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Op Hemelvaartsdag (donderdag 10 
mei) haalt HVC geen afval op. Ook de 
afvalbrengstations zijn gesloten.

Als uw afval normaal gesproken op 10 mei 

wordt opgehaald, gebeurt dat nu op een 
andere dag. Kijk op de digitale afvalkalen-
der via www.hvcgroep.nl of de vernieuwde 
HVC app wanneer dit is.

Gewijzigde afvalinzameling

Donderdag 26 april reikte burgemeester 
Frank Dales in het gemeentehuis van Vel-
sen dertien Koninklijke Onderscheidingen 
uit. Sommigen werden met een smoesje 
naar het gemeentehuis van Velsen gelokt.

Onder grote belangstelling van familie en 
vrienden en in aanwezigheid van leden van 
het college van burgemeester en wethou-
ders werden dertien Velsenaren benoemd tot 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op de foto 
staan op de bovenste rij, naast burgemeester 
Dales, van links naar rechts: Jan Hinloopen, 
Gert Jan van der Hulst, Henri van der Heij-
den, Wim de Baar, Bert van Dam. Op de on-
derste rij van links naar rechts: Mieke van 
der Salm, Shao-lin Hu, Teun Zondag, Egbert 
Wilmink, Carla van Dam-Steenbergen, Ineke 
de Jong-Huizinga, Marjoke de Koning-Wil-
jouw, Aad de Koning. (foto: Reinder Weidijk)

De gemeente Velsen werkt aan een nieuw 
Lokaal Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) 
voor de periode 2018-2030. Hiervoor 
is eerst aan de inwoners van Velsen ge-
vraagd wat hun ideeën zijn op het gebied 
van verkeer, parkeren en mobiliteit.

In totaal zijn er meer dan 900 reacties bin-
nengekomen. Hierbij zijn de Kennemerlaan, 
Hagelingerweg, de Lange Nieuwstraat en de 
Driehuizerkerkweg het meest genoemd. Zo 
geeft bijvoorbeeld het parkeren van auto’s 
langs de Kennemerlaan in combinatie met 
de drukte van fi ets- en autoverkeer een on-
veilig gevoel.  De Lange Nieuwstraat wordt 
de inrichting onoverzichtelijk gevonden. 
Naast problemen rond verkeersveiligheid 
ervaren bewoners ook problemen rond par-
keren. Te weinig parkeerplaatsen op bepaal-
de plekken en het parkeergedrag.

De reacties zijn eind vorig jaar opgehaald tij-
dens verschillende inloopavonden in de ge-
meente en via een fl itspeiling op Facebook. 
Ook zijn meldingen uit het klachtensysteem 

van de gemeente meegenomen als reacties. 
Alle reacties zijn geanalyseerd en worden 
verwerkt in het eerste concept- LVVP waar 
op dit moment aan gewerkt wordt. Naar ver-
wachting zal dit conceptplan vlak na het 
zomerreces in de gemeenteraad besproken 
worden. Ook volgt er nog een inspraakpro-
cedure.  (foto: gemeente Velsen)

Voortgang van het Lokaal 
Verkeers- en Vervoerplan

Ondergrondse containers voor restafval 
bij hoogbouw in Santpoort-Noord, Sant-
poort-Zuid en Driehuis worden binnen-
kort afgesloten. Vanaf 15 mei 2018 zijn 
deze alleen nog maar open te krijgen met 
een afvalpas van huishoudens in deze 
dorpen die niet beschikken over een rol-
container. Deze afvalpas is dezelfde als 
die wordt gebruikt voor het afvalbreng-
station.

Meer informatie over het afsluiten van de 
containers, het gebruik van de afvalpas of 
het aanvragen van een nieuwe afvalpas, 
vindt u op www.velsen.nl/meer-waarde-
uit-afval. Als u vragen heeft, stuurt u dan 
een  mail aan afval@velsen.nl. De bestaande 
containers voor restafval in Velsen-Noord 
en Velserbroek worden naar verwachting 
tweede helft van juni afgesloten. IJmuiden 
volgt in oktober.

