Week 30, 28 juli 2016
Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen,
beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Aanvullend worden de bekendmakingen ook gepubliceerd in de huis-aanhuisbladen de Jutter en de Hofgeest.

Inhoud
1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
2. Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht
3.
4.

Verkeersmaatregel

Geheimhouding en inzagerecht basisregistratie personen 2016

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen om omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 16 juli 2016
tot en met 22 juli 2016 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Koningin Emmastraat 7,vergroten garage (20/07/2016) 14610-2016;
Dudokplein 1, vervangen marmeren plint (westgevel)(20/07/2016) 14424-2016;
Cornwallstraat 10, legaliseren verdiepingsvloer (19/07/2016) 14386-2016.
Driehuis
Nicolaas Beetslaan ong., oprichten 99 woningen (22/07/2016) 14754-2016;
P.C. Hooftlaan 37, kappen 2 bomen (17/07/2016) 14167-2016.
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, legaliseren berging (20/07/2016) 14502-2016;
Dinkgrevelaan 19 en 21, plaatsen dakkapel en erker (19/07/2016) 13370-2016.
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 13, plaatsen uitbouw (21/07/2016) 14556-2016;
Amsterdamseweg 14, slopen bestaande opslag en oprichten nieuwe wijkpost (21/07/2016) 14583-2016.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velserbroek
Schokker 36, plaatsen erker (21/07/2016) 14589-2016;
Marie Jungiusstraat 25, vervangen garagedeur door kozijn en raam en plaatsen berging (20/07/2016) 144522016;
Galle Promenade 15, veranderen voor- en achtergevel (20/07/2016) 14426-2016.
Velsen-Noord
Geen mededelingen.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
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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:
IJmuiden
Margadantstraat 50, gebruik middenterrein IJmuider Delta voor stallen vrachtwagenopleggers (25/07/2016)
10230-2016;
Havenkade 19, uitbreiden tandartsenpraktijk (25/07/2016) 11464-2016;
Platanenstraat 28, plaatsen dakopbouw (26/07/2016) 8761-2016.
Velserbroek
Lepelaar 8, plaatsen dakkapel (voorgevel)(25/07/2016) 9843-2016.
Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad ong., dempen en graven watergang en plaatsen dam met duiker (25/07/2016) 10056-2016.

Ontwerpbesluit- uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
IJmuiden
Keizer Wilhelmstraat 1, brandveilig gebruik gebouw 12339-2016.
De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 juli
2016 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken digitaal in te
zien op de website velsen.nl via het menu Actueel/inzage (ontwerp)besluiten. Tijdens deze periode van
terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen zowel de
ontwerp-omgevingsvergunning als de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, werkeenheid Vergunningen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

BESLUITEN
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. 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
bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van Velsen of
Burgemeester 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 Noord-Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en wethouders van Velsen heeft een omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
e
Havenkade 35, vergroten 2 verdieping (22/07/2016) 12018-2016;
Keetberglaan 302, wijzigen gevels en kapvorm, uitbouwen met (onderkeldering) garage en interne verbouwing
woning (25/07/2016) 8302-2016;
Egmondstraat 10, plaatsen tijdelijke kantoorruimte en berging (25/07/2016) 12474-2016;
Keizer Wilhelmstraat 1, legaliseren brandcompartimenten en gelijkwaardige oplossingen (22/07/2016) 12355-2016.
Deutzstraat 1 A, oprichten bedrijfshal (22/07/2016) 7125-2016.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Driehuis
Geen mededelingen.
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Santpoort-Noord
Geen mededelingen.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen.
Velsen-Noord
Concordiastraat/Kraandrijverstraat ong., oprichten bedrijfsgebouw (25/07/2016) 7787-2016.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening
APV artikel 2:17 Evenementen
dorpsfeest Santpoort, diverse locaties in Santpoort, 29 juli 2016 t/m 6 augustus 2016, 8941-2016 (22/07/2016);
dorpsfeest Santpoort, diverse locaties Santpoort, 30 juli 2016 t/m 6 augustus 2016, 4656-2016 (22/07/2016).

