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Gouden Veer uitgereikt
Elke vrijdag een driegangen me-
nu koken voor 36 gasten; de vrij-
willigers van het eetcafé van De 
Dwarsligger hebben hiervoor de 
Gouden Veer 2011 ontvangen. 
Wethouder Wim Westerman 
reikte de prijs vrijdag 4 novem-
ber uit aan Nanda Rademakers.  

Vijftien jaar geleden startte de 
Kookclub in het Dienstencentrum 
Zeewijk als samenwerking tussen 
Stichting Welzijn Velsen, De Waer-
den, de SIG en Philadelphia. Door 
de grote belangstelling is de kook-
club verhuisd naar de Dwarsligger. 
De dagelijkse leiding is in handen 
van Nanda Ramakers. Zij ontvangt 
elke vrijdag met haar zes vrijwilli-
gers en de twee pedagogische bege-
leiders  36 gasten die dan een drie-
gangen menu krijgen voorgescho-
teld. Zij betalen € 4,50 voor de maal-
tijd die bereid wordt door de vrijwil-

ligers. Alle handelingen zoals koken, 
tafeldekken en afwas nemen zij voor 
hun rekening. De begeleiding van de 
gasten is in handen van de profes-
sionals. De gasten hebben lichame-
lijke, verstandelijke of  psychische 
problemen. 

Voor de deelnemers is het Eetcafé 
vaak hun enige mogelijkheid voor 
sociale contacten. Voor hen is con-
tinuïteit zeer belangrijk. Sommige 
van hen maken ook gebruik van an-
dere activiteiten in de Dwarsligger. 

De vrijwilligers van het eetcafé van 
De Dwarsligger volgen Badminton-
club Velsen op, die in 2010 de Gou-
den Veer kreeg. Deze jaarlijkse prijs 
van het Gehandicapten Beraad Vel-
sen is voor instellingen die met hulp 
van vrijwilligers iets extra’s doen 
voor gehandicapten. (foto: Ko van 
Leeuwen)

Gemeente Velsen
sluit café De Sluizen
De burgemeester van Velsen 
heeft café De Sluizen aan de 
Noordersluisweg 1 in IJmuiden 
met ingang van vrijdag 4 no-
vember gesloten voor een peri-
ode van 12 maanden. Tevens is 
de exploitatievergunning inge-
trokken. Deze maatregelen zijn 
genomen op basis van de uit-
komsten van een strafrechte-
lijk onderzoek naar de handel 
en het gebruik van drugs in dit 
pand.

Uit politie-informatie kwamen re-
gelmatig signalen waaruit bleek 
dat er vanuit het café werd gehan-
deld in drugs en in het café drugs 
werden gebruikt. Deze informatie 
gaf aanleiding tot het instellen van 
een strafrechtelijk onderzoek door 
de regiopolitie Kennemerland. 

De uitkomsten van dit onderzoek 
bevestigen dat het horecabedrijf  
een ontmoetingsplaats is voor de 
verkoop van drugs door meerde-
re dealers en dat er door meerdere 
bezoekers drugs gebruikt worden. 
Voor de burgemeester is dit aan-
leiding geweest om het café te slui-
ten en de exploitatievergunning in 
te trekken.
  
In berichtgeving in de media is ge-
meld dat de cafés Het Zandhuis en 
La Belle in het verleden ook in op-
dracht van de gemeente gesloten 
zijn geweest. Dit is niet correct. Ca-
fé Het Zandhuis is nooit gesloten 
geweest en La Belle slechts 1 dag in 
2008 vanwege geluidsoverlast. Er 
bestaat ook geen enkele relatie tus-
sen de (reden van) sluiting van ca-
fé De Sluizen en voornoemde cafés.

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

Woensdagavond 16 november wordt 
in buurtcentrum De Mel, Wijker-
meerweg 1 Velsen-Noord een infor-
matiebijeenkomst georganiseerd. 
Iedereen is van harte welkom op de-
ze informatiebijeenkomst 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.

