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Ontwerp busbaandelen HOV Velsen vrij voor inspraak
Het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Velsen heeft ingestemd met
het ontwerp voor twee deelprojecten van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer (HOV) Velsen. Het gaat om deelproject 1,
op de plaats van het bestaande
fietspad aan de Vlielantweg in
Santpoort-Noord, en deelproject 5-Noord, op het traject van
de oude spoorlijn SantpoortIJmuiden tussen de kruising
Zeeweg en de Briniostraat. Dit
is parallel aan de Minister van
Houtenlaan.
Deze hoogwaardige busverbinding verbetert de bereikbaarheid
van Velsen en heeft een positief effect op de economische ontwikkeling van de regio. In 2015 moet de
verbinding klaar zijn. Het ontwerp
voor de twee deelprojecten ligt nu

ter inzage. Direct aanwonenden en
belangstellenden krijgen gelegenheid om een reactie te geven op het
ontwerp.

bij het projectbureau HOV Velsen
(Zeeweg 1, IJmuiden), iedere dinsdagmiddag en iedere woensdagochtend.

College Velsen in IJmuiden (deelproject 5-Noord). Omwonenden
ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Waarom dit ontwerp?
Het ontwerp is een eerste stap om
de busbaan aan te kunnen leggen en
is nodig om het bestemmingsplan te
kunnen wijzigen.

Inspraak op het ontwerp
De gemeente Velsen werkt samen
met de provincie Noord-Holland
aan de precieze inpassing van het
tracé in de omgeving. Om de direct
aanwonenden daarbij te betrekken,
organiseren provincie en gemeente
informatieavonden om het ontwerp
te bekijken en vragen te stellen. Ook
kunnen direct aanwonenden er ter
plekke een reactie meegeven.

De provincie beoordeelt de ontvangen reacties op haalbaarheid, zowel
op technisch als op financieel vlak.
De reacties komen in een document
waarin de provincie aangeeft welke
ideeën in het ontwerp kunnen worden meegenomen. Dit leidt uiteindelijk tot het realiseren van het ontwerp.

Waar is het ontwerp te zien?
Het inspraakdocument met het ontwerp is te bekijken van donderdag
15 december 2011 tot en met donderdag 26 januari 2012. Dit document is te vinden op de website www.hovvelsen.nl en op twee locaties. De receptie van het stadhuis (Dudokplein 1, IJmuiden),
van maandag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Ook is het ontwerp te bekijken

De informatieavonden vinden
plaats op woensdag 11 januari 2012
van 19.00 tot 21.00 uur in Café De
Wildeman in Santpoort-Noord
(deelproject 1), en op woensdag 18
januari 2012 van 19.00 tot 21.00
uur in de Aula van het Technisch

Hebt u nog vragen?
Kijk voor meer informatie op www.
hovvelsen.nl of neem contact op
met Imora van Dongen, bereikbaar
op telefoonnummer 023-514 5005.
Ook kunt u op dinsdagmiddag en
woensdagochtend terecht bij het
projectbureau HOV Velsen, Zeeweg
1 te IJmuiden.
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De Slimme Meter
Inzicht in het dagelijkse verbruik van elektriciteit en gas. Dat
is de basis waarmee de gemeente
Velsen op al haar locaties zoals
gemeentehuis, sporthallen, kinderdagverblijven, buurthuizen
en de Schouwburg kan beginnen
met energiebewustwording en
uiteindelijk energiebesparing.
Stedin Meetbedrijf maakt dit mogelijk door het leveren van bijna honderd op afstand uitleesbare energiemeters. Wethouder Robert te Beest
heeft maandag 12 december de aftrap gegeven voor de ingebruikname
van deze slimme energiemeters.
,,Velsen is een duurzame gemeente
en daarbij kunnen we met onze vastgoedobjecten zelf het goede voorbeeld geven’’, zegt wethouder Robert
te Beest. ,,Met de diensten van Ste-

din Meetbedrijf kunnen we het effect van energiebesparende maatregelen op onze locaties direct terug
zien in het verbruik.”
De slimme meter is een digitale meter die de huidige meters voor elektriciteit en gas gaat vervangen. De
slimme meter meet het gas- en elektriciteitsverbruik en is op afstand
uitleesbaar. Dat biedt de mogelijkheid om zelf nauwkeurig energieverbruik te volgen. Hiermee wordt het
gemakkelijker om inzage te krijgen
in verbruik en energie te besparen.
In de komende jaren komen uitleesbare slimme meters ook voor consumenten beschikbaar.
Via de computer hebben medewerkers op Stadhuis dagelijks inzicht in
het verbruik van energie op alle locaties. (foto: Reinder Weidijk)

Voetpad basisschool
De Molenweid geopend
Om de verkeersveiligheid voor
de leerlingen te verbeteren is
vrijdag 9 december een nieuw
voetpad in gebruik genomen in
Velserbroek bij basisschool De
Molenweid. De wethouders Annette Baerveldt en Ronald Vennik opende deze samen met de
leerlingen.