In Santpoort en Driehuis
Ondergrondse containers 
voor restafval alleen 
toegankelijk met afvalpas

Het gemeentebestuur Velsen en het Comité 4 en 5 mei Velsen roepen iedereen op 
om deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van 4 mei en vanaf 18.00 uur 
tot zonsondergang de vlag halfstok uit te hangen als een eerbetoon aan hen, die 
hun leven gaven voor onze vrijheid.

11.00 uur Kranslegging Begraafplaats Duinhof in IJmuiden-Oost. Burgemeester 
Dales legt samen met wethouder Baerveldt en het Comité 4 en 5 mei 
Velsen een krans bij het herdenkingsmonument en een bloemstuk bij 
het Indië-monument

17.45 uur Ontvangst in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Plein 1945

18.00 uur Herdenking in het gemeentehuis met toespraken en muzikale inter-
mezzo’s

18.40 uur Kranslegging Monument Plein 1945.  Bloemen en kransen kunnen tus-
sen 16.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis worden afgegeven

19.00 uur Herdenkingstocht vanaf  Plein 1945 naar Begraafplaats Westerveld in 
Driehuis

19.30 uur Aankomst van de herdenkingstocht op begraafplaats Westerveld

19.35 uur Muzikale bijdrage door muziekvereniging Soli en het zangkoor Voices 

20.00 uur Twee minuten stilte, aangekondigd door de Taptoe

20.02 uur Zang; alle aanwezigen zingen het eerste en zesde couplet van het  
‘Wilhelmus’

20.05 uur Toespraak burgemeester Dales. Vervolgens kranslegging en aanvang 
defi lé langs het Herdenkingsmonument, gelegenheid tot individuele 
bloemlegging.

20.20 uur Einde programma

Dodenherdenking 4 mei 2018

In de komende periode is het gemeentehuis gesloten op:

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
Vrijdag 11 mei   verplichte vrije dag

Gewijzigde openingstijden

In verband met de feestdagen is er geen 
avondopenstelling op donderdag 10 mei 
(Hemelvaartsdag). In plaats daarvan 
kunt u terecht op dinsdag 8 mei. U kunt 
op deze avond terecht tussen 18.00 uur 

en 20.00 uur. Burgerzaken werkt uitslui-
tend op afspraak. U kunt voor genoemde 
avondopenstelling alleen telefonisch een 
afspraak maken. Het telefoonnummer is 
140255 of 0255-567200.

Gewijzigde avondopenstelling

Lintjesregen in Velsen
Dertien Velsenaren 
Koninklijk onderscheiden
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    Recreatiebad   Wedstrijdbad
Donderdag 3 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Vrijdag 4 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Zaterdag  5 mei  10.30-16.00 uur   12.00 15.00 uur
Zondag 6 mei   09.00-12.00 uur( gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
    12.00-16.00 uur   12.00-16.00 uur 
Maandag 7 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Dinsdag 8 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Woensdag 9 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Donderdag 10 mei 09.00-16.00 uur   09.00-15.00 uur
Vrijdag 11 mei  10.00-16.30 uur   10.00-15.30 uur
Zaterdag 12 mei  10.30-16.00 uur   12.00 15.00 uur
Zondag 13 mei  09.00-12.00 uur (gezinnen) 09.00-12.00 uur (gezinnen)
    12.00-16.00 uur   12.00-16.00 uur

Het banen zwemmen op maandag van 13.00 tot 15.00 uur vervalt. Alle aquasporten en het 
baby-peuterzwemmen komen te vervallen. Vanaf 17.00 uur gelden de reguliere openings-
tijden voor het wedstrijd- en recreatiebad. De particuliere zwemlessen gaan door tijdens 
de vakantie. Van 30 april t/m 13 mei ligt in het wedstrijdbad de Clownvis-hindernisbaan! 
(foto: aangeleverd)

Op zondag 6 mei organiseert het nieuwe 
kust- & innovatiecentrum BRAK! IJmui-
den zijn eerste activiteit voor publiek. 
Van 10.00-17.00 uur is jong en oud van 
harte welkom in IJmuiden aan Zee bij het 
paviljoen Nova Zembla naast de klimto-
ren aan het Kennemermeer. Op deze dag 
geven de partners van BRAK! een voor-
proefje van de programma’s die dit nieu-
we centrum in 2018 en 2019 gaat orga-
niseren.

