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Twee Sociaal Wijkteams
erbij in gemeente Velsen
Deze maand komen er twee Sociaal Wijkteams bij in Velsen. Er
komt een Sociaal Wijkteam voor
Velsen-Noord & Velserbroek en
een Sociaal Wijkteam voor Driehuis,
Velsen-Zuid,
SantpoortNoord, Santpoort-Zuid en Spaarndammerpolder. U kunt daar terecht voor een steuntje in de rug
als het gaat om zaken als opvoeding, eenzaamheid, schulden, verslaving of de zorg voor een ander.

Deze teams zijn deskundig op het gebied van zorg, maatschappelijk werk,
welzijnswerk en wijkverpleging. Zij
zijn dichtbij, komen langs, denken
mee en helpen zoeken naar een oplossing. Zij leggen contacten waar
dat nodig is. Ook met andere deskundigen, zodat u daarna weer zelf verder kan.

De teams die nu van start gaan, sluiten aan op de twee bestaande Sociaal
Wijkteams. Deze teams werken voor
Zee-en Duinwijk & IJmuiden-West
en voor IJmuiden-Noord & -Zuid.
Met de uitbreiding is er straks een
dekkend aanbod van Sociaal wijkteams in Velsen.
De Sociaal wijkteams zijn te bereiken via 088-8876970 en via contact@swtvelsen.nl. Ze zijn ook te bereiken via het algemene nummer van
de gemeente Velsen: 140255.

Start bouw Roos en Beek
Wethouder Vennik heeft de bouw
van het woonzorgcomplex aan de
Roos en Beeklaan in SantpoortNoord namens het college feestelijk ingeluid. Afgelopen donderdag 22 januari schroefde Vennik samen met een van de kopers
de eerste paal in de grond onder
aanwezigheid van vele kopers en
belangstellenden.

Groene omzoming
Tijdens de ontwikkeling kwam duidelijk naar voren dat het gebouw
een groene omzoming moet krijgen
van hoge kwaliteit. De locatie krijgt
dan ook een haag als omzoming en
op de gazons komen een groot aantal bomen met sierwaarde in bloei en
vorm. Ook langs de parkeergarage en
op de kopbebouwing aan de Roos en

Beeklaan is beplanting opgenomen
die in alle seizoenen aantrekkelijk
is. Aan de zijde van de J.T. Cremerlaan komen bij de aansluiting met
de aanliggende bosstrook berken. Zo
ontstaat samen met de straatbomen
die rondom aangeplant worden, een
groene representatieve omlijsting
van de locatie.
Verkoop
In 2014 is gestart met de verkoop
van de eerste 65 appartementen.
Hier was veel belangstelling voor.
Naar verwachting kunnen de eerste bewoners in het tweede kwartaal van 2016 hun appartement betrekken. De ontwikkelende partij zal
naar verwachting spoedig starten
met de verkoop van de tweede fase.
(foto: gemeente Velsen)

Vrijwilligers in Velsen
Vrijwilligerswerk is belangrijk
voor de samenleving. Bijna iedereen heeft ermee te maken. Af
en toe een klusje doen voor een
buurvrouw of meegaan met ‘een
dagje uit’ of helpen in een verzorgingshuis.

Vrijwilligers zijn nodig in alle soorten en maten. Net als de mensen
die er dankbaar gebruik van maken.
Vrijwilliger worden? Ja graag! Of
zou u willen, dat iemand af en toe

iets voor u doet? Meld u! Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vragen aandacht voor het vrijwillig zorgen voor elkaar en hebben huis aan huis folders verspreid.
Daarin staan belangrijke contactgegevens over bij welke organisaties u zich kan melden.
De folder is ook te vinden op diverse plekken in Velsen, zoals in de publiekshal van het gemeentehuis en
bij Stichting Welzijn Velsen.