APV artikel 2:12 Filmen
Julianabrug IJmuiden, 3 augustus 2016 (25/07/2016) 14010-2016.

2. Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht
De burgemeester van Velsen maakt bekend dat hij heeft besloten:

Beleidsregels over het gebiedsverbod en de meldingsplicht vast te stellen

De Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen in werking te laten treden op 28 juli 2016
Ter inzage
De integrale tekst van de regeling is hieronder gepubliceerd. Tevens ligt de regeling 12 weken ter inzage bij
de receptie van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Deze regeling wordt ook gepubliceerd op de website
van de gemeente Velsen: www.overheid.nl
BELEIDSREGELS GEBIEDSVERBOD EN MELDINGSPLICHT
INLEIDING
HOOFDSTUK 1: Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht
1.1
Bevoegdheid burgemeester
1.2
Politie levert relevante informatie aan
1.3 Overleg met officier van justitie
HOOFDSTUK 2: Gebiedsverbod
2.1
Ordeverstorende gedragingen
2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring
2.4 Duur gebiedsverbod
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod
2.6 Opleggen gebiedsverbod
2.7 Meldingsplicht
HOOFDSTUK 3: Slotbepalingen
3.1 Toezicht en handhaving
3.2 Slotbepalingen
Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoringen
Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen
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De burgemeester van Velsen,
Gelet op
De artikelen 172a Gemeentewet, artikel 1:3 lid 4 en artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;
Het volgende overwegende;
Inleiding
Het uitgangspunt in Velsen is om zo veel mogelijk te voorkomen dat incidenten of calamiteiten plaatsvinden.
Zo worden bij evenementen voorwaarden aan de vergunningen gesteld met betrekking tot de veiligheid op het
evenement. Bij grote evenementen zijn er vaak beveiligers aanwezig, zijn er verkeersregelaars om de
veiligheid van weggebruikers en bezoekers te garanderen en zijn er regels voor horecaondernemers over het
schenken van alcohol. Ook op andere veiligheidsterreinen worden overlastsituaties geanalyseerd,
beleidsplannen opgesteld, capaciteit vrijgemaakt en anderszins inzet gepleegd door gemeente, politie,
openbaar ministerie en overige partners om overlast en openbare ordeverstoringen te voorkomen.
Incidenten en calamiteiten zijn alleen niet altijd te voorkomen. In dergelijke situaties kan het nodig zijn dat de
burgemeester een maatregel neemt om de rust en orde in de samenleving te herstellen. Op grond van de
Gemeentewet kan de burgemeester bevelen geven om de openbare orde te handhaven. En sinds 2010 kan
hij extra maatregelen nemen. Toen is namelijk de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en
Ernstige Overlast in werking getreden. Eén van de bevoegdheden is het gebiedsverbod (artikel 172a
Gemeentewet), waarbij de ordeverstoorder een verbod krijgt om zich in een bepaalde straat of een gedeelte
van een gemeente te bevinden. Het gebiedsverbod kan worden gecombineerd met een meldingsplicht,
waarbij de overtreder zich op bepaalde tijdstippen op een bepaalde locatie moet melden.
In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester van Velsen gebruikmaakt van het gebiedsverbod. Het
gebiedsverbod is een zwaar middel om overlast in een bepaald gebied tegen te gaan. Het grijpt diep in op de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene. Daarom moet de burgemeester ook zorgvuldig met deze
bevoegdheid omgaan. Tot nu toe heeft de burgemeester van Velsen incidenteel gebruik gemaakt van het
gebiedsverbod. Maar er zijn er wel situaties denkbaar waarbij het gebiedsverbod onderdeel wordt van een
plan van aanpak om de orde te handhaven. Denk aan evenementen die uit de hand zijn gelopen en waarbij
het risico is dat iemand de volgende dag weer terug komt of aan de nieuwjaar wisseling waarbij een
ordeverstoorder na een waarschuwing toch weer voor onrust zorgt. Het gebiedsverbod zou dan als uiterst
middel (ultimum remedium) kunnen worden ingezet, als voldaan is aan de wettelijke voorwaarden en de
beginselen van behoorlijk bestuur. In deze beleidsregels staat hoe de burgemeester gebruikmaakt van de
bevoegdheid.
Besluit vast te stellen:
Beleidsregels gebiedsverbod en meldingsplicht Velsen
HOOFDSTUK 1 Bevoegdheid en rollen bij opleggen gebiedsverbod en meldplicht
1.1 Bevoegdheid burgemeester
1. Op grond van artikel 172a eerste lid Gemeentewet kan de burgemeester aan een persoon die individueel of
