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Informatieavond start-
document Brede School
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het concept 
startdocument Heirweg, voor de 
toekomstige locatie van de Bre-
de School in Velsen-Noord, vast-
gesteld. 

Woensdagavond 16 november wordt 
in buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1 in Velsen-Noord een in-
formatiebijeenkomst georganiseerd. 
Iedereen is van harte welkom op de-
ze bijeenkomst die start om 19.30 
uur en duurt tot 21.00 uur.

Het concept startdocument ligt 
sinds maandag 31 oktober 2011 zes 
weken ter inzage op het gemeente-
huis. Bewoners en belanghebben-
den kunnen gedurende deze weken, 
indien gewenst, een inspraakreactie 
indienen.

In het eerste kwartaal van 2012 
wordt het concept Startdocument 
Heirweg inclusief inspraakreacties 
ter besluitvorming voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

Intocht Sinterklaas
in centrum IJmuiden
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 12 no-
vember 2011  zet hij om ongeveer 
12.15 uur weer voet aan wal. Het 
voorprogramma met de muziek-
pieten start dit jaar om 12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale gele-
genheid omgedoopt tot Stoomboot-
kade. Dit is dezelfde locatie als vorig 
jaar, bij de Kleine Sluis. Als de stoom-
boot uit Spanje is gearriveerd, wordt 
de Sint officieel ontvangen door de 
burgemeester van Velsen, Franc 
Weerwind.

Om 13.00 uur zal de stoet vanaf de 
Loswal vertrekken en start de intocht 
door IJmuiden. De route zal zijn: Stei-
gerweg, oversteken van de Kanaaldijk, 
vervolgen Kanaaldijk, Kerkstraat, Ju-
lianabrug, Kennemerlaan, Velserhof, 
Lange Nieuwstraat, Plein 1945. 

De Stichting Sint Nicolaas Comi-
té IJmuiden heeft dit jaar het the-
ma ‘Welkom in Holland’ aan de aan-
komst van de Sint verbonden en ver-
zoekt alle kindertjes, ouders, opa’s en 
oma’s om Sint een zo Hollands mo-
gelijk welkom te geven. Deze en an-
dere informatie over de intocht van 
Sinterklaas in IJmuiden is ook terug 
te vinden op de website van de Stich-
ting, www.intochtsinterklaas.nl of via 
twitter #Sintijmuiden.

Feest bij opening clubhuis
Wethouder Annette Baerveldt heeft zaterdag 29 oktober het vernieuwde 
clubhuis van Scouting Wiawaha in Velsen-Zuid geopend. In januari 2011 
werd het vorige clubhuis door brand voor een groot deel verwoest. Met be-
hulp van sponsors en vrijwilligers heeft de scoutinggroep de schade her-
steld. Nu kunnen de welpen en explorers weer van hun gebouw gebruik ma-
ken voor al hun activiteiten. De ruim 60 leden van de scoutinggroep zijn trots 
op hun mooie clubgebouw. (foto: Ko van Leeuwen)

Eerste sleutel overhandigd
Op woensdag 26 oktober kregen 
de toekomstige bewoners van de 
zorgwoningen in appartemen-
tengebouw De Vrijheit in Oud 
IJmuiden symbolisch de eerste 
sleutel uitgereikt. De 14 zorg-
woningen zijn speciaal gemaakt 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking.

Peter van Ling, directeur van AWV 
Eigen Haard, feliciteerde de bewo-
ners met hun nieuwe woning. Hij 
overhandigde tijdens een feestelij-

ke bijeenomst de symbolische sleu-
tel aan Hans Koller, directeur van 
De Waerden, en bewoner Aldert 
Neyman. De 14 zorgwoningen zijn 
de eerste woningen die in apparte-
mentencomplex De Vrijheit zijn op-
geleverd. De Vrijheit omvat verder 
nog 10 vrije sector koopwoningen, 
27 koopgarantwoningen en 30 vrije 
sector huurwoningen. De komende 
weken worden ook deze woningen 
opgeleverd. De Vrijheit is één van 
de bouwprojecten in Oud-IJmuiden 
(foto: AWV Eigen Haard)
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Help dieren gezond houden
Goedbedoelende bezoekers voe-
ren de dieren van Velserbeek 
soms met het verkeerde eten, 
waar ze ziek van worden. Bezoe-
kers kunnen het meegebrachte 
eten afgeven; medewerkers van 
de kinderboerderij controleren 
het. 

