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Bibliotheek onderzoekt
dienstverlening
Bibliotheek Velsen wil haar aanbod van producten en diensten
uitbreiden. Naast het uitlenen
van boeken en DVD’s zijn er veel
meer mogelijkheden om het publiek aan zich te binden.
Om te weten of de gemeentelijke bibliotheek met hun visie op de goede weg is, wordt een aantal vragen
voorgelegd aan het digitaal Burgerpanel Velsen. Zo zijn er vragen over
het aanbod (blu-rays, games), func-

ties (nieuwscafé, gameruimte, filmvertoning, kunstuitleen) en de belangstelling voor een deelabonnement. Dit zou interessant kunnen
zijn voor mensen die maar een beperkt deel van alle mogelijkheden wil
gebruiken.
Het digitaal Burgerpanel Velsen is
een internetpanel van 2200 inwoners van Velsen van 18 jaar en ouder.
Het onderzoek loopt tot 23 december. Eind januari is de uitslag bekend.

Nieuwe dienstregeling
Connexxion rijdt vanaf zondag
11 december 2011 een nieuwe
dienstregeling. Eén van de wijzigingen is dat lijn 4 komt te vervallen en dat in plaats daarvan
de route van buslijn 3 vanaf het
Delftplein in Haarlem via Velserbroek, Santpoort-Noord en
Driehuis wordt doorgetrokken
tot IJmuiden. De begin- en eindhalte in IJmuiden is bij de rotonde Stadpark. Hiervoor is het no-

dig een bushalte te maken aan
de oostzijde van de rotonde, dus
bij de aansluiting van de Lange
Nieuwstraat. De rotonde wordt
dan gebruikt om te keren. Het gaat
om een tijdelijke locatie voor deze
halte. Over enkele jaren wordt de
Lange Nieuwstraat opnieuw ingericht. Bij de herinrichting zal de
halte beter worden ingepast. Kijk
voor een overzicht van alle wijzigingen op www.connexxion.nl.

Ondernemen iets voor u?
Wilt u zelf een bedrijf starten en
weten welke stappen u daarvoor
moet zetten? Kom dan op maandag 12 december 2011 naar de orientatieavond ‘Ondernemen iets
voor u?’. Deze avond, georgani-

seerd door de Kamer van Koophandel Amsterdam, vindt plaats in
de burgerzaal van het stadhuis Velsen, ingang Plein 1945, van 19.00
tot 22.00 uur. Zie ook www.kvk.nl/
ietsvoormij

IK Lekker fit!? van start
Dit schooljaar zijn drie Velsense basisscholen met het project
IK Lekker fit!? gestart, de Zandloper, Pleiaden en de Vliegende Hollander. IK Lekker fit!? is een project om kinderen en hun ouders
bewust te maken van een gezonde leefstijl met een positieve boodschap, en daarmee bewegingsarmoede en een ongezonde leefstijl
tegen te gaan. De basis van IK Lekker fit!? is het lespakket Lekker
Fit!, gericht op voeding, bewegen
en het maken van gezonde keuzes.
Daarnaast kiezen de scholen voor
extra activiteiten, zoals sportclinics en gastlessen van een diëtist. Hiervoor is een speciale menukaart samengesteld waaruit de
scholen kunnen kiezen. Verder is
er aandacht voor de schoolomgeving, schoolregels en beleid.
De Pleiaden koos als extra activiteit
voor Schooljudo. Zes weken lang kregen de kinderen uit de onderbouw onder schooltijd judoles. Na afloop van
deze lessen konden de deelnemers
zich opgeven voor het naschoolse traject bij ABC Kops. De judolessen dragen bij aan de motorische ontwikkeling en zijn goed voor sociaal gedrag
en zelfvertrouwen. Het doel is uiteindelijk dat zoveel mogelijk kinderen lid
worden van een sportclub en structureel blijven sporten en bewegen. De
leerlingen en leerkrachten vonden het
een geweldig project.
De Vliegende Hollander combineert
de sinterklaasviering met IK Lekker
fit!?. Sint en pieten zijn samen met de
onderbouwleerlingen gaan dansen

