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Heeft de gemeente uw 
juiste adresgegevens?
Voorkom gedoe, kijk het na’ Dat is 
het motto van de landelijke cam-
pagne voor een betere registra-
tie van adresgegevens. Misschien 
bent u verhuisd, maar heeft u dat 
nog niet doorgegeven. Toch is dit 
erg belangrijk. De adresgegevens 
die de gemeente van u heeft, 
worden gebruikt door verschil-
lende overheidsorganisaties. Van 
de Belastingdienst tot de leer-
plichtambtenaar. Controleer uw 
gegevens en voorkom gedoe. 

Veel overheidsdienstverlening is 
gebaseerd op registratie in de Ge-
meentelijke Basis Administratie. 

Wie niet goed geregistreerd staat, 
loopt de kans diensten als toesla-
gen en stempassen mis te lopen. U 
heeft hier zelf een belangrijke rol 
in. U kunt uw gegevens controle-
ren door met uw DigiD in te loggen 
op MijnOverheid. Zijn uw gegevens 
niet juist? Dan kunt u op afspraak 
bij burgerzaken deze gegevens aan-
passen. Neem wel uw legitimatie 
mee. Als u tijdig wijzigingen door-
geeft, zoals bijvoorbeeld een verhui-
zing, dan voorkomt u hiermee pro-
blemen. 

Kijk voor meer informatie op www.
velsen.nl.

Dutch Rum Awards 
uitgereikt in IJmuiden
Tijdens een bijzonder druk be-
zocht 8e Rum&Whisky festi-
val dat zaterdag 20 oktober 
2013 werd gehouden in het Ho-
liday Inn Hotel in IJmuiden zijn 
voor de tweede maal in de Ne-
derlandse geschiedenis de Dut-
ch Rum Awards uitgereikt door 
de ambassadeur van Cuba, Mrs. 
Zelmys Maria Dominquez Corti-
na.

Naast de initiators van het festival 
Richard Blesgraaf en zijn vrouw 
Esther sprak ook de burgemeester 

van Velsen, Franc Weerwind een 
welkomstwoord tot de gasten. Ju-
ryvoorzitter Patrick van Zuidam 
van masterdistiller Zuidam maak-
te de prijswinnaars bekend.

Op de foto staan van links naar 
rechts: wethouder Arjen Verka-
ik, Richard Blesgraaf initiator van 
het festival, de ambassadeur van 
Cuba, Mrs. Zelmys Maria Domin-
quez Cortina, burgemeester Franc 
Weerwind en Maarten van Nigte-
vegt directeur Holiday Inn IJmui-
den. (foto: Reinder Weidijk)

Vanaf woensdag 23 oktober wor-
den werkzaamheden uitgevoerd 
aan het riool van de Zeeweg en aan 
het asfalt van de Heerenduinweg.

Riolering Zeeweg
Vanaf woensdag 23 oktober worden 
werkzaamheden uitgevoerd aan het 
riool van de Zeeweg, huisnummers 
283 tot en met 307. Het betreft het in-
meten van delen van de riolering, dit 
zal geen of nauwelijks hinder met zich 
meebrengen.

Vanaf maandag 28 oktober 2013  
wordt door de firma Van der Valk en 
de Groot en de firma Insituform de ri-
olering inwendig gerenoveerd in een 
gedeelte van de Zeeweg. Op een aan-
tal plaatsen wordt materieel opge-
steld. Hiervoor plaatst de aannemer 
een wegafzetting en leidt het verkeer 
langs de werkzaamheden met be-
hulp van een verkeersregelinstallatie.  
Hierdoor is het niet mogelijk om van 
de Lijsterlaan en de Nachtegaallaan 
direct de Zeeweg op te rijden. U kunt 
dan via de Kievitlaan en de Meeuwen-
laan de wijk verlaten en inrijden.

Asfalt Heerenduinweg
Van 30 oktober tot en met 1 novem-
ber is de Heerenduinweg tussen het 
Gijzenveltplantsoen en de Zeeweg tij-
delijk afgesloten voor het doorgaan-
de autoverkeer. Op het gedeelte tus-
sen de kruising bij het zwembad en 
de fietsoversteek naar het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland wordt de 
hoofdrijbaan van een nieuwe asfalt-
deklaag voorzien. Doorgaand autover-

keer wordt omgeleid via Gijzenvelt-
plantsoen-Lange Nieuwstraat-Zee-
weg. Fietsers en voetgangers kunnen 
in principe gewoon gebruik blijven 
maken van de fiets-/voetpaden langs 
de Heerenduinweg, maar kunnen de 
Heerenduinweg niet oversteken bij 
de Spaarnestraat. Oversteken van de 
Heerenduinweg kan ter hoogte van 
het zwembad of ter hoogte van de in-
gang van het Nationaal Park.

