, waar
mogelijk, de lichten te doven. Daarmee onderschrijft Velsen net als
veel andere gemeenten in de regio
de doelstellingen van de Nacht van
de Nacht.
De Nacht van de Nacht meer is dan
het doven van verlichting. Zo zijn er
onder andere diverse activiteiten
voor jong en oud. In het Pieter Vermeulen Museum staat een lezing en
nachtwandeling op het programma.
Een overzicht van de activiteiten in
de regio is terug te vinden op www.
laathetdonkerdonker.nl
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Prijsvraag Groener Velsen
Op de landelijke ‘Dag van de
Duurzaamheid’, vrijdag 11 november aanstaande, organiseert
de gemeente Velsen een duurzaamheidwedstrijd. Burgers en
scholieren worden uitgenodigd
inspirerende ideeën te leveren
die onze gemeente ‘groener’ maken.

de prijswinnende ideeën en de winnaars zijn verzekerd van de nodige
aandacht en publiciteit.

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

Kijk voor meer informatie over de
voorwaarden en inspiratie op www.
velsen.nl en www.dagvandeduurzaamheid.nl.

Inzendingen sturen vóór 1 november
aanstaande naar groenervelsen@
velsen.nl. De prijswinnaars worden
op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ bekend gemaakt.

Evenementen in Velsen
• Zaterdag 29 oktober: Halloween Forteiland
• Zondag 30 oktober: Corus Stoomtreinrit
• Zondag 30 oktober: Halloweenmarkt
• Woensdag 9 november: Allerzielen Velsen Verlicht
• Zaterdag 12 november: Intocht Sinterklaas
Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl >
Sport, Toerisme en Vrije Tijd.

Mededelingen
Mededelingen

20
27 oktober 2011
Brandweer Kennemerland, post Velsen
Adres
De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan

Stadhuis
Velsen
in de Veiligheidsregio
Kennemerland, onderdeel
Dudokplein
1
Brandweer Kennemerland.
Postbus
1970
AL324
IJmuiden
Telefoon465,
(0255)
532
Telefoon
14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail info@velsen.nl
preventie@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
Klant Contact
Centrum/Receptie
Afspraak
maken
met
U kunt op maandag t/m
terecht bij het Klant
burgemeester
en vrijdag
wethouders

Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur
en op donderdagavond
vanop18.00
- 20.00
met al uw
Belangstellenden
kunnen
afspraak
bijuur
de burgevragen en
inzage van
ter visie
stukken.
meester
envoor
wethouders
terecht
omgelegde
te praten
over een
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
Belastingen/Invordering
zij
zich telefonisch of per e-mail wenden tot het
Ma t/m vrij 09.00 - 12.00
uur: vrije
inloop.
bestuurssecretariaat,
telefoon
(0255)
567 200,
e-mail: info@velsen.nl
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouwen Woningtoezicht)
Voor
vragen
over:
werkdagen
van
tot 16.00
uur en open
donderdag-Op
Openbare
orde
en09.00
veiligheid,
brandweer
ramavond
van 18.00 -20.00
uur is
het bouwloket wettelijke
geopend.
penbestrijding,
regionale
samenwerking,
Vrije
inloop:
taken,
algemene zaken, communicatie, personeel
Voor
het inzien van
tekeningeninformatiebeleid
uit het archief, lopende
en organisatie,
burgerzaken,
en
aanvragen
en afgeven
van stukken
voor de afdeling
automatisering,
facilitaire
zaken, Geo-informatie,
Vergunningen
Uitvoering
is geentot
afspraak
nodig.
publiekszakenen
kunt
u zich wenden
burgemeester
Franc Weerwind.
Afspraak maken:

Voorvragen
inhoudelijke
Voor
over: vragen over het bestemmingsomgevingsvergunning
of daaraan
gerelateerde
-plan,
Ruimtelijke
ordening, omgevingsen coördinatievragen
kunt u een
afspraak maken
één van
de
vergunningen,
economische
zaken,met
sociale
zaken,
vakspecialisten
14 0255.
arbeidsmarktbeleid,
inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
Burgerzaken
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
onze website
kunt u 24jeugdbeleid,
uur per
-Via
Onderwijs,
sport,www.velsen.nl
recreatie en toerisme,
dag
een afspraak maken.
U kunt
elke en
werkdag
van
volksgezondheid,
openbaar
vervoer
projecten
09.00
- 16.00
uur bellen
met het
Klant Contact
Kustvisie,
Nieuw
Helmduin,
Rooswijk
kunt u zich
Centrum,
tel.wethouder
14 0255. Annette Baerveldt
wenden tot
-Buurtbemiddeling
Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openBuurtbemiddeling
is eenOud-IJmuiden
gratis voorziening
en
bare werken en project
kuntvoor
u zich
door
de bewoners
van Velsen.
wenden
tot wethouder
RonaldGetrainde
Vennik vrijwillige
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-

Stafafdeling
Stafafdeling Communicatie
Communicatie || 14
14 0255
0255 || info@velsen.nl
info@velsen.nl || www.velsen.nl
www.velsen.nl

redelijke
afspraken
voor een oplossing gemaakt
(voor vragen
over preventie)
kunnen worden.
Voor
het melden
van een of
huis-,
en keukenIndienen
beroepschrift
eentuinverzoek
om
klacht:
voorlopige voorziening
Telefoon
(0255)2010
548 520
Vanaf 1 oktober
is het mogelijk om bij alle
E-mail
info@buurtbemiddelingvelsen.nl
rechtbanken
in Nederland een beroepschrift of een
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

via
www.reinunie.nl
of voorziening
e-mail:
verzoek
om voorlopige
digitaal in te
info@reinunie.nl
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
ReinUnie
gevestigd
aan de Amsterdamseweg
10 in
Daarvoor is
moet
u wel beschikken
over een elektroVelsen-Zuid.
Op deze (DigiD).
locatie isKijk
ookop
hetgenoemde
afvalbrengnische handtekening
site
station
Openingstijden afvalvoor de ‘Velsen’
preciezegevestigd.
voorwaarden.
brengstation maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00
uur. Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Ondernemersloket
Raadsplein 3 en

Sociale
Zaken bestemmingsplan Pleiadenplantsoen
• Vaststelling

7 november 2011

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v.
woensdag
09.00
tot 14.00
uur)
Donderdagvan
3 en
maandag
7 november
2011 vanaf
E-mail
ondernemersloket@velsen.nl
19.30 uur
vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein
Bij
het
over
deOndernemersloket
begroting 2012. kunt u als ondernemer
terecht
voor
(algemene)
informatie
De ingang
voor
de vergadering
is aanover
het wetgeving,
Plein 1945.
beleid en procedures.
De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt
u bij voorkeur
via onze website doorgeven
3 november
2011 - raadzaal
Telefoon 14 0255
Dagelijks
van 09.00 tot 16.00 uur.
Aanvangtelefonisch
Eindtijdbereikbaar
Onderwerp
Of
e-mail: info@velsen.nl
19.30
20.45
Algemene en speciﬁeke
U kunt bij ons meldingen
doorgeven vaninclusief
gebreken
Beschouwingen
aan: bomen, plantsoenen,
hondenlosloopplaatsen,
toelichting
op moties en
ruiterpaden, straatverlichting,
trottoirs, wegen,
amendementen
riolering
(van
de erfgrens
t/m het hoofdriool).
20.45
21.15
Schorsing
21.15
22.00
Reactie college
Wat
22.00te doen bij een verstopping?
Schorsing
Bij een verstopping van het riool dient u, als u
vermoedt
dat2011
de verstopping
7 november
– raadzaal in het gemeentelijk
riool zit, de gemeente te bellen.
Buiten
kantooruren
en in het weekend kan dit via de
Aanvang
Eindtijd Onderwerp
politie
Meer
informatie
vindt
op de
19.30 op 0900-8844.
21.00
Reactie
raadsleden
opuinbreng
website: www.velsen.nl college en discussie tussen
fracties
ReinUnie
21.00
21.15
Schorsing
Voor
over
het ophalen
21.15meldingen
21.30en vragen
Korte
reactie
collegevan
huishoudelijk
afval en grofvuil
of vragen over straat21.30
21.45
Schorsing
reiniging
en22.00
het schoonhouden
van straatkolken.
21.45
Slotverklaring
fracties
Neem
de afdeling Klantenservice
22.00 dan contact
23.00 op met
Besluitvorming
over
van ReinUnie, telefoon amendementen,
(0255) 566 166. Op
werkraadsvoorstel
dagen is de klantenservice
bereikbaar van 08.00 tot
en moties
17.00
gesloten.
23.00uur. In het weekend
Sluiting
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven
Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via
email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór

Telefonisch
spreekuur:
14 0255van de gewijzigde
• Verordening
tot 3e wijziging
Lopende
uitkeringen
en bijzondere bijstand:
Algemene
Plaatselijke
ma
t/m vrij 09.00
- 12.00 uur
• Verordening
gemeente
Velsen 2009
Inburgering,
Sociale Activering,
Zorg en
• Ontwerpverklaring
van geen bedenkingen
voor
Vrijwilligerswerk:
project Hofgeesterweg 2 te Velserbroek
ma
t/m vrij 09.00
12.00
uur.
• Verklaring
van-geen
bedenkingen
aanvraag
Inloopspreekuur
(uitsluitend voor aanvragen bijzonomgevingsvergunning
dere
bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
• Bloemendaalsestraatweg
98 te Santpoort-Zuid
ma
t/m vrij 09.00
- 12.00
uur / begroting 2012
• Centraal
Nautisch
Beheer
Voor
bemiddeling inzijn
werk
aanvragen
De besluitenlijsten
inen
te voor
zien het
op de
website
van
een uitkering voor het levensonderhoud kunt
www.velsen.nl
u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van
ma
t/m vrij van 09.00wijziging
- 12.00 uur. route
Kennisgeving
Werkplein,
Kennemerhof
Zeestraat),
gevaarlijke
stoffen1 (hoek
gemeente
Velsen
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk,
tel.
783
000,
fax (0251) 783
001. Neem bij
uw
Het(0251)
college
van
burgemeester
en wethouders
van
de
bezoek
een Velsen
officieelheeft
document
mee met
daarop
uw
gemeente
op 18 oktober
2011
op grond
burgerservicenummer
en een
geldig
paspoort, stoffen
van artikel 18 van de Wet
vervoer
gevaarlijke
een
identiteitskaart
ofvoor
een geldige
verblijfseengeldige
nieuwe,
verplichte route
het vervoer
gevaarvergunning.
lijke stoffen over de weg vastgesteld. Door de aanleg
van de Westelijke Randweg (N197) is er een veiliger
KCC/WMO-loket
alternatief beschikbaar gekomen voor het vervoer van
Telefoon
14 0255
gevaarlijke
stoffen, waardoor de route door de
Dagelijks
telefonisch
bereikbaar
09.00 - 16.00
uur.
bebouwde
kom van de
gemeentevan
Beverwijk
kan komen
Bezoekadres:
Velsen,
1, IJmuiden:
te vervallen.Stadhuis
Transporten
vanDudokplein
routeplichtige
gevaardagelijks
09.00
16.00
uur.
lijke stofftussen
en buiten
deen
route
zijn
alleen toegestaan als
Het
loket is
er voor:
daarvoor
door
de Milieudienst IJmond een ontheffing
- is
WMO-voorzieningen
(voorzieningen
verleend. Transporteurs
dienen degehandicapten
ontheffing van
en routeplicht
hulp bij het huishouden)
de
aan te vragen bij de Milieudienst
- IJmond,
Informatie
over schuldhulpverlening
Postbus
325, 1940 AH, Beverwijk.
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing
en urgenties met bijbehorende kaart
Het
ontwerproutebesluit
heeft overeenkomstige afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Belanghebbenden
hebben geen zienswijzen tegen het ontwerproutebesluit ingediend. Het deﬁnitieve routebesluit is
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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

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 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

Raadsplein 3 en 7 november 2011

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.