en fitnessen. De school werd die ochtend omgebouwd tot fitnessruimte. De
start van IK Lekker fit!? voor de bovenbouwleerlingen wordt ook een spetterend spektakel. Zij gaan actief aan de
slag in zwembad De Heerenduinen.
Naast aandacht voor bewegen is gezonde voeding ook een speerpunt van
de school. Daarbij worden de ouders
nauw betrokken. In februari wordt een
ouderavond georganiseerd in samenwerking met de diëtiste van Zorgbalans.
De Zandloper hoefde niet lang na te
denken om mee te doen aan IK Lekker
fit!? Zij werkten al met de lesmethode Lekker fit. Daarnaast ontwikkelt de
Zandloper zich tot sportactieve Brede
School. De koppeling van sport en gezonde voeding wordt bij hen onder andere toegepast tijdens de IK Lekker fitsportdag. Het extra activiteitenbudget vanuit IK Lekker fit!? komt daarbij
goed van pas.
IK Lekker fit!? is een samenwerkingsverband van de GGD en Sportservice N-H die samen met de drie scholen, Zorgbalans en Viva!Zorggroep uitvoering geven aan het project. De methode is een initiatief Zilveren Kruis
Achmea, JUMP (Jeugdfonds Nederlandse Hartstichting) en Noordhoff Uitgevers. Tussen Zilveren Kruis
Achmea en de gemeente Velsen is een
intentieverklaring ondertekend om
het project voort te zetten tot en met
het schooljaar 2013-2014. Meer weten? Bel 023-5319475 (Annelijn de
Ligt) of mail naar adeligt@sportservicenoordholland.nl (foto: Gemeente
Velsen)
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Training ‘Liever bewegen dan moe’
Woensdag 7 december heeft wethouder Wim Westerman de certificaten uitgereikt aan de groep
migrantenvrouwen die mee hebben gedaan aan de training Liever bewegen dan moe. Deze training is bedoeld voor mannen en
vrouwen van 20 tot 60 jaar om
sociale contacten te leggen en
die moeilijk in beweging komen.
De training bestaat uit acht bijeenkomsten waar verschillende onderwerpen worden behandeld: spanning
en ontspanning, actiever worden,
gezonde voeding, beter slapen. Het
sportgedeelte vindt binnen of buiten
plaats en daarin staat sportief wandelen, conditieopbouw, verschillende spelvormen,spierverstevigende
oefeningen en ontspanning centraal.

De training is vooral gericht op ervaren door ‘doen’ en bestemd voor
mensen die somber zijn, vaak moe,
iets aan beweging willen doen of een
slechte conditie hebben. Nederlands
spreken is niet belangrijk. Alle nationaliteiten zijn welkom.
De training is onderdeel van de bescherming en bevordering van de
geestelijke gezondheidszorg, en onderdeel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), waarvoor de gemeente verantwoordelijk
is.
De training is gratis. Voor aanmelden of meer informatie kijk op www.
context.nl, per e-mail: noordholland@context.nl of telefonisch 0883571790. (foto: Ko van Leeuwen)
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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
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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

Ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur: vrije inloop.
Ondernemersloket
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:

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, 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

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over 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.
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.
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Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzondere 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 officieel document mee met daarop uw
burgerservicenummer en een geldig paspoort,
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning.

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.
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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 woningtoewijzing en urgenties
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel

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

MEDEDELING
In de raadsvergadering van 1 december 2012 zijn de
volgende belastingverordeningen 2012 vastgesteld:
verordening Onroerende-zaak belastingen 2012
verordening Roerende woon- en bedrijfsruimten 2012
verordening Hondenbelastingen 2012
verordening Rioolheffingen 2012
verordening Afvalstoffenheffing 2012
verordening Precariobelasting 2012
verordening Toeristenbelasting 2012
verordening Watertoeristenbelasting 2012
legesverordening 2012
verordening Marktgelden 2012
verordening Standplaatsgelden 2012
verordening Lijkbezorgingsrechten 2012
verordening Parkeerbelasting 2012
aanwijzingsbesluit ingevolge de verordening Parkeerbelasting 2012
Bovengenoemde verordeningen zijn opgenomen
in het register “gepubliceerde belastingverordeningen 2012”. De verordeningen treden
in werking op 1 januari 2012.

Alle belastingverordeningen en regelingen liggen
kosteloos ter inzage bij de receptie van het stadhuis van
de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Een
ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan
leges een afschrift verkrijgen van bovengenoemde besluiten. De belastingverordeningen kunt u ook raadplegen op
de website van de gemeente Velsen (www.velsen.nl).

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoonnummer
(0255) 567 322.

