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Vier besloten veilingen in november

Velsen Verzameld
De gemeente Velsen heeft een ver-
zameling van voorwerpen die be-
trekking hebben op het verleden 
van Velsen. Deze voorwerpen wor-
den in de periode van 4 november 
tot en met 18 november a.s. geveild 
via vier internetveilingen. Het zijn 
besloten veilingen, er kan alleen 
geboden worden door inwoners 
van Velsen.

Het webadres van de veiling is 
http://velsen.veilingenvankunst.nl. 
Onder het kopje ‘Hoe werkt het’ vindt 
u alle informatie over de veiling, bie-
den en aanmelden. Vanaf 1 november 
kan de website al bekeken worden. 

De eerste veiling is van zondag 4 no-
vember 21.00 uur tot woensdag 7 no-
vember 21.00 uur, de tweede veiling 
van woensdag 7 november 21.00 uur 
tot zondag 11 november 21.00 uur, de 
derde veiling van zondag 11 november 

21.00 uur tot woensdag 14 november 
21.00 uur en de vierde van woensdag 
14 november 21.00 uur tot zondag 18 
november 21.00 uur.

De gekochte voorwerpen kunnen in 
de periode 3 december tot en met 13 
december worden afgehaald. Hier-
over volgt eind november meer infor-
matie. (foto: Gemeente Velsen)

Inloop over zonnepanelen Genomineerden Brakland
Ecologische tuintjes, een zorg-
kwekerij en speeltuintjes / kin-
derboerderij – ziedaar in het kort 
de vijf beste ideeën voor het 
braakliggende terrein in Oud-
IJmuiden. De jury heeft haar 
voorkeur uitgesproken, de om-
wonenden krijgen nu het laatste 
woord.

Hartger Griffioen van het Land-
schap Noord-Holland vergaarde de 
meeste punten (22) met zijn idee 
voor ecologische tuintjes. Daar-
na volgden Heleen Oudendijk van 
De Groeierij, een zorgkwekerij bij 
Heemskerk met 20 punten, en een 
idee van Piet Magré voor verschil-

lende soorten speeltuintjes (15 pun-
ten). De speeltuintjes komen ook te-
rug bij de ideeën van Debby Linders 
(6 punten). Zij noemt ook een kin-
derboerderij. De souvenirwinkel 
uit IJmuiden oppert foto’s van het 
gebied tentoon te stellen. Dat idee 
scoorde ook 6 punten.

De gemeente Velsen gaat nu de be-
woners van Oud-IJmuiden benade-
ren met de vraag of zij in de komen-
de periode op deze top 5 hun stem 
willen uitbrengen. Meer informatie 
wordt gepubliceerd op de Facebook-
pagina van Oud-IJmuiden, op de 
website van de gemeente Velsen en 
in deze gemeentelijke Infopagina. 

Nationaal Schoolontbijt
Wethouder Baerveldt leest de leerlingen van basisschool Het Kompas in 
IJmuiden voor uit het boek ‘Weet jij waar mijn melk vandaan komt?’ In de 
week van 30 oktober tot en met 2 november is het de week van Het Nationaal 
Schoolontbijt. Basisschool het Kompas locatie oost is ingeloot om deel te  
nemen. Een onderdeel van het ontbijt is voorlezen door een burgemeester of 
een wethouder. (foto: Reinder Weidijk)

Wegwerkzaamheden
Vanaf 5 november 2012 wordt in 
Santpoort-Noord aan de weg ge-
werkt. De werkzaamheden bestaan 
uit het hertegelen van het trottoir-
gedeelte Santpoortse Dreef en du-
ren ongeveer vijf weken.

Tijdens de werkzaamheden moeten 
de auto’s buiten het werkterrein wor-
den geparkeerd. De bewoners wor-

den verzocht het huisvuil buiten het 
werkterrein te zetten. Bewoners die 
dat niet zelf kunnen, kunnen de hulp 
inroepen van het personeel van de 
aannemer. De gemeente streeft er-
naar de overlast van de werkzaam-
heden zoveel mogelijk te beperken. 
Voor meer informatie neemt u con-
tact op met de gemeente Velsen via 
140255.

Wilt u betrouwbare informatie over 
zonnepanelen? Kom dan op don-
derdagavond 15 november tussen 
18.00 en 21.00 uur naar het stad-
huis van Velsen, ingang Plein 1945. 
Daar staat een uitgebreide infor-
matiestand van Route du Soleil.  
Prijzen, installatie, subsidiemoge-
lijkheden en vergunningen – alles 
komt die avond aan bod.