Werkbezoek Nova College
Op dinsdag 2 januari 2015 bracht het college van burgemeester en wethouders een werkbezoek aan het Nova College in IJmuiden, waar leerlingen uit
het hele land een maritieme opleiding volgen. De aandacht van het college
richtte zich onder meer op de opleiding Allround Operationeel Technicus.
Op de foto ziet u de wethouders Baerveldt, Verkaik, Vennik, Te Beest en Bal
in een simulator. Daarin wordt de situatie op zee op levensechte wijze nagebootst. Zij werden ontvangen door Hans Snijders, voorzitter van het bestuur
van het Nova College (niet op de foto). ( foto: Reinder Weidijk)
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Calamiteitenbogen
Velsertunnel in gebruik
De zogeheten calamiteitenbogen op de knooppunten Beverwijk en Velsen zijn in gebruik
genomen. Deze nieuwe verbindingswegen maken het mogelijk
om via de Wijkertunnel om te rijden als de Velsertunnel door een
ongeluk of onderhoud gestremd
is. Tweerichtingsverkeer in één
tunnelbuis is dus niet meer mogelijk.

In de Velsertunnel was het gebruikelijk om bij afsluiting van één tunnelbuis verkeer in beide richtingen
door de andere buis te leiden. Vanaf 2015 is dit om veiligheidsredenen niet meer toegestaan. Daarom
heeft Rijkswaterstaat calamiteitenbogen aangelegd, zodat het verkeer richting het zuiden gemakkelijker via de Wijkertunnel kan rijden en niet via Heemskerk en Rottepolderplein hoeft om te rijden.
Voor verkeer naar het noorden verandert er niets: dat kan gebruik maken van de wel beschikbare tunnelbuis van de Velsertunnel.
Open of dicht
Weggebruikers kunnen al op de
Velsertraverse op elektronische
borden zien dat de route via de calamiteitenbogen in gebruik is. Rond

Voortgang Oud-IJmuiden
de bogen zelf geven verschillende
verkeersborden aan of het verkeer
over de verbindingswegen moet rijden. De maximumsnelheid op de
bogen is 50 kilometer per uur.
Renovatie Velsertunnel
De calamiteitenbogen zijn tijdens
de renovatie van de Velsertunnel
in 2016 permanent open. Het is één
van de maatregelen van Rijkswaterstaat om het verkeer te laten doorrijden als de tunnel negen maanden dichtgaat. Meer weten over de
renovatieplannen of de bereikbaarheidsaanpak? Kijk op www.rijkswaterstaat/velsertunnel.

Milieudienst wordt
Omgevingsdienst IJmond
Vanaf 1 februari 2015 gaat Milieudienst IJmond, gevestigd in Beverwijk, verder onder de naam
Omgevingsdienst IJmond.

De naamswijziging heeft te maken
met de verbreding van het takenpakket. Hield de milieudienst zich oorspronkelijk bezig met louter milieu,
in de loop der jaren is zij zich ook
gaan richten op bouw-, drank en horeca en brandveiligheidsregels. Milieudienst IJmond voert op dit moment taken uit voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Hol-

land. Naast de controle van bedrijven beschikt de dienst over milieuspecialisten op het gebied van asbest,
bodem, veiligheid, geluid en flora en
fauna en is zij de motor achter Route
du Soleil: de startplek wanneer u interesse heeft in zonnepanelen.
Met de naamsverandering verandert
ook het algemene e-mailadres. Dat is
voortaan: info@odijmond.nl. Meer
info: www.odijmond.nl. De overige
contactgegevens, zoals telefoonnummers en bezoekadres, blijven hetzelfde.

