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BeestenBende op visite bij 
bewoners van De Moerberg
Woensdagmiddag 9 januari was het een 
gezellige drukte in Woonzorgcentrum 
De Moerberg. Zo’n veertig kinderen van 
de BeestenBende zaten aan tafel tussen 
de bewoners om samen vogelvoeder-
huisjes te versieren. 

Jong en oud bleken elkaar heel goed te kun-
nen helpen en het leverde mooie gesprek-
ken op. Om het verfspektakel nog een beetje 
in de hand te houden was ook een groep le-
den van het Sociaal Wijkteam aangescho-
ven om te assisteren.  
Toen de voederhuisjes stonden te drogen 

zijn de BeestenBenders gaan doen waar ze 
zo goed in zijn, zwerfafval opruimen. In een 
half uur tijd werden de bermen en bosjes 
rondom De Moerberg leeggeruimd en wa-
ren  vijf  vuilniszakken gevuld. Zo kunnen 
de bewoners weer genieten van een schone 
buurt.

De BeestenBende is een speciale club voor 
kinderen in Velsen in de leeftijd van 6 tot en 
met 11 jaar die helpen bij het schoonhouden 
van hun eigen buurt. Voor meer informatie 
of lid worden: www.mijnbeestenbende.nl 
Foto: Gemeente Velsen

Juist NU meepraten 
over jaarwisseling
De kruitdampen zijn opgetrokken, de 
kerstbomen verbrand, de bubbels uit 
de champagne en de oliebollen op. 31 
december lijkt weer ver weg, maar we 
willen graag met jullie nadenken over 
de toekomst van oud en nieuw in Vel-
sen. 

Ieder jaar rond de jaarwisseling laait 
de discussie over vuurwerk op. De afge-
lopen periode hebben we de vraag ge-
steld wat jullie vinden van de huidige 
invulling van oud en nieuw in Velsen. 
Uit deze enquête blijkt dat, van de 1678 
mensen die de enquête hebben inge-
vuld, 45% vindt dat vuurwerk bij oud en 
nieuw hoort en 52% van de mensen vindt 
dat vuurwerk voor te veel overlast zorgt. 

Uitnodiging
Wij willen op basis van deze enquête nog 
geen conclusies trekken. We horen graag 
nog persoonlijk wat jullie vinden van vuur-
werk in Velsen. Wil jij meepraten over de 
toekomstige  invulling van oud en nieuw 
in Velsen? Op donderdag 7 februari a.s. om 
19.30 organiseren wij een gesprek waarbij jij 
en jouw mening van harte welkom zijn. 

Waarom nu?
Plannen voor de komende jaarwisseling 
worden in het voorjaar al gemaakt. Op deze 
manier kan de gemeenteraad daar zo nodig 
geld voor reserveren. 

Aanmelden
Wil je meepraten? Laat even via www.vel-
sen.nl/vuurwerkinvelsen weten dat je komt.

Vrijdag 11 januari heeft wethouder Bram 
Diepstraten samen met leerlingen van 
basisschool De Origon een Nijntje-tegel 
onthuld. De tegels wijzen ouders en kin-
deren er op hoe ze veilig kunnen overste-
ken. Bij zebrapaden nabij scholen wor-
den tegels aangebracht met een plaatje 
en gedicht van Nijntje.

Bij elke wegoversteek moet je eerst zeker 
weten dat je veilig kunt oversteken, ook bij 

een zebrapad. Eerst stoppen en kijken, dan 
rustig naar de overkant. Het is belangrijk 
dat volwassenen het goede voorbeeld ge-
ven. Zij zien vaak al op ruimere afstand of er 
geen verkeer aan komt. Een kind heeft min-
der overzicht. In het belang van de kinde-
ren moeten volwassenen daarom ook altijd 
eerst aan de stoeprand stoppen, en laat de 
kinderen kijken en oordelen! Veel oefenen 
helpt, en Nijntje ook. (Foto Reinder Wei-
dijk)