Het zwembad, het Shell-tankstation 
en nabijgelegen bestemmingen blij-
ven voor autoverkeer bereikbaar via 
de Heerenduinweg vanaf de Zeeweg, 
of via de Velserduinweg. De tennis-
baan en scoutingclub blijven bereik-
baar vanaf het Gijzenveltplantsoen.

De werkzaamheden zullen naar ver-
wachting twee dagen in beslag nemen, 
maar vanwege de weersgevoeligheid 
van het asfaltwerk bestaat de kans dat 
vertraging ontstaat.

Let op
Op woensdagochtend 30 oktober 
bestaat er een kans dat de werk-
zaamheden op één rijstrook van de 
Zeeweg ter hoogte van de Lijster-
laan, die maandag 28 oktober star-
ten, nog niet geheel zijn afgerond. 
Daardoor kan er die ochtend extra 
vertraging optreden op de Zeeweg. 
Weggebruikers op de route Drie-
huis-IJmuiden worden daarom ge-
adviseerd woensdagochtend zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de 
Minister van Houtenlaan en de De 
Noostraat, in plaats van de Zeeweg.

Riolering en asfalt

Wegwerkzaamheden
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Rectificatie
In het artikel “Certificaten voor vrijwilligers” die in de infopagina van 17 ok-
tober jl. is verschenen, is een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juis-
te nummer van Socius Maatschappelijke Dienstverleners is 088–8876900.

Inleveren elektrische 
apparaten een groot succes
Lever in en win. Zo heet de ac-
tie van HVC Inzameling, gemeen-
te Velsen en het Pieter Vermeulen 
Museum voor het inleveren van 
oude elektrische apparaten. Inle-
veren kan tot zaterdag 26 oktober 
bij het afvalbrengstation en het 
Pieter Vermeulen Museum. Bij het 
inleveren van elektrische appara-
ten krijg je een kraslot waarmee je 
kans maakt op mooie prijzen.

Velsen heeft samen met het Pieter 
Vermeulen Museum als onderdeel 
van de inleveractie een wedstrijd 
uitgeschreven voor basisscholen. 
Die actie was een groot succes. Ba-
sisscholen De Molenweid, Jan Cam-
pertschool, De Pleiaden, De Vuurto-
ren en de St. Fransiscusschool heb-

ben tot de herfstvakantie meege-
daan aan de wedstrijd om zo veel 
mogelijk elektrische apparaten in te 
leveren. Samen hebben ze een paar 
honderd apparaten verzameld. De 
winnende school wordt binnenkort 
bekend gemaakt.

Met de actie worden alle inwoners 
extra gewezen op het recyclen van 
elektrische apparaten zoals spaar-
lampen, MP3-spelers, smartphones, 
laptops en stofzuigers. Bijna 90% 
van het materiaal kan weer worden 
gebruikt om nieuwe producten te 
maken, en dat is natuurlijk heel goed 
voor het milieu. 

Kijk voor meer informatie op www.
gooinietweg.nl.

Tentoonstelling over
Kennemer landschappen
Aan het einde van het jaar geeft 
Buitenplaats Beeckestijn ruim-
te aan kunstenaars uit de omge-
ving. Van 24 november 2013 t/m 
12 januari 2014 is er op Beeckes-
tijn een nieuwe tentoonstelling 
te zien over het Kennemer land-
schap.

Tijdens de tentoonstelling wil Bui-
tenplaats Beeckestijn graag kunst-
werken laten zien over het Kenne-
mer landschap. 

Buitenplaats Beeckestijn roept kun-
stenaars in Kennemerland op om 
hun werk aan te melden voor deze 
tentoonstelling. De inzendtermijn 

loopt tot 8 november 2013.

Kijk voor meer informatie op www.
buitenplaatsbeeckestijn.nl.

Allerzielen Velsen Verlicht
Op woensdag 6 november wordt 
tussen 19.00 en 22.00 uur op be-
graafplaats Duinhof in IJmuiden 
Allerzielen gevierd. Iedereen die 
zijn dierbaren wil herdenken, is 
van harte welkom.

Allerzielen is van oudsher een ka-
tholieke traditie waarop men overle-
denen herdenkt, bidt voor overlede-
nen, kaarsen brandt en bloemen op 
een graf plaatst. Dit jaar is Begraaf-
plaats Duinhof in IJmuiden de ont-
moetingsplek met licht, vuur, klank 
en kunst als decor. Iedereen die zijn 
dierbaren wil herdenken, ongeacht 
waar zij zijn begraven of gecremeerd, 
is welkom op de gemeentelijke be-
graafplaats aan de Slingerduinlaan in 
IJmuiden.