Tarief id-kaart voor
jongeren gaat omhoog
Per 1 januari 2012 gaan de tarie-
ven voor de Nederlandse Identi-
teitskaart voor jongeren tot 14 
jaar omhoog naar € 30,-. En met 
ingang van 26 juni 2012 kunnen 
kinderen tot 16 jaar niet meer 
worden bijgeschreven in het 
paspoort van hun ouders.

Over de identificatieregels voor jon-
geren zijn twee belangrijke beslui-
ten genomen. Het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties heeft besloten tot de 
prijsverhoging van de Nederlandse 
Identiteitskaart voor jongeren tot 14 
jaar. De kaart gaat € 30,- kosten; in 
Velsen kost de kaart nu nog € 9,20. 
Gemeenten moeten de prijsverho-
ging op 1 januari 2012 doorvoeren.

Het besluit dat kinderen tot 16 jaar 
met ingang van 26 juni 2012 niet 
langer kunnen worden bijgeschre-
ven in het paspoort van hun ouders 
is een gevolg van een verandering 
van de Europese regels. Op grond 
van deze twee veranderingen zul-
len veel ouders waarschijnlijk nog 
voor 1 januari 2012 een identiteits-

kaart voor hun kinderen aanvragen 
voor de oude prijs van € 9,20. De ge-
meente Velsen houdt rekening met 
veel extra aanvragen in november 
en december. Om de toeloop in goe-
de banen te leiden, staan hieronder 
de openingstijden van Burgerzaken, 
waar u op afspraak terecht kunt.

Burgerzaken is open van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 
tot 20.00 uur, alleen op afspraak. U 
kunt digitaal een afspraak maken 
met Burgerzaken via www.velsen.nl 
of telefonisch via 0255-567200 of 
140255. Als het erg druk wordt met 
aanvragen van identiteitskaarten, 
kan het zijn dat u er wat langer op 
moet wachten dan de gebruikelijke 
vijf werkdagen. Medewerkers aan 
de balie kunnen u dat vertellen. Voor 
spoedprocedures blijft de levertijd 
één werkdag, maar hieraan zijn wel 
extra kosten verbonden.

Meer informatie over het bijschrij-
ven van uw kind in uw paspoort op 
www.velsen.nl
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IJmuiden krijgt centrum 
voor jeugd en gezin
Op donderdag 17 november 
2011 zal wethouder Annette 
Baerveldt het inlooppunt van 
het Centrum voor Jeugd en Ge-
zin IJmond in IJmuiden ope-
nen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 
(CJG) biedt snel, goed en gecoördi-
neerd advies en hulp op maat aan 
ouders, verzorgers, kinderen, jon-
geren en professionals bij opvoed- 
en opgroeivragen. Dit is het 5e in-
looppunt in de regio IJmond en 
komt te zitten aan het Marktplein 1 
in IJmuiden. 

Het inlooppunt CJG IJmuiden is 
een belangrijke stap om het CJG 
bereikbaar en herkenbaar te ma-
ken voor de inwoners van IJmui-
den. Er is  inloopspreekuur op 
dinsdag en donderdag van 9.00 tot 
17.00 uur en op woensdag- en vrij-
dagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. 
Tijdens dit inloopspreekuur kun-
nen ouders, jeugdigen en professio-
nals vragen om informatie, advies 
of hulp.
 

Het CJG inlooppunt in IJmuiden 
wordt ook de werkplek voor de me-
dewerkers van JGZ Kennemer-
land en GGD Kennemerland die in 
IJmuiden werkzaam zijn. Zij ver-
huizen van hun huidige locatie in 
IJmuiden naar de gezamenlijke lo-
catie aan het Marktplein. 

Aan het Marktplein treft u ook het 
consultatiebureau 0 tot 4 jaar, de 
schoolarts en schoolverpleegkun-
dige. Daarnaast wordt samenge-
werkt met het maatschappelijk 
werk, welzijn en vele andere part-
nerorganisaties om ouders, jeugdi-
gen en professionals zo goed moge-
lijk te kunnen ondersteunen.