Gebruik het zebrapad veilig!
Nijntje helpt

•       
ten optimaal kunnen ontwikkelen. Zij gaan 
naar school totdat zij een startkwalifi catie
hebben behaald of hebben werk. Sommi-
ge jongeren hebben hulp nodig bij vinden
van een passende opleiding of werkplek.
De leerplichtambtenaren van gemeente
Velsen en trajectbegeleiders van het RMC
(Regionaal Meld- en Coördinatiepunt in

de regio Midden- en Zuid Kennemerland) 
helpen jongeren hierbij en werken zo ve el 
mogelijk aan het voorkomen van school-
uitval en voortijdig schoolverlaten.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

Een aantal maanden geleden is bij een 
rioolinspectie van de Dokweg geconsta-
teerd dat een deel van de riolering niet 
meer goed is. Uit voorzorg is toen een 
noodreparatie uitgevoerd. Op 15, 17, 18 

en 21 januari gaan we het riool helemaal 
herstellen. De Dokweg zal in één richting 
worden afgesloten voor doorgaand ver-
keer. De andere richting wordt kort om-
gele id.

Werkzaamheden Dokweg
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Vanaf 5 januari 2019 heeft u als inwoner 
van de gemeente Velsen meer tijd om 
grof afval naar het afvalbrengstation te 
brengen. De afvalbrengstations Velsen 
en Beverwijk zijn voortaan op zaterdag 
langer open:  van 09.00 tot 17.00 uur.  

De gemeente Velsen wil met deze aanpas-
singen inwoners stimuleren om grof afval 
te scheiden en naar het afvalbrengstati-
on van HVC te brengen. Thuis kunt u glas, 
papier, plastic, pak en blik, gft en restafval 
scheiden. Grof afval is de verzamelnaam 
voor al uw overige afval. Denk bijvoorbeeld 
aan een kapotte strijkplank, versleten 
vloerbedekking, oude smartphone, kapot-
te apparaten of meubilair. Door ook dit af-
val goed te scheiden en zelf weg te brengen, 

draagt u bij aan een beter milieu doordat 
grondsto� en kunnen worden hergebruikt.

Wat er met uw grof afval gebeurt
De producten en materialen die op het af-
valbrengstation worden gescheiden, wor-
den daarna zo veel mogelijk gerecycled tot 
nieuwe producten. Zo wordt bijvoorbeeld 
van een oude plastic tuinstoel weer een 
nieuwe plastic speelgoedauto gemaakt, 
wordt oud metaal verwerkt in een nieuwe 
fi ets en wordt een kapotte wasmachine ge-
recycled tot een nieuwe oven.

Kijk voor de adressen en openingstijden 
van de afvalbrengstations Velsen en Bever-
wijk in de HVC afval-app of op www.hvc-
groep.nl. 

Gemeente Velsen verruimt 
openingstijden afvalbrengstations
Meer tijd om uw grof afval 
weg te brengen! 

De gemeente Velsen vraagt iedereen om 
kandidaten voor te dragen voor de ti-
tel van Velsense Sportman, Sportvrouw, 
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),  Master 
(vanaf 40 jaar) en Gehandicapte Sporter 
van het jaar 2018.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens 
het Sportgala op vrijdag 8 maart 2019 in het 
Thalia Theater in IJmuiden. Bent u iemand 
die aan onderstaande voorwaarden voldoet 
of kent u iemand, of een team, dat aan on-
derstaande voorwaarden voldoet, geef deze 
sporter(s) dan vóór 21 januari 2019 op via de 
aanmeldknop op de website van www.sport-
galavelsen.nl of stuur een e-mail naar sport-
gala@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen haar 
sportkampioenen en worden andere spor-
ters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat 
kent, mag hem,  haar of een heel  team voor-
dragen. Er zijn zes categorieën: Sportman, 
Sportvrouw, Sportploeg, Talent, Master en 
Gehandicapte Sporter. De prestatie dient be-
haald te zijn in het kalenderjaar 2018 en de 
sport moet onderdeel zijn van een sportbond 
die aangesloten is bij het NOC*NSF. Een 
deskundige jury bepaalt wie de winnaars 
zijn. De prijsuitreiking vindt plaats in het 
Thalia Theater in IJmuiden en de presenta-
tie van het Sportgala is in handen van Franks 
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

 Wie kunnen genomineerd worden?
De individuele sporters die lid zijn van een 
Velsense vereniging; dat mag een niet-Velse-
naar zijn die lid is van een Velsense vereni-
ging of een Velsenaar die lid is van een niet-

Velsense vereniging.
Teamsporters die uit Velsen komen en lid 
zijn van een team dat niet uit Velsen komt 
worden individueel genomineerd.
Hele teams, als het een Velsens team is, in-
clusief alle niet-Velsense leden.