De gemeente Velsen, BPD en de
woningbouwcorporaties Woningbedrijf Velsen en Velison Wonen
werken samen aan de metamorfose van Oud-IJmuiden. Een bedrijventerrein transformeert hierdoor naar een dynamische buurt.
De woningmarkt trekt weer aan,
waardoor ook Oud-IJmuiden volop in beweging is

Er is een nieuwe situatieschets van
het Thaliaplein gemaakt. Het ontwerp voor het plein bestaat uit een
open gedeelte voor het Thaliatheater waar ruimte is voor een terras en
activiteiten zoals een markt. Aan de
westzijde is gekozen voor een meer
besloten karakter met een groene inrichting. Naast verlichting wordt het
plein ook voorzien van een elektravoorziening. Momenteel wordt gewerkt aan de definitieve uitwerking.
De gemeente heeft een explosieven-

onderzoek laten uitvoeren in Dok 12,
want Oud-IJmuiden maakte deel uit
van het spergebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is 100 ton puin
afgevoerd, maar gelukkig niets gevonden.
De woningen in Dok 3 zijn bijna
klaar, de oplevering is naar verwachting eind januari of februari. In Dok
10 bouwt de aannemer 27 appartementen en zal in februari starten met
de bouw van eengezinswoningen in
Dok 9. Er staan ook nog twee woningen te koop van de eerste fase in Dok
12. De verwachting is dat de woningen aan de noord- en zuidzijde van
Dok 9 en het tweede deel van Dok 12
nog dit jaar in de verkoop komen.
Meer weten? Kijk op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/projecten/oudijmuiden-1.htm of volg het project
op
www.facebook.com/oudijmuiden.

Antikraakbieb tijdelijk
gesloten wegens verhuizing
De AntiKraakBieb in VelsenNoord is vanwege verhuizing tijdelijk gesloten.

Deze unieke bibliotheek, waar ruilhandel, verbondenheid en uitwisseling van kennis en informatie voorop
staat, verhuist naar een nieuwe locatie! Na een paar succesvolle maanden op de huidige locatie gaat de AntiKraakBieb over naar een nieuw
pand aan de Schoonoortstraat 25
in Velsen-Noord. De verwachting is
dat de bieb in week 6 zal worden heropend op het nieuwe adres. Houd
voor de juiste datum bibliotheekvelsen.nl in de gaten.
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Draag kandidaten voor!

Wie worden de Velsense
sportkampioenen 2014?
Wie kunnen genomineerd worden?
• De individuele sporters die lid
zijn van een Velsense vereniging; dat mag een niet-Velsenaar zijn die lid is van een Velsense vereniging 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; de sporter
wordt dan individueel genomineerd.
• Hele teams, als het een Velsens
team is, inclusief alle niet-Velsense leden.

De gemeente Velsen vraagt iedereen om kandidaten voor te
dragen voor de titel van Velsense Sportman, Sportvrouw,
Sportploeg, Talent (tot 18 jaar),
Master (vanaf 40 jaar) en Trainer / Coach van het jaar 2014.
De winnaars worden bekendgemaakt op het Sportgala op vrijdag 10 april in het Thalia Theater.

Bent u of kent u iemand die - of
een team - aan onderstaande
voorwaarden voldoet? Neem dan
vóór 21 februari 2015 contact op
met Simon de Weers van afdeling Sportzaken van de gemeente
Velsen via 06-28302505 of e-mail
sweers@velsen.nl
Elk jaar kiest de gemeente Velsen
haar sportkampioenen en worden andere sporters in het zonnetje gezet. Wie een kandidaat kent,
mag hem of haar of een heel team
voordragen.
Er zijn zes categorieën: sportman, sportvrouw, sportploeg, talent, master en trainer / coach.
Een deskundige jury bepaalt wie
de winnaars zijn. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 10
april a.s. in het Thalia Theater in
IJmuiden. De presentatie van het
Sportgala is in handen van Frank
Snoeks, sportverslaggever bij Studio Sport.

