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Voordelig zwemmen
Om alle kinderen van zwemmen te
laten genieten, organiseert zwembad De Heerenduinen in de dure
decembermaand een speciale actie. Per gezin heeft één kind gratis

toegang, mits deze begeleid wordt
door een volwassenen. Deze actie
geldt voor de weekenddagen en de
1e week van de kerstvakantie. Zie
ook www.zwembadvelsen.nl.

Van drempel naar partner
Wethouder Arjen Verkaik van
Economische Zaken kreeg op 24
november het ‘Bewijs van Goede
Dienst’ uit handen van horecaondernemer Remco Glas. Dit is een
instrument waarmee gemeenten
de dienstverlening richting ondernemers kunnen verbeteren.
Aan de hand van een nationaal
normenkader, opgesteld door
het MKB-Nederland, VNO-NCW
en diverse Nederlandse gemeenten, is de kwaliteit van de Velsense dienstverlening gemeten.
Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat de administratieve lasten in Velsen lager
zijn dan de landelijk norm. Een ander pluspunt is dat Velsen haar informatievoorziening richting ondernemers goed op orde heeft. Wat beter kan is onder meer het tijdig afhandelen van aanvragen en de telefonische bereikbaarheid. Volgens wethouder Verkaik wil Velsen zich met
‘Bewijs van Goede Dienst’ waar mogelijk meer met ondernemers meedenken en de onderlinge relatie verbeteren. Hij verwoordde het aldus:

‘De gemeente is geen drempel maar
een partner.’
Tapontheffing
Als Velsense ondernemer en tevens
sectorvoorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, reikte Remco
Glas het ‘Bewijs van Goede Dienst’
uit aan wethouder Verkaik met de
aansporing de ingeslagen weg voort
te zetten. Remco Glas is eigenaar
van café-restaurant Loeca en heeft
meegewerkt aan het onderzoek. Mede namens collega-horecaondernemers deed hij de gemeente Velsen
suggesties voor een betere dienstverlening. Groot was zijn verassing
dat hij zijn voorstel om tapontheffingen voor een periode van vijf jaar te
verlenen, gehonoreerd zag.
Remco Glas kan gerust zijn. De gemeente Velsen gaat op de ingeslagen weg voort. De verbeteringen die
uit het onderzoek naar voren komen,
worden opgepakt en over twee jaar
volgt een tweede onderzoek. Dan
moet blijken of de tevredenheid van
ondernemers verder is toegenomen.
(foto: Gemeente Velsen)

Concordiastraat Velsen-Noord

Voetgangers- en fietsersbrug
Fietsers en voetgangers in Velsen-Noord kunnen voortaan veilig van het Wijkeroogpark naar
het dorp komen via de brug over
de Velsertunnel / A22.
Op 18 november 2011 is de fiets- en
voetgangersbrug over de Velsertunnel / A22 opengegaan voor het verkeer. De brug verbindt de oostzijde van Velsen-Noord met de woonkern. Nu kunnen fietsers en voetgangers veilig vanuit het Wijkeroogpark
naar het dorp komen. Tot voor kort
moesten zij – ter hoogte van de tunnel – gebruik maken van de versmalde rijbaan, die druk bereden wordt

door het vrachtverkeer.
De brug is een onderdeel van de
hoofdfietsroute in Velsen-Noord.
Op verzoek van de bewoners kunnen ook voetgangers er gebruik van
maken; deze aanpassing is opgenomen in het programma Frisse Wind
in Velsen-Noord. De voetgangersstrook is smal; een bredere strook
was technisch niet mogelijk.
Voor fietsverkeer naar het bedrijventerrein Grote Hout wordt in de
toekomst nog een extra aansluiting
op de Concordiastraat gerealiseerd.
(foto: Gemeente Velsen)

Rijkswaterstaat opent
spitsstrokendossier
Rijkswaterstaat heeft een digitaal dossier geopend over
spitsstroken. Bezoekers vinden er informatie en beelden
over het gebruik, de werking
en de veiligheid.
Spitsstroken helpen bij de doorstroming van het verkeer –
dat is de mening van de meeste weggebruikers. Noord-Hol-

land heeft er vijf: op de A9, A1,
A6, A4 en A10. Rijkswaterstaat
krijgt er vaak vragen over. Daarom is er nu een digitaal dossier
voor gemaakt, met video’s, foto’s, achtergrondinformatie en
de meest gestelde vragen over
het gebruik, de werking en de
veiligheid van spitsstroken. Zie
ook
www.rijkswaterstaat.nl/
spitsstroken.
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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
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Raadsplein 8 december 2011

Verkeersmaatregel

Bekendmaking

Donderdag 8 december 2011 vanaf 19.30 uur
vergadert de gemeenteraad weer in het Raadsplein.
De ingang voor de vergadering is aan het Plein 1945.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:

Voorbereiding wijziging Verordening Leerlingenvervoer

De agenda voor de Carrousel is als volgt:
Raadzaal

Sessie 1
19.30 - 21.00 uur Ontwikkelrichting kadeterrein
Grote Hout
Commissieruimte 1

Sessie 2
19.30 – 21.00 uur Groencompensatie Jongeren
Ontmoetingsplek Valckenhoeﬂaan
Commissieruimte 2

Sessie 3
19.30 – 21.00 uur Voeren van een Kerntakendiscussie
–of heroverwegingsdiscussie
Raadzaal

Sessie 4
21.30 – 22.30 uur Wijziging / aanpassing Parkeerverordening 1993 (verordening op
gebruik van parkeerplaatsen)
Inspreken tijdens de carrousel:

Over de sessies 1, 2 en 4 kan worden ingesproken.
Om in te spreken kunt u zich tot uiterlijk woensdag
7 december 16.00 uur aanmelden bij de Griffie, tel.
(0255) 567 502 of via email: griffier@velsen.nl
Over de onderwerpen die op de agenda staan, kan
ook schriftelijk een reactie worden gegeven. Indien
deze tijdig is ingeleverd - dat kan via email: griffier@
velsen.nl, - dan wordt de 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
Op de website en bij de receptie evenals de bibliotheek 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
Vergadering Rekenkamercommissie

Dinsdag 6 december 2011 vanaf 19.30 uur vergadert
de Rekenkamercommissie in commissieruimte 1 op
het Stadhuis.
Als u de vergadering wilt bijwonen, dan kunt u zich
tot uiterlijk dinsdag 6 december, 16.00 uur aanmelden
bij de Griffie, tel. (0255) 567 502 of via email:
griffier@velsen.nl .
1 Opening en mededelingen
2 Bespreking bestuursletter 2011
3 Overzicht aanbevelingen
4 Rondvraag en sluiting.

- een parkeerverbod in te stellen langs de westelijke
zijde van het Moerbergplantsoen, door middel van
het plaatsen van borden E01 zoals bedoeld in bijlage
1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- aan beide zijden van het Moerbergplantsoen een
verplicht ﬁetspad in te stellen door middel van het
plaatsen van borden G11 zoals bedoeld in bijlage 1
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990;
- voorrangskruispunten in te stellen op de doorsteken van het ﬁetspad aan de westelijke zijde van
het Moerbergplantsoen ter plaatse van de Stephensonstraat en de Torricellistraat, waarbij het ﬁetsverkeer op de doorsteken voorrang moet verlenen
aan het verkeer op het Moerbergplantsoen, door
middel van het aanbrengen van haaientanden zoals
bedoeld in artikel 80 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van de
borden B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te
leggen op het zuidelijk deel van het Moerbergplantsoen, ter plaatse van de rotonde Planetenweg/Lange
Nieuwstraat, door middel van het aanbrengen van
strepen op het wegdek zoals bedoeld in artikel 49 lid
2 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het plaatsen van borden L02 zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) aan te
leggen op het oostelijk deel van de Planetenweg, ter
plaatse van de rotonde Planetenweg/Lange Nieuwstraat, door middel van het aanbrengen van strepen
op het wegdek zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990 en het plaatsen van borden L02 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
- een voorrangskruispunt in te stellen tussen het
Moerbergplantsoen en de ontsluitingsweg van de
parkeerplaatsen, ter hoogte van het Moerbergplantsoen huisnummers 151 t/m 197, waarbij het verkeer
op de ontsluitingsweg van de parkeerplaatsen voorrang moet verlenen aan het verkeer op het Moerbergplantsoen door middel van het vormgeven van
een inritconstructie;
Mogelijkheid van bezwaar
Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden.

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
bekend:
Dat een wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer in voorbereiding is; en dat de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure, van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is op het
concept van de te wijzigen verordening.
De kern van de wijziging is dat afstand tussen woning
en school ten minste 6 kilometer dient te bedragen,
wil er eventueel leerlingenvervoer toegekend worden.
Volgens de huidige verordening is deze afstand 2 kilometer voor het vervoer naar de speciale scholen voor
basisonderwijs; 2 kilometer voor scholen voor speciaal basisonderwijs en 4 kilometer voor scholen voor
speciaal voortgezet onderwijs.
Ter inzage legging

Van 1 december 2011 tot en met 12 januari 2012 ligt
de conceptverordening ter inzage bij de publieksbalie
in het stadhuis.
Het concept is ook in te zien via de website van de
gemeente Velsen.
Kenbaar maken zienswijze

Belanghebbenden, zijnde ouders van leerlingen die
momenteel of in de toekomst van het leerlingenvervoer gebruik maken en scholen waarvan leerlingen
gebruik maken van het leerlingenvervoer, kunnen een
zienswijze kenbaar maken tot en met 12 januari 2012.
U kunt dit schriftelijk doen via een brief aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden. Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam en adres, de datum, het onderwerp
waarop uw zienswijze betrekking heeft en de redenen
van uw zienswijze. Indien de zienswijze mondeling
kenbaar gemaakt wil worden dan kunnen belanghebbenden een afspraak maken via het Klant Contact
Centrum, tel 140255.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 19 tot en met
25 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.
w11.000718

w11.000717
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de
receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
w11.000716