Aan welke criteria moet de nominatie 
voldoen?
a) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een

Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.

b) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europees kampioenschap.

c) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldkampioenschap.

d) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Wereldbekerkampioenschap.

e) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een
Europacupwedstrijd.

f ) Als je 1e, 2e of 3e bent geworden bij een 
wedstrijd van vergelijkbaar niveau als de 
punten onder b) tot en met e). 

g) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen van een o�  ciële sportbond.

h) Als je een individuele sportprijs hebt ge-
wonnen tijdens een internationaal toer-
nooi.

Aanmelden.
Nominaties moeten vóór 21 januari 2019 
worden doorgegeven via de aanmeldknop op 
de website van www.sportgalavelsen.nl  Ook  
kunt u de nominaties mailen naar sportga-
la@velsen.nl  Voor vragen kunt u ook bellen 
met Simon de Weers, afdeling Sportzaken 
gemeente Velsen: 06-28302505.(foto: ge-
meente Velsen)

Wie worden de Velsense 
sportkampioenen van 2018?

Elke donderdag en vrijdag is er Baby- en 
peuterzwemmen in zwembad De Heeren-
duinen. Er is nog ruimte in verschillende 
groepen.

Er is nog ruimte in verschillende groepen.
Neem een keer een proefl es en ervaar hoe 
leuk het is om samen met je kind te genieten 
in het warme water (32°C).

Baby- en peuterzwemmen

Donderdag Geboortejaar Vrijdag Geboortejaar
08.40 - 09.10 uur 2015 10.50 - 11.20 uur 2018
09.15 - 09.45 uur 2016 11.25 - 11.55 uur 2017
10.50 - 11.20 uur 2016 14.00 - 14.30 uur 2015
11.25 - 11.55 uur 2017 14.30 - 15.00 uur 2016
14.15 - 14.45 uur 2017 
14.45 - 15.15 uur 2018
15.15- 15.45 uur 2015 De gemeente Velsen werkt al enige tijd 

aan de verbetering van de buitendienst. 
Dat is nodig onder andere omdat de sa-
menleving 24/7 doorgaat en de behoef-
te van inwoners verandert. Burgemeester 
en wethouders hebben in hun collegepro-
gramma uitgesproken dat zij inwoners 
meer willen betrekken, onder andere bij 
de vraag hoe de gemeente de service kan 
verbeteren. De ontwikkeling van de Bui-
tendienst is zo’n vraag.

Op zaterdag 12 januari hebben inwoners, 
raadsleden en medewerkers van de buiten-
dienst met elkaar nagedacht over hoe de ge-
meente haar werk in de openbare ruimte in 
de toekomst zou moeten en kunnen doen. 
In de aanloop naar deze dag zijn veel ideeën 
en meningen van inwoners online en via ge-
sprekken verzameld. De gemeente gaat ver-
der met de uitwerkingen van deze dag. Een 
uitgebreid verslag en beelden van 12 januari 
staan op de website https://www.velsenop-
koers.nl/ideale-buitendienst/ 

Wat doet de buitendienst onder andere:
• Het onderhoud in het groen: parken,

plantsoenen, bomen, bermen, sloten om
begraafplaatsen en speelplekken;

• Het onderhoud van verkeersborden,
verkeerspalen, riolering, reinigen van de 
straat en reparatie van bestrating;

•  Werkzaamheden bij evenementen,
markten en kermissen, zoals het plaat-
sen van borden en afzetten van wegen;

• Het bestrijden van gladheid in de winter.

Slim melden
Eind 2018 speelde de gemeente Velsen al in 
op de ontwikkelingen in de samenleving door 
de introductie van de app ‘Slim melden’. Door 
het gebruik van deze app kunnen inwoners 
sneller en eenvoudiger meldingen doen van 
wat zij tegenkomen in de openbare ruimte. 
De gemeente Velsen kan dan sneller en be-
ter reageren op deze meldingen. Ook in dit 
traject zijn inwoners betrokken geweest om 
de gemeente Velsen van input en feedback te 
voorzien.