Aan welke criteria moet de nominatie voldoen?
a) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Nederlands kampioenschap van een
toernooi of wedstrijdenreeks.
b) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europees
kampioenschap.
c) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldkampioenschap.
d)Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Wereldbekerwedstrijd.
e) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een Europacupwedstrijd.
f ) Als je eerste, tweede of derde
bent geworden bij een wedstrijd
van vergelijkbaar niveau als de
punten onder b) tot en met e).
g) Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen van een officiële
sportbond.
h)Als je een individuele sportprijs
hebt gewonnen tijdens een internationaal toernooi.
Nominaties moeten vóór 21 februari 2015 worden doorgegeven aan
Simon de Weers, afdeling Sportzaken gemeente Velsen, Postbus
465, 1970 AL in IJmuiden. Of via
telefoonnummer 06-28302505 of
e-mail sweers@velsen.nl. Zie ook
www.sportgalavelsen.nl
Partners Sportgala Velsen: Rabobank, BBN Adviseurs, Nijha en Sika. (foto: Reinder Weidijk)

Sika en Velsen zijn partners
Op donderdag 22 januari 2015 ondertekenden de gemeente Velsen
een overeenkomst van partnerschap met Sika Nederland. Dit bedrijf heeft de vloer in de sporthal
Zeewijk (De Ring) gerealiseerd en
gaat op meer vlakken met Velsen
samenwerken.

Sika gaat vanaf 2015 drie jaar lang
het jaarlijkse Sportgala van Velsen
ondersteunen. De naam van het be-

drijf wordt ook gekoppeld aan de
prijs voor de sportvrouw en sportman van het jaar. De duurzame relatie tussen Sika en Velsen is nu bekrachtigd in een overeenkomst van
partnerschap.
Op de foto de heren P. Nieuwpoort
en Wiljan Mossing Holsteyn van Sika, en in het midden de heer F. van
Geldorp, gemeente Velsen. (foto: gemeente Velsen)

Meldpunt Veilig Thuis
Het Steunpunt Huiselijk Geweld
(SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)
werken sinds 1 januari samen .
De naam van het gecombineerde meldpunt is ‘Veilig Thuis’.
Dat is 24 uur per dag, 7 dagen in
de week bereikbaar via het gratis nummer 0800-2000.

Veilig Thuis is het meldpunt voor
alle vormen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Veilig
Thuis: voor iedereen, kinderen,
volwassenen, ouderen, slachtoffer en pleger, die hulp nodig heeft
omdat ze niet in harmonie met elkaar samen leven. Je hoeft er niet
in te berusten, je kunt iets ondernemen met steun van Veilig Thuis.
Veilig Thuis biedt de helpende
hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging.
Veilig Thuis biedt perspectief op
een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of
zonder elkaar.
Je kunt het centrale meldpunt gratis bellen voor advies of hulp. Na
het inspreken van de gemeente/
woonplaats word je direct door-

verbonden met Veilig Thuis in je
eigen regio. Je krijgt een medewerker aan de lijn, die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker zet
je verhaal op een rij, beantwoordt
vragen en geeft advies. Ook kijkt de
medewerker samen met jou of er
professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is.
Als je twijfelt, bel dan anoniem
voor advies. Want anders gebeurt
er niets en gaat het geweld gewoon
door. Je kunt ook kijken op de website www.vooreenveiligthuis.nl.
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Voorverkoop fase 5a
Stadspark start binnenkort
Binnenkort start de voorverkoop
van de woningen uit fase 5a van
het Stadspark in IJmuiden. Het
gaat om 24 eengezinswoningen
van diverse types.

De woningen liggen in het groene en glooiende Stadspark. Dichtbij alle voorzieningen zoals winkels, scholen, zorgvoorzieningen en
sportscholen, als ook op steenworp

afstand van het strand en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De woonoppervlaktes variëren van
110 tot 120 m2 . Elke woning heeft
drie slaapkamers met de mogelijkheid tot het realiseren van extra kamers op de tweede verdieping. Interesse ? Meld u aan via www.stadspark-ijmuiden.nl. U wordt dan op
de hoogte gehouden van alle nieuwe
ontwikkelingen!