Zwangerschapsbeleid gemeente
Velsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben in de vergadering van 22 november 2011
besloten voor medewerkers van de gemeente Velsen
het zwangerschapsbeleid vast te stellen.
Het besluit treedt in werking op de dag na officiële
bekendmaking en ligt voor iedereen kosteloos ter
inzage bij de afdeling Human Resources van de
gemeente Velsen.

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
Themaatlaan, waarbij verkeer komend vanaf het
parkeerterrein voorrang dient te verlenen aan
verkeer op de Ver Loren van Themaatlaan door
middel van het aanbrengen van haaientanden en
het plaatsen van de borden B5 en B6 zoals bedoeld
in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990.
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.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- een voorrangskruispunt in te stellen op de kruising
tussen de overgang Dammersweg/Oostlaan en de
Linie, waarbij verkeer op de Linie voorrang dient te
verlenen aan verkeer op de Dammersweg/Oostlaan
door middel van het aanbrengen van haaientanden
en het plaatsen van de borden B5 en B6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990;
- een voorrangskruispunt in te stellen op de kruising
tussen de uitrit van het parkeerterrein ten noorden
van het Tata Steel Stadion en de Ver Loren van

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

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 26 november
tot en met 2 december 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.
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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.
w11.000736

w11.000735

w11.000734

w11.000733

w11.000732
w11.000731

w11.000730

w11.000738
w11.000743

w11.000742

w11.000741

w11.000740

w11.000739

w11.000745

w11.000744

Wustelaan 42 Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van de
1ste verdieping (28/11/2011)
Westerduinweg 4-6 IJmuiden
het slopen van 8 silo’s en het
oprichten van 3 silo’s (28/11/2011)
Westerduinweg 4-6 IJmuiden
het uitbreiden van de cementopslag
(28/11/2011)
Gerard Doustraat 5 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(28/11/2011)
Wolff en Dekenlaan 9 Driehuis
het kappen van een boom (28/11/2011)
Driehuizerkerweg 121 Driehuis
het plaatsen van een stalen balk
(28/11/2011)
Kluut 25 Velserbroek
het veranderen en vergroten van een
woning (28/11/2011)
Hagelingerweg 162 Santpoort-Noord
het kappen van 2 bomen (29/11/2011)
Rijksweg 396 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (01/12/2011)
Willem de Zwijgerlaan 38
Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (noodkap)
(01/12/2011)
Thorbeckelaan 39 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (01/12/2011)
Duinlustparkweg 61 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(zijgevel) (01/12/2011)
Tjotter 30 Velserbroek
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (01/12/2011)
Duin en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (02/12/2011)
Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
het kappen van 4 bomen (02/12/2011)

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:
w11.000636

w11.000643

w11.000649

Anna van Burenlaan 13 Santpoort-Zuid
het slopen en herbouwen van een
woning (05/10/2011)
Wijnoldy Danielslaan 22
Santpoort-Zuid
het veranderen en vergroten van een
woning (10/10/2011)
Anna van Burenlaan 11
Santpoort-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (11/10/2011)
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Ontwerpbesluiten

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere
procedure

Ontwerpvrijstelling (artikel 19, lid 1 Wro)

w11.000581

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen maken het volgend bekend:
De gemeenteraad van Velsen is voornemens
vrijstelling krachtens artikel 19, lid 1 van de Wet op
de ruimtelijke ordening te verlenen voor:

w11.000590

w11.000645
B1-11-2008

het oprichten van vier woningen
met bijgebouwen en zes parkeerplaatsen op een terrein gelegen aan
Kweekerslaan ongenummerd (tegen
over nrs. 3 t/m 15) Santpoort-Noord

w11.000647

w11.000650
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 13
december tot 17 januari 2012.

w11.000653

Ontwerpvrijstelling (artikel 15 Wro)

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen is voornemens vrijstelling te verlenen
krachtens artikel 15 van de Wet op de ruimtelijke
ordening te verlenen voor:
BP-151-2010

De Ruyterstraat 76 IJmuiden
het oprichten van met een dakopbouw en het wijzigen van een erker

