
Infopagina

20 december 2012 Stafafdeling Communicatie | 14 0255 | info@velsen.nl | www.velsen.nl

Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen om geen persoonlijke uitnodigingen te versturen.  Deze publicatie komt 
daarvoor in de plaats. (foto’s: Noord-Hollands Archief en Erik Baalbergen)

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Het gemeentebestuur van Velsen wenst u prettige kerstdagen en een goede gezondheid in 2013. 

Voor een persoonlijke uitwisseling van nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur van Velsen u hierbij uit 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Deze vindt plaats op maandag 7 januari 2013 van 17.00 tot 19.30 uur in de Stads-
schouwburg Velsen, Groeneweg 71 te IJmuiden.

Circa 1930 2012

Op maandag 17 december gingen 
inwoners van IJmuiden in gesprek 
met de wethouders Ronald Vennik 
en Arjen Verkaik.  Dit op initiatief 
van de Facebookgroep:”je bent 
IJmuidenaar als…..”.

Tijdens 2 sessies is gesproken over 
braakliggende terreinen in IJmuiden 
en verkeersveiligheid. Er zijn 500 re-
acties binnengekomen a�omstig van 
30 mensen. Van de ruim 7800 deel-
nemers van de Facebookgroep heb-
ben ongeveer 1500 deelnemers de 
discussie gevolgd. Het eerste debat 

ging vooral over de voormalige KPN 
locatie aan de Lange Nieuwstraat. 
Er kwamen ideeën voor bijvoorbeeld 
een schaatsbaan, markt, speelplek, 
park etc. Voor realisatie is naast geld 
ook de medewerking nodig van ande-
re partijen. In het tweede debat over 
verkeersveiligheid kwam onder an-
dere de Lange Nieuwstraat aan de or-
de, maar ook de wens voor en het nut 
van zebrapaden. Het debat wordt op 
korte termijn met de initiatiefnemers 
geëvalueerd en gekeken of en hoe er 
een vervolg aan gegeven wordt. Meer 
informatie: www.velsen.nl.

College: Facebookdebat 
smaakt naar meer

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

Maandag 24 december   Gesloten
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) Gesloten
Woensdag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 31 december   Gesloten
Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)  Gesloten
Woensdag 2 januari   Open vanaf 10.30 uur

Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de 
kerstbomen weer bij de ge-
meente worden ingeleverd om 
verbrand te worden. Elke inge-
leverde boom is 50 eurocent 
waard. De inleverplekken staan 
hieronder. Op 3 januari is de 
kerstboomverbranding aan de 
Heerenduinweg in IJmuiden en 
de Hagelingerweg in Santpoort-
Noord.

Inleveren: wanneer, hoe laat en 
waar?
• Donderdag 3 januari: IJmuiden 

Kennemerplein, Plein 40-45, Ca-
nopusplein van 13.00 tot 16.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: IJmuiden 
Heerenduinweg brandplaats van 
13.00 tot 19.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-
Noord, Stratingplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Velserbroek 
Vestingplein van 13.00 tot 17.00 
uur.

• Donderdag 3 januari: Velsen-Zuid 
voor de brandweerkazerne van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Driehuis 
Driehuizerkerkweg naast de kerk 
van 13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Zuid naast het station van 13.00 
tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Burge-
meester Weertsplantsoen van 
13.00 tot 16.00 uur.

• Donderdag 3 januari: Santpoort-
Noord Hagelingerweg/Biezen-
weg brandplaats van 13.00 tot 
19.00 uur.

Kerstboomverbranding
Op donderdag 3 januari om 18.30 
uur aan de Heerenduinweg in 
IJmuiden en op donderdag 3 janu-
ari om 18.30 uur aan de Hagelinger-
weg tegenover de tuincentra. 

Niet verbranden?
Op zaterdag 5 januari 2013 neemt 
HVC Inzameling (voorheen Rein-
Unie) de kerstbomen mee die  
’s morgens vóór half 8 bij de onder-
grondse ophaallocaties liggen of op 
de plek waar de grijze en groene af-
valbakken horen te staan.