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 
november 2011  zet hij om onge-
veer 12.15 uur weer voet aan wal. 
Het voorprogramma met de mu-
ziekpieten 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 vo-
rig jaar, bij de Kleine Sluis. Als de 
stoomboot 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 in-
tocht door IJmuiden. De route zal 
zijn: Steigerweg, oversteken van de 
Kanaaldijk, vervolgen Kanaaldijk, 
Kerkstraat, Julianabrug, Kennemer-
laan, 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 
mogelijk welkom te geven. Deze en 
andere informatie over de intocht 
van Sinterklaas in IJmuiden is ook 
terug te vinden op de website van de 
Stichting, www.intochtsinterklaas.
nl of via twitter #Sintijmuiden.
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Adres

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

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

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

aanvragen en afgeven van stukken voor de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering is geen afspraak nodig.

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-

klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl
Ondernemersloket

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

Kunt u bij voorkeur via onze website doorgeven
Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur. 
Of e-mail: info@velsen.nl
U kunt bij ons meldingen doorgeven van gebreken 
aan: bomen, plantsoenen, hondenlosloopplaatsen, 
ruiterpaden, straatverlichting, trottoirs, wegen, 
riolering (van de erfgrens t/m het hoofdriool).
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Raadsplein 17 november 2011

Donderdag 17 november 2011 vanaf 19.30 uur 
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein. 
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

De agenda voor de Carrousel is als volgt:

Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur  Zeetoegang, presentatie project 
nieuwe sluis door Rijkswaterstaat

Commissieruimte 1

Sessie 2 
19.30 - 21.00 uur Vaststellen kaders nieuwe beleids-
ronde 2012-2015 en Nota Jeugdbeleid

Commissieruimte 2 

Sessie 3
19.30 - 21.00 uur Eindrapport rekenkameronderzoek 

kwaliteit grondbeleid en nota Ontwikkeling Grond-
beleid Velsen

Raadzaal

Sessie 4
21.30 - 23.00 uur Visie op maatschappelijke onder-
steuning 2012-2015

Commissieruimte 1

Sessie 5 
21.30 - 23.00 uur Startdocument bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Velserbroek

Commissieruimte 2

Sessie 6
21.30 - 23.00 uur 2e Tussenrapportage 2011 Velsen

Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 2 t/m 6 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag 
16 november 16.00 uur aanmelden bij de Griffi  e, tel. 

(0255) 567 502 of via email: griffi  er@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: 
griffi  er@velsen.nl, - dan wordt de reactie vóór de 
vergadering naar de raadsleden doorgestuurd. 

Het raadspleinboekje ligt ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, evenals bij de bibliotheek aan het Dudok-
plein te IJmuiden en de bibliotheek van Velserbroek aan 
het Maanbastion. Ook kunt u de agenda en onderliggen-
de stukken bekijken via de website www.velsen.nl 

Op de website en bij de receptie evenals de biblio-
theek van IJmuiden en Velserbroek, treft u een 
Nieuwsbrief uit het Raadsplein aan waarin een aantal 
onderwerpen wordt toegelicht. 
U kunt deze Nieuwsbrief ook thuis ontvangen via de 
e-mail. U kunt zich hiervoor aanmelden op 
raadsplein@velsen.nl 

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

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.
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Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 31 oktober tot 
en met 4 november 2011 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning op grond van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsver-
gunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000689 Floraronde 295, Velserbroek 
   vervangen regelset en kappen twee 

bomen (31/10/2011)
w11.000688  Charlotte de Bourbonlaan 29 

Santpoort-Zuid 
  het kappen van 2 bomen (31/10/2011)
w11.000687 Da Costalaan 51 Driehuis 
   het plaatsen van een erfafscheiding 

(groendrager)(31/10/2011)
w11.000690 Wenckebachstraat 146 Velsen-Noord 
   het verbouwen van het Q8 tankstation 