Inwoners werken mee aan verbetering
Buitendienst gemeente Velsen 
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 5 januari tot en met 11 ja-
nuari 2019 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Planciusstraat 9, plaatsen dakopbouw 
(07/01/2019) 901-2019  

P.J. Troelstraweg 1, kappen boom 
(10/01/2019) 1624-2019 
Bonekampstraat 18, gevelwijziging, con-
structieve wijziging (11-01-2018) 1680-
2019 
 

Santpoort-Noord
Overbildtweg 11, plaatsen erker (10-01-
2019) 1541-2019 
Broekbergenlaan 9, vergroten 2e verdieping 
(10-01-2019) 1667-2019

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét start-
punt voor al uw vragen over de gemeen-
te Velsen. Hier vindt u meer informatie 
over vergunningen, burgerzaken, buurt-
bemiddeling, bureau discriminatiezaken, 
ondernemersloket, openbare ruimte, so-
ciale zaken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook 
gewoon langskomen bij het Klant Contact 
Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is 

geopend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een afspraak maken met één 
van de vakspecialisten via 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 na-
tuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 

uur bellen met het Klant Contact Centrum 
voor een afspraak. 

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldin-
gen of klachten over discriminatie. Bij het 
Klant Contact Centrum van het gemeente-
huis is een formulier verkrijgbaar, waarop 
u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op www.bdkennemerland. 
nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Sportpas voor volwassenen
Zondag 27 januari zal Marianne Steijn, 
Wethouder Welzijn, Zorg en Volksge-
zondheid, de eerste exemplaren van de 
“Sportpas voor volwassenen” uitreiken 
aan de bezoekers van de Gezondheids-
beurs Velsen. Dit gebeurt in het Rabo-
bank IJmondstadion in Velsen-Zuid.

Het doel van deze brochure is om de inwo-
ners dichtbij huis op een snelle en gemak-
kelijke manier kennis te laten maken met 
sport- en beweegactiviteiten. Door deel te 
nemen aan de verschillende activiteiten 
kunnen inwoners ontdekken welke sport 
uiteindelijk het beste bij hen past. Veel 
sportverenigingen uit Velsen doen al mee. 
De brochure zal na de beurs ook te verkrij-
gen zijn bij verschillende buurthuizen, bi-
bliotheken, zwembad De Heerenduinen, 
sporthallen en praktijken voor fysiothera-
pie. Het is ook mogelijk om een boekje op 
te laten sturen door een mail te sturen naar 

sportloket@velsen.nl,  

Op naar een nóg vitaler Velsen!
(Foto gemeente Velsen )

Gescheiden of uit elkaar? Onze vrijwilligers
zetten jullie kind centraal bij de omgang. 

06 20502663   humanitas.nl/ijmond/bor

Je kind blijven
zien? Bel ons.

Meld uw vermoeden van 
een drugslaboratorium 
of hennepkwekerij
Op 19 december 2018 is door medewer-
kers van de Nationale Politie op het 
Lage Bos in IJmuiden een hennepkwe-
kerij aangetro� en.  De productie van en 
handel in drugs in Velsen worden niet 
getolereerd. Drugshandel en productie 
tasten de openbare orde en het woon- 
en lee� limaat ernstig aan.

Daarom heeft burgemeester Dales vandaag 
het pand waar de hennepkwekerij is aan-
getro� en voor twee maanden gesloten op 
grond van artikel 13b Opiumwet. Dat bete-
kent dat tot en met 14 maart 2019 niemand 
het pand mag betreden. 

“Ik vind het van groot belang dat we deze 
vorm van criminaliteit opsporen en aan-
pakken. Dat kunnen politie en gemeente 
niet alleen. We hebben daarbij de ogen en 
oren van onze inwoners hard nodig. Daar-
om roep ik alle inwoners van Velsen op  om 
bij de politie te melden als u signalen heeft 
dat in uw buurt drugs verhandeld worden of 
een hennepkwekerij of drugslaboratorium 
aanwezig zijn”, aldus burgemeester Frank 
Dales.  
Melden kan via de gewone nummers van de 
politie (0900-8844 of bij spoed 112), maar 
ook via Meld Misdaad Anoniem ( 0800-
7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl).