Alle dieren op de kinderboerderij 
krijgen een eigen dieet dat afgestemd 

is op wat ze  nodig hebben. Daarnaast 
is het belangrijk dat de dieren het 
voer in de juiste hoeveelheden krij-
gen, zodat ze niet te dik worden.

Bij de ingang van de kinderboerde-
rij hangen bakken waar het meege-
brachte voer in kan worden gestopt. 
Zo kunnen de medewerkers van de 
kinderboerderij controleren of het 
voer geschikt is voor de dieren.

Allerzielen Verlicht
Woensdag 9 november wordt 
tussen 19.00 en 22.00 uur op be-
graafplaats De Biezen in Sant-
poort-Noord voor de derde keer 
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.

Ook dit jaar is Begraafplaats De Bie-
zen in Santpoort-Noord weer een 
gastvrije ontmoetingsplek met licht, 
vuur, klank en kunst als decor. Ie-
dereen die zijn dierbaren wil her-
denken, ongeacht waar zij zijn be-
graven of gecremeerd, is woensdag 
9 november 2011 van 19.00 tot 22.00 
uur welkom op de gemeentelijke be-
graafplaats aan de Biezenweg. Kijk 
voor meer informatie op www.aller-
zielenvelsen.nl

Open huis bij Het Terras
De activiteiten van Het Terras 
hebben voorlopig onderdak ge-
vonden in het verbouwde sta-
tionsgebouw van Santpoort-
Noord. 

In de afgelopen maanden hebben een 
aannemer en veel vrijwilligers hard 
gewerkt om deze locatie op tijd ge-
reed te krijgen voor de verschillen-
de activiteiten. Afgelopen zaterdag 
29 oktober, heeft de stichting de deu-
ren opengezet voor belangstellenden 
die zo een indruk konden krijgen van 
het resultaat.

De voorzitter van Het Terras, Laura 
Ferment, is blij met de nieuwe loca-
tie: ,,Het is een prima plek voor onze 

activiteiten, al zijn er ook hier ruim-
telijke beperkingen. We zouden nog 
meer kunnen doen.’’

Wethouder Robert te Beest prijst de 
inzet van de stichting en de vrijwilli-
gers: ,,Ik ben blij met de positieve op-
stelling van de stichting en haar vrij-
willigers. Door een goede samenwer-
king is dit moois gerealiseerd.’’

Door het in gebruik nemen van de 
locatie Stationsgebouw, komt een 
einde aan het tijdelijk verblijf in de 
voormalige MTS aan de Roos en 
Beeklaan in Santpoort-Noord.  Me-
dio 2013 moet de nieuwbouw van 
Het Terras klaar zijn. (foto: Reinder 
Weidijk)

Kamertrainingscentrum 
OCK Het Spalier geopend
Het Kamertrainingscentrum 
van OCK Het Spalier in IJmui-
den is officieel geopend. Wethou-
der Annette Baerveldt knipte sa-
men met een bewoner het lint 
door. 