(01/11/2011)
w11.000692 Stationsweg omg. Velsen-zuid 
  het kappen van 24 bomen (02/11/2011)
w11.000691 Moerbergplantsoen 3A IJmuiden 
   het wijzigen van het gebruik van detail-

handel naar horeca (02/11/2011)
w11.000695 Siriusstraat 27 IJmuiden 
   het plaatsen van een dakkapel (achter-

gevel)(03/11/2011)
w11.000694 Engelmundusstraat 22 en 24 IJmuiden 
   het wijzigen van de winkel, kantoor

en woning naar kantoorruimten 
(03/11/2011)

w11.000693  Minister van Houtenlaan 82 Velsen-Zuid
  het kappen van een boom (03/11/2011)
w11.000696 Meerweidenlaan 2 Velsen-Noord 
   het plaatsen van een poortdeur 

(04/11/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethou-
ders van Velsen maken bekend dat zij in het kader 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn de aanvraag omgevingsvergunning 
te verlenen voor:

W11.000440 Rijksweg 501 Velserbroek 
   het plaatsen van units t.b.v. kantoor-

ruimten voor een termijn van 
maximaal 5  jaren

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 11 
november tot 23 december 2011. 

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder 
schriftelijke of mondelinge zienswijzen indienen of 
kenbaar maken bij de afdeling Vergunningen en Uit-
voering, (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), bezoek-
adres Dudokplein 1 te IJmuiden. Uw zienswijzen 
dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de 
datum, het ontwerpbesluit waarop de zienswijzen 
betrekking heeft en de redenen van uw zienswijzen. 

Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan 
een belanghebbende bij de onderstaande besluiten ge-
durende zes weken na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen (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 voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlo-
pige 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 vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen-
reguliere procedure

w11.000552  Kennemergaardeweg ong Santpoort-
Noord 

   het kappen van 7 bomen en het oprich-
ten van een Relaishuis (03/11/2011)

w11.000584  Hofgeesterweg ong. (nabij nr. 28) 
Velserbroek 

   het plaatsen van een dakkapel op een 
woning (02/11/2011)

w11.000586 Krommeweid 16 Velserbroek 
  het plaatsen van een dakkapel (02/11/2011)
w11.000594 Kriemhildestraat 5 Driehuis 
  wijziging van een dakkapel (07/11/2011)
w11.000606 Heerenduinweg 6 IJmuiden 
   oprichten kleedkamers zwembad de 

Heerenduinen (04/11/2011)
w11.000632  Louise de Colignylaan 70 Santpoort-

Zuid 
   het verwijderen van asbesthoudende 

materialen (31/10/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft 
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor 
het maken van fi lm en/of foto opnamen:

i11.010711 Velsen-Zuid en omgeving 
   fi lm foto-opnamen 10/01/2011 

(04/01/2011)

i 11.010496 PC. Hooftlaan 
   fi lm foto-opnamen 22/11/2011 

(08/11/2011)

Evenementenvergunning

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

i11.010220 in de omgeving Santpoort-Zuid 
   een Intocht Sinterklaas op 19 november 

2011 (02/11/2011)
i11.008156 op het strand van Velsen Noord
   de AGU wedstrijd Egmond-Pier-

Egmond, op 7 januari 2012 (07/11/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) – uitgebreide 

voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van Vel-
sen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:

w11.000438 Hofgeesterweg 2 Velserbroek 
   het slopen van bouwwerken, het oprich-

ten van een woning met bijbehorende 
bouwwerken (o.a. stallen voor hob-
bymatig houden van 4 paarden en op-
slagruimten) en het kappen van bomen 
(03/11/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide pro-
cedure) inclusief de verklaring van geen bedenkingen 
en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 14 november tot 28 december 2011 voor een ieder 
ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering. 
Tevens zijn deze stukken digitaal in te zien op de web-
site www.velsen.nl via het menu bekendmakingen/
downloads omgevingsvergunning. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken 
met ingang van de dag na die waarop het besluit ter in-
zage is gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Post-
bus 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 besluit echter niet. Hiertoe kunnen belang-
hebbenden op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht 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 betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of het 
beroepschrift zijn griffi  erechten verschuldigd. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op www.recht-
spraak.nl.




