Infopagina
29 december 2011

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

Afsteken van vuurwerk
Het afsteken van vuurwerk is aan regels gebonden. Vuurwerk mag uitsluitend op 31 december 2011 van 10.00 uur tot 1 januari 2012 02.00 uur worden afgestoken.

Geen vuurwerk
op schoolpleinen
Tijdens
de
jaarwisseling
2011/2012 is het verboden
om vuurwerk af te steken op
schoolpleinen en de omgeving
daarvan (5 meter).

De politie zal optreden tegen degenen die dit verbod overtreden. Overtreding kan leiden tot
een hechtenis van maximaal drie
maanden of een fikse geldboete.

Metamorfose Oranjestraat
Checklist (brand)veilig
het jaar uit voor gebouwen
De statistieken tonen aan dat de
schade aan gebouwen, bijvoorbeeld door vuurwerk, tijdens deze periode van het jaar veel groter is dan de rest van het jaar.
Het merendeel van deze schades zijn
gelegenheidsschades, dat wil zeggen
dat de daders niet alle consequenties

van hun daden overzien.
Er is nu een checklist ‘(brand)veilig
het jaar uit’ opgesteld. Met 10 eenvoudig te realiseren maatregelen
kunt u het preventieniveau van gebouwen aanmerkelijk verbeteren. U
vindt deze checklist op www.velsen.
nl.

Stap voor stap krijgt Oud IJmuiden vorm. De Vrijheit en De Vreede aan de Oranjestraat zijn opgeleverd en in de directe omgeving
wordt hard gewerkt aan de bestrating. Een heel gebied wordt
opgeknapt tot een moderne woonwijk met elementen van weleer.
De straten om De Vrijheit en De Vreede heen zijn bijna klaar. Het trapveldje aan de Carolinastraat wordt nog
opgeknapt en begin 2012 komt er een

speelplekje bij. De Oranjestraat is alvast gedeeltelijk onder handen genomen, evenals de Kanaalstraat vanaf de Oranjestraat tot aan de Visseringstraat. Door de nieuwe bestrating komt het plan beter tot zijn
recht. Ook bestaande straten krijgen een opknapbeurt. In het nieuwe
jaar gaan de Boelenstraat en het vervolg van de Keizer Wilhelminastraat
op de schop en begin januari wordt
de bestrating van de Oranjestraat afgemaakt. De klinkers, brede trottoirbanden en verlichting doen aan vroeger tijden denken.
Voorlopig is Oud IJmuiden nog niet
af. Dat duurt langer dan voorzien
door de huidige marktsituatie. De
bouw van een aantal woonblokken is
uitgesteld, waardoor de terreinen die
hiervoor bestemd zijn, langer braak
zullen liggen.
Om de leefbaarheid te verbeteren,
wordt er een aantal maatregelen getroffen. Om stuifzandoverlast voor
bewoners te voorkomen, wordt op
braakliggende terreinen gras ingezaaid. De nieuwe aannemer is bezig
het terrein op te ruimen, waardoor
het er minder rommelig uitziet. En
begin 2012 wordt een tijdelijke parkeerplaats voor het bouwpersoneel
ingericht.
Eind december zijn de bouwactiviteiten van Woningbedrijf Velsen weer
hervat. Medio april 2012 hoopt de
corporatie – ijs en weder dienende –
de nieuwe huurders van de Oranjestraat de sleutel te overhandigen. (foto: Gemeente Velsen)
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Kerstbomeninzameling
Net als vorig jaar kunnen de
kerstbomen weer bij de gemeente worden ingeleverd
om verbrand te worden. Elke ingeleverde boom is 50 eurocent waard. De inleverplekken staan hieronder. Op 11 januari is de kerstboomverbranding aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.

IJmuiden: parkeerplaats Kennemerplein, Plein 1945, Canopusplein
en Heerenduinweg brandplaats.
Santpoort-Noord: Hagelingerweg
/ Burgemeester Weertplantsoen en
Hagelingerweg brandplaats.
Santpoort-Zuid: Naast het station.
Velsen-Noord: Stratingplantsoen /
Wijkerstraatweg.
Velsen-Zuid: Brandweerkazerne.
Velserbroek: Vestingplein.