in groepsverband de openbare orde ernstig heeft verstoord of bij groepsgewijze ernstige verstoring van de
openbare orde een leidende rol heeft gehad, dan wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de
openbare orde heeft verstoord of bij groepsgewijze verstoring van de openbare orde een leidende rol heeft
gehad, bij ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde een bevel geven:
a. zich niet te bevinden in of in de omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan
wel in een of meer bepaalde delen van de gemeente:
b. zich op bepaalde tijdstippen te melden op of vanaf bepaalde plaatsen, al dan niet in een andere gemeente.
2. Een op grond van artikel 172a Gemeentewet genomen besluit kan uitsluitend worden genomen door de
burgemeester en kan dus niet worden gemandateerd.
3. De burgemeester kan ook een bevel geven aan een betrokkene aan wie door een private organisatie al
een sanctie is opgelegd, vanwege de ernstige vrees voor verdere ordeverstoring.
4. De burgemeester kan van de beleidsregels afwijken als dat door bijzondere omstandigheden gelet op de
openbare orde noodzakelijk is.
1.2 Politie levert relevante informatie aan
1. Het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod of een meldplicht neemt de burgemeester op basis van
relevante informatie die door de politie is samengebracht in een dossier. Het dossier bevat alle meldingen,
mutaties, processen-verbaal, signalen uit de buurt en waarnemingen zoals bekend bij politie die van belang
zijn voor het besluit.
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2. Indien er sprake is van spoed wordt het dossier achteraf, doch zo snel mogelijk, samengesteld.
1.3 Overleg met Officier van Justitie
1. Voordat de burgemeester besluit om een gebiedsverbod of meldplicht op te leggen, wordt nagegaan of de
officier van justitie reeds een gedragsaanwijzing heeft opgelegd op grond van artikel 509hh van het Wetboek
van Strafvordering. Indien de officier van justitie een gedragsaanwijzing in de vorm van een gebiedsverbod
heeft opgelegd, legt de burgemeester geen gebiedsverbod op voor hetzelfde gebied.
2. Het opleggen van een gebiedsverbod of meldplicht door de burgemeester betekent niet dat er geen
strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie meer plaatsvindt tegen de gepleegde feiten.
HOOFDSTUK 2 Voorwaarden gebiedsverbod en meldplicht
2.1 Orde verstorende gedragingen
1. In de feitentabel staat voor welke ordeverstoringen of strafbare feiten een gebiedsverbod of een meldplicht
kan worden opgelegd. De duur van het verbod is afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit.
Feitentabel categorie 1: feiten waarvoor een verbod van 4 weken kan worden opgelegd
Samenscholing en ongeregeldheden
2:1 APV
Ordeverstoring bij evenement
2:18 APV
Hinderlijk gedrag op of aan de weg
2:38 APV
Hinderlijk drankgebruik op de weg
2:39 APV
Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
2:41 APV
Feitentabel categorie 2: feiten waarvoor een verbod van 8 weken kan worden opgelegd
Drugshandel/-gebruik op straat
2:58 APV
Straatprostitutie
3:9 APV
Schennis van eerbaarheid
239 Sr.
Belediging ambtenaar in functie
266 jo. 267 Sr.
Eenvoudige mishandeling
300 Sr.
Diefstal
310 Sr.
Diefstal met braak
311 lid 1 sub 5 Sr.
Wederspannigheid
180 Sr.
Wederspannigheid in vereniging
182 Sr.
Baldadigheid / straatschenderij
424 Sr.
Openbare dronkenschap
452 Sr.
Ordeverstoring in dronkenschap
426 Sr.
Feitentabel categorie 3: feiten waarvoor een verbod van 12 weken kan worden opgelegd
Openlijke geweldpleging
141 Sr.
Mishandeling ambtenaar in functie
304 Sr.
Geweld tegen hulpverleners of andere ambtenaren in functie
304 Sr.
Handel in harddrugs
2 Opiumwet
Handel in softdrugs
3 Opiumwet
Bedreiging
285 Sr.
Doodslag
287 Sr.
Moord
289 Sr.
Zware mishandeling
302. Sr.
Zeden
240-250 Sr.
Misdrijf tegen openbaar gezag
179 Sr.
Niet voldoen aan bevel of vordering
184 Sr.
Verbod voorhanden hebben wapens
Art. 26 WWM*
Verbod dragen wapens
Art. 27 WWM
2. De in de feitentabel genoemde feiten hoeven niet plaats te vinden in de openbare ruimte of in een voor een
publiek toegankelijke inrichting als er maar sprake is van een relatie met de openbare orde.
3. Onder feiten worden ook pogingen en dreigingen verstaan indien hierdoor de openbare orde verstoord is of
kan worden.
4. De genoemde feiten blijken uit een aangezegd of uitgereikt proces-verbaal of een rapportage van een
opsporingsambtenaar.
