
Infopagina

22 december 2011 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

 

Openingstijden stadhuis
Rond Kerst en Oud & Nieuw zijn de openingstijden van het stadhuis van 
Velsen gewijzigd: 

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 ge-
heel vernieuwde website www.velsen.nl

Veilig Ondernemen
Het winkelcentrum Velserbroek 
heeft vrijdag 16 december 2011 
het Keurmerk Veilig Onderne-
men voor winkeliers (KVO-w) 
ontvangen. 

Afgelopen jaar is het traject Keur-
merk Veilig Ondernemen (KVO) 
in het winkelcentrum Velserbroek 
opgepakt. De jeugdoverlast in het 
winkelcentrum is de voornaamste 
aanleiding hiervoor geweest. Met 
het KVO-traject wordt door de 
partners, te weten gemeente, po-
litie, brandweer, de winkeliers, de 
beheerder Corio en de woningcor-
poratie Vesteda op structurele wij-
ze invulling gegeven aan zaken op 
het gebied van veiligheid en leef-

baarheid in het winkelcentrum.

Om de certificering te bekrachtigen 
worden in het winkelcentrum tegels 
gelegd die verwijzen naar de eer-
ste ster van dit keurmerk. (foto: Ge-
meente Velsen)

Diamanten bruidsparen
Negenenveertig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2011 hun diamanten bruiloft. Drieëntwintig bruidsparen maakt van de uitnodiging gebruik 
om vrijdag 16 december 2011 in Villa Westend samen met burgemeester Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. (foto: Aris Schutte)

Landelijke Naturalisatiedag
Op donderdag 15 december 2011 
was het Landelijke Naturali-
satiedag. Voor deze dag zijn 14 
personen uitgenodigd die in de 
afgelopen zes weken Nederlan-
der zijn geworden. Samen met 
hun partner werden zij ontvan-
gen op het stadhuis voor een 
feestelijke naturalisatiecere-
monie.
 
Wethouder Vennik ontving de ge-
nodigden. In zijn toespraak ging hij 
in op wat het betekent om de Ne-
derlandse nationaliteit te hebben 

en op de bijzondere verbondenheid 
met ons land die daarmee gepaard 
gaat. Na het officiële gedeelte volg-
de een bezoek aan het Zee- en Ha-
venmuseum te IJmuiden.

Alle gemeenten en eilanden moe-
ten op 15 december – tevens Ko-
ninkrijksdag – een naturalisatiece-
remonie houden. Daarnaast orga-
niseert elke Nederlandse gemeente 
deze ceremonie minstens één keer 
per zes weken als onderdeel van de 
procedure om Nederlander te wor-
den. (foto: Reinder Weidijk)
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Gladheid 
doet zijn 
intrede
De eerste gladheid heeft in 
Velsen zijn intrede gedaan.

De uitvoering van de gladheid-
bestrijding gebeurt door HVC 
Inzameling (voorheen Rein-
unie). Er wordt wel gestrooid 
met zout, maar toch kan het 
glad blijven. Het dooimiddel 
gaat namelijk pas echt goed 
werken zodra er over heen ge-
reden wordt. Weggebruikers 
moeten daarom goed blijven 
opletten! 

Op www.velsen.nl staan het 
gladheidbestrijdingsplan en de 
strooiroutes.

Bijzondere bijstand is bedoeld 
voor mensen met een laag in-
komen die extra kosten heb-
ben door sociale of medische 
omstandigheden. Bijzondere 
bijstand kan ook gebruikt wor-
den als bijdrage voor sport, 
ontspanning en ontwikkeling. 
Met ingang van 1 januari 2012 
gaan de regels voor bijzondere 
bijstand veranderen.

De gemeente moet de komen-
de jaren bezuinigen. Daardoor is 
er minder geld voor de bijzonde-
re bijstand beschikbaar. De re-
gels voor de bijzondere bijstand 
zijn strenger gemaakt. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders heeft daar een besluit over 
genomen dat op 1 januari 2012 in 
gaat. Hieronder staan de belang-
rijkste veranderingen in grote lij-
nen; individueel kunnen ze anders 
uitpakken. 