Op vrijdag 21 december worden er 
technische werkzaamheden gedaan 
aan een computersysteem bij Burger-
zaken. Daardoor kunnen er die dag 
alleen telefonisch afspraken worden 

gemaakt via 0255-567200 of 140255. 
Digitaal een afspraak maken is die 
dag niet mogelijk. De werkzaamhe-
den duren een dag. Excuses voor het 
ongemak.

Afspraken Burgerzaken
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60-jarige bruidsparen in ’t zonnetje
Eenenvijftig bruidsparen in de gemeente Velsen vierden in 2012 hun diamanten bruiloft. Achtentwintig bruidspa-
ren maakt van de uitnodiging gebruik om woensdag 12 december 2012 in Villa Westend samen met burgemeester 
Weerwind bij dit bijzondere jubileum stil te staan. De burgemeester luisterde met veel belangstelling naar de herin-
neringen die de echtparen met elkaar ophaalden. (foto: Hein van Leeuwen)

Conceptlijst 
Monumen-
tale bomen 
ter inzage
De gemeente Velsen wil regel-
geving vereenvoudigen en de 
dienstverlening aan inwoners ver-
beteren. Om de omgevingsver-
gunning te vereenvoudigen wordt 
het kappen van een groot aantal 
bomen kapvergunningsvrij. Dit 
betekent dat hiervoor in de toe-
komst geen vergunning meer 
aangevraagd hoeft te worden.

Dit geldt uiteraard niet voor bijzon-
dere bomen in Velsen. Deze blijven 
beschermd. Om inzicht te krijgen in 
welke bomen dat zijn, is vorig jaar 
onderzoek gedaan. Resultaat van dit 
onderzoek is een conceptlijst van al 
deze monumentale en waardevolle 
bomen.

Als in de toekomst een of meerdere 
bomen gekapt moeten worden, moet 
hiervoor een omgevingsvergunning 
voor kap worden aangevraagd. Deze 
wordt in principe alleen verleend als 
de veiligheid in het geding is, of een 
maatschappelijk belang wordt ge-
diend.

Het conceptrapport monumentale 
bomen en de complete lijst liggen tot 
21 januari 2013 ter inzage. Tegen het 
voorgenomen besluit bestaat voor 
iedereen de mogelijkheid zienswij-
zen in te dienen.

Het rapport en de lijst zijn terug te 
vinden op de gemeentelijke website, 
www.velsen.nl. Ook liggen de lijsten 
en tekeningen op het stadhuis ter in-
zage. De eigenaars van monumen-
tale of waardevolle bomen worden 
persoonlijk aangeschreven.

Landelijke Naturalisatiedag
Zaterdag 15 december 2012 was 
het Landelijke Naturalisatiedag. 
Omdat deze dag in het weekend 
viel, organiseerde de gemeente 
Velsen de ceremonie op maan-
dag 17 december.

Voor deze dag waren elf personen 
uitgenodigd die in de afgelopen zes 
weken Nederlander zijn geworden. 
Samen met hun partner werden zij 

ontvangen op het stadhuis voor een 
feestelijke naturalisatieceremonie.
 
Burgemeester Weerwind ontving 
de genodigden. In zijn toespraak 
ging hij in op wat het betekent om 
de Nederlandse nationaliteit te heb-
ben en op de bijzondere verbonden-
heid met ons land die daarmee ge-
paard gaat. Na het o�ciële gedeel-
te volgde een bezoek aan het Zee- en 

Havenmuseum te IJmuiden. 

Alle gemeenten en eilanden moe-
ten op 15 december - tevens Konink-
rijksdag - een naturalisatieceremo-
nie houden. Daarnaast organiseert 
elke Nederlandse gemeente deze ce-
remonie minstens één keer per zes 
weken als onderdeel van de proce-
dure om Nederlander te worden. (fo-
to: Reinder Weidijk)
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Winnaar project Brakland
Een kiosk, een huiskamer en een 
mobiele stadstuin – een greep uit 
de plannen voor het ‘brakland’ op 
de hoek van de Bik en Arnoldkade 
en de Frogerstraat in Oud-IJmui-
den. Het Landschap Noord-Hol-
land gaat er samen met de bewo-
ners mee aan de slag.