3 november 2011 - raadzaal

• 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

Aanvang Eindtijd
19.30
20.45

De besluitenlijsten zijn in te zien op de website
www.velsen.nl

Donderdag 3 en maandag 7 november 2011 vanaf
19.30 uur vergadert de gemeenteraad in het Raadsplein
over de begroting 2012.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
De agenda voor de Raadsvergadering is als volgt:

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.

20.45
21.15
22.00

21.15
22.00

Onderwerp
Algemene en speciﬁeke
Beschouwingen inclusief
toelichting op moties en
amendementen
Schorsing
Reactie college
Schorsing

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

7 november 2011 – raadzaal

- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik

Aanvang Eindtijd Onderwerp
19.30
21.00
Reactie raadsleden op inbreng
college en discussie tussen
fracties
21.00
21.15
Schorsing
21.15
21.30
Korte reactie college
21.30
21.45
Schorsing
21.45
22.00
Slotverklaring fracties
22.00
23.00
Besluitvorming over
amendementen, raadsvoorstel
en moties
23.00
Sluiting

- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Er kan eventueel schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat kan via
email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór
de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd.

- 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

De begroting ligt ter inzage bij de receptie van het
stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek
aan de Maanbastion.

- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

De raadsvergadering wordt op beide avonden live uitgezonden op de lokale zender Seaport TV.

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

De raad heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2011
een besluit genomen over de volgende onderwerpen:
• 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)

Kennisgeving wijziging route
gevaarlijke stoffen gemeente Velsen
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen heeft op 18 oktober 2011 op grond
van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen
een nieuwe, verplichte route voor het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg vastgesteld. Door de aanleg
van de Westelijke Randweg (N197) is er een veiliger
alternatief beschikbaar gekomen voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen, waardoor de route door de
bebouwde kom van de gemeente Beverwijk kan komen
te vervallen. Transporten van routeplichtige gevaarlijke stoffen buiten de route zijn alleen toegestaan als
daarvoor door de Milieudienst IJmond een ontheffing
is verleend. Transporteurs dienen de ontheffing van
de routeplicht aan te vragen bij de Milieudienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH, Beverwijk.
Het ontwerproutebesluit met bijbehorende kaart
heeft overeenkomstige afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage gelegen. Belanghebbenden
hebben geen zienswijzen tegen het ontwerproutebesluit ingediend. Het deﬁnitieve routebesluit is
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.
Het besluit treedt 1 november 2011 in werking.
Beroep

Tegen het deﬁnitieve besluit van de gemeenteraad
kan op grond van artikel 8:1 Algemene Wet bestuursrecht binnen 6 weken na bekendmaking van dit
besluit een beroepschrift worden ingediend bij de
Arrondissementsrechtbank te Haarlem, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem.
Een beroepschrift tegen het besluit tot wijziging van
de route gevaarlijke stoffen kan alleen worden ingediend door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
niet verweten kan worden dat ze geen zienswijze tegen
het ontwerpbesluit hebben ingediend. Als beroep is
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
worden ingediend. Voor zowel het indienen van een
beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 10 oktober tot
en met 14 oktober 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.
w11.000643 Wijnoldy Danielslaan 22 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van een
woning (10/10/2011)
w11.000647 Rijksweg 496 Santpoort-Noord
het vergroten van een woning met een
uitbouw (voorgevel) (11/10/2011)
w11.000646 Industriestraat 16 IJmuiden
het oprichten van een bedrijfsgebouw
(11/10/2011)
w11.000645 Santpoortse Dreef ong. Santpoort-Noord
het kappen van 7 iepen (11/10/2011)
w11.000644 Kerkerinklaan 63 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer
(11/10/2011)
w11.000651 Visseringstraat 2 IJmuiden
(rijksmonument)
het verbouwen van een vergaderruimte
tot recreatiewoning (12/10/2011)
w11.000650 De Savornin Lohmanlaan 15 Velsen-Zuid
het legaliseren van een groendrager
(12/10/2011)
w11.000649 Anna van Burenlaan 11 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een dakkapel (voorgevel)
(12/10/2011)
w11.000648 Schoutenstraat 12 C IJmuiden
het plaatsen van een voorportaal
(12/10/2011)
w11.000655 Buitenhuizerweg 8 Velsen-Zuid
het oprichten van een garage/berging
(13/10/2011)
w11.000654 Middenduinerweg 10 Santpoort-Noord
het saneren van asbesthoudende rookkanalen (13/10/2011)
w11.000653 Narcissenstraat 12 Santpoort-Noord
het plaatsen van twee winkelpuien i.p.v.
garagedeuren (13/10/2011)
w11.000652 Cypressenstraat 43 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(13/10/2011)
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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 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):
Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen
heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
i10.008717