Enthousiaste mensen gezocht voor jonge gezinnen
Home-Start Velsen zoekt vrijwilligers die 
vanuit hun eigen ervaring steun in de op-
voeding kunnen bieden aan een gezin 
met jonge kinderen. Heb je een dagdeel 
per week tijd en lijkt je dit een boeiende 
uitdaging? Misschien is Home-Start vrij-
williger dan wat voor jou.

Home-Start biedt ondersteuning, prakti-
sche hulp en vriendschap aan ouders met 
jonge kinderen. Elk  gezin maakt wel eens 

een periode door waarin het niet makkelijk 
gaat en meestal lossen ouders deze proble-
men zelf op. Maar soms hebben gezinnen 
meer dan anders behoefte aan een luisterend 
oor of een helpende hand.  Dit zal vaker het 
geval zijn wanneer gezinnen minder kunnen 
terugvallen op een sociaal netwerk. Home-
Start ondersteunt deze gezinnen. Onze over-
tuiging is namelijk: wie jonge kinderen wil 
steunen, moet hun ouders steunen. De ge-
zinnen worden thuis bezocht door vrijwil-

ligers, die zelf ervaring hebben als ouder en 
met het opvoeden van kinderen. Vanuit ge-
lijkwaardigheid gaan ouders, samen met de 
vrijwilliger, actief op zoek naar oplossingen.
Als vrijwilliger van Home-Start ga je weke-
lijks naar ‘jouw’ gezin. Je wordt begeleid en 
ondersteund door de coördinator van Home-
Start. Voorafgaand doe je mee met de intro-
ductietraining en bereid je je voor op het ge-
ven van ondersteuning aan een gezin. Deze 
training bestaat uit 4 dagdelen en start  op 

vrijdagochtend 2 februari. Heb je interesse 
of vragen: neem gerust contact op met co-
ordinator Yasa Zeijlmans, 06- 33 95 6917 of 
kijk voor meer informatie op www.Home-
Start.nl
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Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten op grond van 
artikel 5:42, derde lid van de Algemene plaat-
selijke verordening onthe�  ng te verlenen 
aan: 
 
•  Deep BV in Amsterdam voor het rijden 

op het Noord- en Zuidstrand met 2 voer-
tuigen, kenteken VT-221-P (Quad Ka-
wasaki) en V-989-KX, in opdracht van 
RWS voor de periode 1 januari t/m 15 
juni 2019 en 1 september t/m 30 novem-
ber 2019.

•  Exploitatiemaatschappij Zuidpier BV 
in IJmuiden, voor  het berijden van het 
Cornelis Vreeswijkpad om de achterzij-

de van het strandpaviljoen Zuidpier te 
bereiken met 3 voertuigen,  waarvan 2 
met kenteken 3-VVN-95 (Dodge Ram) 
en 49-GGB-3 (Kia Sorento) en 1 blanco 
t.b.v. onderaannemers voor onderhouds-
werkzaamheden aan het paviljoen voor 
de periode 1 januari 2019 t/m 31 decem-
ber 2019

•  Paviljoen Beach Inn in IJmuiden, voor 
het berijden van het Zeewindenpad 
om Paviljoen Beach Inn te bereiken 
met voertuig, kenteken V-997-KK, tus-
sen 07.00 – 10 uur en 23.30 – 01.00 uur 
en met 1 ander voertuig tijdens regu-
liere tijden na- en voor zonsondergang 
en voor het rijden op het Zuidstrand te 

IJmuiden (zone 2) met 2 voertuigen, 
kenteken          66-VLB-8 en V-997-KK 
tussen 07.00 – 12.00 uur en 18.00 - 23.00 
uur  allen voor de periode van 1 januari 
2019 t/m 31 december 2019

          
•  Gemeente Velsen, voor het rijden op het 

Noord- en Zuidstrand met een voertuig 
voor het uitvoeren van werkzaamheden, 
sluiten van huwelijken e.d,. voor de peri-
ode van 1 januari 2019 t/m 31 december 
2019

•  Trampoline centrum Zandiego in 
IJmuiden, voor het berijden van het Cor-
nelis Vreeswijkpad om het Trampoline 
centrum te bereiken voor het laden en 

lossen; niet parkeren, met 3 voertuigen, 
waarvan 2 met kenteken HR-343-S en 
83-VNF-2 voor de periode van 1 januari 
2019 t/m 31 december 2019. 