Lidy Zeinstra ziet een plek voor zich 
waar bewoners elkaar op allerlei ma-
nieren kunnen ontmoeten, bijvoor-
beeld door te spelen, groenten te 
kweken, lekker te hangen of te voet-
ballen. In januari wordt met de be-

woners over hun ideeën gesproken, 
en welk onderdeel waar moet komen.  
De cheque van de gemeente is voor 
5.000 euro. Dat is vooral een aanja-
ger, meent Zeinstra. Met dit geld gaat 
ze op zoek naar meer geld. Ze bena-
drukt dat menselijk kapitaal min-
stens zo belangrijk is voor het succes 
van het project. Ronald Vennik, de 
projectwethouder van Oud-IJmui-
den, is blij met het initiatief: ‘Nu er 
voorlopig niet gebouwd kan worden, 
is het goed dat mensen met elkaar 
aan de inrichting van deze plek gaan 
werken.’ (foto: Ko van Leeuwen)

Huishoudelijke hulp
De gemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben de organisaties uitgeko-
zen die de komende jaren huis-
houdelijke hulp in de IJmond 
mogen geven. Dat is woensdag 
12 december 2012 definitief ge-
worden.

In de IJmond mogen verschillen-
de organisaties huishoudelijke hulp 
aanbieden. Het gaat om twee soor-
ten huishoudelijke hulp. Als de na-
druk op schoonmaken ligt (ty-
pe 1) mogen ThuiszorgInHolland, 
TSN Thuiszorg BV, Zorgkompas, 
Alfa&Zorg BV, Viva!Zorggroep en 
TZorg BV in de IJmond dat leveren.  
Bij type 2 gaat het om schoonmaak 
met een lichte vorm van begelei-
ding. Die zorg wordt geleverd door 
ThuiszorgInHolland, TSN Thuis-

zorg BV, Zorgkompas, Alfa&Zorg 
BV, De ZorgSpecialist en TZorg BV. 

Dit houdt voor Velsen in, dat er 
twee zorgaanbieders wegvallen 
waar de gemeente tot 1 januari 2013 
contracten mee heeft, namelijk de 
Omring voor hulp bij het huishou-
den type 1 en 2, en Viva!Zorggroep 
voor hulp bij het huishouden type 
2. Deze bedrijven krijgen tot 1 april 
2013 de tijd om met de nieuwe zorg-
aanbieders afspraken te maken, zo-
dat de hulp aan de cliënten gewaar-
borgd blijft.
 
De IJmondgemeenten Beverwijk, 
Heemskerk, Uitgeest en Velsen 
hebben de hulp in het huishouden 
Europees aanbesteed. De huishou-
delijke hulp is onderdeel van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning.

Swimming ’s Cool: nieuw 
protocol schoolzwemmen
Woensdag 12 december is het 
nieuwe protocol schoolzwemmen 
ondertekend door de schoolbestu-
ren en wethouder Baerveldt van 
sport en onderwijs.

In 2010 heeft de Raad besloten de 
vervoersbijdrage voor het school-
zwemmen van het basisonderwijs 
af te scha�en. Om te voorkomen dat 
door de maatregel basisschoolleer-
lingen niet meer komen zwemmen is 
er een nieuw zwemprogramma ont-
wikkeld: ‘Swimming ’s Cool’. 

Swimming ’s Cool biedt zwemactivi-

teiten aan op het niveau van alle groe-
pen (1 t/m 8). Thema’s zijn bijvoor-
beeld: red je vriendje, vakantie, win-
ter, zwemvaardigheid en zwemsport 
(waterpolo e.d.), de zee en spelcircuit. 

De scholen kunnen zelf kiezen voor 
blokken van 1 of 2 uur zwemmen, 
waardoor er sprake is van maatwerk 
per school en groep. Het noodzakelij-
ke vervoer kan worden gespreid over 
de groepen/tijden (te voet, per fiets, 
met auto/bus).

Swimming ’s Cool gaat in op 1 januari 
2013. (foto: Reinder Weidijk)

Regionale samenwerking
Hoe moet de samenwerking in de 
IJmond eruit zien? Op dinsdag 18 
december sprak een kleine groep 
inwoners en verenigingen uit Vel-
sen daarover in aanwezigheid van 
diverse raadsleden en de burge-
meester van Velsen in het Tata 
Steel Stadion in Velsen-Zuid.