Wat gaat er veranderen?
• De bijzondere bijstand is er voor 
mensen met een inkomen tot 
110% van het minimum; dat was 
120%. Wat die grens precies is 
hangt af van uw woon- en leefsi-

tuatie. Hebt u een hoger inkomen, 
dan heeft u geen recht op bijzon-
dere bijstand, individuele uitzon-
deringen daargelaten.

• Er wordt een drempelbedrag in-
gevoerd; dat betekent dat u pas 
recht heeft op vergoeding als u 
kosten maakt die hoger zijn dan 
het drempelbedrag. Per kalender-
jaar zijn de eerste € 125,00 voor 
eigen rekening. Een aanvraag om 
bijzondere bijstand heeft dus pas 
kans van slagen als uw kosten ho-
ger zijn dan dit bedrag.

• De tegemoetkoming voor chro-
nisch zieken en gehandicapten 
wordt verlaagd tot
€ 125,00 per jaar. 

• Sommige medische kosten wor-
den niet meer vergoed (zoals tand-
heelkundige verrichtingen) of het 
bedrag wordt lager.

Nog vragen?
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de gemeente 
Velsen: tel. 140255 of met de For-
mulierenbrigade Velsen: tel. 088-
997900.

Gemeente moet bezuinigen

Veranderingen
bijzonder bijstand

De negen buitengewone ambte-
naren en vijf gastvrouwen/gast-
heren heten vanaf 1 juli 2012 
bruidsparen van harte welkom 
op de tijdelijke trouwlocatie 
van de gemeente Velsen: Buiten-
plaats Beeckestijn. 

In 2012 wordt gestart met de reno-
vatie van het Stadhuis. Tijdens deze 

renovatie kan er geen gebruik wor-
den gemaakt van de trouwzaal, als 
alternatieve locatie is gekozen voor 
het Zuidelijk Koetshuis van buiten-
plaats Beeckestijn.

De keuze is op Beeckestijn gevallen, 
omdat dit een representatieve loca-
tie is met voldoende parkeergelegen-
heid. (foto: Ko van Leeuwen)

In verband met renovatie Stadhuis

Buitenplaats Beeckestijn 
tijdelijke trouwlocatie
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Afspraak maken met 
burgemeester en wethouders

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

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

Voor vragen over:

-  Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatie-
vergunningen, economische zaken, sociale zaken, 
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten 
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt 
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik

-  Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid, 
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten 
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich 
wenden tot wethouder Annette Baerveldt

-  Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, open-
bare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich 
wenden tot wethouder Ronald Vennik

-  Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienst-
verlening, lokale seniorenagenda, handhaving en 
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wen-
den tot wethouder Robert te Beest

-  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), 
milieu, groen- en landschapsbeleid, coördinatie 
mondiale bewustwording, kunst en cultuur, 
monumentenbeleid, dierenwelzijn en project 
Blekersduin kunt u zich wenden tot wethouder 
Wim Westerman

 Indeling wijkwethouders:

-  wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord; 
IJmuiden-Zuid; Driehuis

-  wethouder Baerveldt: Velserbroek
-  wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk; 

IJmuiden-West
-  wethouder Te Beest: Santpoort-Noord; 

Velsen-Noord
-  wethouder Westerman: Santpoort-Zuid; 

Velsen-Zuid

Adres

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

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

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

Afspraak maken: 

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

Burgerzaken

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

Buurtbemiddeling is een gratis voorziening voor en 
door de bewoners van Velsen. Getrainde vrijwillige 
bemiddelaars onderzoeken met u en uw buren of 
redelijke afspraken voor een oplossing gemaakt 
kunnen worden.
Voor het melden van een huis-, tuin- en keuken-
klacht: 
Telefoon (0255) 548 520
E-mail info@buurtbemiddelingvelsen.nl
Internet www.buurtbemiddelingvelsen.nl

Ondernemersloket

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

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

Wat te doen bij een verstopping?

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

Voor meldingen en vragen over het ophalen van 
huishoudelijk afval en grofvuil of vragen over straat-
reiniging en het schoonhouden van straatkolken.
Neem dan contact op met de afdeling Klantenservice 
van HVC, telefoon (0255) 566 100. 
Op werkdagen is de klantenservice bereikbaar van 
08.00 tot 17.00 uur. In het weekend gesloten. 
U kunt uw opmerkingen en suggesties ook doorgeven 
via www.hvcinzameling.nl of 
e-mail: klantenservice-velsen@hvcgroep.nl.
HVC is gevestigd aan de Amsterdamseweg 10 in 
Velsen-Zuid. Op deze locatie is ook het afvalbreng-
station ‘Velsen’ gevestigd.