Informatie en deelname
In de infopagina van vorige week hebben 
we een greep uit het spannende program-
ma laten zien. Het volledige programma 
vindt u op www.brak.ijmuiden.nl. Daar 
leest u ook hoe u zich kunt aanmelden. Dat 
is nodig in verband met de beperkte ruimte 
voor de lezing en de rondleidingen. Deel-
name aan de activiteiten is gratis. (foto: 
BRAK! IJmuiden)

Ga mee op klimaatavontuur 
met BRAK! IJmuiden

Zwembad de Heerenduinen
Openingstijden in meivakantie

De gemeente Velsen wil  het goede 
voorbeeld geven als het gaat om het te-
rugdringen van de hoeveelheid CO2 die 
in de atmosfeer komt.  Een van de maat-
regelen is de aanleg van groene daken.

Op de groene daken groeien planten. Je 
ziet dus een groene dakbedekking in plaats 
van dakpannen of bitumen, bijvoorbeeld  
op het gemeentehuis (plat dak tussen de 
twee gebouwen in), op de Origonschool in 
Zee & Duinwijk en op ’t Gymhuys in Sant-
poort-Zuid.  

De gemeente heeft een klimaatatlas waar-
in de gevolgen staan van klimaatwijziging. 

In de atlas is een kansenkaart opgenomen 
voor de aanleg van groene daken. Komen-
de maanden wordt de atlas uitgebreid, 
waarbij je een groen dak “aan” of “uit” kunt 
zetten, waarna je het e� ect wordt getoond. 
Kijk voor de klimaatatlas voor Velsen op 
velsen.klimaatatlas.net/

Om CO2-uitstoot tegen te gaan, rijdt ook 
een groot deel van het gemeentelijke wa-
genpark elektrisch en stimuleren we de 
aanleg van geveltuinen en zonnepanelen. 
Op 9 gemeentelijke gebouwen  zijn 1218 
zonnepanelen aangelegd, waaronder op 
het gemeentehuis. (foto: Ronald van Hek 
Architect)

Wist u dat….
de gemeente groene daken heeft?

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-
Holland gaan in overleg met de minis-
teries van Onderwijs, Cultuur en We-
tenschap (OCW) en Infrastructuur en 
Waterstaat (IenW) een landschapsplan 
maken om de verbinding tussen de A8 en 
de A9 zo goed mogelijk in te passen in 
het werelderfgoed de Stelling van Am-
sterdam. Bij een inpassing wil de provin-
cie de waarde van het UNESCO-werel-
derfgoed de Stelling van Amsterdam zo 
goed mogelijk behouden en op verschil-
lende plekken herstellen.

Verbeteren landschap
In dit landschapsplan worden de eerdere 
richtinggevende aanbevelingen over herstel 
en inpassing van een verbinding van het ad-
viesorgaan van UNESCO, ICOMOS, mee-
genomen. ICOMOS sprak zich in november 
2017 uit over de e� ecten van een wegverbin-
ding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam. 

Om het landschapsplan te kunnen opstel-
len, moeten Gedeputeerde Staten (GS) deze 
zomer over een voorkeursalternatief voor 
de verbindingsweg besluiten. 

Plan om landschap te ver-
beteren bij verbinding A8-A9

Begin deze maand is de fi etskaart ‘Me-
tropoolregio Amsterdam op de fi ets’ 
uitgebracht, een initiatief van de Ver-
voerregio Amsterdam en de Fietsers-
bond Amsterdam.