w11.000487

w11.000489

w11.000563

w11.000571
w11.000574
w11.000577

w11.000495 Heerenduinweg 41 IJmuiden
het uitbreiden van basisschool CBS
Het Kompas-Oost (26/07/2011)
w11.000580 Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
het vervangen van een erker (08/09/2011)
w11.000581 Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(08/09/2011)

Burg. Weertsplantsoen 65-141 en
155-213 Santpoort-Noord
het oprichten van 2 kunstwerken ter
plaatse van de entrees van de appartementengebouwen (14/10/2011)
Haringkade 1 IJmuiden
het verbouwen van de entree en ontvangstruimte en het realiseren van een
opslag voor formaline (12/10/2011)
Schoener 13 Velserbroek
het realiseren van een praktijk aan huis
(remedial teaching)(14/10/2011)
Brederoodseweg 45 Santpoort-Zuid
het kandelaberen van een boom
(06/10/2011)
Burg. Weertsplantsoen 9 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer (06/10/2011)
Kruidbergerweg 77 Santpoort-Noord
het kappen van een boom (14/10/2011)
Hoek en Vaarthof 36 Santpoort-Zuid
het kappen van een eik (14/10/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i.11.009625

Verlenging beslistermijn

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 aanvraag dienen te beslissen verlengd met zes weken:

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning

op het weiland tussen Vlielantweg en de
Hoofdstraat Santpoort-Noord
een besloten evenement ”Jubel 2011” op
28 en 29 oktober 2011 (12/10/2011).

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 APV een vergunning verleend
voor het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.010292

omgeving Anemonenstraat, Hoofdstraat,
Hagelingerweg Santpoort-Noord
ﬁlm foto-opnamen 27 oktober 2011
(18/10/2011)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 17 oktober tot
en met 21 oktober 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.
w11.000658 Biezenweg 23 Santpoort-Noord
het vervangen van kozijnen en het
verwijderen van asbest (17/10/2011)
w11.000657 Duin en Kruidbergerweg 89 Santpoort
Noord
gebruik weiland Rutte voor parkeergelegenheid (17/10/2011)
w11.000659 Willem de Zwijgerlaan 39 Santpoort-Zuid
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (18/10/2011)
w11.000661 Lange Nieuwstraat 182 en 186 IJmuiden
het maken van doorbraken panden
Lange Nieuwstraat 182-186 (19/10/2011)
w11.000660 Tuinderstraat 91 IJmuiden
het veranderen en vergroten van de 2e
verdieping van een woning(19/10/2011)
w11.000667 Rijksweg 136 Velsen Zuid
(rijksmonument)
het plaatsen van een stalen deur voor de
ijskelder (20/10/2011)
w11.000666 Duin- en Kruidbergerweg ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 20 populieren
(20/10/2011)
w11.000665 Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord
het plaatsen van een hekwerk
(20/10/2011)
w11.000664 Lodewijk van Deyssellaan 53 Driehuis
het verplaatsen van een kozijn van de
voordeur (20/10/2011)
w11.000663 Orionweg 2 t/m 174 IJmuiden
het renoveren van een drietal
woonblokken (20/10/2011)
w11.000670 Marconistraat 76 IJmuiden
het kappen van een boom (21/10/2011)
w11.000669 J. Paxtonstraat 71 Velserbroek
het kappen van een boom (21/10/2011)
w11.000668 Brederoodseweg 92 Santpoort-Zuid
het kappen van een berk (21/10/2011)
Verlenging beslistermijn