Lampjes branden in
gemeentelijke kerstboom
De lampjes branden in
de gemeentelijke kerstboom op Plein 1945.
Op vrijdag 9 december
2011 heeft burgemeester Weerwind de lampjes aangestoken tijdens het eerste lichtjesfeest van IJmuiden. De
winkeliersvereniging
Stadscentrum IJmuiden, bij wie het idee
voor het lichtjesfeest
ontstond, hoopt dat dit
jaarlijks een traditie
wordt in Velsen. (foto:
Ko van Leeuwen)

Sinds 2007 besteedt de gemeente
Velsen extra veel aandacht aan de
verkeersveiligheid van schoolomgevingen. Aanleiding was de chaotische verkeerssituatie rondom scholen, vooral rond de begin- en eindtijd
van de school. Een overzichtelijke
verkeerssituatie helpt de verkeersveiligheid voor kinderen te verbeteren. Zij kunnen niet over auto’s heen
kijken bij het oversteken en weggebruikers kunnen kinderen die tussen auto’s de weg op lopen niet tijdig zien.
Bij de meeste basisscholen in Velsen zijn maatregelen genomen om

de kans op een ongeval terug te dringen. Zo zijn inmiddels stopverboden
ingesteld om het overzicht rond de
schooltoegang te verbeteren en zijn
hier en daar snelheidsremmende
maatregelen getroffen. Verder wordt
er op scholen aandacht besteed aan
bewuster en veiliger verkeersgedrag.
Een knelpunt dat ingrijpender
moest worden aangepakt, was bij
basisschool De Molenweid aan de
Sluisweid in Velserbroek. Veel kinderen moesten over de rijbaan lopen, langs parkeerplaatsen en de
toegang tot het schoolplein kwam
rechtstreeks uit op de rijbaan. Hoewel de Sluisweid geen drukke straat
is leverde dit toch onveilige situaties
op.
In samenwerking met de school
heeft de gemeente daarom de verkeerssituatie gewijzigd en een voetpad aangelegd zodat de leerlingen
voortaan veilig de school kunnen bereiken. (foto: Reinder Weidijk)

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis van
Velsen gewijzigd:
Dinsdag 20 december:
Gesloten vanaf 15.00 uur
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag): Gesloten
Maandag 2 januari:
Open vanaf 10.30 uur
Informatie over de gemeente Velsen is 24 uur per dag te vinden op de geheel vernieuwde website www.velsen.nl
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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.

Bouwloket afdeling Vergunningen en Uitvoering
(Bouw- en Woningtoezicht)

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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.

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

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.

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.

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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Informatieavonden deeltracés
HOV Velsen
Het tracé voor de hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Haarlem en IJmuiden aan Zee is verdeeld in 10 deeltracés. Het college van burgemeester
en wethouders geeft het ontwerp van de busbaandelen HOV Velsen nu vrij voor inspraak. Dit betreffen
deelproject 1, op de plaats van het bestaande ﬁetspad
aan de Vlielantweg in Santpoort-Noord, en deelproject 5 ‘Noord’, op het traject van de oude spoorlijn
tussen de kruising Zeeweg en de Briniostraat, parallel
aan de Minister van Houtenlaan.
Gedurende zes weken na bekendmaking van het
besluit hebben omwonenden en belangstellenden
inspraak over de inrichting en inpassing van het
ontwerp. Het ontwerp is te zien vanaf donderdag 15
december 2011 tot en met donderdag 26 januari 2012
bij de receptie van het stadhuis (Dudokplein 1 te
IJmuiden), elke werkdag van 09.00 tot 16.00 uur en op
donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Gedurende
dezelfde periode is het ontwerp ook te zien bij het
projectbureau HOV Velsen aan de Zeeweg 1 IJmuiden.
Dit wekelijks op dinsdagmiddag en woensdagochtend.
Informatieavonden

Er wordt per deeltracé een informatieavond georganiseerd voor direct omwonenden en belangstellenden. Zij
zijn welkom om het ontwerp te bekijken en vragen te
stellen. Ook kunnen ze ter plekke hun reactie
meegeven. De informatieavonden vinden plaats op
woensdag 11 januari van 19.00 tot 21.00 uur in Café De
Wildeman in Santpoort-Noord (deelproject 1), en op
woensdag 18 januari van 19.00 tot 21.00 uur in de Aula
van het Technisch College Velsen in IJmuiden (deelproject 5 Noord). Omwonenden ontvangen hiervoor een
persoonlijke uitnodiging.
Meer informatie vindt u op de website:
www.hovvelsen.nl

