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Kanteling in de WMO
Mensen aanspreken op wat ze
wél kunnen. Passende oplossingen, op persoonlijke maat.
Veel aandacht voor het eerste
gesprek. Dat zijn een paar kenmerken van de nieuwe aanpak
vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijk ontwikkeling, door
de gemeente Velsen. Die aanpak
heet de ‘kanteling’.
De Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) heeft als doel dat iedereen in Nederland volwaardig
kan meedoen aan de samenleving.
De gemeente moet haar inwoners
daarbij ondersteunen. De kanteling
in de Wmo is dat er straks veel meer
wordt uitgegaan van wat de burger
zelf nog kan, zo mogelijk met hulp
uit de omgeving. Tot nu toe was de
Wmo meer een zorgwet – er werd
gekeken naar welke voorziening iemand met een beperking nodig had.
Dat gaat dus veranderen.

In de praktijk houdt dit in dat de
Wmo-consulent samen met iemand die een beroep doet op de
Wmo in een persoonlijk gesprek
nagaat wat het probleem precies
is, welk resultaat de cliënt wil bereiken en welke oplossingen voorhanden zijn. Wat kan iemand zelf
nog, wat kunnen mensen om de client heen betekenen, kunnen collectieve voorzieningen helpen of is
(ook nog) er een individuele oplossing nodig?
De kanteling wordt stap voor stap
ingevoerd. In deze gemeentelijke Infopagina zal er verschillende
keren over worden geschreven. De
begrotingsspecial van vorige week
– editie 17 november – besteedde er ook aandacht aan in het artikel ‘Samen aan de slag met maatschappelijk zorg’.

1001 Italianen in de IJmond
1001 Italianen in IJmond; deze
expositie heeft wethouder Wim
Westerman zaterdag 19 november 2011 geopend. De expositie
is tot 16 december 2011 te zien
in de Bibliotheek Velsen.
Vijftig jaar geleden gingen de Italianen uit de regio IJmond in staking
voor een betere maaltijdvoorziening. Die staking werd bekend als
het Spaghetti-oproer. Hoe ging het
er in die tijd aan toe? In de expositie wordt een duidelijk beeld gegeven van deze periode en hoe de eer-

ste migranten een weg vonden in de
Nederlandse samenleving. Het project 1001 Italianen wordt georganiseerd in het kader van vijftig jaar
wervingsverdrag tussen Nederland
en Italië, waardoor de eerste Italianen ook naar de IJmond kwamen.
De expositie bestaat uit meer dan
300 gedigitaliseerde foto’s, documenten en filmfragmenten grotendeels afkomstig uit verschillende
privécollecties en de collectie van
het Nationaal Archief. (foto: Bibliotheek Velsen)

Tweede vestiging in Velsen

Centrum voor jeugd en gezin
Sinds donderdag 17 november
2011 heeft IJmuiden een eigen
Centrum voor Jeugd en Gezin
IJmond (CJG IJmond).

Daarnaast is informatie te krijgen
via de website www.cjgijmond.nl en
de telefoon tijdens kantooruren op
088-9958355.

Aan het Marktplein 1 kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en beroepskrachten terecht met
vragen over opvoeden en opgroeien.
Het inloopspreekuur van het CJG
IJmuiden is op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op
woensdag- en vrijdagochtend van
09.00 tot 12.00 uur.

Wethouder Annette Baerveldt
opende het centrum met behulp
van kinderen en veel ballonnen.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
IJmond is een initiatief van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Velsen en Uitgeest. (foto: Reinder
Weidijk)