Cruiseboulevard ong. IJmuiden
het oprichten van een cruise terminal
aan de IJmondhaven (21/11/2011)
van Dalenlaan 171 Santpoort-Zuid
wijziging gebruik bedrijfspand tot
winkel (21/11/2011)
Hoﬂaan 1 Velsen-Noord
het kappen van een iep (21/11/2011)
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w11.000719

w11.000725

w11.000724

w11.000723

w11.000722
w11.000721

w11.000729

w11.000728

w11.000726

Griftstraat 16 IJmuiden
het kappen van een boom
(22/11/2011)
Spitsaak 93 Velserbroek
vergroten garage en wijzigen zijgevel
(22/11/2011)
Koningin Wilhelminakade 7 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(23/11/2011)
Halkade 9 IJmuiden
toevoegen van kelderruimte aan bestaand gebouw (23/11/2011)
Fregat 41 Velserbroek
het plaatsen van een hekwerk om een
dakterras (23/11/2011)
Hofdijklaan 84 Driehuis
het kappen van een boom (23/11/2011)
Minister van Houtenlaan 16 VelsenZuid
het kappen van een boom (23/11/2011)
Heerenduinweg/IJmuiderslag ong.
IJmuiden
het verplaatsen van een kunstwerk
(25/11/2011)
Herculesstraat 22 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(25/11/2011)
Gurvenlaan 11 IJmuiden
het kappen van een boom (25/11/2011)

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 aanvragen dienen te beslissen verlengd met
zes weken:
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Ontwerpbesluiten
Ontwerpbesluit tot wijziging bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in het kader van de Wet ruimtelijke ordening voornemens zijn het bestemmingsplan Driehuis
en Velsen-Zuid te wijzigen voor het perceel:
W11.000391

Da Costalaan 5 Driehuis
wijziging van de bestemming
“Gemengd” naar “Wonen”

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 aanvraag
omgevingsvergunning te verlenen voor:

w11.000638

Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid
het plaatsen van een uitbouw over 2
verdiepingen (achterzijde) en 2 dakkapellen (voorzijde) (29/09/2011)
Louise de Colignylaan 19 SantpoortZuid
het aanbrengen van nieuwe kozijnen
en een zinken dak, het kappen van 1
eik en het slopen van de bestaande
erker en een deel van het dakvlak
(05/10/2011)

Verleende omgevingsvergunningen-reguliere
procedure

w11.000495

w11.000517

w11.000533
W11.000493

Hoofdstraat 236 Santpoort-Noord
het plaatsen van een buitentrap en
wijzigen indeling

Bovenstaande ontwerpbesluiten liggen gedurende 6
weken ter inzage bij de afdeling publiekszaken van 2
december 2011 tot 13 januari 2012.
Gedurende de termijn van inzage kan een ieder
schriftelijk of mondelinge zienswijzen indienen
of kenbaar maken bij de afdeling Publiekszaken,
werkeenheid vergunningen, (Postbus 465, 1970 AL
IJMUIDEN), bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden.
Uw zienswijze dient te zijn voorzien van uw naam
en adres, de datum, het ontwerpbesluit waarop uw
zienswijze betrekking heeft en de redenen van uw
zienswijzen

Besluiten
w11.000627

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):

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

w11.000555

w11.000556

w11.000591

w11.000631

w11.000635

w11.000644

Heerenduinweg 41 IJmuiden
uitbreiding basisschool CBS Het
Kompas-Oost (23/11/2011)
Frogerstraat 6a en 6a rd IJmuiden
het renoveren van een gemeentelijk
monument (23/11/2011)
Rijksweg 116 Velsen-Zuid
aanvraag brandveilig gebruik landgoed Waterland (28/11/2011)
Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden
het oprichten van een woonzorgcomplex met 14 appartementen
(16/11/2011)
Wijk aan Zeeerweg ong. IJmuiden
het oprichten van een appartementencomplex met 24 appartementen
en onderliggende garage (16/11/2011)
Duin en Kruidbergerweg 1 Driehuis
het plaatsen van een buitentrap
en wijzigen indeling hoofdgebouw
(28/11/2011)
Velserduinweg 298 IJmuiden
het plaatsen van een scootercube
(24/11/2011)
Louise de Colignylaan 30 SantpoortZuid
het kappen van een den (24/11/2011)
Kerkerinklaan 63 Santpoort-Noord
het kappen van een conifeer (28/11/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:
i11.010683

zone 3 strand IJmuiderslag IJmuiden
Open NK landboard (24/11/2011)