Omdat de begraafplaats over onvol-
doende parkeerplaatsen beschikt, 
wordt bezoekers geadviseerd zoveel 

mogelijk per fiets te komen. Voor be-
zoekers met auto’s is er gelegenheid 
tot parkeren op het grote parkeerter-
rein tegenover het stadion van Tel-
star aan de minister van Houten-
laan. Hiervandaan kunnen bezoekers 
te voet of per OIG-busje naar de be-
graafplaats.

Vanaf 18.00 uur komt er een inrijver-
bod voor de Herenlaan vanaf de Zee-
weg. Bewoners van de Herenlaan 
kunnen alleen vanaf de Slingerduin-
laan bij hun woning komen. Ook de 
Slingerduinlaan zal die avond afge-
sloten worden voor verkeer met uit-
zondering van de voertuigen van be-
woners, fietsers, wandelaars, invalide 
auto’s en OIG busjes. Verkeersrege-
laars ter plekke dragen zorg voor een 
juiste afwikkeling van het verkeer.

Kijk voor meer informatie op www.
allerzielenvelsen.nl.
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau 
discriminatiezaken, ondernemersloket, open-
bare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestem-
mingsplan, omgevingsvergunning of daaraan ge-
relateerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via on-
ze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag 
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of 
klachten over discriminatie. Bij het Klant Con-
tact Centrum van het stadhuis kunt u een formu-
lier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt 
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 12 
oktober 2013 tot en met 18 okto-
ber 2013  de volgende aanvragen 
hebben ontvangen voor een om-
gevingsvergunning op grond van 
de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Zeewijkplein 600, vervangen kiosk 
(18/10/2013) w13.000421;
Tussenbeeksweg 16, plaatsen dak-
opbouw (14/10/2013) w13.000408;
Westerduinweg 4, vergroten kanti-
ne (15/10/2013) w13.000416;
Trompstraat 122, uitoefenen kap-
perswerkzaamheden aan huis 

(15/10/2013) w13.000411;
Kennemerlaan 63 A, vervangen 
geldkiosk (17/10/2013) w13.000419;
Haringkade ong., kappen boom 
(14/10/2013) w13.000409.

Velsen-Zuid 
Kerkplein 3, plaatsen aanbouw en 
dakkapel (18/10/2013) w13.000424.

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 24, kappen 4 bomen 
(14/10/2013) w13.000410;
Terrasweg 57, vergroten wo-
ning (achterzijde)(18/10/2013) 
w13.000426.

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 16, kappen 
boom (16/10/2013) w13.000418;

Bloemendaalsestraatweg ong.(voor-
malig Nova terrein), oprichten tij-
delijke mobiele JOP (17/10/2013) 
w13.000420.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 26, vergro-
ten van de 1ste en 2e verdieping 
(15/10/2013) w13.000412.

Velserbroek
Kievitsbloem 14, plaatsen dak-
kapel (voorgevel)(14/10/2013) 
w13.000407;
Rijksweg 501, kappen 2 bomen 
(14/10/2013) w13.000406.

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, verharden bestaand 
terras (18/10/2013) w13.000423;

Parlevinkerstraat 23, plaat-
sen 2 lichtreclame-installaties 
(16/10/2013) w13.000417;
Eendrachtsstraat 30, plaatsen 
2 perscontainers (16/10/2013) 
w13.000415;
Eendrachtsstraat 30, oprichten va-
rianthal (16/10/2013) w13.000414;
Zeeuwstraat 2, kappen 4 bomen 
(16/10/2013) w13.000413.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen.  Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij 
het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag 
van verzending van het besluit 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester 
en wethouders van Velsen of Bur-
gemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD).In spoedeisen-
de gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, 

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, in-
dien er ook een bezwaarschrift is 
ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 
omgevingsvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
Driehuis
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velsen-Zuid
Velsen-Noord
Geen mededelingen

Velserbroek

Rijksweg 501, kappen 2 bomen 
(17/10/2013) w13.000406.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Duin- en Kruidbergerweg 2-6, Aller-
zielen op zaterdag 2 november 2013 
(15/10/2013) u13.008748;
Strand IJmuiderslag, NK BLokarten 
op zaterdag 23 en zondag 24 novem-
ber (17/10/2013).

Ingetrokken bouwvergunningen

IJmuiden
Trawlerkade 25, besluit intrekken 
bouwvergunning BL-81-2009, plaat-
sen zendmast (08/10/2013);
Van Wassenaerstraat 7, besluit in-
trekken bouwvergunning BP-74-
2010, veranderen en vergroten wo-
ning met dakopbouw en veranderen 

achtergevel (11/10/2013).