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2.2 Gebiedsverbod bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring
1. Een gebiedsverbod wordt in de regel opgelegd bij herhaaldelijke verstoring van de openbare orde. Er is
sprake van herhaaldelijke openbare ordeverstoring indien de betrokkene binnen 13 maanden twee orde
verstorende gedragingen zoals in de feitentabel pleegt.
2. Na een eerste geconstateerde openbare ordeverstoring wordt de betrokkene schriftelijk gewaarschuwd dat
de burgemeester bij een volgende overtreding over kan gaan tot het opleggen van een gebiedsverbod.
2.3 Gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoring
Bij een ernstige openbare ordeverstoring wordt een gebiedsverbod na het eerste geconstateerde feit uit de
feitentabel of een dreiging daartoe opgelegd. De burgemeester motiveert in dit geval in het besluit dat sprake
is van gedragingen die zodanig ernstig en ingrijpend zijn voor de openbare orde dat dit het direct opleggen
van een gebiedsverbod rechtvaardigt. Van een ernstige openbare ordeverstoring is in ieder geval sprake
indien een betrokkene een leidende rol heeft gespeeld bij een in groepsverband gepleegd feit van categorie 2
of 3 van de feitentabel.
2.4 Duur gebiedsverbod
1. Het gebiedsverbod geldt tijdens de in de bekendmaking van het verbod genoemde periode en dagen.
2. Het gebiedsverbod kan in werking treden vanaf de dag dat het gebiedsverbod wordt uitgereikt.
3. Het gebiedsverbod wordt niet langer opgelegd dan noodzakelijk om een ordeverstoring te verhinderen, te
beletten of te beëindigen. De periode van het gebiedsverbod kan ten hoogste 4 weken duren voor feiten uit de
feitentabel van categorie 1, ten hoogste 8 weken voor categorie 2 en ten hoogste 12 weken voor categorie 3.
Deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn maar kan verspreid worden over 13 maanden.
4. De duur van de gebiedsverbod wordt bij herhaaldelijke openbare ordeverstoring gerelateerd aan het laatst
gepleegde feit.
5. Indien de betrokkene aan wie een gebiedsverbod is opgelegd binnen 6 maanden na aanvang van het
gebiedsverbod opnieuw de openbare orde verstoort, wordt de betrokkene niet eerst gewaarschuwd maar
wordt: a. het gebiedsverbod verlengd met uiterlijk 12 weken indien er nog een gebiedsverbod van kracht is;
b. wederom een gebiedsverbod opgelegd met uiterlijk 12 weken als het gebiedsverbod reeds is afgelopen.
2.5 Voornemen opleggen gebiedsverbod
1. Voordat het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod wordt genomen, wordt de betrokkene eerst
schriftelijk in kennis gesteld van het voornemen tot het opleggen van het gebiedverbod. Het voornemen wordt
in persoon uitgereikt door de politie en indien mogelijk aangetekend verstuurd.
2. De betrokkene wordt in de regel in de gelegenheid gesteld om binnen vijf dagen na bekendmaking van het
voornemen tot het opleggen van een gebiedsverbod zijn of haar zienswijze mondeling of schriftelijk naar
voren te brengen.
3. Van de termijn voor een zienswijze kan bij een evenement worden afgeweken als snel handelen is vereist.
De betrokkene wordt dan direct na het incident in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze
mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.
4. Van een zienswijze kan worden afgezien in spoedeisende situaties. Van een dergelijke situatie is sprake
als direct optreden is vereist en er geen tijd verloren kan gaan met het bieden van een gelegenheid om een
zienswijze naar voren te brengen.
2.6 Opleggen gebiedsverbod
1. In het besluit tot het opleggen van een gebiedsverbod staat:
a) op welke feiten het gebiedsverbod is gebaseerd, blijkende uit een door de politie aangezegd of
uitgereikt proces-verbaal;
b) een motivering tot het opleggen van het gebiedsverbod;
c) waarom er ernstige vrees voor verdere openbare ordeverstoring is;
d) voor welke periode het gebiedsverbod geldt;
e) voor welk gebied het gebiedsverbod geldt en wat de relatie is tussen het aangewezen gebied en het
opleggen van het gebiedsverbod;
f) of en wanneer een waarschuwing is opgelegd;
g) of een zienswijze kenbaar is gemaakt, zo ja wat deze zienswijze was en wat de reactie van de
burgemeester op de zienswijze is;
h) een bezwarenclausule;
i) overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn.
2. Indien de betrokkene kan aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft om zich op te houden in het
aangewezen gebied, wordt het gebied aangepast door het aanbrengen van een looproute. Doorgaans zal het