De kaart bevat alle fi etsknooppunten-
routes en alle fi etspaden binnen de me-
tropoolregio. Ze helpt bij het vinden van 
aantrekkelijke fi etsroutes, inclusief be-
langrijke informatie voor fi etsers, zoals 
pontverbindingen, bewaakte fi etsenstal-
lingen en toeristische informatie. De kaart 
is inmiddels verkrijgbaar in de boekhan-
del en wordt ook verkocht via de VVV’s 
binnen de MRA.

Speciale dank gaat uit naar CitoPlan en 
uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Win-
kelprijs € 6,75. ISBN 978-90-5881-993-2. 

Nieuwe fi etskaart
Metropoolregio op de fi ets

Metropoolregio
Amsterdam
op de fiets

l fietsknooppunten
l LF-routes
l OV-fiets 

l aanbevolen routes
l fietsenstallingen
l pontverbindingen 

Buijten & Schipperheijn Recreatief
Amsterdam

aa oo -1   1 0 -01-18   16:07

1e editie 
schaal 1 : 50.000

uitgegeven door

Regiokaart def.indd   1 20-02-18   16:37



Infopagina

3 mei 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen

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 meldingen 
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw 
melding of klacht kunt noteren. Graag deze 
vervolgens versturen naar: Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester 
en wethouders van Velsen besloten om van-
af 1 januari 2014 alle vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in het elek-
tronisch gemeenteblad. Daarnaast wordt er 
ook gepubliceerd op de Infopagina van de ge-
meente in de huis-aan-huisbladen de Jutter 
en de Hofgeest. Het elektronisch gemeente-
blad is te vinden op www.velsen.nl. Informa-
tie over de gemeenteraad van Velsen en de 
vergaderingen van het Raadsplein is te vin-
den op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Het Wijkplatform IJmuiden Noord orga-
niseert op donderdagavond 17 mei een 
zogenoemde voetstappenactie. Bewo-
ners kunnen zich aanmelden bij de voor-
zitter van het wijkplatform en gaan dan 
die avond vanaf 19 uur door de buurt 
wandelen onder leiding van de wijk-
agent. De wijkagent wijst de deelnemers 
op inbraakgevoelige situaties.

Wat is een voetstapactie?
Bij een voetstapactie lopen we met de wijk-
agent en geïnteresseerde bewoners door 
straten, poorten en stegen om situaties op 
te zoeken, die inbrekers uitnodigen om bin-
nen te komen. Zien we een inbraakgevoeli-
ge situatie dan zal onze wijkagent aanbellen 
en de bewoners wijzen op het gevaar. Zijn 
de bewoners niet thuis dan krijgen zij een 
papieren voetstap in de brievenbus met de 

tekst: “Dit had de voetstap van een inbre-
ker kunnen zijn” en daarbij tevens anti-in-
braaktips.

Waarom deze actie?
Een voetstapactie is bedoeld om mensen 
alert te maken op inbraakgevoelige situa-
ties. Vaak denken we dat we overal aan ge-
dacht hebben, maar inbrekers zijn slim en 
denken anders. Door mee te lopen en de di-
verse situaties te zien word je wijzer en kun 
je je eigen huis, tuin en schuur beter wape-
nen tegen inbrekers.

Wie organiseert dit?
Deze avond wordt georganiseerd door wijk-
platform IJmuiden-Noord in samenwer-
king met de gemeente, de politie, Woning-
bedrijf Velsen en Velison Wonen. (foto: 
Pixabay)

Voetstapactie IJmuiden-Noord op donderdagavond 17 mei

Besluitenlijst gemeenteraadsvergadering 26 april 2018
De gemeenteraad van Velsen heeft in de 
raadsvergadering van 26 april 2018 de 
volgende raadsbesluiten genomen.