Uit onderzoek blijkt dat het met 85% 
van de Nederlandse jeugd goed gaat. 
Desondanks komen er ook jongeren 
bij de jeugdzorg terecht. In Velsen is 
onder andere het OCK Het Spalier 
actief. Dit Orthopedisch Centrum 

Kennemerland biedt professionele 
behandeling aan jeugdigen met psy-
chosociale problemen. De vraag van 
de jeugdige cliënt en zijn of haar ou-
ders staat daarin altijd centraal. On-
derdeel van het OCK Het Spalier is 
het kamertrainingscentrum. Daar 
leren jongeren op eigen benen te 
staan en komen zij een stapje dich-
terbij zelfstandige deelname aan de 
samenleving. Het centrum is te vin-
den aan de Stephensonstraat 52-54 
in IJmuiden. (foto: Reinder Weidijk)

Atlantikwall: verhalen-
theater over IJmuiden
Atlantikwall: verhalentheater 
over IJmuiden, zo heet de voor-
stelling waarin oude IJmui-
denaren vertellen over de er-
varingen in de oorlog en jon-
geren over hun toekomstplan-
nen. Zaterdag 5 november 2011 
om 15.30 uur is de première in 
de Burgerzaal van het stadhuis 
Velsen.

De jongeren van toen – nu 80 jaar – 
vertellen over de start van de oor-
log, de bouw van de Atlantikwall, 
de evacuatie uit hun huis en de we-
deropbouw van IJmuiden zoals Du-
dok het ontwierp. Ze weten het zich 
te herinneren als de dag van giste-
ren. 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? 

Atlantikwall: verhalentheater over 
IJmuiden wordt uitgevoerd op za-
terdag 5 november om 15.30 uur 
(première), zondag 6 november om 
15.30 en 20.30 uur, dinsdag 8 no-
vember om 20.30 uur en donder-
dag 10 november om 20.30 uur in 
de Burgerzaal van het Stadhuis Vel-
sen, ingang Plein 1945.

Kaarten kosten € 8.50 en zijn te be-
stellen via de website van Stads-
schouwburg Velsen, www.stads-
schouwburgvelsen.nl of telefonisch 
(0255) 515 789. 

De voorstelling ‘Atlantikwall. Ver-
halentheater over IJmuiden’ is een 
initiatief van Cultuurcompagnie 
Noord-Holland in samenwerking 
met Theaterstroom. Het is mede 
mogelijk gemaakt door bijdragen 
van Provincie Noord-Holland.
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

Belangstellenden kunnen op afspraak bij de burge-
meester en wethouders terecht om te praten over een 
vooraf aangekondigde kwestie. Daarvoor kunnen
 zij zich telefonisch of per e-mail wenden tot het 
bestuurssecretariaat, telefoon (0255) 567 200, 
e-mail: info@velsen.nl
 
Voor vragen over:

-  Openbare orde en veiligheid, brandweer en ram-
penbestrijding, regionale samenwerking, wettelijke 
taken, algemene zaken, communicatie, personeel 
en organisatie, burgerzaken, informatiebeleid en 
automatisering, facilitaire zaken, Geo-informatie, 
publiekszaken kunt u zich wenden tot burgemeester 
Franc Weerwind.

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

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

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

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

Stadhuis Velsen
Dudokplein 1
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden
Telefoon 14 0255, fax (0255) 56 77 60
E-mail info@velsen.nl
Internet www.velsen.nl
 
Klant Contact Centrum/Receptie

U kunt op maandag t/m vrijdag terecht bij het Klant 
Contact Centrum van het stadhuis van 09.00 - 16.00 uur 
en op donderdagavond van  18.00 - 20.00 uur met al uw 
vragen en voor inzage van ter visie gelegde stukken.
 
Belastingen/Invordering

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
 
Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering 
(Bouw- en Woningtoezicht)
Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur en op donderdag-
avond van 18.00 -20.00 uur is het bouwloket geopend. 
Vrije inloop:
Voor het inzien van tekeningen uit het archief, lopende 
aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde 
vragen kunt u een afspraak maken met één van de 
vakspecialisten 14 0255.

Burgerzaken

Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak. 
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per 
dag een afspraak maken. U kunt elke werkdag van 
09.00 - 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum, tel. 14 0255. 
 
Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

Telefoon (0255) 567 436 (alle werkdagen m.u.v. 
woensdag van 09.00 tot 14.00 uur) 
E-mail ondernemersloket@velsen.nl 
Bij het Ondernemersloket kunt u als ondernemer 
terecht voor (algemene) informatie over wetgeving, 
beleid en procedures. 
 
Meldingen Openbare Ruimte

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).

Wat te doen bij een verstopping?

Bij een verstopping van het riool dient u, als u 
vermoedt dat de verstopping in het gemeentelijk 
riool zit, de gemeente te bellen. 
Buiten kantooruren en in het weekend kan dit via de 
politie op 0900-8844. Meer informatie vindt u op de 
website: www.velsen.nl  
  
HVC

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
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.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘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
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.



Mededelingen

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl3 november 2011

Mededeling

Het college heeft het defi nitief ontwerp voor de herin-
richting Molenveltlaan e.o. vastgesteld. Dit ontwerp is 
in te zien op internet (www.velsen.nl) en bij het klant 
contact centrum van de gemeente Velsen (Dudok-
plein 1).

Vastgesteld - bestemmingsplan
“Pleiadenplantsoen”

 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 
gemeenteraad van Velsen in zijn vergadering van 
13 oktober 2011 het bestemmingsplan Pleiadenplant-
soen ongewijzigd heeft vastgesteld. Het ontwerp-
bestemmingsplan Pleiadenplantsoen heeft hieraan 
voorafgaand vanaf 8 juli 2011 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. Binnen deze termijn 
zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op een te 
herstructureren woningblok van het Woningbedrijf 
Velsen aan het Pleiadenplantsoen te IJmuiden. 
Het gaat om het blok met de huisnummers 1-59.
 
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ligt het vastgestelde bestemmingsplan “Pleiaden-
plantsoen” voor een ieder met ingang van 4 november 
2011 gedurende zes weken ter inzage. Het vastgestel-
de bestemmingsplan en daarbij behorende stukken 
zijn in te zien bij de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden. De receptie is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op 
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.
 
Een exemplaar van het vastgestelde bestemmingsplan 
is in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden 
gedurende de gebruikelijke openingstijden. 
Het bestemmingsplan is tevens te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identifi catienummer 
van het plan is NL.IMRO.0453.BP0804PLEIADEN-
PLA1-R001.
 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede 
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad  kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde termijn van 
ter inzage legging beroep instellen. Hiervoor is een 
griffi  erecht verschuldigd. Het beroepschrift dient 
in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
 
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking daags na afl oop van de genoemde 
termijn van terinzagelegging. Het instellen van be-
roep schorst de werking van het besluit niet. Belang-
hebbenden  die beroep hebben ingesteld kunnen ver-
zoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, treedt het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.
 

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders hebben besloten een in-
dividuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen 
voor het volgende perceel:
 
- Koningin Wilhelminakade 205, te IJmuiden
-  Bonefaciusstraat, zo dicht mogelijk bij de voordeur 

van de Lange Nieuwstraat 708, te IJmuiden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
hebben besloten:

Besluiten:

-  de geslotenverklaring van het perceel ten noord-
westen van de kruising Stationsplein/Halkade te 
IJmuiden voor voertuigen die, met inbegrip van de 
lading, breder zijn dan 2,5 meter en hoger zijn dan 
2,7 meter te formaliseren;

-  de geslotenverklaring ten oosten van het hoofd-
kantoor van Zeehaven IJmuiden N.V. voor voertuigen
die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan 2,5 
meter, hoger zijn dan 2,7 meter en/of een zwaardere 
aslast dan 1 ton hebben te formaliseren.