Inleveren: wanneer, hoe laat
en waar?
• Woensdag 11 januari: IJmuiden, Kennemerplein, Plein 1945
en Canopusplein van 13.00 tot
16.00 uur
• Woensdag 11 januari: IJmuiden,
Heerenduinweg
brandplaats
van 13.00 tot 19.00 uur
• Woensdag 11 januari: VelsenNoord: Stratingplantsoen en
Wijkerstraatweg, van 13.00 tot
16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Velserbroek: Vestingplein van 13.00
tot 17.00 uur
• Woensdag 11 januari: VelsenZuid: voor de brandweerkazerne
van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Driehuis:
Driehuizerkerkweg naast de
kerk van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Zuid: naast het station
van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Noord: Hagelingerweg /
Burgemeester Weertplantsoen
van 13.00 tot 16.00 uur
• Woensdag 11 januari: Santpoort-Noord:
Hagelingerweg
brandplaats van 13.00 tot 19.00
uur

Kerstboomverbranding
Op woensdag 11 januari om 18.30
uur aan de Heerenduinweg in
IJmuiden en op woensdag 11 januari
om 18.30 uur aan de Hagelingerweg
tegenover de tuincentra.

Inleverplekken
Driehuis:
Driehuizerkerkweg
(naast de kerk).

Niet verbranden?
Op zaterdag 14 januari 2012 neemt
HVC Inzameling (voorheen ReinUnie) de kerstbomen mee die ’s
morgens vóór half acht bij de ondergrondse ophaallokaties liggen of op
de plek waar de grijze en groene afvalbakken horen te staan.

Jongeren ontmoetingsplek Velserbroek geopend
Donderdag 22 december 2011 is
de overdekte ontmoetingsplek
voor jongeren bij het Smugglers-terrein aan de Broekeroog
in Velserbroek door wethouder
Annette Baerveldt geopend.
Jongeren hadden de wens geuit om
in hun wijk een beschutte plek te
krijgen waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Deze ontmoetingsplek is
ontstaan en bekostigd vanuit de wijkinitiatieven / wijkgerichte dienstverlening en is een mooi voorbeeld

van de thema’s schoon, heel, sociaal
en veilig. De gemeente hoopt dat de
jongeren en buurtbewoners straks
tevreden zijn over het resultaat.
Bij de opening is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend
door de gemeente, politie, jongerenwerk, omwonenden en de jongeren die gebruik maken van de ontmoetingsplek. Deze overeenkomst
zorgt ervoor dat de plek goed gebruikt gaat worden. (foto: Reinder
Weidijk)

Openingstijden stadhuis
Tijdens de feestdagen zijn de openingstijden van het stadhuis gewijzigd:
Maandag 2 januari 2012

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.

Wat te doen bij een verstopping?

KCC/WMO-loket

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

Telefoon 14 0255
Dagelijks telefonisch bereikbaar van 09.00 - 16.00 uur.
Bezoekadres: Stadhuis Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden:
dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur.
Het loket is er voor:
- WMO-voorzieningen (voorzieningen gehandicapten
en hulp bij het huishouden)
- Informatie over schuldhulpverlening
- Bemiddeling bij zorggerelateerde woningtoewijzing en urgenties

Belastingen/Invordering

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

HVC

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

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

Burgerzaken

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

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

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

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

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

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

Voor vragen over:

- Ruimtelijke ordening, omgevings- en coördinatievergunningen, economische zaken, sociale zaken,
arbeidsmarktbeleid, inburgering en projecten
Winkelcentrum, Grote Buitendijk, Grote Hout kunt
u zich wenden tot wethouder Arjen Verkaik
- Onderwijs, sport, recreatie en toerisme, jeugdbeleid,
volksgezondheid, openbaar vervoer en projecten
Kustvisie, Nieuw Helmduin, Rooswijk kunt u zich
wenden tot wethouder Annette Baerveldt
- Financiën, belastingen, verkeer en vervoer, openbare werken en project Oud-IJmuiden kunt u zich
wenden tot wethouder Ronald Vennik
- Wonen, grondzaken, welzijn, wijkgerichte dienstverlening, lokale seniorenagenda, handhaving en
toezicht en project Velsen-Noord kunt u zich wenden tot wethouder Robert te Beest