Milieumarkt in de bibliotheek

Subsidie op zonnepanelen
Op donderdag 1 december is er
een milieumarkt in de bibliotheek van Velsen. Inwoners
van de gemeente Velsen kunnen dan bijna 700 euro korting
krijgen op een set van drie zonnepanelen. De markt duurt van
18.00 tot 20.00 uur.
De provincie Noord-Holland en
de gemeente Velsen stellen subsidie beschikbaar voor de zonnepanelen. Zij geven per set van drie
zonnepanelen 690 euro subsidie,
waardoor inwoners uiteindelijk
zelf maar 809 euro betalen. Omdat het aanbod beperkt is, geldt een
maximum van één set per woning.
Tijdens de milieumarkt kunnen
geïnteresseerden zich direct in-

schrijven voor een set. Voor het gemak vraagt de installateur de subsidie aan.
Medewerkers van de gemeente
zijn deze avond aanwezig om vragen over de subsidie te beantwoorden. De installateur, firma Kapitein uit Haarlem, kan vragen beantwoorden over de systemen.
Wie zelf zonne-energie opwekt,
helpt het klimaat te beschermen.
Bij het opwekken van elektriciteit
in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen
of broeikasgassen vrij. Bovendien
werkt zonne-energie ook mee in de
portemonnee; het kan 150 euro aan
energieverbruik per jaar schelen.
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Vrijwilligerswerk:
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere bijstand en - gewezen - zelfstandigen):
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur

Adres

Ondernemersloket

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

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.

Klant Contact Centrum/Receptie

Meldingen Openbare Ruimte

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.

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).

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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

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 woningtoewijzing en urgenties

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 donderdagavond 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:

HVC

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straatreiniging 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 afvalbrengstation ‘Velsen’ gevestigd.

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

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

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

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

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- 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, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

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 elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site
voor de precieze voorwaarden.

- 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

Mededelingen

24 november 2011

Raadsplein 1 december 2011
Raadsvergadering
Donderdag 1 december 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.
Raadsvergadering - aanvang 19.30 uur
Raadzaal

1 Opening
2 Actualiteitenuurtje
- inspreken inwoners
- vragenhalfuurtje raadsleden
3 Vaststellen:
- Notulen raadsvergadering 13 oktober 2011 en
3 november (voortgezet 7 november)
- besluitenlijst raadsvergadering 13 oktober 2011
en 3 november (voortgezet 7 november)
4 Afhandelen:
Lijst van aan de raad gerichte brieven
Debat, gevolgd door besluitvorming

5

Oprichten 4 woningen aan de Kweekerslaan,
Santpoort
6 Klimaatprogramma Velsen, Stad van de Wind
PAUZE (van circa 21.00-21.30 uur)
Debat, gevolgd door besluitvorming

7

Visie op maatschappelijke ondersteuning
2012-2015
Besluitvorming

8 Uitbreiding kwijtscheldingsbeleid voor privébelastingen van ondernemers
9 Geluidszonering Industrieterrein IJmond
10 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
11 Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw
van 103 appartementen aan de Keetberglaan
12 Besluit tot oplegging geheimhouding m.b.t. bijlage ‘Financiële vergelijking en analyse modellen’

Voorontwerpbestemmingsplan
“De Biezen”en kennisgeving artikel
1.3.1 bro
Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij
voornemens zijn om een nieuw bestemmingsplan op
te stellen voor de gebieden bekend als “De Biezen” en
“Groeneveen”. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt
gemeld dat geen gelegenheid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te brengen.
Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.
Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak
mogelijk.
Het plan

Het voorontwerpbestemmingsplan “De Biezen” heeft
betrekking op het gebied tussen Driehuis, SantpoortNoord en de Velserbroek. Het plangebied wordt begrensd in het oosten door de Rijksweg en de N208, de
Santpoortse Dreef in het zuiden, en de spoorbaan Haarlem-Beverwijk in het westen en noorden. De begrenzing
van het gebied is op naaststaande kaart weergegeven.
In de loop van 2009 is een start gemaakt met de herziening van de huidige bestemmingsplannen voor het
plangebied. Het op 25 mei 2010 door het College vast-
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m.b.t. ontwikkelrichting kadeterrein Grote Hout
Vaststelling Verordening sportsubsidies
Wijziging woonplaatsenbesluit
Eindrapport Rekenkameronderzoek Grondbeleid
2e Tussenrapportage 2011 Velsen
Belastingverordeningen 2012
Benoeming van R.N. van den Brink als lid van het
Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond
19 Benoeming C.Ockeloen als 2e plaatsvervangend
raadsvoorzitter
20 Herbenoeming J.E. van der Boon,
voorzitter Rekenkamercommissie
Sluiting
13
14
15
16
17
18