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 elek-
tronische 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:
De verkeersbesluiten kunt u inzien bij de receptie 
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen  staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Beckhoven van, J. geb.23-03-1961
Lemoine, F. geb.05-09-1988
Berkhof van den, M.W. geb.10-02-1981
Lips, S. geb.31-01-1974
Bourquin, C. geb.26-05-1988
Maasland, W. geb.18-10-1975
Broekema, J. geb.10-01-1957
Novac, C. geb.13-11-1982
Buis,G.A. geb.06-09-1981
Oyson, R.C. geb.23-06-1986
Wiersma,J.A. geb.30-10-1974
 Romeijn, M.A. geb.15-07-1990
Buruiană, B. geb.14-07-1979
Glazemaker,C. geb.17-08-1960
Guzai Al, F. geb.01-07-1958

Ignaciuk,A.G. geb,28-06-1975
Karbache, K. geb.26-12-1986
Spoel van der, A. geb.15-12-1978
Sweet, G.X. geb.16-03-1988
Tielman, J.K.  geb.01-02-1991
Woude van der, P.C. geb.16-12-1991
 
Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd  burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de 
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formulier op 
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wethouders.

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 24 oktober 
2011 tot en met 28 oktober 2011 de volgende aanvra-
gen 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 omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567424.

w11.000676 Ahornstraat 11 IJmuiden
 het plaatsen van een dakopbouw 
 (24/10/2011)
w11.000675 Duin en Kruidbergerweg 60 
 Santpoort-Noord
 het kappen van 13 bomen (24/10/2011)
w11.000674 Moerbergplantsoen ond IJmuiden
  reconstructie Moerbergplantsoen in 

het kader van herinrichting Stadspark 
(24/10/2011)

w11.000673 Halkade 25 IJmuiden
  het wijzigen van de bestemming naar 

horeca (24/10/2011)
w11.000672 Anna van Saksenlaan 12 
 Santpoort-Zuid
  het kappen van een kastanjeboom 

(24/10/2011)
w11.000671 van Dalenlaan 120 Santpoort-Zuid
  het oprichten van twee hooibergen, 

het realiseren van een paardenbak en 
het realiseren van drie wooneenheden 
(24/10/2011)

w11.000677 Velserduinweg 248 IJmuiden
  het realiseren van een winkel en 

appartement op de begane grond 
(25/10/2011)

w11.000682 van Tuyllweg 24 Velsen-Zuid
 het kappen van een boom (26/10/2011)
w11.000681 Voorplaats 8 en 8A Santpoort-Noord
  het plaatsen van een dakopbouw aan 

de achterzijde van twee woningen 
(26/10/2011)

w11.000680 Grote Beerstraat ong. IJmuiden
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 het kappen van 1 abeel (26/10/2011)
w11.000679 Boerhaavestraat 1 IJmuiden 
 het kappen van 1 boom (26/10/2011)
w11.000678 Frans Netscherlaan 4E, 
 Santpoort-Noord
  het realiseren van een doorbraak 

(26/10/2011)
w11.000685 Van Ostadestraat 93 IJmuiden
  het plaatsen van een dakkapel 

(27/10/2011)
w11.000684 Zadelmakerstraat 34 Velserbroek
  het legaliseren van een doorbraak van 

bestaand naar nieuwbouw (27/10/2011)
w11.000683 Genieweg 38 A Velsen-Zuid
 het kappen van 2 bomen (27/10/2011)
w11.000686 Havenkade 55 IJmuiden
  het veranderen van de hoofdentree 

Zee- en Havenmuseum (28/10/2011)

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 aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd 
met zes weken:

w11.000466 Rijksweg 116 Velsen-Zuid
  het oprichten van een beheersgebouw 

met 6 paardenboxen, kantine, wc’s, 
wasruimte, opslag materieel, opslag 
hooi en educatieve ruimtes 
(13/07/2011)

w11.000595 Kruidbergerweg 35 Santpoort-Noord
  het plaatsen van een dakopbouw 

(15/09/2011)

Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht voornemens zijn de onderstaande 
aanvra(a)g(en) omgevingsvergunning te verlenen. 
De aanvra(a)g(en), ontwerpbesluit(en) en de bijbe-
horende stukken liggen gedurende zes weken ter in-
zage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 
4 november tot 16 december 2011. 
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw ziens-
wijzen 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 omgevingsvergunningen betreff en: 