In zijn inleiding gaf de burgemees-
ter een aantal inspirerende voor-
beelden van bestaande regionale sa-

menwerking. Hij prees de aanwezi-
gen voor hun komst. Immers, zo zei 
hij, als er iets ‘in de achtertuin’ ge-
beurt, is de betrokkenheid van bur-
gers van Velsen groot, maar dat is 
lastiger bij een abstract onderwerp 
als regionale samenwerking. Uit de 
discussie bleek dat de aanwezigen 
vooral nut zien in verdergaande sa-
menwerking waar met name bur-
gers beter van worden. (foto: Rein-
der Weidijk)
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De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. 
Hier vindt u meer informatie over vergunnin-
gen, burgerzaken, buurtbemiddeling, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 
en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel 

dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact 
Centrum in  het stadhuis. Het KCC is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 
uur.

Voor inhoudelijke vragen over het bestemmings-
plan, omgevingvergunning of daaraan gerela-

teerde vragen kunt u een afspraak maken met 
één van de vakspecialisten via 14 0255.

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 tot 16.00 uur bellen met het Klant Con-
tact Centrum: 14 0255.

Bekendmakingen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 8 
december 2012 tot  en met 14 de-
cember 2012 de volgende aanvra-
gen om omgevingsvergunning op 
grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht hebben 
ontvangen. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden: Geen mededelingen 

Velsen-Zuid: Amsterdamseweg 43, 
veranderen en vergroten woning 
(12/12/2012) w12.000573.

Santpoort-Noord: St. Martin-
straat 2, vervangen en verhogen car-
portdak (14/12/2012) w12.000576; 
Middenduinerweg 44, kappen 61 
eiken (14/12/2012) w12.000575; 
Antillenstraat 30, plaatsen erker 
(12/12/2012) w12.000578.

Driehuis: Groenelaantje 7, uitdun-
nen beplantingsstrook (12/12/2012) 
w12.000572.

Velserbroek: Geen mededelingen 

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 
5, legaliseren overkapping 

(11/12/2012) w12.000571.

Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan 57, plaatsen 8 prefab gara-
geboxen (13/12/2012) w12.000574; 
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (14/12/2012) w12.000577

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit, kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255.

Verlenging beslistermijn aan-
vraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9. van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht de ter-
mijn waarbinnen zij op de volgende 
aanvra(a)g(en) dienen te beslissen 
verlengd met zes weken: IJmuiden: 
Boelenstraat 1, het oprichten van 
een woning op een bestaand pand 
(08/10/2012) w12.000459.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belangheb-
bende bij het(de)onderstaande 
besluit(en) gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft ge-
nomen (college van Burgemees-
ter en wethouders van Velsen of 
Burgemeester van Velsen, Post-
bus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elek-
tronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD).In spoedei-
sende gevallen kan een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Haarlem, sector be-

stuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend.  Burge-
meester en wethouders van Vel-
sen hebben de volgende beslui-
ten genomen (de datum van ver-
gunningverlening is tussen haak-
jes vermeld):

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden: Geen mededelingen

Santpoort-Noord: Antillenstraat 
30, plaatsen erker (12/12/2012) 
w12.000578; St. Martinstraat 2, ver-
vangen en verhogen carportdak 
(14/12/2012) w12.000576;

Middenduinerweg 44, kappen 61 ei-
ken (14/12/2012) w12.000575.

Santpoort-Zuid: Willem de Zwij-
gerlaan 57, plaatsen 8 prefab gara-
geboxen (13/12/2012) w12.000574; 
Anna van Saksenlaan 14, kappen 2 
bomen (14/12/2012) w12.000577.

Velserbroek: Geen mededelingen

Velsen-Zuid: Amsterdamseweg 
43, veranderen en vergroten woning 
(begane grond en 1ste verdieping)
(12/12/2012) w12.000573.

Velsen-Noord: Pieter Janszstraat 
5, legaliseren overkapping 
(11/12/2012) w12.000571.