Zienswijze op stukken aandeelhouders 
vergadering HVC
De gemeente Velsen is via het Afvalschap 
IJmond Zaanstreek (AIJZ) medeaandeel-
houder in afvalverwerker HVC. Op 14 de-
cember 2017 is er tijdens een Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders bij HVC 
o.a. een besluit genomen over de Raad van
Commissarissen, uitbreiding van kerntaken 
en de uitbreiding van warmtelevering door
HVC. Het college en AIJZ hebben eerder in
de AIJZ vergadering onder voorbehoud van
de zienswijze van hun gemeenteraden ge-
stemd. Nu wordt de raad alsnog in de gele-
genheid gesteld zijn wensen en bedenkin-
gen te geven. De raad heeft geen wensen en
bedenkingen op de besluiten die het college
onder voorbehoud had genomen.

Besluit MER-plicht bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Velsen-Noord
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord’ wordt geactualiseerd. Voor-
dat er een ontwerpbestemmingsplan wordt 

opgesteld moet de gemeenteraad een besluit 
nemen of er wel of geen milieue¢ ectrappor-
tage (MER) moet worden opgesteld. De raad 
heeft ingestemd met het voorstel om geen 
milieue¢ ectrapportage (MER) op te stellen 
voor het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrei-
nen Velsen-Noord’.

Rapport informatieproces Velsen en 
Procesvoorstel Raadsakkoord
Velsen Lokaal heeft een initiatiefvoorstel 
ingediend voor een proces om tot een raads-
akkoord te komen. Uit het rapport van de 
informateur Nathanael Korf bleek dat alle 
partijen in meer of mindere mate bereid 
zijn om een raadsakkoord te ondersteunen. 
In het raadsakkoord staan de maatschappe-
lijke thema’s die voor alle politieke partijen 
belangrijk zijn voor de komende vier jaar. 
Ook staat in het akkoord hoe de gemeente in 
en met de samenleving de maatschappelij-
ke deze thema’s kan oppakken. De beoogde 
wethouders werken de thema’s verder uit in 
hun collegeprogramma. Het initiatiefvoor-
stel betrof een proces waaronder het aan-
wijzen van en werkgroep die een voorstel 
voor raadsakkoord op zouden stellen en aan 
de raad rapporteren. 

Aan het begin van de vergadering dienden 
D66 Velsen, Forza! IJmond en het CDA een 
amendement in om met de gehele raad een 
procesvoorstel te ontwikkelen. Daarin werd 
tevens aandacht gevraagd om meer tijd te 
nemen voor het proces en de inwoners en 
stakeholders bij de totstandkoming nadruk-
kelijk te betrekken. 
Het amendement werd verworpen. Elf 
raadsleden stemden voor het amendement 
(D66Velsen,  CDA, Forza! IJmond en CU) 
en eenentwintig raadsleden stemden te-
gen (Velsen Lokaal, VVD, LGV, GroenLinks, 
PvdA en SP).
Het initiatiefraadsvoorstel van Velsen Lo-
kaal over het proces en de samenstelling 
werkgroep die het raadsakkoord gaat voor-
bereiden is met hoofdelijke stemming aan-
genomen. Eenentwintig raadsleden stem-
den voor en elf raadsleden stemden tegen. 
In het voorstel is ook aan de raad gevraagd 
om vanuit elke fractie één persoon aan te 
wijzen die deelneemt aan de voorbereidin-
gen om tot een raadsakkoord te komen. De 
partijen Velsen Lokaal (Nathanaël Korf ), 
VVD (Laura Ouderkerken), LGV (Leo 
Kwant), GroenLinks (MaartenJan Hoek-
stra), PvdA (Ben Hendriks, beoogd raadslid) 

en SP (Robert van Koten) nemen deel aan 
de werkgroep. De partijen D66Velsen, CDA, 
Forza!IJmond en CU hebben aangegeven nu 
niet deel te nemen aan de voorbereidingen.