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 aanvragen dienen te beslissen verlengd met
zes weken:
w11.000565 Groeneweg 69 IJmuiden
het wijzigen gebruik en aanpassen
voor- en zijgevel (24/08/2011)
w11.000579 Briniostraat 16 IJmuiden
het uitbreiden van een schoolgebouw
met 10 lokalen en algemene functies
(08/09/2011)
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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 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):

w11.000566 Zwanebloembocht 38 Velserbroek
het vergroten van een dakkapel
(18/10/2011)
w11.000569 Berglaan 8 Santpoort-Noord
het kappen van 1 hulstboom
(12/10/2011)

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000308 Duin en Kruidbergerweg 6 Driehuis
het renoveren van een grafmonument
(20/10/2011)
w11.000326 Duin- en Kruidbergerweg 6 Driehuis
het in oude staat herstellen van het
Columbarium V (24/10/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i.11.010740

op Plein 1945 IJmuiden
”Lichtjesfeest” op 9 december 2011
(20/10/2011)

Akrides verliest
in Amsterdam
Filmdiner met
Vicky Cristina
Barcelona
IJmuiden - Voor filmliefhebbers van gepassioneerde Spaanse films is Vicky Cristina Barcelona een absolute
must om te zien. Op zaterdag
12 november, aanvang 19.00
uur, draait het Thalia Theater
aan de Breesaapstraat 52 deze leuke liefdevolle film. Uiteraard met een toepasselijk driegangen diner dat aan uw eigen tafeltje wordt geserveerd
in de grote zaal van Thalia. Vicky en Cristina zijn twee hartsvriendinnen met tegengestelde karakters. Vicky is de verstandige van de twee en is verloofd met een degelijke jongeman, Cristina daarentegen laat
zich leiden door haar gevoelens
en is voortdurend op zoek naar
nieuwe passies en seksuele ervaringen. Wanneer ze de kans
krijgen om de zomer in Barcelona door te brengen, zijn ze allebei dolenthousiast: Vicky wil
nog voor haar huwelijk haar
master behalen, terwijl Cristina
na haar laatste liefdesperikelen
behoefte heeft aan iets nieuws.
‘Vicky Cristina Barcelona’ is een
wolk van een film: je glijdt er
zachtjes in, je surft heel even
mee met Scarlett en Penélope
op een mediterraans briesje, de
lekkere Spaanse zon en de Catalaanse spirit. Toegang 42,50
euro (film inclusief driegangen
diner, aperitief en koffie).

IJmuiden - De heren van VBC
Akrides hebben ook hun vijfde wedstrijd in de landelijke
Promotiedivisie van de NBB
verloren. Het team van coach
Laurens Zanoli verloor afgelopen zondagmiddag in Amsterdamse Apollohal met 6153 van de hooggeklasseerde nieuwe fusieclub Basketbal Club Apollo. Grote man bij
de Amsterdammers was Ramon Siljade die door ondermeer vier driepunters met zeventien punten topscorer werd
van de wedstrijd.
Eerste score van de middag
was een driepunter van Akridesser Joost Smetsers op assist van Dario Ribeiro de Carvalho. En Akrides kwam op
0-5 door een score inside van
Dennis Roos. Maurits Pieper
antwoordde voor Apollo met
een lay-up, maar Akrides had
uiteindelijk na het openingskwart een voorsprong van
12-18 door onder andere drie
sprongschoten voor twee punten van shooting guard Lennart Meijland. Laatste score
van het eerste kwart was een
lay-up van Velsenaar Frank de
Pagter op assist van Dario Ribeiro de Carvalho. In het tweede kwart plaatste Apollo een
12-4 run om met een paar minuten te spelen voor de pauze de leiding te hebben genomen bij een stand van 2422. De Amsterdammers kregen tijdens die run driepunters van Mattijs Hak en Julian
Jaring. Akrides maakte door
een driepunter van Kendrick
Fiekert en twee vrije worpen
van Joost Smetsers echter de
laatste punten van de eerste
helft om met rust te leiden met
24-27.
Na de pauze in het derde
kwart nam Apollo met indrukwekkend basketbal een rui-