Driehuis: Groenelaantje 7, uitdun-
nen beplantingsstrook (12/12/2012) 
w12.000572.

Evenementen
De burgemeester van Velsen heeft op 
grond van art 2.17 APV een vergun-
ning verleend voor het houden van 
een evenement:

Velsen Zuid: In park Velserbeek 
e.o. te Velsen Zuid, de Tata Run-
nersworld Velserbeekloop op zon-
dag 27 januari 2013  (18/12/2012) 
u12.010619;

Velserbroek: Op het Vestingplein 
te Velserbroek , een kerstsamen-
zang op maandag 24 december 2012 
(18/12/2012) u12.010972.

Voorontwerp bestemmingsplan
Burgemeester en Wethouders ma-
ken overeenkomstig artikel 1.3.1 
Besluit ruimtelijke ordening be-
kend dat zij voornemens zijn een 

nieuw bestemmingsplan op te 
stellen voor het westelijk woonge-
bied van IJmuiden.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro 
wordt hier gemeld dat geen gelegen-
heid wordt geboden om zienswijzen 
omtrent dit voornemen naar voren te 

brengen en er wordt geen ona�anke-
lijke instantie in de gelegenheid ge-
steld advies uit te brengen over dit 
voornemen. Op het voorontwerp be-
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stemmingsplan is wel inspraak mo-
gelijk. 

Aanleiding
Het bestemmingsplan IJmuiden 
West voorziet in de vervanging van 
(delen van) verschillende oudere be-
stemmingsplannen die aan actuali-
sering toe zijn. Het plangebied be-
slaat globaal de wijken Zeewijk en 
Duinwijk en een deel van Oud IJmui-
den, uitgezonderd de President 
Steynstraat. In het oosten loopt het 
gebied tot aan het Stadspark (Gra-
hamstraat/Radarstraat). Het gebied 
heeft primair een woonfunctie. Het 

bestemmingsplan beoogt een eigen-
tijdse planologische regeling te ge-
ven voor dit plangebied. Ook is een 
planologische regeling opgenomen 
voor enkele ontwikkelingen. 

Wilt u het plan inzien?
Het bestemmingsplan IJmui-
den West (idn: NL.IMRO.0453. 
BP0800IJMUIDENWES1-V001) 
ligt met ingang van 21 december 
2012 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage bij de receptie van 
het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmui-
den. De receptie is van maandag tot 
en met vrijdag geopend van 09.00 uur 

tot 16.00 uur en op donderdagavond 
van 18.00 uur tot 20.00 uur. Even-
eens is een exemplaar van het voor-
ontwerpbestemmingsplan in te zien 
bij de centrale bibliotheek te IJmui-
den gedurende de gebruikelijke ope-
ningstijden. Het bestemmingsplan is 
tevens te raadplegen op www.velsen.
nl en op de landelijke voorziening 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Inloopavond
Op woensdag 9 januari 2013 zal een 
inloopavond worden georganiseerd 
voor belangstellenden, waarbij het 
bestemmingsplan kan worden in-

gezien en gelegenheid is voor het 
stellen van vragen. De inloopavond 
wordt gehouden in de Felison Ter-
minal, Sluisplein 55, van 19.00 tot 
20.30.

Wilt u inspreken?
Inspraakreacties kunnen door een 
ieder schriftelijk worden ingediend 
gedurende bovengenoemde termijn. 
De reacties kunt u richten aan het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van Velsen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden, o.v.v. ‘inspraak-
reactie bestemmingsplan IJmuiden 
West’.

Voorontwerp bestemmingsplan (vervolg)

Verordeningen
De gemeenteraad van Velsen heeft 
in de vergadering van 13 december 
2012 besloten tot vaststelling van:

1. de verordening toeslagen en verla-
gingen Wet werk en bijstand 2013

2. de Verordening Langdurigheids-
toeslag 2013

Toelichting
De tot 1 januari 2013 geldende ver-
ordeningen moesten worden aange-
past om dat de Wet werk en bijstand 
is gewijzigd: de intrekking van de zo-
genaamde huishoudinkomenstoets.
Tevens is de gemeentelijke toeslag 
gewijzigd voor bij ouder (s) inwo-
nende kinderen. Deze toeslag is ver-
laagd van 10% naar 5% van de ge-

huwdennorm. Daar staat tegenover 
dat als de ouder ook bijstand ont-
vangt, de toeslag van 10% naar 15% 
gaat.