Santpoort-Noord
Middenduinerweg 14, besluit  in-
trekken bouwvergunning BL-
83-2009, veranderen en vergro-
ten woning met uitbouw zijgevel 
(02/10/2013);
Zinneveltlaan 37, besluit  intrekken 
bouwvergunning BP-39-2008, ver-
anderen en vergroten woning met  
dakopbouw (10/10/2013);
Hagelingerweg 58, besluit  intrekken 
bouwvergunning BP-203-2008, ver-
anderen en vergroten woning met 
dakopbouw (10/10/2013);
Hoofdstraat 76, besluit intrekken 
bouwvergunning BL-221-2009, op-
richten berging/hobbyruimte
 (10/10/2013).

Velserbroek
Rijksweg 259, besluit intrekken 
bouwvergunning BP-178-2007, ver-
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anderen en vergroten begane grond 
en eerste verdieping (11/10/2013). 

Verleende omgevingsvergun-
ning – uitgebreide voorberei-
dingsprocedure 

Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben voor onderstaand 
project een omgevingsvergunning 
verleend.  De omgevingsvergunning 
en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 28 oktober 2013 ge-

durende zes weken ter inzage bij de 
afdeling Publiekszaken, gemeente 
Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
Tevens is het besluit in te zien op 
www.velsen.nl via het menu bekend-
makingen/downloads omgevings-
vergunning en via www.ruimtelij-
keplannen.nl onder NL.IMRO.0453.
OM0016HOOFDSTRAAT1-R001. 
Belanghebbenden die een zienswij-
ze hebben ingediend tegen de ont-
werpomgevingsvergunning en be-
langhebbenden die kunnen aanto-

nen dat zij dat daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest, kun-
nen tegen dit besluit binnen een ter-
mijn van 6 weken met ingang van de 
dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens 
kunnen zij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Haarlem ver-
zoeken een voorlopige voorziening 

te treffen indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat 
vereist. Voorwaarde is wel dat ook 
beroep is ingesteld. Het betreft: 

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 112 en 114, wijzigen 
gevels, aanbrengen buitenisolatie 
en samenvoegen van 2 woningen  
(11/10/2013) w13.000054.

Besluiten (vervolg)

Raadsplein 31 oktober 2013 
Op 31 oktober 2013 vergadert de gemeenteraad Velsen in de tijdelijke 
locatie, Tata Steel Stadion (de thuisbasis van voetbalclub Telstar) aan 
de Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

1: Ruimte 1
19.30-21.00    Project Grote Buitendijk/Hofgeest

2: Ruimte 2
19.30-21.00   Verdiepend onderzoek Rekenkamercommissie: Wmo
  in Velsen ‘Door de bomen het bos zien’ 
3: Ruimte 3
19.30-21.00  2e Bestuursrapportage
 
4: Ruimte 1
21.30-23.00    Provinciaal inpassingsplan zeesluis

5: Ruimte 2
21.30-23.00    Financiële verordening – Afwijkingenbeleid – Toetsings- 
 kader garanties, borgstellingen en verstrekking geldleningen

Inspreken tijdens de carrousel:
Over de sessies 1, 3 en 5 kan worden ingesproken. Om in te spreken kunt u 
zich tot uiterlijk woensdag 30 oktober 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel. 
0255 567502 of via email: griffier@velsen.nl  Over de onderwerpen die op de 
agenda staan, kan ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien deze 
tijdig is ingeleverd – dat kan via email: griffier@velsen.nl, - dan wordt de re-
actie vóór de vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje en de nieuwsbrief liggen 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 raad.velsen.nl. Een repor-
tage van deze sessies is terug te zien in de week na de vergadering op Seaport 
TV en via uitzending gemist op www.seaporttv.nl

Rookbeleid vernieuwd
Het college heeft het oude rook-
beleid ingetrokken en nieuw 
rookbeleid vastgesteld.

Ontwikkelingen op gebied van per-
soneelsbeleid en huisvestingspro-

jecten zijn aanleiding geweest om 
het verouderde rookbeleid uit 2004 
aan te passen aan de huidige tijd. 

Het oude rookbeleid voorzag in in-
pandige rookruimten en aanwezig-

heid in de rookruimte werd gezien 
als werktijd. 

Het nieuwe rookbeleid houdt in dat 
er geen rookruimten meer worden 
gefaciliteerd, gerookt wordt in eigen 

tijd en dat roken buiten plaatsvindt, 
met die beperking dat niet voor de 
publieksingang en de personeelsin-
gangen wordt gerookt. 

Rectificatie verkeersmaatregel
In de verkeersmaatregel van vori-
ge week stond dat burgemeester en 
wethouders hebben besloten een in-

dividuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het per-
ceel Anna Reijnvaanstraat t.b.v. Ma-

thilde Wibautstraat 13, 1991 RT Vel-
serbroek. Dit moet zijn Roosje Vos-
straat t.b.v. Mathilde Wibautstraat 

13, 1991 RT Velserbroek.