Openingstijden afvalbrengstation:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Sociale Zaken

Telefonisch spreekuur: 14 0255
Lopende uitkeringen en bijzondere bijstand: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
Inburgering, Sociale Activering, Zorg en 

Vrijwilligerswerk: 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur.
Inloopspreekuur (uitsluitend voor aanvragen bijzon-
dere bijstand en - gewezen - zelfstandigen): 
ma t/m vrij 09.00 - 12.00 uur
 
Voor bemiddeling in werk en voor het aanvragen 
van een uitkering voor het levensonderhoud kunt
 u terecht bij het Werkplein te Beverwijk van 
ma t/m vrij van 09.00 - 12.00 uur. 
Werkplein, Kennemerhof 1 (hoek Zeestraat), 
Postbus 462, 1960 AL Beverwijk, 
tel. (0251) 783 000, fax (0251) 783 001. Neem bij uw 
bezoek een offi  cieel document mee met daarop uw 
burgerservicenummer en een geldig paspoort, 
een geldige identiteitskaart of een geldige verblijfs-
vergunning.

KCC/WMO-loket

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden: 
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. 
Het loket is er voor:
-  WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten 

en hulp bij het huishouden)
-  Informatie over schuldhulpverlening
-  Bemiddeling bij zorggerelateerde woning-

toewijzing en urgenties
 
Brandweer Kennemerland, post Velsen

De brandweer Velsen is per 1 juli 2008 opgegaan 
in de Veiligheidsregio Kennemerland, onderdeel 
Brandweer Kennemerland.
Telefoon (0255) 532 324
E-mail adm.brandweer@velsen.nl
E-mail preventie@velsen.nl 
(voor vragen over preventie)
 
Indienen beroepschrift of een verzoek om 

voorlopige voorziening

Vanaf 1 oktober 2010 is het mogelijk om bij alle 
rechtbanken in Nederland een beroepschrift of een 
verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te 
dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektro-
nische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
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Concept Regionale havenverordening 
Noordzeekanaalgebied 2012 en Haven-
reglement Noordzeekanaalgebied 2012

Burgemeester en wethouders maken met inachtneming
van de Inspraak- en samenspraakverordening 
gemeente Velsen 2010 bekend dat zij gedurende vier 
weken inspraak verlenen op het concept van een 
nieuwe Regionale havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2012 en het concept van een Havenreglement 
Noordzeekanaalgebied 2012.

De Regionale havenverordening Noordzeekanaal-
gebied 2010 is doorontwikkeld tot een nieuwe kader-
stellende ‘beheerverordening’ met hierin algemene 
regels die in het hele toepassingsgebied gelden. Bij 
de ontwikkeling is zoveel mogelijk gestreefd naar 
landelijke uniformiteit en is regelgeving waar moge-
lijk vereenvoudigd. Daarbij is geen concessie gedaan 
aan het bestaande veiligheidsniveau.
Deze verordening zal na de inspraakperiode ter 
vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Na vaststelling van deze verordening door de raad zal 
een door burgemeester en wethouders vast te stellen 
Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012 van 
kracht worden, waarin nader uitvoering wordt gegeven 
aan het in de Havenverordening gestelde in de vorm 
van technische en operationele voorschriften, 
specifi eke verboden en meldingsbepalingen.
Ook de vaststelling van dit reglement zal plaatshebben 
na de inspraakperiode.

Ter inzage legging

Van 23 december 2011 tot en met 19 januari 2012 liggen 
het concept van de verordening en het reglement ter 
inzage bij het Klant Contact Centrum in de publieks-
hal van het stadhuis.
De concepten zijn ook in te zien via de website van de 
gemeente Velsen.

Kenbaar maken zienswijze

Belanghebbenden kunnen een zienswijze kenbaar 
maken tot en met 19 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 u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt 
maken, dan kunt u hiertoe een afspraak maken via het 
Klant Contact centrum, tel. (0255) 567 200.