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt, schrifte-
lijk (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 ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen  bij het 
college van burgemeester en wethouders van 
Velsen. 

Besluit

Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat na uitvoerig onderzoek is geble-
ken dat onderstaande personen niet meer 
woonachtig zijn, op het adres waar zij in de 
basisregistratie personen van de gemeen-
te Velsen staan ingeschreven.  Hun per-
soonslijst 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:
Abdol Hosseini Esfahani,F. geb. 17-08-1994
Krasowski,P.J. geb. 02-04-1995
Ali Abdiwali Ali geb. 06-11-1996

Krasowski,P.R. geb. 02-04-1995
Broek,K. geb. 17-12-1991
Krawczyk,J.F. geb. 15-09-1993
Cen,Z. geb. 28-02-1964
Kutlu,A.K. geb. 30-11-2000
Duij£ ,R.C. geb. 14-12-1983
Loots,J.H.  geb. 09-04-1999
Grieken van,P.G.M. geb. 09-12-1962
Mushtaq,A. geb. 04-08-1983
Hensbergen,J. geb. 30-12-1981
Oesterman,T.S. geb. 18-06-1986
HU,Y. geb. 09-12-1992
Ortega,S.A. geb. 16-10-1988
Ivanova,E. geb. 22-10-1970
Ribeiro Silva,J.O. geb. 04-02-1964

Jong de,C.D. geb. 24-06-1982
Růžiča,L. geb. 26-02-1988
Jong de,D. geb. 13-10-1976
Soğanci,R. geb. 04-04-1992
Intranuovo,S. geb. 05-12-1972
Spaa van der,J. geb. 18-04-1990
Józefowicz,W.J. geb. 26-04-1958
Strong,K.A. geb. 31-03-1970
Kałuża,S.K. geb. 24-10-1962
Wiewiórski,K. geb. 30-03-1969
Kossen,F.J. geb. 28-03-1973
Yu,D. geb. 10-10-1990

Voor informatie kunt u terecht bij de 
Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, 

tel. (0255) 567200.

Bezwaren
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burge-
meester en wethouders.

Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 Publicatie 
beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg ong. (Blekers-
duin), plaatsen vrijstaand transforma-
torstation (aanvulling op reeds eer-
der verleende vergunning 10458-2018) 
(09/01/2019) 1391-2019  
Anna van Saksenlaan 15, plaatsen opbouw 
op bestaande aanbouw, plaatsen zonnepa-
nelen, wijzigen gevels (09/01/2019) 1402-
2019  

Velserbroek
Liniepad 56, vervangen schuur (07/01/2019) 
1061-2019 
Floraronde 36, plaatsen dakkapel (achter-
gevel) (11-01-2019) 1771-2019  
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 

Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Raadhuisstraat 20, restaureren uurwerkin-
stallatie (08/01/2019) 17933-2018 (rijks-
monument)
Kennemermeer ong., plaatsen 2 tiny houses 
t.b.v. kantoorfunctie (14/01/2019) 17356-
2018    

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 -194, kappen 4 bomen 
(10/01/2019) 18730-2018

Velsen-Noord
Coymansstraat 12, afwijken bestemmings-
plan voor huisvesting arbeidsmigranten op 
eerste verdieping (kamergewijze verhuur) 
(07/01/2019) 18205-2018

Driehuis
Van den Vondellaan 34, plaatsen dakop-
bouw (09/01/2019) 14332-2018

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17
Velsen
Omloop van Zandvoort 2019, op 31 maart 
2019, tussen 11:00 tot 16:00 doorkomst ge-
meente Velsen (08/01/2019)
1149-2019

Cycle Tour Amsterdam, op 9 juni 2019, tus-
sen 10:30 en 15:00 uur doorkomst gemeente 
Velsen (11/01/2019) 1744-2019     

IJmuiden
Strand6Daagse 2019, op 24 juli 2019 van 
11:00 uur  t/m 25 juli 2019 11:00 uur, locatie: 
overnachting op het terrein van SVIJ sport-

park Zeewijk. (11/01/2019)  1722-2019      

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

IJmuiden
Oliebollenkraam, van 12 oktober t/m 31 de-
cember 2019 gedurende 7 dagen per week,
locatie: Lange Nieuwstraat hoek K. Zegel-
straat (09/01/2019) 1457-2019