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen gedurende twee weken ter inzage
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering: van 9
december tot 23 december 2011.
De ontwerpbesluiten zijn te raadplegen op de website
velsen.nl via het menu bekendmakingen. Gedurende
de termijn van inzage kan een ieder schriftelijke of
mondelinge zienswijzen indienen of kenbaar maken
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering, (Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), bezoekadres Dudokplein 1 te
IJmuiden.
Uw 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
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):

w11.000654

w11.000655

w11.000678

Bosbeeklaan 7 Santpoort-Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(05/12/2011)
Steenbokstraat 25 IJmuiden
het plaatsen van 2 dakkapellen
(02/12/2011)
Santpoortse Dreef ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 7 iepen (30/11/2011)
Rijksweg 496 Santpoort-Noord
het oprichten van een uitbouw
(voorgevel) (30/11/2011)
De Savornin Lohmanlaan 15
Velsen-Zuid
het legaliseren van een groendrager
(30/11/2011)
Narcissenstraat 12 Santpoort-Noord
het plaatsen van twee winkelpuien
(01/12/2011)
Middenduinerweg 10 Santpoort-Noord
het saneren van asbesthoudende
rookkanalen (02/12/2011)
Buitenhuizerweg 8 Velsen-Zuid
het oprichten van een garage/berging
(01/12/2011)
Frans Netscherlaan 4E
Santpoort-Noord
het realiseren van een doorbraak
(01/12/2011)

Evenementen

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren van een evenement:
i11.011237

i11.011310

Stratingplantsoen Velsen Noord
Kerst Inn op 22 december 2011
(29/11/ 2011)
Santpoort Noord
Kerstmarkt op 11 december 2011
(01/12/2011)

Drank-en Horecawet

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffing
verleend voor de onderstaande dag en locatie:
i11.010681

i11.011395

Hagelingerweg 61 Santpoort Noord
Kerstmarkt op 11 december 2011
(01/12/2011)
voor Cafe Bartje en ter hoogte van
Hoofdstraat 234 Santpoort Noord
Kerstmarkt op 11 december 2011
(01/12/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000039

Keetberglaan ong. IJmuiden
het oprichten van 103 appartementen
(02/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) inclusief de verklaring van geen
bedenkingen en de overige bijbehorende stukken

Mededelingen

8 december 2011
liggen met ingang van 13 december 2011 gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering. Tevens zijn deze
stukken digitaal in te zien op de website velsen.nl via
het menu bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit
besluit binnen een termijn van 6 weken met ingang
van de dag na die waarop het besluit ter inzage is
gelegd een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Het beroepschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste
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 belanghebbenden 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
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voorziening te treffen 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 griffierechten verschuldigd.
Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.rechtspraak.nl.
Voorbereidingsbesluit Kweekerslaan
ongenummerd Santpoort-Noord

Burgemeester en wethouders van Velsen maken
ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad van Velsen in zijn
vergadering van 1 december 2011 heeft besloten dat
een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het
gebied aan Kweekerslaan ongenummerd tegenover
nummers 3 t/m 15 te Santpoort-Noord, zoals is aangegeven op de bijbehorende kaart. Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 13
december 2011. Vanaf die datum ligt het voorbereidingsbesluit en bijbehorende kaart ter inzage bij de
bij de afdeling Vergunningen en Uitvoering.Tevens is
dit besluit te raadplegen op de website velsen.nl via

het menu bekendmakingen. Een digitale verbeelding
van het besluit en de bijbehorende kaart is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan worden
ingesteld.
Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade Velsen 2011

De raad van Velsen heeft in zijn vergadering van
1 december 2011 de Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in planschade Velsen
2011 vastgesteld. De regeling betreft het inschakelen
van een onafhankelijke adviseur, de behandeling en
beoordeling van een aanvraag om tegemoetkoming in
planschade, zoals omschreven in de Wet ruimtelijke
ordening en het Besluit ruimtelijke ordening.
Deze verordening treedt in werking op 9 december
2011. U kunt de verordening inzien in bij de afdeling
Vergunningen en Uitvoering. De verordening kunt u
tevens downloaden via de website velsen.nl.
Wettelijk is bepaald dat tegen het besluit geen
bezwaar en beroep kan worden ingesteld.

Plaats een Kerstspotje
met foto voor slechts € 10,Lieve schat van me!

Fijne Kerstdagen

Je Kerstmuts...

De leukste of gekste inzending wint een Iris-cheque t.w.v. € 50,De uitslag wordt in de eerste week van januari 2012 bekend gemaakt.

Lever uw Kerstspotje in bij de Jutter op de Zeeweg in IJmuiden.