Route du Soleil is een uniek project 
waarin marktpartijen en 17 gemeen-
ten samenwerken en zonnepanelen le-
veren tegen een garandeerde scherpe 
prijs en goede garantievoorwaarden.

Wethouder Wim Westerman van mi-
lieu: ‘Tijdens deze avond willen we 
onze inwoners informeren over het 
gebruik van zonnepanelen. Het op-
wekken van elektriciteit via zonne-
energie draagt namelijk bij aan het 
terugdringen van de CO2-uitstoot, 
het broeikasgas dat opwarming van 
de aarde veroorzaakt.’

De markt voor zonnepanelen is flink 
in ontwikkeling. Een groot aantal 
aanbieders biedt panelen aan uit di-
verse landen en van diverse kwali-
teit. Voor de consument is de kwa-
liteit van de panelen lastig te beoor-

delen. Route du Soleil neemt deze 
drempel weg door een pakket aan te 
bieden waarbij kwaliteit, garantie en 
betrouwbaarheid centraal staan. Een 
klantenservice zorgt voor alle klan-
tencontacten en verzorgt alle aan-
vragen. Na het invullen van een of-
ferteaanvraag regelt Route du Soleil 
de schouw aan huis, een transparan-
te offerte, de bestelling, de levering en 
installatie van de panelen.

Van 8 november tot en met 22 no-
vember is het mogelijk om in de pu-
bliekshal van het stadhuis een com-
plete opstelling te bekijken. De op-
stelling bestaat uit een zonnepaneel, 
omvormers en dakbevestigingssyste-
men voor plat en schuin dak. Dit al-
les is te bekijken tijdens de openings-
tijden van het stadhuis. Zie ook www.
velsen.nl.
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Tijdelijke geldautomaat
in centrum Velsen-Noord
Sinds de sluiting van de geldau-
tomaat aan de Wijkerstraatweg 
kunnen de inwoners van Velsen-
Noord niet meer in de directe om-
geving geld pinnen.

Directe aanleiding tot sluiting is de 
ramkraak die onlangs werd uitge-
voerd op deze geldautomaat. Na ve-
le klachten heeft de Rabobank beslo-
ten tot een tijdelijke oplossing.
De inwoners van Velsen-Noord 

kunnen vanaf vrijdag 26 oktober 
2012 bij een mobiele geldautomaat 
terecht om geld te pinnen. Deze au-
tomaat staat er alleen op vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur. 

Ter hoogte van Wijkerstraatweg 
185 heeft de gemeente Velsen hier-
voor een parkeervak gereserveerd 
dat is gemarkeerd met een aanwijs-
bord.

Intocht Sinterklaas op 
zaterdag 17 november 2012
Vanuit Spanje is het bericht bin-
nengekomen dat Sinterklaas en 
zijn zwarte pieten met de stoom-
boot inmiddels onderweg zijn 
naar IJmuiden. Op zaterdag 17 
november 2012 zet hij weer voet 
aan wal. Het voorprogramma met 
de muziekpieten start dit jaar om 
12.00 uur.

Iedereen is van harte welkom aan 
de Loswalkade op de Steigerweg in 
IJmuiden – voor deze speciale ge-
legenheid omgedoopt tot Stoom-
bootkade. Dit is dezelfde locatie als 
vorig jaar, bij de Kleine Sluis. Als 
de stoomboot uit Spanje is gearri-
veerd, wordt de Sint officieel ont-
vangen door de burgemeester van 
Velsen, Franc Weerwind. Om 13.00 
uur zal de stoet vanaf de Loswal 
vertrekken en start de intocht door 
IJmuiden. 

Alle informatie over de intocht van 
Sinterklaas in IJmuiden is terug te 
vinden op www.intochtsinterklaas.
nl of via twitter #Sintijmuiden.

Verbouwing gemeentehuis 
weer een stap dichterbij
Op vrijdag 19 oktober heeft het 
college van B&W besloten om de 
renovatie van het oude deel van 
het stadhuis – met de trouwzaal 
-  te gunnen aan BAM Utiliteits-
bouw te Amsterdam en de instal-
latiewerkzaamheden aan Kuijper 
& Zonen te Helmond. Beide par-
tijen zijn in hun categorie de laag-
ste bieder. 

Het gaat om een zogenaamde voor-
lopige gunning. Als de bezwaarter-
mijn is doorlopen zal volgens plan-
ning per 1 januari 2013 de verbou-
wing van het oude stadhuisdeel be-
ginnen. Vanaf half december verhui-
zen de medewerkers van het oude 
deel. Zij worden tijdelijk gehuisvest 
in andere delen van het gemeente-

huis, in De Beurs en op enkele klei-
nere locaties. De vergaderingen van 
het Raadsplein worden vanaf janua-
ri gehouden in het Tata Steel Stadion  
aan de Minister van Houtenlaan 123 
in Velsen-Zuid.