Brandweer Kennemerland, post Velsen

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

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

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

- wethouder Verkaik: IJmuiden-Noord;
IJmuiden-Zuid; Driehuis
- wethouder Baerveldt: Velserbroek
- wethouder Vennik: Zee- en Duinwijk;
IJmuiden-West
- wethouder Te Beest: Santpoort-Noord;
Velsen-Noord
- wethouder Westerman: Santpoort-Zuid;
Velsen-Zuid
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w11.000769

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
hebben besloten:
- de doodlopende weg die de woningen en de
gebouwde parkeervoorzieningen aan het
Vijgenboomhof te IJmuiden ontsluit aan te wijzen
als parkeerverbodszone door middel van het
plaatsen van borden E10 (E01) en E11 (E01), zoals
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

w11.000768

w11.000773
Mogelijkheid van bezwaar

Door belanghebbenden kan tegen het bovenstaande
besluit ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht
binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop
het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk bezwaar
worden gemaakt.
Het bezwaar dient te worden gericht aan:
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

w11.000772

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 17 december
2011 tot en met 23 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
Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 0255-567 424.
w11.000762

w11.000761

w11.000767

w11.000766

w11.000765

w11.000764

w11.000763

Halkade 29 en 31 IJmuiden
het wijzigen van de gebruiksfunctie
(19/12/2011)
Driehuizerkerkweg 17 Driehuis
het kappen van een boom
(19/12/2011)
Georgebos ong (achter nr 20)
te IJmuiden
het kappen van een boom
(20/12/2011)
Alexander Bellstraat 30 IJmuiden
het plaatsen van een dakkapel aan de
voorgevel (20/12/2011)
Haringkade 2 IJmuiden
tijdelijke huisvesting voor een
kantine/ﬁlmzaal met bergingen
(20/12/2011)
Watermuur 80 Velserbroek
het kappen van een boom
(20/12/2011)
Platbodem 197, 197A &
Aletta Jacobsstraat 74 Velserbroek
het tijdelijk in anti-kraak in
gebruik geven van leegstaande
schoolgebouwen (20/12/2011)

w11.000771

w11.000770

Santpoortse Dreef ong.
Santpoort-Noord
het kappen van 6 bomen en de
zijtakken van 4 bomen (22/12/2011)
Dokweg 40 IJmuiden
milieuneutraal veranderen
(uitbreiding mengketels watergedragen productie / beeindiging opslag
in ondergrondse tank / beeindiging
verdunning soja lecithine in
bovengrondse tank)(22/12/2011)
Kennemergaardeweg ong.
Santpoort-Noord
het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning w11.000552
(het kappen van 7 bomen en het
oprichten van een Relaishuis)
(23/12/2011)
Duin en Kruidbergerweg
ong. Driehuis
het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning w11.000551
(het kappen van een boom en het
oprichten van een Relaishuis)
(23/12/2011)
Rijksweg 287 Velserbroek
melding brandveilg gebruik
(23/12/2011)
Westerduinweg 4 IJmuiden
het uitbreiden van het aantal oplaadplaatsen voor accu’s (23/12/2011)

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 aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd
met zes weken:
w11.000639

w11.000694

w11.000697

w11.000705

Esdoornstraat 3 IJmuiden
het legaliseren van een uitbouw op de
1ste verdieping (06/10/2011)
Engelmundusstraat 22 en
24 IJmuiden
het veranderen van de bestaande
winkel, kantoor en woning naar kantoorruimte voor het Woningbedrijf
Velsen (02/11/2011)
Minister van Houtenlaan 123
Velsen-Zuid
het plaatsen van 6 lichtmasten
(07/11/2011)
Hofgeesterweg 6 Velserbroek
het plaatsen van 66 zonnepanelen
(10/11/2011)

30 december 2011 gedurende zes weken 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 ontwerpomgevingsvergunning.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan eenieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen
inbrengen tegen zowel de ontwerpomgevingsvergunning als de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen.
Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen, afdeling Vergunningen en Uitvoering, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden (bezoek-adres Dudokplein 1 te IJmuiden). De zienswijzen moet uw naam, adres en registratienummer bevatten, en gemotiveerd, gedateerd en
ondertekend zijn.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen
kunt u contact opnemen met het afdeling Vergunning
en Uitvoering, telefoon 14 0255.