W11.000440 Rijksweg 501 te Velserbroek 
  het plaatsen van tijdelijke kantoor-

units voor een termijn van maximaal 
5 jaar

W11.000519 Willembeeksweg 78 G te IJmuiden
  het in gebruik nemen van een bouw-

werk met het oog op de brandveiligheid

Besluiten
Verleende omgevingsvergunningen – 

reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende omgevingsvergunning verleend (de datum 
van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):

w11.000507 Velserduinweg 292 A IJmuiden
  het deels wijzigen van het gebruik van 

het gebouw (31/10/2011)
w11.000576 L. Zocherplantsoen 15, Velserbroek
  het plaatsen van een berging met een 

erfafscheiding (17/10/2011)
w11.000582 Kennemerlaan 226 IJmuiden
  het plaatsen van een dakkapel aan de 

achtergevel (26/10/2011)
w11.000583 Marktplein 7, IJmuiden
  het verwijderen van asbest 

(28/10/2011)
w11.000597 Hoofdstraat en Broekbergenlaan 
 Santpoort Noord
  het wijzigen van het gebruik van 

terreinen gelegen aan de Hoofdstraat/
Broekbergenlaan ivm een slotfeest 
(27/10/2011)

w11.000661 Lange Nieuwstraat 182 en 186
  het realiseren van 2 doorbraken in de 

panden Lange Nieuwstraat 182-186 
(28/10/2011)

Evenementenvergunning

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

i11.010264 In de omgeving Santpoort-Noord 
een Sinterklaasloop op 4 december 2011,
(27 /10/ 2011).

i11.007491 In de omgeving Velsen-Noord 
  een Sinterklaasintocht op 1 november 

2011, ( 27/10/2011).

Drank en Horecavergunning

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

i11.009028  Frans Naereboutstraat 9 te IJmuiden
  uitoefenen van een horecabedrijf, 

(25/10/2011).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) bovenstaande besluit(en) 
tot vergunningverlening gedurende zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-
meester en wethouders van Velsen (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende 
gevallen kan een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening kan bijvoor-
beeld zijn dat de rechter het besluit tijdelijk ongedaan 
maakt. Een voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is in-
gediend. 

Verleende omgevingsvergunning(en) – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

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

i10.008717 Burgmeester Weertplantsoen 49-141 
 en nrs.153-213 te Santpoort-Noord 
  het oprichten van twee kunstwer-

ken langs de gevel nabij de entrees 
(14/10/2011)

i10.008150 Bloemdaalsestraatweg 98 te 
 Santpoort-Zuid 
  het wijzigen van een voormalig be-

drijfspand in een woning (31/10/2011)

De verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide 
procedure) inclusief de verklaringen van geen beden-
kingen en de overige bijbehorende stukken liggen met 
ingang van  8  november tot  20  december 2011 voor 
een ieder ter inzage bij de afdeling Vergunningen en 
Uitvoering. Tevens zijn deze stukken digitaal in te 
zien op de website velsen.nl via het menu bekend-
makingen/downloads omgevingsvergunning. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen dit besluit binnen een termijn 
van 6 weken met ingang van de dag na die waarop het 
besluit ter inzage is gelegd een gemotiveerd beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Haarlem, sector 
Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, 
de dagtekening, een kopie van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, de gronden van het beroep. Een 
beroepschrift schorst de inwerkingtreding van het be-
sluit echter niet. Hiertoe kunnen belanghebbenden op 
grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs-
recht de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR  Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening 
te treff en indien onverwijlde spoed, gelet op de be-
trokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat 
ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling van het 
verzoek om voorlopige voorziening en/of het beroep-
schrift zijn griffi  erechten verschuldigd. Meer infor-
matie hierover kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.