Vaststelling beleidsregels bijzondere 
bijstand 2012

Burgemeester en wethouders van Velsen hebben in 
hun vergadering van 13 december 2011 besloten tot 
vaststelling van de:

-  Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 gemeente 
Velsen.

Toelichting

Deze wijziging was nodig omdat het budget voor de 
bijzondere bijstand als gevolg van gemeentelijke 
bezuinigingen lager is vastgesteld. Enkele voor-

zieningen zijn versoberd, de inkomensgrens is 
verlaagd tot 110% van het minimum en er is een 
drempelbedrag ingevoerd.

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2012.

Ter inzage

De verordening ligt vanaf 22 december 2011 gedurende 
vier weken ter inzage bij de receptie van het stadhuis, 
Dudokplein 1 te IJmuiden en nadien bij de afdeling 
Algemene Zaken. Deze verordening wordt ook 
gepubliceerd op de website van de gemeente Velsen: 
www.Velsen.nl 

Publicatie beslissingen ingevolge
artikel 48 en 83 wet GBA

Burgemeester en wethouders maken bekend dat na 
uitvoerig onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer woonachtig zijn, op het adres 
waar zij in de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van de gemeente Velsen staan
ingeschreven. Hun persoonslijst zal daarom worden 
opgeschort met als reden: verblijfplaats onbekend. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer in 
Nederland woonachtig zullen zijn.

Het betreft de volgende personen:
Bollow, J. N. geb. 25-08-1987
Irik, R. T. geb. 17-05-1991
Kock de, M. geb. 01-02-1988
Kuiper, E. geb. 09-02-1963
Margae El, S. geb. 05-04-1983
Marín Salazar, H. A. geb. 04-01-1973
Nizam, J. geb. 06-02-1989
Nouri, L. geb. 31-03-1963
Öhrlein, M. geb. 01-04-1984
Pankevič, J. geb. 13-06-1978
Passon, A. L. geb. 01-11-1985
Penner, J. A. C. geb. 28-09-1975
Reyes Vossenberg, R. geb. 27-02-1978
Romeiro Sequeira, R. M. geb. 29-12-1980
Schrasser, W. geb. 30-10-1987
Szymankiewicz, S. geb. 04-05-1980
Uiterwijk, H. W. geb. 06-12-1957
Vardapetyan, S. geb. 23-12-1954
Varga, N.  geb. 05-09-1986

Voor informatie kunt u terecht bij de Publieksdienst-
verlening, afd burgerzaken, tel. (0255) 567 200.

Bezwaren

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet 
bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekendgemaakt, 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.

Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 
maken bekend dat zij in de periode van 10 tot en met 
16 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 omgevings-
vergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit, 
kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie 
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: (0255) 567 424.

w11.000754   Vechtstraat 177 IJmuiden
het starten van een massagesalon
aan huis (12/12/2011)

w11.000755   Heerenduinweg 41 IJmuiden
het kappen van een boom 
(13/12/2011)

w11.000758  Vlietweg 16 Santpoort-Noord
het plaatsen van een aanduidingsmast 
t.b.v. horecagelegenheid (14/12/2011)

w11.000757  Wolff  en Dekenlaan 1 Driehuis 
het kappen van 1 eik (14/12/2011)

w11.000756  van Tuyllweg 9 Velsen-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel)(14/12/2011)

w11.000759  Brederoodseweg 17 Santpoort-Zuid
het slopen van een woning, het
oprichten van 3 woningen en het
kappen van 18 bomen (15/12/2011)

w11.000760  Kennemerlaan 202 IJmuiden
het kappen van een boom (16/12/2011)

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:

w11.000620  Orionweg 343 IJmuiden
het plaatsen van een erker en een 
berging/garage (26/09/2011)

w11.000665  Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord
het plaatsen van een hekwerk 
(20/10/2011)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – 

uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Velsen maken be-
kend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning 
te verlenen voor ondergenoemde activiteiten. 

W11.000651  Visseringstraat 2 IJmuiden
het verbouwen van een vergader-
ruimte naar recreatiewoning
(rijksmonument) 

De bovengenoemde ontwerpomgevingsvergunning 
ligt gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen en Uitvoering: van 23 december 2011 
tot 3 februari 2012. Tevens zijn deze stukken digitaal 
in te zien op de website velsen.nl via het menu 
bekendmakingen/downloads omgevingsvergunning.