6 / 10

ficiële bekendmakingen | Week x, maand 2012

daarbij gaan om de toegang tot belangrijke voorzieningen zoals het woonhuis, regulier werk, een arts, een
advocaat, een zorginstelling of een hulpverleningsinstantie van betrokkene.
3. De beschikking wordt door de politie in persoon uitgereikt en indien mogelijk per aangetekende post
verstuurd.
4. Een afschrift van het gebiedsverbod gaat naar de teamchef van de politie en de Officier van Justitie.
2.7 Meldingsplicht
1. Indien het nodig is om een betrokkene op bepaalde tijdstippen weg te houden van een bepaalde locatie,
zoals tijdens een evenement of een betoging, kan het gebiedsverbod in combinatie met een meldingsplicht
opgelegd worden. Een betrokkene moet zich dan op bepaalde tijdstippen melden op een bepaalde locatie.
2. De meldingsplicht wordt opgelegd voor ten hoogste 12 weken en duurt niet langer dan het gebiedsverbod.
3. De meldingsplicht wordt zoveel mogelijk opgelegd in de gemeente waar de betrokkene woonachtig is.
HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen
3.1 Toezicht en handhaving
1. De politie houdt toezicht op de naleving van het gebiedsverbod en de meldingsplicht.
2. Overtreding van het gebiedsverbod is strafbaar op grond van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht
(Sr).
3.2 Slotbepalingen
1. Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad, De
Jutter en De Hofgeest.
2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels gebiedsverbod en meldplicht.