Over de onderwerpen die op de agenda staan kan niet
worden ingesproken, wel kan schriftelijk een reactie
worden gegeven. Indien deze tijdig is ingeleverd - dat
kan ook via de mail naar griffier@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
Dudokplein te IJmuiden en de bibliotheek van
Velserbroek aan het Maanbastion.
Ook kunt u de agenda en onderliggende stukken bekijken via de website www.velsen.nl/gemeenteraad.html

Tevens treft u op de website en bij de receptie evenals
de bibliotheek van IJmuiden en Velserbroek, de
Nieuwsbrief 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

Inwoners die zich van te voren hebben aangemeld
kunnen gedurende 2 minuten een boodschap meegeven aan de raadsleden.
Dit is niet bedoeld om in te spreken over onderwerpen
die op de agenda staan, maar om andere actuele en/of
dringende zaken onder de aandacht van de raadsleden
te brengen.
Aanmelden: telefonisch (0255) 567 502 of via de mail
(griffier@velsen.nl) tot uiterlijk 16.00 uur op de
woensdag vóór de raadsvergadering.
Deze inbreng moet wel betrekking hebben op onderwerpen waar de raad over gaat of die relevant zijn
voor de raad.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
De Zandkuil 10 (aan de straatzijde tegenover de
achtertuin) te IJmuiden
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 elektronische 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:

Raadsvergadering – ‘actualiteitenuurtje’
19.30 – 20.00 – inwoners aan het woord

Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie
Publieke Dienstverlening, stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.
gestelde startdocument “De Biezen” dient als basis voor
het op te stellen bestemmingsplan “De Biezen”.
Het voorontwerp is overwegend conserverend van aard.
Ook is een planologische regeling opgenomen voor enkele ontwikkelingen.
Wilt u het plan inzien?

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van
25 november 2011 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 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. Eveneens is een exemplaar
van het voorontwerpbestemmingsplan in te zien bij de
centrale bibliotheek te IJmuiden gedurende de gebruikelijke openingstijden. Het bestemmingsplan is tevens
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de
gemeentelijke website www.velsen.nl. Het identiﬁcatienummer van het plan is NL.IMRO.0453.BP1400DEBIEZEN1-V001.
Wilt u inspreken?