Inwerkingtreding
De verordeningen treden op 1 janu-
ari 2013 in werking. Gelijkertijd zijn 
de verordeningen ingetrokken die 
tot dan golden.

Ter inzage
De verordeningen liggen vanaf  21 
december 2012 gedurende acht we-
ken ter inzage bij de receptie van het 
Stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. 
De verordeningen worden ook opge-
nomen in de Regelingenbank van de 
gemeente Velsen, te vinden op www.
Velsen.nl.

Digitale instructie
Met ingang van 1 januari 2013 wordt 
de instructiewijze voor verkeersre-
gelaars bij evenementen veranderd. 
Voortaan kan dat alleen nog digitaal, 
via E-learning.

Om daarvan gebruik te kunnen ma-
ken moet uw organisatie ruim voor 
aanvang van het evenement contact 
opnemen met de Stichting Verkeers-
regelaars Nederland (SVNL) om 
een toegangscode aan te vragen. Dat 
kan op drie manieren: via de websi-
te www.verkeersregelaarsexamen.
nl, via het emailadres secretariaat@
verkeersregelaarsexamen.nl of tele-
fonisch via 030-8200361. Deze toe-
gangscode geeft u door aan de kandi-

daat verkeersregelaars.
 
Uiterlijk twee weken voor aanvang 
van uw evenement moeten alle kan-
didaten de instructies afgerond heb-
ben en mailt u de groslijst met hier-
op de NAW-gegevens én geboorte-
data van de kandidaten naar evene-
menten@velsen.nl. Hierna ontvangt 
u van de Gemeente Velsen een aan-
stellingsbesluit waarin staat ver-
meld welke personen tijdens uw 
evenement verkeersregelaar mogen 
zijn. 

Meer informatie 
Meer informatie kunt u vinden op 
www.verkeersregelaarsexamen.nl.

Het aanvragen of wijzigen van 
een Drank-en horecavergunning 
wordt vanaf januari 2013 eenvou-
diger. Vanaf dan kan elke horeca-
ondernemer deze zaken digitaal 
regelen via de  website van de ge-
meente www.velsen.nl. Ook het in-
vullen van de verplichte bibobvra-
genlijst kunnen ondernemers van-
af die tijd online regelen. 

Online een wijziging doorgeven 
wordt met ingang van 1 januari 2013 
mogelijk. Elke ondernemer die een 

geldige  exploitatie of Drank- en Ho-
recavergunning heeft, maar daar-
voor een nieuwe leidinggevende 
moet aanmelden, kan dat bij wij-
ze van spreken met één druk op de 
knop regelen. De nieuwe leidingge-
venden  mogen na de melding en ont-
vangstbevestiging namelijk meteen 
met de horecawerkzaamheden star-
ten. De exploitant krijgt binnen de 
wettelijk gestelde termijn van 12 we-
ken een besluit op de melding van de 
wijziging. De nieuwe leidinggevende 
wordt op een vergunningaanhangsel 

bijgeschreven. Het is verplicht om 
elke nieuwe leidinggevende in de ho-
reca aan te melden. Het structureel 
melden van leidinggevenden die niet 
voldoen aan de gestelde eisen, kan 
gevolgen hebben voor de verstrekte 
vergunningen.

Per 1 januari 2013 kan ook de ver-
plichte bibobvragenlijst online wor-
den ingevuld. 

Medio januari 2013 kan een nieu-
we startende  ondernemer ook een  

Drank- en horecavergunning online 
aanvragen.  Na ontvangst van de aan-
vraag wordt de ondernemer uitgeno-
digd voor een intake gesprek waarin 
de stappen van de aanvraag  worden 
besproken.

De gemeente wil hiermee een betere 
dienstverlening bieden en bijdragen 
aan een e¤ciëntere bedrijfsvoering. 
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met de Werkeenheid 
Vergunningen, e-mail gemeentevel-
sen@velsen.nl., telefoon 140255.

Gemeente bedient horeca ondernemers online