Aldus vastgesteld op 25 juli 2016

De burgemeester van Velsen,
F.C. Dales
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Bijlage 1: Schema opleggen gebiedsverbod bij niet als ernstig beoordeelde openbare
ordeverstoringen
Openbare ordeverstoringen
Constatering
Politie
Bij constatering eerste
Politie overhandigt
ordeverstorende
relevante informatie aan
gedraging
burgemeester

Bij constatering tweede
en meer ordeverstorende
gedragingen

Politie overhandigt
dossier aan
burgemeester

Burgemeester
Burgemeester beoordeelt
of sprake is van een
ernstige openbare
ordeverstorende
gedraging.
Zo ja: volg dan het
schema uit bijlage 2 op
bladzijde 7.
Zo nee:
Burgemeester stuurt
waarschuwingsbrief naar
openbare
ordeverstoorder
Burgemeester checkt of
OvJ gedragsaanwijzing
heeft opgelegd.

Openbaar Ministerie
Officier van justitie kan
besluiten tot
gedragsaanwijzing

Officier van justitie kan
besluiten tot
gedragsaanwijzing

Ordeverstorende
gedragingen:
gebiedsverbod voor
maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende
gedragingen op
evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd
Bij constatering
ordeverstorende
gedraging tijdens of 6
maanden na aanvang
van het gebiedsverbod

Politie overhandigt
dossier aan
burgemeester

Burgemeester checkt of
OvJ gedragsaanwijzing
heeft opgelegd.

Officier van justitie kan
besluiten tot
gedragsaanwijzing

Ordeverstorende
gedragingen:
gebiedsverbod
(verlengen) voor
maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende
gedragingen op
evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd

Bij overtreding bevel

Politie legt dossier voor
aan OM

Politie informeert
burgemeester

Vervolging op grond van
art. 184 Strafrecht
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Bijlage 2: Schema opleggen gebiedsverbod bij ernstige openbare ordeverstoringen
Ernstige openbare ordeverstoring
Constatering
Politie
Bij constatering ernstige
Politie overhandigt
ordeverstorende
dossier aan
gedragingen
burgemeester

Burgemeester
Burgemeester checkt of
OvJ gedragsaanwijzing
heeft opgelegd.

Openbaar Ministerie
Officier van justitie kan
besluiten tot
gedragsaanwijzing

Ordeverstorende
gedragingen:
gebiedsverbod voor
maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende
gedragingen op
evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd
Bij constatering
ordeverstorende tijdens
of 6 maanden na
aanvang van het
gebiedsverbod

Politie overhandigt
dossier aan
burgemeester

Burgemeester checkt of
OvJ gedragsaanwijzing
heeft opgelegd.

Officier van justitie kan
besluiten tot
gedragsaanwijzing

Ordeverstorende
gedragingen:
gebiedsverbod
(verlengen) voor
maximaal 12 weken
Bij ordeverstorende
gedragingen op
evenement kan ook een
meldplicht worden
opgelegd

Bij overtreding bevel

Politie legt dossier voor
aan OM

Politie informeert
burgemeester

Vervolging op grond van
art. 184 Strafrecht

3. Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
voor het volgende perceel:
A. Le Nôtrelaan 68, 1992 BC VELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de
dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
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4. Geheimhouding en inzagerecht basisregistratie personen 2016
Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
In de basisregistratie personen (BRP), (de officiële benaming voor de Nederlandse
bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente
woonachtig is.
Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal
automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen,
zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. Deze instellingen, die
automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, baseren hun
beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie aan deze
instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u
beschikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u
geheimhouding van uw gegevens verzoeken.
Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden (zoals een curator of advocaat die een
dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke ledenadministratie (die voor in beginsel
alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor de bijhouding van de ledenadministratie van die
kerken) en aan zogenoemde vrije derden (niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit
de basisregistratie te verstrekken. Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een
bevestiging.
Wilt u overigens weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens zijn verstrekt uit de basisregistratie, dan
kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen
enkele weken krijgt u dat overzicht dan (kosteloos) thuisgestuurd. Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in de
BRP, dan kunt u (schriftelijk met een kopie van uw legitimatie) of persoonlijk aan de balie een afschrift van uw
persoonslijst opvragen. De kosten hiervoor zijn € 6,45.
Het is van groot belang dat de over u in de basisregistratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twijfelt
u daaraan, neem dan contact op met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente
voor een afspraak:
Tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via www.velsen.nl, het digitaal loket.
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