Toelaten van steunfractieleden
De volgende steunfractieleden hebben de 
eed of belofte afgelegd: Gerrit Ausma en 
Frits Vrijhof  (Velsen Lokaal), Cas Schol-
link (VVD), Semra de Boer-Kerkum en Mil-
co Kwant (LGV), Martijn van der Hulst en 
Martijn Mewe (PvdA), Frans Blokland  en 
Gideon Nijemanting (CDA), Ferry Levasier 
(Forza! IJmond), Robin van Kouteren (SP) 
en Elsa Waljaard (CU).

Wilt u deze eerste raadsvergadering te-
rugzien? 
Ga naar www.velsen.nl/gemeenteraad. Klik 
op de raadskalender en de datum van de ver-
gadering. Wilt u fragmenten of een inbreng 
van een of meerdere raadsleden terugzien? 
Klik dan op de ‘Link naar video’ boven het 
beeldverslag. Klik vervolgens op het onder-
werp onder het beeldverslag of voer de ach-
ternaam in van de spreker in het zoekven-
ster.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 21 april 2018 tot en met 27 
april 2018 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

IJmuiden
Raadhuisstraat 20, vervangen zonwering 

(23/04/2018) 5315-2018;
Griftstraat 16, legaliseren veranda 
(26/04/2018) 5517-2018.  

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 32, plaatsen dakkapel 
(25/04/2018) 5417-2018.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel 
(25/04/2018) 5415-2018. 

Santpoort-Zuid

Brederoodseweg 62, realiseren bijgebouw 
(25/04/2018) 5446-2018.   

Driehuis
Kriemhildestraat 2, realiseren bebouwing  
achtererf (26/04/2018) 5494-2018.. 

Velserbroek
Dammersweg 15rd, oprichten schuur 
(25/04/2018) 5469-2018.
De Zeiler 104, oprichten berging 
(25/04/2018) 5470-2018; 
Linie 16, wijzigen bestemming gebruik ber-

ging tbv Bed & Breakfast (26/04/2018) 
5521-2018. 

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
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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 IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.

nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen 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 aange-
vraagd, 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 wethou-
ders van Velsen heeft omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Eenhoornstraat 8, wijzigen gevel en wijzi-
gen constructie (24/04/2018) 2307-2018.

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 97, plaatsen dakkapel 
(26/04/2018) 5415-2018.

Ingetrokken verleende omgevingsver-
gunning 

IJmuiden
Kennemerstrand 802, bouwen  tijdelijk pa-
viljioen 5323-2018.
Kromhoutstraat ong, oprichten weegbrug 
(24/04/2018) 2810-2018’.

Verleende evenementen vergunningen 
APV artikel 2:17

IJmuiden
Herdenking 4 mei, om 18.45 uur krans-
legging op Plein 1945, om 19.00 herden-
kingstocht naar Begraafplaats Westerveld, 
(26/04/2018) 2018 4734-2018.

Verlengen beslistermijn 

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg ong.(“De Ven”), han-
delen in strijd met regels bestemmings-
plan in verband met diverse evenementen 
(24/04/2018) 825-2018.  

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, plaatsen tuinmuur met 
poort en penante (24/04/2018) 5220-2018.

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

Velsen-Zuid
51e Jaarmarkt Velsen-Zuid en kindervrij-
markt op 29 september 2018 van 8.00 tot 

16.00 uur, locatie:Kerkplein en Torenstraat, 
(26/04/2018) 5482-2018.

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op15 en 16 juni 
2018 van 10.00 tot 0.00 uur,17 juni 2018 van 
10.00 tot 21.30 uur, locatie: Stratingplant-
soen, ( 24/04/2018) 5378-2018

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:18

Driehuis
verkoop van patat, op vrijdag, zaterdag en 
zondag, locatie: hoek Driehuizerkerkweg 
Nicolaas Beetslaan,(24/04/2018) 5370-
2018.

Aanvragen (vervolg)

15 3 mei 2018