me voorsprong. De Amsterdammers kregen in dat derde kwart negen punten van
een sterk spelende Julian Jaring. Ramon Siljade kwam
tot acht punten en hij maakte twee prachtige driepunters
in de eindfase van kwart drie.
Bij Akrides produceerde Joost
Smetsers vijf punten door een
driepunter en een hele fraaie
tweepunter -in de zoemer van
de schotklok- op assist van
Dario Ribeiro de Carvalho.
Maar het was Apollo dat na
drie kwarten een ruime voorsprong had gegenereerd van
48-38.
In het vierde en laatste kwart
probeerde Akrides het tij nog
te keren maar dat lukte niet
want het had zo als eigenlijk
de gehele tweede helft moeite met scoren. Akrides scoorde in het vierde kwart slechts
eenmaal outside maar dat was
wel een hele fraaie driepunter
plus bonus vrije worp van Pasqualis Jansen. En er was een
erg mooie dunk van Akridesser Dennis Roos te bewonderen. Maar Apollo behield de
voorsprong, kreeg in het afsluitende kwart vijf punten
van Mattijs Hak en er waren
driepunters voor Jirian Roodheuvel en Ramon Siljade. Het
team van coach Tree Marioneaux won dus met 61-53 van
het team coach Laurens Zanoli en Akrides verloor dus
ook zijn vijfde wedstrijd van
het seizoen.
Komende weekend staat er
voor de heren van Velser Basketbal Club Akrides geen wedstrijd op het programma. Op
zaterdag 5 november staat de
tweede van vier opeenvolgende uitwedstrijden op het programma. Akrides speelt dan in
Delft tegen Delftste Studenten
Basketbal Vereniging Punch.

BCA organiseert
gezellige wandeltocht
IJmuiden - Op zondag 30 oktober organiseert wandelclub BCA,
wederom in samenwerking met
Shoud, haar zevende wandeltocht.
Vertrek vanuit SHOUD ‘le vieux
garage’, Scheldestraat 81, telefoon
0255-755700 (deze dag tevens
koopzondag voor de wandelaars,
10% korting op de Nomad en GRIsport producten). Inschrijven via

info@shoud.nl of in de winkel van
Shoud. Inschrijven op de dag zelf is
ook mogelijk. Er zijn deze dag weer
verschillende afstanden uitgezet:
starttijd tussen 09.00 en 11.00 uur.
De kosten voor de wandeltocht bedragen 5 euro te voldoen bij aanmelding. In deze kosten is inbegrepen koffie of thee vooraf, een kleine versnapering tijdens de tocht

‘Le Gamin au Vélo’
draait in Witte Theater
IJmuiden - Vrijdag 28 oktober en woensdag 2 november,
20.30 uur, draait het Witte Theater, Kanaalstraat 257, de film
‘Le Gamin au Vélo’.
De 11-jarige Cyril zit door toedoen van zijn vader ‘tijdelijk’ in
een kindertehuis. Hij is ervan
overtuigd dat zijn vader dat net
zo erg vindt als hij en gaat naar
hem op zoek. Hij ontsnapt regelmatig uit het tehuis, op zoek

naar zijn vader én zijn gekoesterde fiets. Per toeval ontmoet
Cyril de kapster Samantha. Zij
besluit hem de weekenden in
huis te nemen. Ondertussen
raakt Cyril, in zijn zoektocht
naar bevestiging en acceptatie,
steeds verder in de problemen.
Hij beseft nog niet dat het de
liefde van Samantha is die zijn
woede kan sussen.
Toegang 12,50, met bon 10,50.

2,- korting

tegen inlevering van deze bon voor ‘le gamin au vélo’ op 28
oktober en 2 november 2011 om 20.30 uur.
Bon is geldig voor 2 personen