Inspraakreacties kunnen door een ieder schriftelijk
worden ingediend gedurende bovengenoemde termijn.
De reacties kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden, o.v.v. “inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan De Biezen”.
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Hondencontrole
In de gemeente Velsen moet iedereen die één of meerdere honden houdt, hondenbelasting betalen. De houder
van één of meerdere honden is wettelijk verplicht
daarvan zelf aangifte te doen. Om tot een goede uitvoering van de hondenbelasting te komen is het noodzakelijk dat met regelmaat een hondencontrole wordt
gehouden.
De gemeente heeft aan ﬁrma ATMP te Almere opdracht
gegeven om binnenkort de hondencontrole namens
de gemeente te houden. Aan de hand van de belastingadministratie van de gemeente zal een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid van honden controleren.
De hondencontroleur kan dus bij u aanbellen en u
enkele vragen stellen over het al dan niet hebben van
een hond.
Als u niet thuis bent, zal de hondencontroleur ter
plaatse een beoordeling maken over het wel of niet
aanwezig zijn van één of meer honden. In voorkomende
gevallen zal de hondencontroleur bij u een informatiebrief met een aangiftebiljet hondenbelasting achterlaten.
Vanzelfsprekend kunnen de hondencontroleurs zich
legitimeren door het tonen van een door de gemeente
verstrekt legitimatiebewijs.
Volgens de Verordening Hondenbelasting 2011
bedraagt het tarief voor de eerste hond € 97,65, voor
de tweede hond € 123,70 en voor iedere hond boven
het aantal van twee € 138,95, het kenneltarief bedraagt
€ 684,65.
Het kan zijn dat u sinds kort een hond heeft en u nog
niet in de gelegenheid bent geweest daarvan aangifte
te doen. De gemeente adviseert u niet te lang te wachten met het doen van aangifte. Wanneer u geen aangifte doet, en de hondencontroleur treft wel een hond
aan, dan riskeert u een ambtshalve aanslag hondenbelasting verhoogd met een wettelijke geldboete.
U kunt een aangiftebiljet hondenbelasting:
a telefonisch aanvragen bij de afdeling Belastingen
en Invordering van de gemeente, telefoon
(0255) 567 322;
b afhalen bij het Klanten Contact Centrum van de
gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1970 AL IJmuiden;
c downloaden van de gemeentelijke website,
www.velsen.nl.
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en beschrijft de generieke toepassingsregels op basis
waarvan de grond kan worden hergebruikt.
Inzage
Het ontwerp bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende beheerplan
grondstromen ligt tijdens werkuren van 25 november
2011 tot 6 januari 2012 ter inzage bij de Milieudienst
IJmond en bij de receptie van het stadhuis.
Zienswijzen
Tot 6 januari 2012 kan eenieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de
directeur van de Milieudienst IJmond. Voor het naar
voren brengen van mondelinge zienswijzen kan
telefonisch een afspraak worden gemaakt via het
secretariaat van de Milieudienst IJmond.
Algemene informatie

Voor inzage in stukken en het indienen van mondelinge
zienswijzen kan men op werkdagen telefonisch een
afspraak maken tussen 09.00 en 17.00 uur bij de
Milieudienst IJmond. Bezoekadres: Wijckermolen 2,
Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88.
E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl.
Stukken liggen tevens ter inzage bij de receptie van
het stadhuis op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
en op donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.
Bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 12 tot en met
18 november 2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen.
De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000709

w11.000708

Ontwerpbesluit vaststellen bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het beheerplan grondstromen
Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een bodemfunctieklassenkaart, bodemkwaliteitskaart en het bijbehorende beheerplan
grondstromen van het beheergebied van Tata Steel op
grond van het Besluit bodemkwaliteit vastgesteld.
Met behulp van de bodemkwaliteitskaart en het beheerplan grondstromen kunnen grondstromen van
dezelfde kwaliteitsklasse of schoner binnen het bedrijfsterrein van Tata Steel op een eenvoudigere en
goedkopere manier worden hergebruikt.
Het beheerplan grondstromen motiveert het tot stand
komen van de bodemkwaliteitskaart, indeling van de
bodemfunctieklassenkaart in de functie Industrie

w11.000707

w11.000711

w11.000710

w11.000715

w11.000714

Rijksweg 130 en 136 Velsen-Zuid
(rijksmonument)
het veranderen van het zuidelijke
koetshuis (14/11/2011)
Ahornstraat 9 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(14/11/2011)
Eridanusstraat 5 te IJmuiden
het kappen van een boom
(14/11/2011)
Clarionlaan 19 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom
(16/11/2011)
Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid
het kappen van 450 bomen
(16/11/2011)
Koningsplein 20 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(18/11/2011)
Warmenhovenstraat 54 t/m 92 en
5 t/m 43RD (oneven) en 95 t/m 99
(oneven), De Rijpstraat 1 t/m 11 (oneven), Van Leeuwenstraat 1 t/m 87