Gedurende de termijn van inzage kan een ieder schrif-
telijke 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. 
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Besluiten

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het 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 voor-
zieningenrechter 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 aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. 
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de 
volgende besluiten genomen (de datum van vergun-
ningverlening is tussen haakjes vermeld):

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere 

procedure

w11.000579  Briniostraat 16 IJmuiden
het uitbreiden van een schoolgebouw 
met 10 lokalen en algemene functies 
(13/12/2011)

w11.000640  De Zeiler 114 Velserbroek
het vergroten van de 2e verdieping
van een woning (15/12/2011)

w11.000649  Anna van Burenlaan 11 Santpoort-Zuid
het plaatsen van een dakkapel
(voorgevel) (15/12/2011)

w11.000663  Orionweg 2 t/m 174 IJmuiden
het renoveren van drie woonblokken
(12/12/2011)

w11.000664  Lodewijk van Deyssellaan 53 Driehuis
het verplaatsen van een kozijn van de
voordeur (15/12/2011)

w11.000673  Halkade 25 IJmuiden
het wijzigen van de bestemming
naar horeca (16/12/2011)

w11.000674  Moerbergplantsoen ong. IJmuiden
reconstructie van het Moerberg-
plantsoen (rijweg) in het kader van 
herinrichting Stadspark (14/12/2011)

w11.000680  Grote Beerstraat ong. IJmuiden
het kappen van 1 abeel (14/12/2011)

w11.000681  Voorplaats 8 en 8A Santpoort-Noord

het plaatsen van een dakopbouw aan
de achterzijde van twee woningen 
(19/12/2011)

w11.000684  Zadelmakerstraat 34 Velserbroek
het legaliseren van een doorbraak
van bestaand naar nieuwbouw 
(14/12/2011)

w11.000687  Da Costalaan 51 Driehuis
het plaatsen van een erfafscheiding 
(groendrager) (19/12/2011)

w11.000690  Wenckebachstraat 146 Velsen-Noord
het verbouwen van het Q8 tankstation 
(15/12/2011)

w11.000691  Moerbergplantsoen 3A IJmuiden
het wijzigen van de bestemming van
detailhandel naar horeca (15/12/2011)

w11.000695  Siriusstraat 27 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel
(achtergevel) (12/12/2011)

w11.000699  Oranjestraat 27 t/m 31 IJmuiden
het verwijderen van asbesthoudende
materialen (15/12/2011)

w11.000706  Velserduinweg 52b IJmuiden
wijziging op verleende bouwvergunning 
B2-5-2005 (16/12/2011)

Evenementenvergunning 

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

i11.007341   Plein 1945 IJmuiden
Toeristenmarkt op 21 juli 2012,
28 juli 2012 en 4 augustus 2012
(08/12/2011)

Drank en Horecavergunning

Burgemeester en wethouders hebben op grond van
artikel 2:20 APV de volgende vergunning verleend:

i11.010327  Driehuizerkerkweg 61 Driehuis
uitoefenen van een horecabedrijf
(13/12/2011)

Verleende omgevingsvergunning(en) –

uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Het college van burgemeester en wethouders van 
Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000440  Rijksweg 501 Velserbroek

het plaatsen van 56 geschakelde units

t.b.v. tijdelijke huisvesting 
(19/12/2011)

w11.000519  Willemsbeekweg 78 G IJmuiden
het vergroten van de capaciteit van
de kinderopvang (van 10 naar 15 
kinderen) (19/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) en de overige bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 23 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 beroep-
schrift 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 belangheb-
benden op grond van artikel 8:81 van de Algemene 
wet bestuursrecht de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige 
voorziening te treff en indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is 
wel dat ook beroep is ingesteld. Voor de behandeling 
van het verzoek om voorlopige voorziening en/of het 
beroepschrift zijn griffi  erechten verschuldigd. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.rechtspraak.nl.

Verwijdering Landelijk Register 
Kinderopvang

Op grond van artikel 10 Besluit registratie kinderop-
vang maken burgemeester en wethouders van Velsen 
bekend dat uit het Landelijk Register Kinderopvang is 
verwijderd per:

•  19 december 2011 voorziening voor gastouder-
opvang mevrouw Visser-Warnaar, Orionweg 341
te IJmuiden met registratie nummer 983266517.