Ichthus-leerlingen
denken mee over afval
Ruim honderd brugklasleerlingen van het Ichthus Lyceum
in Driehuis hebben, als kennismaking met de doorstroomrichting Technasium, afgelopen maanden gedacht over afvalscheiding bij hoogbouwwoningen. De zogeheten knopjesmachine van Mink Weel, Maudy
Weber, Danae Schneider en Larissa Bottelier werd uiteindelijk
verkozen tot de meest innovatieve oplossing.

Huishoudelijk afval bevat nog
veel waardevolle materialen die
geschikt zijn voor hergebruik of
recycling. De gemeente Velsen
en afvalinzamelaar HVC vroegen daarom de leerlingen van het
Technasium mee te denken.
De leerlingen kregen vooraf een
rondleiding bij HVC en een presentatie over scheiding van huishoudelijk afval. Vervolgens gingen
ze in groepjes een aantal weken
aan de slag om flatbewoners te stimuleren hun afval beter te scheiden, zodat zo weinig mogelijk restafval overblijft. Waarom specifiek
flatbewoners? Deze huishoudens
beschikken over minder inpandige ruimte en hebben ook geen

aparte container voor groente en
fruit.
Knopjesmachine
De kinderen hielden enquêtes bij
de flatbewoners, brachten de problemen in kaart en bedachten creatieve oplossingen. Twee teams
van vier leerlingen drongen door
tot de finale en mochten hun ideeen presenteren aan de jury met
daarin wethouder Floor Bal en
Dion van Steensel (directeur bij
HVC). De eindproducten zijn beoordeeld op bruikbaarheid, originaliteit en aanpak. Het team van
Mink, Maudy, Danae en Larissa
ontwierp een ‘Knopjesmachine’
die op elke flatverdieping het afval
van bewoners keurig sorteert. De
tijd zal uitwijzen of deze ontwerpers in de dop hun idee in de toekomst toegepast zien.
Op de foto van links naar rechts:
Arnoud Kik (HVC), Larissa Bottelier, Maudy Weber, Danae Schneider, Dion van Steensel (HVC) en
Mink Weel, Floor Bal (wethouder gemeente Velsen) en de winnaars van de tweede prijs: Anna
Vernooij, Sophie Bosch, Evy Borghardt, Myrrith Molenaar. (foto:
Reinder Weidijk)

Gezelligste winkels 2015
Pasta Casa in de Hoofdstraat
Santpoort-Noord en Mara Home
aan Plein 45 in IJmuiden zijn gekozen tot de gezelligste winkels
van Velsen in 2015. Dat werd afgelopen dinsdag gevierd in cafébrasserie De Wildeman in Santpoort-Noord.

Arjen Verkaik, wethouder Economische zaken, feliciteerde de winnaars. Ook ging hij met de genomineerden in gesprek over de vraag:
hoe houden we de detailhandel gezellig en hoe maken we deze toe-

komstbestendig? Daarbij gaf HansHugo Smit, expert op het gebied van
winkelgebiedsontwikkeling,
een
toelichting op de belangrijkste actuele winkelontwikkelingen.
De winnende winkels van iedere
gemeente mogen door naar de finaleronde, die plaats vindt van 5 februari tot en met 23 februari 2015.
In de finaleronde wordt gestreden
om de provinciale titel en de landelijke titel van de Gezelligste Winkel
van Nederland. (foto: Reinder Weidijk)
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt voor
al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier
vindt u meer informatie over vergunningen,
burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, 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 bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

mee te maken hebben, kunt u een afspraak maken
met één van de vakspecialisten via 14 0255.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland.nl.

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 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen besloten om
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. De bekendmakingen worden ook gepubliceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact
Centrum van het stadhuis kunt u een formulier
krijgen waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 17
januari 2015 tot en met 23 januari 2015 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
Kromhoutstraat 54 0023, legaliseren tussenverdieping ((21/01/2015)
1062-2015
;
Kruitenstraat 7 en 19, verbouwen
kantoorruimte tot shortstay hotelkamers en wijzigen kozijnen
(23/01/2015) 1108-2015;

Griftstraat 12, plaatsen dakopbouw
(23/01/2015) 1105-2015;
Griftstraat 10, plaatsen dakopbouw
(23/01/2015) 1121-2015.