Bekendmaking
Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland
Op grond van artikel 26, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen maakt het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer
hierbij bekend dat de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Kennemerland is getroffen. Deze
regeling is verplicht op grond van artikel 9 Wet veiligheidsregio’s. Bij de regeling wordt een aantal taken
en bevoegdheden van het college overgedragen aan
het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland op
gebied van brandweer, geneeskundige hulpverlening
en meldkamer.
De regeling geeft tegelijkertijd uitvoering aan artikel
14 Wet publieke gezondheid, op grond waarvan het
college zorg moeten dragen voor het instellen en in
stand houden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD Kennemerland).
De regeling is op 1 november 2011 in werking getreden en is getroffen door de colleges van Beverwijk,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede,
Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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BEKENDMAKING
Vaststelling Beleidsregels individuele
gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2011

Het college van burgemeester en wethouders van
Velsen maken met inachtneming van artikel 139
Gemeentewet bekend dat het in zijn vergadering van
6 december 2011 heeft besloten:
- de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Velsen 2011 vast te stellen.
Deze beleidsregels zijn vastgesteld omdat het gewenst
is dat nadere regels worden gesteld met betrekking
tot aanvragen om toekenning van gereserveerde individuele gehandicaptenparkeerplaatsen.

Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: (0255) 567 424.
w11.000747

w11.000746

w11.000750

w11.000749

w11.000748
Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 15 december
2011.
Ter inzage

w11.000753

De beleidsregels liggen gedurende vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden en nadien bij de afdeling Algemene Zaken.
Deze beleidsregels worden ook gepubliceerd op de
website van de gemeente Velsen: www.Velsen.nl

w11.000752
w11.000751

Aanwijzings- en mandaatbesluiten
vastgesteld

Noorderlaan 5 Velsen-Noord
het kappen van een conifeer
(06/12/2011)
Schoener 1 Velserbroek
het kappen van een berk
(06/12/2011)
Hoofdstraat 101 Santpoort-Noord
het veranderen en vergroten van de 1e
en 2e verdieping en het verhogen van
de erker (07/12/2011)
Plein 1945 ong. IJmuiden t.o. nr. 81
het verwijderen van asbestbeplating
(07/12/2011)
Willem de Zwijgerlaan 61 SantpoortZuid (provinciaal monument)
wijzigen gebruik (koffie-lunchroom/
ijssalon met verkoop van woonaccessoires) (07/12/2011)
Genieweg 50 Velsen-Zuid
wijziging gebruiksvergunning informatieboerderij Zorgvrij (09/12/2011)
Heirweg 3 Velsen-Noord
het kappen van 2 berken (09/12/2011)
Burgemeester Enschedelaan 42
Santpoort-Noord
het kappen van een eik (09/12/2011)

Verlenging beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders cq de
heffingsambtenaar van de gemeente Velsen hebben
de volgende aanwijzings- en mandaatbesluiten vastgesteld:
- Aanwijzingsbesluit medewerkers belastingen;
- Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar;
- Mandaatbesluit ambtenaar;
- Mandaatbesluit van de ambtenaar belast met de
heffing;
- Mandaatbesluit ambtenaar beroepsprocedure;
- Aanwijzingsbesluit voor de verzending van de
aanslagbiljetten;
- Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen.

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:
w11.000657

w11.000658

Duin en Kruidbergerweg 89
Santpoort-Noord
het gebruik van weiland Rutte voor
parkeergelegenheid (17/10/2011)
Biezenweg 23 Santpoort-Noord
het vervangen van kozijnen en het
verwijderen van asbest (10/10/2011)

Besluiten
Alle aanwijzings- en mandaatbesluiten treden in
werking per 1 januari 2012 en 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.
Heeft u nog vragen , dan kunt u bellen met afdeling
Belastingen en Invordering, telefoon (0255) 567 322.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
maken bekend dat zij in de periode van 3 tot en met 9
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.
Voor zover de aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit,
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie

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 bnurgemeester 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):
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

w11.000595

w11.000627

w11.000659

w11.000660

w11.000666

w11.000668
w11.000669
w11.000670
w11.000672

w11.000675

w11.000676

w11.000679
w11.000682
w11.000683

Kruidbergerweg 35 Santpoort Noord
het plaatsen van een dakopbouw
(12/12/2011)
Amsterdamseweg 44 Velsen-Zuid
het plaatsen van een uitbouw over 2
verdiepingen (achterzijde) en 2 dakkapellen (voorzijde)(08/12/2011)
Willem de Zwijgerlaan 39
het verwijderen van een asbesthoudende pijp (09/12/2011)
Tuindersstraat 91 IJmuiden
het veranderen en vergroten van
de 2e verdieping van een woning
(07/12/2011)
Duin- en Kruidbergerweg ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 20 populieren
(09/12/2011)
Brederoodseweg 92 Santpoort-Zuid
het kappen van een berk (06/12/2011)
J. Paxtonstraat 71 Velserbroek
het kappen van een boom (06/12/2011)
Marconistraat 76 IJmuiden
het kappen van een boom (06/12/2011)
Anna van Saksenlaan 12 SantpoortZuid
het kappen van een tamme kastanje
(08/12/2011)
Duin en Kruidbergerweg 60
Santpoort-Noord
het kappen van 13 bomen (12/12/2011)
Ahornstraat 11 IJmuiden
het plaatsen van een dakopbouw
(08/12/2011)
Boerhaavestraat 1 IJmuiden
het kappen van 1 boom (05/12/2011)
van Tuyllweg 24 Velsen-Zuid
het kappen van een boom (09/12/2011)
Genieweg 38 A Velsen-Zuid
het kappen van 2 bomen (06/12/2011)

Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Evenementen

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 35 Drank- en Horecawet (DHW) ontheffing
verleend voor de onderstaande dag en locatie:
i11.011270

i11.011178

Plein 1945 IJmuiden
Kerstmarkt op 18 december 2011
(12/12/2011)
i11.011092

Standplaats

Het college van burgemeesters en wethouders heeft
een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor
het innemen van een standplaats:
i11.011067

i11.011314

i11.011275

i11.011688

i11.011400

i11.010709

Kennemerplein ongenummerd
IJmuiden
bloemen en planten van woensdag
tot en met zaterdag 01/01/2012 tot
31/12/2017 (08/12/2011)
Sterbastion ongenummerd Velserbroek
geringe etenswaren, loempia’s
van woensdag tot en met zondag 01/01/2012 tot 31/12/2017
(08/12/2011)
IJmuiderslag ongenummerd IJmuiden
gebakken snacks en vis dinsdag tot
en met zondag van 01/04 tot en met
30/09 01/04/2012 tot 30/09/2017
(08/12/2011)
Vestingplein ongenummerd Velserbroek
bloemen en planten maandag
en woensdag tot en met zaterdag 01/01/2012 tot 31/12/2017
(08/12/2011)
Planetenweg t.o. de Dekamarkt
IJmuiden
visproducten dinsdag tot en met
vrijdag 01/01/2012 tot 31/12/2017
(08/12/2011)
Planetenweg t.o. de Dekamarkt
IJmuiden

groente en fruit maandag tot en met
vrijdag 01/01/2012 tot 31/12/2017
(08/12/2011)
Kennemerplein t.o. de geldautomaat
IJmuiden
kip en pluimveeproducten vrijdag 01/01/2012 tot 31/12/2017
(08/12/2011)
Auorabastion t.o. nummer 33
Velserbroek
döner kebab en turkse pizza woensdag tot en met zondag 01/01/2012 tot
31/12/2017 (08/12/2011)

Verwijdering Landelijk Register Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderopvang maken burgemeester en wethouders van Velsen
bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is
verwijderd per:
- 1 mei 2011 voorziening voor gastouderopvang
mevrouw L.N. Erkel – van Kok, S.P. Kuijperplantsoen
63 IJmuiden met registratienummer 191025768;
- 1 juli 2011 de voorziening voor gastouderopvang
mevrouw M.A.J. Lammers-Post ,Velserdijk 6
Velsen-Zuid met registratienummer 765426651;
- 1 september 2011 de voorziening voor gastouderopvang mevrouw M.P. Hoogerheijde , Kamerkamp 12
Velserbroek met registratienummer 127700201;
- 1 november 2011 de voorziening voor gastouderopvang mevrouw T. van Rijn-Scheelings, Lange
Nieuwstraat 552 IJmuiden met registratienummer
154391037 ;
- 1 december 2011 de voorziening voor gastouderopvang mevrouw D. van Schie-Boogaart lserdijk 6
Velsen-Zuid met registratienummer 765426651 ;
- 1 december 2011 de voorziening voor gastouderopvang mevrouw M. Warnaar-Bethlehem,
Bloemstraat 74 IJmuiden met registratienummer
125869198