Velserbroek
Oliebollenkraam, van 15 oktober t/m 31 de-
cember 2019 gedurende 7 dagen per week, 
locatie: Vestingplein (08/01/2019) 1170-
2019

Verkoop van etenswaren, broodjes en saté, 
op woensdag t/m zondag, locatie: Zadelma-
kerstraat (10/01/2019) 1582-2019

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van Burgemeester en wet-
houders 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 voor-
lopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

Het college van Burgemeester en wet-
houders van Velsen heeft omgevings-

vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Tussenbeeksweg 2, plaatsen dakopbouw 
(07/01/2019) 19733-2018
Jacob van Heemskerkstraat 39, plaatsen 
dakopbouw (10/01/2019) 17063-2018
Stephensonstraat 74, wijzigen naar wo-
ning-winkel (aanpassing oude vergunning) 
(10/01/2019) 15686-2018
Wijk aan Zeeërweg 194, 194 ZW en 194 
RD, wijzigen entree en trappenhuis 
(11/01/2019) 19344-2018
Lijsterlaan 17, plaatsen uitbouw op 1e ver-
dieping (11/01/2019) 15221-2018  

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 8, constructieve door-
braak (11/01/2019) 22033-2018

Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 30 bomen 
(10/01/2019) 19293-2018 (Rijksmonu-
ment)

Driehuis
Driehuizerkerkweg 50-78, versterken van 
galerijen (09/01/2019) 21539-2018

Velserbroek
De Zeiler 116, dichtzetten voorportaal 
(10/01/2019) 20561-2018
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Vaststellen vrijstellingsbesluiten Regionale Havenverordening 
NZKG 2012 en Havenreglement 2012

Op 20 december 2016 heeft het college vrijstellingsbeslui-
ten verleend, voor het verrichten van werkzaamheden bag-
gervaartuigen, het bunkeren van kotters, het verrichten van 
werkzaamheden aan vriestrawlers en verrichten van werk-
zaamheden aan vissersschepen voor Noordzee- en kustvis-
serij. Deze vrijstellingsbesluiten zijn geldig tot 31 december 

2018. In samenspraak met het Centraal Nautisch Beheer 
(CNB) is besloten deze vrijstellingen opnieuw vast te stel-
len. Het voordeel van de vrijstellingsbesluiten is een admi-
nistratieve lastenvermindering. Voor de scheepvaartsector 
betekent dit dat de werkzaamheden aan baggervaartuigen 
en aan grote vissersschepen maximaal vier weken mogen 

duren in plaats van drie dagen. Bovendekse werkzaamhe-
den worden vrijgesteld van de meldplicht en bij het bunke-
ren hoeft de bunkerchecklist niet volledig ingevuld te wor-
den. Deze vrijstellingen zijn vastgesteld tot 31 december 
2020.

Melden kappen Wijkeroogpark/Volkstuinencomplex in Velsen-Noord
Aan het Wijkeroogpark / Volkstuinencomplex in Velsen-Noord worden bomen gekapt. 
Het gaat om veertien Essen, zeven Iepen en twee Meiddoorns. 

Deze bomen worden te groot en staan te dicht op de volkstuinen en huisjes. 

Verkeersbesluit intrekking IGPP J. Bijhouwerstraat
Nummer besluit : 192134
Datum besluit : 7-1-2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;
gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerste-
kens 1990 (RVV 1990), artikel 18 lid 1 sub d van de Wegen-
verkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari 2012;
Overwegende dat:

-de gemeente conform besluit 192134 een aanvraag voor het 
instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats
heeft toegekend;
-deze toekenning dient te worden ingetrokken op grond van 
een bezwaarprocedure;
-gelet op artikel 24 van het BABW overleg met de politie
heeft plaatsgevonden over het onderstaande besluit.
Besluiten:

-een als individuele gehandicaptenparkeerplaats  inge-
richte parkeerplek aan de J. Bijhouwersstraat te VELSER-
BROEK ter hoogte van huisnummer 40 , vrij te geven voor
openbaar parkeren, door middel van het verwijderen van
het bord E6 zoals bedoeld in bijlage I van het reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met voer-
tuigkenteken.

07 17 februari 2019