Velserbroek
Linie 17, slopen steiger en plaatsen
nieuwe steiger (21/01/2015) 10662015.

Driehuis
Wolff en Dekenlaan 25, kappen
boom (20/01/2015) 1047-2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef ong., kappen 6
bomen (19/01/2015) 836-2015.
Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Santpoort-Zuid
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.

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:
IJmuiden
3e Rijksbinnenhaven, plaatsen van
vier meerpalen inclusief loopbrug
en trap (04/11/2014) w14.000539.
Santpoort-Noord
Bloemendaalsestraatweg
28a,
oprichten garage (26/11/2014)
w14.000591.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van

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 NoordHolland, 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.

bord
(reclame)(27/01/2015)
w14.000630;
Nachtegaallaan 15, plaatsen dakopbouw (27/01/2015) w14.000641.
Driehuis
Geen mededelingen.

Velsen-Noord
Banjaertstraat 1, dichtmetselen garagedeur (23/01/2015) w14.000613.
Velserbroek
Geen mededelingen.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van Burgemeester en
wethouders van Velsen heeft een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 6, kappen twee bomen (23/01/2015)
w14.000635;
Bloemendaalsestraatweg
152a,
wijzigen voorgevel bovenwoning
(27/01/2015) w14.000551.

IJmuiden
Planetenweg ong., plaatsen bouw-

Velsen-Zuid
Rijksweg 136,

plaatsen

(27/01/2015) w14.000622.

beeld

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen hebben voor onderstaand
project een omgevingsvergunning verleend. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 2 februari 2015 gedurende zes weken ter
inzage bij de afdeling Publiekszaken, gemeente Velsen, Dudokplein
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Besluiten (vervolg)
1 te IJmuiden. Tevens is het besluit
in te zien op www.velsen.nl via het
menu: direct naar/ meer nieuws/
besluiten en vergunningen en via
www.ruimtelijkeplannen.nl
onder NL.IMRO.0453.OM0023ZEEWIJKPLEI1-R001. Belanghebbenden die een zienswijze hebben inge-

diend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij daartoe
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen tegen dit besluit binnen een termijn van 6 weken met
ingang van de dag na die waarop dit
besluit ter inzage is gelegd een ge-

motiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter van de rechtbank
Haarlem verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen indien onver-

wijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist. Voorwaarde
is wel dat ook beroep is ingesteld.
Het betreft:
IJmuiden
Zeewijkplein 121 9000, vervangen
van een geldkiosk (w13.000514)

Van een papieren naar een digitaal aanslagbiljet
Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van internetbankieren om facturen, aanslagen en waardedocumenten digitaal aan te leveren.

De gemeente Velsen biedt haar inwo-

ners de mogelijkheid om de gemeentelijke belastingaanslag digitaal te
ontvangen. De betalingswijze is het
zelfde als via een “papieren”aanslag
en is vermeld op de achterzijde van
het aanslagbiljet. Uw digitale aanslag wordt 7 jaar bewaard binnen uw

internetbankieren.
Op het aanslagbiljet kan het volgende zijn opgenomen: uw WOZ-beschikking, uw aanslag onroerende
zaakbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing en hondenbelasting.

Wilt u uw gemeentelijke aanslag
in het vervolg digitaal ontvangen,
meldt u zich dan aan via www.velsen.aanmeldenvoorfinbox.nl vóór 5
februari 2015.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders
hebben besloten een individuele
gehandicaptenparkeerplaats aan
te leggen voor het volgende perceel.

Van Rijswijkstraat 58, 1951 XJ VEL-

SEN-NOORD
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.

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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