Het doel van de verbouwing is een 
verantwoorde sanering en renovatie. 
Met name het ventilatiesysteem van 
het oude deel bevat asbesthoudend 
materiaal. De klimaatbeheersing 
van het gebouw voldoet niet aan de 
actuele eisen op het gebied van Arbo, 
het bouwbesluit, milieu en (duur-
zame) energie. Diverse gebouwon-
derdelen zijn aan renovatie toe. Er 
wordt heel zorgvuldig omgegaan met 
de monumentale waarde van het ou-
de deel van het gemeentehuis.

Netwerkbijeenkomst
toeristische ondernemers
Op 29 oktober organiseerde de gemeente Velsen in samenwerking met  het 
Amsterdam Toerisme & Congres Bureau een netwerkbijeenkomst voor de 
Velsense  toeristische ondernemers. De bijeenkomst onder leiding van de 
wethouder van toerisme Annette Baerveldt stond in het teken van social me-
dia en de kansen die de ferry en cruisevaart bieden voor nieuwe initiatieven 
op toeristisch gebied. (foto: Ko van Leeuwen)
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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 vergunningen, 
burgerzaken, buurtbemiddeling, ondernemer-
sloket, openbare 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 bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerelateer-

de vragen kunt u een afspraak maken met één van 
de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Contact 
Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 
20 oktober tot en met 26 oktober 
2012 de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning op grond 
van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht hebben ont-
vangen. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Koningsplein 1, vergro-
ten hek (16/10/2012) w12.000478; 
Lagersstraat 60, plaatsen dakka-
pel (24/10/2012) w12.000490; Du-
dokplein 1, plaatsen 92 zonnepa-
nelen (24/10/2012) w12.000489; 
Reggestraat 25, kappen 2 bomen 
(25/10/2012) w12.000495

Velsen-Zuid: Stelling 50, plaatsen 
berging (23/10/2012) w12.000485; 
Oude Pontweg 148, plaatsen woon-
wagen (26/10/2012)

Santpoort-Noord: J.M. van 
Nassaulaan 26, kappen boom 
(24/10/2012) w12.000492; Kruid-
bergerweg 52, plaatsen dakop-
bouw (25/10/2012) w12.000494; 
Hoofdstraat 270, kappen boom 
(25/10/2012) w12.000493

Driehuis: Hofdijklaan 36, plaatsen 
2 dakkapellen (voor- en achterge-
vel)(22/10/2012) w12.000484

Velserbroek: Galle Promena-
de 141,  vernieuwen berging en 
plaatsen tuinmuur (19/10/2012) 

w12.000483; Galle Promena-
de 15,  wijzigen handelsreclame 
(24/10/2012) w12.000491; Hil-
legondswegje 14, kappen boom 
(24/10/2012) w12.000488; Galle 
Promenade 15, wijzingen voorgevel 
(24/10/2012) w12.000487

Velsen-Noord: Geen mededelin-
gen

Santpoort-Zuid: Geen mededelin-
gen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een bouwac-
tiviteit, kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk 

Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken:

IJmuiden: Dolfijnstr. 27 t/m 65, 
Watermanstr. 1 t/m 13 6 t/m 28, 
Eenhoornstr. 14 t/m 52, Saturnus-
str. 35 t/m 69 36 t/m 66, Poolster-
str. 1 t/m 19 2 t/m 20), het renove-
ren van 118 woningen (10/08/2012) 
w12.000375.

Dag van de Mantelzorg
Zaterdag 10 november is de Dag 
van de Mantelzorg. Mantelzorgers 
– mensen die lang voor een ander 
zorgen – worden in het zonnetje 
gezet. Zij zijn van harte welkom in 
Buurthuis De Spil in IJmuiden. Aan-
melding via MaatjeZ.

Mantelzorgers zorgen bijvoorbeeld 
voor een chronisch zieke ouder, een 
gehandicapte zoon, een buurman of 
vriendin die hulp nodig heeft. De zorg 
is vaak intensief en duurt soms jaren. 
Daardoor kan de eigen ontspanning er 
bij inschieten en wordt het moeilijker 
om de zorgtaak vol te houden. Daarom 
is het motto van die dag: ‘Zorg je voor 
een ander? Zorg ook goed voor jezelf!’