Besluiten
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende bij het(de)onderstaande besluit(en)
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):
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere
procedure

w11.000657

w11.000665

w11.000688

w11.000689
Ontwerpomgevingvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen - uitgebreide
voorbereidingsprocedure

w11.000692

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen:

w11.000693

W11.000568

w11.000700

het oprichten van een windturbine
nabij Reijndersweg ongenummerd te
Velsen-Noord
De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning, de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
overige bijbehorende stukken liggen met ingang van

w11.000701
w11.000702

Duin en Kruidbergerweg 89
Santpoort Noord
gebruik weiland boer Rutte voor
parkeergelegenheid (20/12/2011)
Hagelingerweg 210 Santpoort-Noord
het plaatsen van een hekwerk
(21/12/2011)
Charlotte de Bourbonlaan 29
Santpoort-Zuid
het kappen van 2 bomen (19/12/2011)
Floraronde 295, Velserbroek
het kappen van 2 bomen (20/12/2011)
Stationsweg ong. Velsen-zuid
het kappen van 24 bomen
(22/12/2011)
Minister van Houtenlaan 82
Velsen-Zuid
het kappen van een boom (22/12/2011)
Eksterlaan 6 IJmuiden
het kappen van 2 bomen (22/12/2011)
Wustelaan 44, Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (22/12/2011)
Kerkerinklaan 54, Santpoort-Noord
het kappen van een boom (22/12/2011)
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w11.000710

w11.000711
w11.000712
w11.000713
w11.000716
w11.000720
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Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid
het kappen van 110 populieren
(22/12/2011)
Eridanusstraat 5 te IJmuiden
het kappen van een boom (22/12/2011)
Amsterdamseweg ong. Velsen-Zuid
het kappen van 450 bomen
(22/12/2011)
Clarionlaan 19 Santpoort-Zuid
het kappen van een boom (22/12/2011)
Eyndenhoefflaan 17, Santpoort-Noord
het kappen van een boom (22/12/2011)
Terrasweg 63 Santpoort-Noord
het kappen van 3 bomen (22/12/2011)
Hoﬂaan 1 Velsen-Noord
het kappen van een iep (22/12/2011)
Griftstraat 16 IJmuiden
het kappen van een boom (22/12/2011)

een vergunning verleend op grond van art 5:18 voor
het innemen van een standplaats:
i11.012516

Kotterkade IJmuiden verkoop van
visproducten ingangsdatum 1 januari
2012 (22/12//2011)
parkeervakken Ambachtsweg,
Velserbroek verkoop van geringe
etenswaren ingangsdatum 1 januari
2011 (22/12/2011)
weekmarkt Santpoort-Noord
verkoop van visproducten ingangsdatum 1 januari 2012 (22 /12/2011)
Lange Nieuwstraat/
Engelmundusstraat, IJmuiden
verkoop van planten en bloemen
ingangsdatum 1 januari 2012
(22/12/2011)
Burg, Weertsplantsoen/
Hagelingenweg
verkoop van bloemen en planten
ingangsdatum 1 januari 2012
(22/12/2011)

i11.012279

i11.012211

i11.012057

i11.012291
Evenementenvergunning

De burgemeester heeft op grond van artikel 2:17 APV
de volgende vergunning verleend voor het organiseren
van een evenement:
.012419

i11.011872

strand IJmuiden aan Zee en
Velsen-Noord, Blokart toertocht op
14 januari 2012 of 28 januari 2012
of 25 februari 2012 (22/12/2011)
Villa Westend te Velserbroek,
Nieuwjaarsduik op 1 januari 2012
(22/12/2012)

Verleende omgevingsvergunning(en) –
uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
w11.000648

Standplaats

Vlietweg 20 Santpoort-Noord
brandveilig gebruik van het
Bastionhotel (19/12/2011)

De verleende omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) en de overige bijbehorende stukken liggen
met ingang van 30 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
tenminste 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 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.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft

Verdachte
aangehouden

Expositie in Santpoort-Noord

Schilders uit Oekraïne
in ‘t Mosterdzaadje
Santpoort-Noord - In de
maand januari is er in ’t Mosterdzaadje een tentoonstelling van twee beroemde kunstenaars uit de Oekraïne. Het
zijn vader Mikhail Andreichuk
(84 jaar) en zoon Taras Andreichuk (50), die voor deze expositie speciaal werk hebben
gemaakt.
Mikhail is een van de meest
prominente kunstenaars van
zijn land. Al vanaf 1962 werden
zijn werken tot nationaal erfgoed erkend. Nog steeds geeft
hij les aan de faculteit Kunst
en Design aan de Khmelnitsky Unversiteit. Zijn monumentale schilderijen sieren de interieurs van bibliotheken en ander openbare gebouwen.
Taras Andreichuk heeft niet alleen zijn vader als groot voorbeeld, ook zijn moeder werkt
als keramisch kunstenaar.
Hij studeert in Odessa Schone Kunsten en zijn werk wordt
ook buiten de Oekraïne tentoongesteld. Ook hij werkt aan
de Khmelnitsky Universiteit.

Zijn specialisaties zijn schilderkunst, grafiek en monumentalisme. ‘De kunst dient
de mens hoop te geven, hem
te verheffen en te zuiveren’, dat
is zijn motto.
Taras was vaker in Nederland
en steeds weer onder de indruk van wat hij daar zag en
ervaarde. Speciaal voor in ’t
Mosterdzaadje hebben vader
Mikhail en zoon Taras een tentoonstelling voorbereid met als
hoofdthema ‘Zielsverheffing’
en ‘Horizonten’. In opdracht
schildert hij ook graag portretten.
In het huis waar Mikhail en Taras te gast zijn woont kunstenares Larisa Bilous eveneens
uit de Oekraïne. Zij zal op zaterdag middag 14 januari een
cursus
Matrjosjka schilderen in ’t Mosterdzaadje geven.
Hiervoor kunt u zich aanmelden via 075-6354192. Zie ook
www.artgamayun.nl. Het werk
is tot en met 29 januari voor en
na afloop van de concerten in
‘t Mosterdzaadje te bezoeken.

Kunst van Bas Bossinade
Regio - Vanaf 27 december
2011 exposeert Bas Bossinade
uit Velsen-Noord bij KeK (KunstExposities Kerkplein). De expositie wordt op zaterdag 7 januari 2012 om 16.00 uur feestelijk geopend. Met deze spectaculaire manifestatie viert KeK
haar intrede in het gebruik van
de nieuwe, eigentijdse media van de moderne beeldende
kunst.
Techniek, mechaniek en elektronica zijn de gereedschappen waarmee Bossinade zijn
werk vormgeeft. Hij experimen-

teert met hergebruikt materiaal
en vindt daarvoor nieuwe, creatieve toepassingen. Van oude tv’s maakt hij fantastische
objecten, waarop geluid zichtbaar wordt gemaakt in lichteffecten. Neon-objecten, laserinstallaties, beeldbuissculpturen,
geluidsinstallaties: Bossinade is
een creator pur-sang. Hij doet
KeK op haar grondvesten trillen en brengt al doende tegelijkertijd een ode aan zijn moeder,
Lies Bossinade-Den Houting.
Zie ook www.kekbeverwijk.nl of
www.blw.nl.

Regio - Een getuige meldde in
de nacht van dinsdag op woensdag omstreeks 01.20 uur dat er
op de Waddenlaan in Heemsker
mogelijk zou worden ingebroken
in een auto. De dader was vervolgens weggelopen in de richting van het station Heemskerk.
De agenten hadden een signalement gekregen en stelden
een onderzoek in. Op de Avenweide troffen de politiemensen
een man aan die aan het signalement voldeed. De verdachte,
een Beverwijker (leeftijd onbekend), is aangehouden en ingesloten. Aan de auto werd schade
geconstateerd. Het is alleen nog
niet bekend of er iets gestolen is.
De politie onderzoekt de zaak.

Inbraak
Regio - Zaterdagavond even
na 23.00 uur werd bij de politie
bekend dat er bij twee woningen aan de Alkmaarseweg in
Beverwijk was ingebroken. Er
werden geen verdachten meer
aangetroffen. De politie is een
onderzoek gestart en heeft onder meer een buurtonderzoek
gedaan. Iets gezien? Bel 09008844 of 0800-7000 (anoniem).