w11.000713
w11.000712

en 27A, 49A (oneven) en 24 t/m 84C
(even), Gulikerstraat 2 t/m 18 (even),
Wijk aan Zeeerweg 119 t/m 141
(oneven), Van Poptaplantsoen 2 t/m
24RD (even) en 1 t/m 23RD (oneven),
Homburgstraat 2 t/m 76RD (even),
Kanaalstraat 76 t/m 110 (even),
Keizer Wilhelmstraat 2 t/m 48
(even), Breesaapstraat 57 t/m 65 (oneven), Boelenstraat 3 t/m 21
(oneven), Bloemstraat 199 t/m 211
(oneven) en 126 t/m 190, Koningsplein 14, 16, 22, 26 en 26A, Cronjestraat 1 IJmuiden
het opnieuw aanvragen van sloopvergunning SL-76-2010 (het verwijderen van diverse asbesthoudende
materialen) (18/11/2011)
Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het kappen van 3 bomen (18/11/2011)
Eyndenhoefflaan 17 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(18/11/2011)

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij de onderstaande besluiten
gedurende zes weken na de dag van verzending van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders van
Velsen (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel
langs elektronische weg (elektronisch formulier op
www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD).In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld zijn dat de
rechter het besluit tijdelijk ongedaan maakt. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend.
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de
volgende besluiten genomen (de datum van vergunningverlening is tussen haakjes vermeld):
Verleende omgevingsvergunningen-reguliere
procedure

w11.000478

w11.000614

w11.000615

w11.000617

w11.000619

w11.000621

w11.000623

Velserduinweg 242 IJmuiden
het plaatsen van een erker aan voorzijde woning (16/11/2011)
Olga von Gotschlaan 19 SantpoortZuid
het kappen van 1 eik (16/11/2011)
Cornwallstraat 7 IJmuiden
het wijzigen van de voorgevel
(16/11/2011)
Loggerstraat 21 IJmuiden
het slopen van een kantoorgebouw
(21/11/2011)
Helmkruid 5 en 7 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel op de
voorgevel (17/11/2011)
Lijndenweg 32 A Velsen-Noord
het vervangen van een kozijn
(22/11/2011)
Maasstraat 19 IJmuiden
het kappen van een berkenboom
(17/11/2011)

Mededelingen

24 november 2011
w11.000624

w11.000625

w11.000626
w11.000628

w11.000630

w11.000633

w11.000634

w11.000642

Kriemhildestraat 1 Driehuis
het plaatsen van een dakopbouw
op de achtergevel en het plaatsen
van een dakkapel op de voorgevel
(17/11/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 2 Santpoort-Zuid
het kappen van een berkenboom
(18/11/2011)
Waterloolaan ong. Driehuis
het kappen van 5 iepen (21/11/2011)
Rijksweg 386 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer in de
voortuin en een berk in de achtertuin
(21/11/2011)
Hagelingerweg 52 Santpoort-Noord
het kappen van een boom
(21/11/2011)
Trompstraat ong. IJmuiden
het kappen van een boom
(21/11/2011)
Harddraverslaan 1 Santpoort-Zuid
het kappen van 3 eikenbomen,
2 dennenbomen en 1 lindeboom
(21/11/2011)
Kennemerlaan 113 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(17/11/2011)
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Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
i.11.009586

op het strand van IJmuiden aan Zee
strandzeilwedstrijden in januari,
februari en maart 2012 (18/11/2011)

Drank en Horeca

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 3 Drank- en Horecawet (DHW) de volgende
vergunning verleend:
i11.0011374

Wüstelaan 73 Santpoort-Zuid
uitoefenen van een horecabedrijf,
(17/11/2011)

Film- en foto opnamen

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
op grond van art 2.12 een vergunning verleend voor
het maken van ﬁlm en/of foto opnamen:
i11.011294

locatie Oud-Velsen (21/11/ 2011)

Besluit tot wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke

ordening het bestemmingsplan Derde Haven wijzigen
voor het perceel:
U11.010217

Kopkade IJmondhaven
Vergroting van het bebouwingsvlak
met maximaal 10 %

Het wijzigingsbesluit ligt met ingang van 25 november
2011 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling
Publiekszaken.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden tegen dit besluit binnen de ter
inzage termijn een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook beroep is ingesteld.
Digitaal het beroep – en verzoekschrift indienen kan
ook bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
dient men te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.