Op 10 november is er een ‘Zorg ook 
goed voor jezelf-beurs’, een komi-
sche voorstelling en kunnen bezoe-
kers meedoen aan twee workshops. 
Het programma begint om 13.00 uur 
en eindigt om 16.00 uur. Wethouder 
Wim Westerman van de gemeente 
Velsen verricht de opening. Op www.
velsen.nl staat het programma in zijn 

geheel. Iedereen is van harte welkom; 
graag aanmelden via info@maatjez.nl 
of via 088-9957788. 

De Dag van de Mantelzorg wordt ge-
organiseerd door MaatjeZ, Centrum 
voor Mantelzorg, in samenwerking 
met de Hartekamp Groep, Dijk en 
Duin, Heliomare, Odion, Stichting 
MEE, Stichting Philadelphia Zorg, 
Stichting Thuiszorg Gehandicapten, 
ViVa! Zorggroep en de gemeenten Be-
verwijk, Castricum, Heemskerk, Uit-
geest en Velsen.

Verandering in de Wmo
Er gaat wat veranderen in de 
Wmo (Wet maatschappelijke on-
dersteuning). Bepaalde hulpmid-
delen of artikelen, zoals douche-
beugels en verhoogde toiletten, 
vergoedt de gemeente niet meer 
met ingang van 1 november 2012. 

De Wmo is vooral bedoeld voor men-
sen met (lichamelijke of verstande-
lijke) beperkingen die niet goed kun-
nen meedoen in de samenleving. De 
gemeente kan hen helpen met be-
paalde hulpmiddelen of artikelen. 
Sommige daarvan zijn zo alledaags, 
zo ‘algemeen gebruikelijk’, dat de ge-

meente die niet meer verstrekt. Dat 
geldt bijvoorbeeld al voor elektri-
sche fietsen en thermostaatkranen. 

Algemeen gebruikelijke voorzienin-
gen zijn:

• niet speciaal bedoeld voor mensen
 met een beperking; 
• in veel winkels te koop; 
• niet duurder dan andere 
 producten met hetzelfde doel.

Het gaat onder andere om douche- 
en toiletbeugels, douchezitjes en 
verhoogde toiletten. Wie meer infor-
matie wil, kan bellen naar 140255.
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Beslissingen wet GBA
Burgemeester en wethouders ma-
ken bekend dat na uitvoerig on-
derzoek is gebleken dat onder-
staande personen niet meer woon-
achtig zijn, op het adres waar zij in 
de gemeentelijke basisadministra-
tie persoonsgegevens van de ge-
meente Velsen staan ingeschre-
ven. Hun persoonslijst zal daarom 
worden opgeschort met als reden: 
verblijfplaats onbekend. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet 
meer in Nederland woonachtig 
zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:

Abdulhassan,H. geb.22-04-1994 
Rijswijk van,W.A. geb.21-02-1974
Buitendijk,O. geb.03-01-1965 
Schellevis,W.A.C. geb.20-12-1958
Demir,E. geb.31-08-1987 
Schneider,J. geb.05-05-1972
Erath,U.A. geb.18-04-1965 
Speer,R. geb.31-07-1980
Groen,D.H. geb.02-05-1967 
Stam,T.J.A. geb.22-11-1986
Ibrhimi,D.  geb.18-08-1990 
Tassos,C. geb.21-07-1967
Khabbaz El,A. geb.06-03-1979 

Thomas,B. geb.20-09-1965
Lier van,T.J. geb.26-04-1978 
Tiets,R.G. geb.21-11-1972
Luyck De,M.D.A. geb.06-12-1967 
Tria,C.B. geb.26-09-1969
Mantle,K.L. geb.06-07-1957 
Türkmen,S. geb.23-04-1992
Noordzij,J. geb.16-10-1973 
Versluijs,E.L. geb.10-10-1964
Paula Gerardo de,J.A geb.13-06-1979 
Wiel,M.S.A. geb.09-10-1952
Ruiter,T. geb.15-04-1992 

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publieksdienstverlening, werkeen-
heid burgerzaken, tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevol-
ge 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 
elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt al-
leen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders.

Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft geno-
men (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 Haarlem, sector be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure

IJmuiden: Lozentzstraat 82, 
plaatsen dakkapel (26/10/2012) 
w12.000400

Santpoort-Noord: Hoofd-
straat 262, plaatsen verkoopbord 

(26/10/2012) w12.000386; Kerkweg 
48 b, plaatsen dakkapel (achterge-
vel)(23/10/2012) w12.000394; Mid-
denduinerweg 44, kappen omge-
vallen dode populier (30/10/2012) 
w12.000454

Santpoort-Zuid: Brederoodse-
weg 55 en 57, vergroten 2e verdie-
ping (nrs. 55 en 57) en vergroten 1ste 
verdieping (nr. 55) (23/10/2012) 
w12.000409; Kopslaan 27, kappen 
boom (30/10/2012) w12.000446; 
Jagtlustlaan 5, kappen boom 
(30/10/2012) w12.000464

Velserbroek: Linie 39, plaatsen 
berging (chalet) en 2 bouwwer-
ken voor houtopslag (29/10/2012) 
w12.000401; De Zeiler 154, plaatsen 
berging (29/10/2012) w12.000402; 
Lockerskamp 12, kappen 2 bomen 
(30/10/2012) w12.000440

Velsen-Zuid: Meervlietstraat 
53, kappen 4 bomen (25/10/2012) 
w12.000404

Velsen-Noord: Geen mededelingen

Driehuis: Geen mededelingen

Evenementen
De burgemeester heeft op grond van 
artikel 2:17 APV de volgende ver-
gunning verleend voor het organi-
seren van een evenement: Driehuis, 
begraafplaats Westerveld , Allerzie-
len, 2 november 2012 (29/10/2012) 
i.12.009955

Besluiten

De directeur van Milieudienst 
IJmond maakt namen het dagelijks 
bestuur van Milieudienst IJmond 
het volgende bekend. Het ontwerp-
besluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder voor de omgevingsver-
gunning Hofgeesterweg 8 te Vel-
serbroek is genomen. Burgemees-
ter en wethouders van Velsen heb-
ben ten behoeve van de omge-
vingsvergunning Hofgeesteweg 8 
te Velserbroek, een verzoek om 
vaststelling van hogere waarden in 
het kader van de Wet geluidhinder 
ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai.

De bevoegdheid van het college tot 
vaststelling van hogere waarden Wet 
geluidhinder is gedelegeerd aan het 
dagelijks bestuur van Milieudienst 
IJmond. Het dagelijks bestuur heeft 
de uitoefening van deze bevoegdheid 
gemandateerd aan de directeur van 
Milieudienst IJmond. 

De directeur van Milieudienst IJmond 
is van plan een besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder te nemen ten behoe-

ve van de omgevingsvergunning Hof-
geesterweg 8 te Velserbroek. 

Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van de hogere waarden ligt met in-
gang van 2 november 2012 geduren-
de zes weken, samen met de ontwer-
pomgevingsvergunning, ter inzage bij 
de receptie van het stadhuis, Dudok-
plein 1 te IJmuiden op werkdagen van 
9.00 uur tot 16.00 uur en op donder-
dagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur 
en bij Milieudienst IJmond, Stations-
plein 48b te Beverwijk op werkdagen 
van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Binnen de bovenstaande termijn kan 
een ieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de 
directeur van Milieudienst IJmond. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen ken-
baar gemaakt worden bij Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Be-
verwijk, onder vermelding van “Ont-
werpbesluit hogere waarden Wet ge-
luidhinder Hofgeesterweg 8 te Velser-
broek”. Voor mondelinge zienswijzen 
kunt u telefonisch een afspraak ma-
ken met Milieudienst IJmond, tele-
foonnummer 0251-263863.

Wet geluidhinder

Tijdens de periode van terinzage-
legging van de onderstaande ont-
werpbesluiten kan eenieder naar 
keuze mondeling of schriftelijke 
zienswijzen inbrengen tegen de 
ontwerpbesluiten.

Drank- en Horecawet
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een vergunning 
te verlenen voor IJmuiden, Frans 
Halsstraat 29, buurtcentrum De 
Spil, uitoefenen van een horecabe-
drijf, u12.009621. De ontwerpver-
gunning uitoefenen van een hore-
cabedrijf en de overige bijbehoren-
de stukken liggen m.i.v. 2 november 
2012 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Publiekszaken.

Wet alg. bep. omgevingsrecht 
Burgemeester en wethouders van 
Velsen maken bekend dat zij het 
voornemen hebben een omgevings-
vergunning te verlenen voor Velser-
broek, Hofgeesterweg 8; oprichten 
woning en garage, w12.000196. De 
aanvraag wordt voorbereid met de 
uitgebreide procedure en met toe-
passing van de buitenplanse afwij-
king als bedoeld in artikel 2.12 eerste 
lid sub a onder 3° Wabo. De ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen, de 
ontwerpomgevingsvergunning en de 
overige bijbehorende stukken liggen 
m.i.v. 2 november 2012 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling 
Publiekszaken. Tevens zijn de stuk-
ken digitaal in te zien op de website 
velsen.nl > bekendmakingen.

Ontwerpbesluiten




