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Burgemeester en wethouders in gesprek met bewoners

Het college komt naar u toe!
Op 19 mei 2015 brengt het college 
een bezoek aan Velserbroek om-
dat ze graag in gesprek wil komen 
met bewoners en ondernemers 
die iets willen vertellen over wat 
ze belangrijk vinden in hun direc-
te omgeving.

Burgemeester Franc Weerwind 
fi etst samen met de wethouders 
door de wijk van 13.45 uur tot 15.15 
uur.  Na afl oop is er een gezamenlijke 
afsluiting in Woonzorgcomplex De 
Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227, 
1991 PT Velserbroek. Hierbij zijn 
alle bewoners uit Velserbroek  van 
harte welkom.

Wilt u het college iets laten zien 
waar u trots op bent of wil u juist la-

ten zien wat  er nog beter kan in uw 
wijk? Dan is dit het moment om u 
aan te melden via communicatie@
velsen.nl of bellen via 140255. Uit al-
le aanmeldingen wordt dan een keu-
ze gemaakt. Wordt uw aanmelding 
gehonoreerd dan krijgt u van te vo-
ren bericht. Vergeet dus niet uw te-
lefoonnummer in uw aanmelding te 
zetten! 

Op de foto (van Reinder Weidijk) 
ziet u van links naar rechts wethou-
ders Ronald Vennik, Annette Baer-
veldt, burgemeester Franc Weer-
wind, wethouders Arjen Verkaik, 
Robert te Beest en waarnemend ge-
meentesecretaris Koen Radstake.

Graag tot ziens in Velserbroek!

Informatieavond evenementen Spaarnwoude
Op dinsdagavond 12 mei organi-
seren de gemeente Velsen en re-
creatieschap Spaarnwoude  een 
informatiemarkt over de moge-
lijke groei van het aantal evene-
menten in Spaarnwoude. Deze in-
formatiemarkt voor de in- en om-
wonenden van Velsen Valley vindt 
plaats tussen 19.30 en 21.30 uur  
bij Villa Westend aan de  West-
laan 41 te Velserbroek.

Om de evenementen in Spaarnwou-

de is altijd veel te doen geweest. 
Meer evenementen zorgen voor 
meer inkomsten waarmee het recre-
atieschap het gebied duurzaam kan 
beheren. Dit jaar zijn er meer eve-
nementen dan vorig jaar. Recreatie-
schap Spaarnwoude en gemeente 
Velsen delen de ambitie om het aan-
tal evenementen in de toekomst  uit 
te breiden. Op 12 mei  is het mogelijk 
een toelichting te krijgen op de plan-
nen van het Recreatieschap en over 
de maatregelen die genomen wor-

den om de overlast te beperken. Ook 
kunt u zich laten informeren over 
het nieuwe bestemmingsplan  voor 
het recreatiegebied dat de gemeente  
nu aan het maken is. 
 
Ook de gemeente Velsen heeft de 
ambitie  het aantal evenementen uit 
te breiden. Dit versterkt het  imago 
van sportieve, actieve en recreatieve 
gemeente. Maar er is een balans  tus-
sen de wens voor uitbreiding en de 
grenzen van lee� aarheid, veiligheid 

en natuur.  De gemeente gebruikt de-
ze informatieavond dan ook om te 
luisteren naar reacties, zodat deze 
bijdragen aan het ontwerpen van een 
nieuw bestemmingsplan voor het re-
creatiegebied. In dit bestemmings-
plan worden de kaders vastgesteld 
waarbinnen de evenementen plaats-
vinden. Het bestemmingsplan stelt 
grenzen aan het aantal evenementen 
en aan het aantal bezoekers per eve-
nement en geeft de grenzen aan van 
het evenemententerrein.

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 dis-
criminatiezaken, 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 bestemmingsplan-
nen, omgevingsvergunningen of vragen die daar-

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

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.

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 note-
ren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau Dis-

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

Op 20 augustus 2013 heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van Velsen besloten om 
vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakin-
gen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en ver-
ordeningen te publiceren in het elektronisch ge-
meenteblad. De bekendmakingen worden ook ge-
publiceerd in de huis-aan-huisbladen de Jutter en 
de Hofgeest. Het elektronisch gemeenteblad is te 
vinden op www.velsen.nl. Informatie over de ge-
meenteraad van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.velsen.nl.

Bekendmakingen algemeen
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 25 
april  2015 tot en met 1 mei 2015 
de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning heb-
ben ontvangen op grond van de 
Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zeewijkplein 2, plaatsen elektrakast 
(30/04/2015) 6748-2015;
Middenhavenstraat 20-1, voort-
zetting gebruik werkplaats 
(23/04/2015) 6618-2015;
Middenhavenstraat 22 A, voort-
zetten bedrijfsactiviteiten 
(24/04/2015) 6646-2015;
Middenhavenstraat 22 D, voort-
zetten bedrijfsactiviteiten 
(24/04/2015) 6640-2015;
Cypressenstraat 1, verplaatsen 

schuur (28/04/2015) 6581-2015;
Edisonstraat 51, plaatsen buitenlift 
woning (29/04/2015) 6658-2015;
James Wattstraat 2, plaatsen aan-
bouw (30/04/2015) 6721-2015;
Middenhavenstraat 22, voortzetten 
bedrijfsactiviteiten (29/04/2015) 
6739-2015;
Kraailook 8, plaatsen aanbouw ber-
ging (26/04/2015) 6474-2015.

Driehuis 
Geen mededelingen. 

Santpoort-Noord
Groenelaantje 11, legaliseren kas en 
lantaarnpaal en wijziging bestem-
mingsplan voor 4 pensionpaarden 
(30/04/2015)
6824-2015;
Paramaribostraat 32, plaatsen dak-
kapel (28/04/2015)  6505-2015;
Kerkerinklaan 66, plaatsen dakop-
bouw (28/04/2015) 6515-2015;

Patriciuslaan 10, doorbreken draag-
muur (26/04/2015) 6472-2015.

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2, plaatsen be-
schoeiing (28/04/2015) 6593-2015;
Kerkplein 7(gemeentelijk mo-
nument), plaatsen dakraam 
(29/04/2015) 6682-2015.
 
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 56, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (30/04/2015) 
6746-2015.

Velserbroek
Hogemaad 1, kappen boom 
(29/04/2015) 6627-2015;
Zwanebloembocht 156, maken uit-
bouw (voorgevel) (25/04/2015) 
6433-2015.
 
Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van arti-
kel 3.9 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht de termijn 
waarbinnen zij op de volgende aan-
vraag dienen te beslissen, verlengd 
met zes weken:

Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, aanpas-
sing kantoorruimte (25/02/2015) 
2798-2015.

Besluiten
Burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben de hierna vol-
gende besluiten genomen.  Op 
grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kan een belangheb-
bende bij het (de) onderstaan-
de besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd be-
zwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van Bur-
gemeester en wethouders van 
Velsen of Burgemeester van Vel-
sen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier 
op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haar-
lem, sector bestuursrecht, Post-

bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan al-
leen worden aangevraagd, indien 
er ook een bezwaarschrift is inge-
diend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Rondweg 20, oprichten bedrijfsge-
bouw (30/04/2015) 2519-2015.

Driehuis
Valeriuslaan 80, wijzigen erker 
(30/04/2015) 3942-2015.

Santpoort-Noord
Geen mededelingen. 

Santpoort-Zuid 
Geen mededelingen. 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 35, plaat-
sen dakkapel (30/04/2015) 4844-
2015.

Velsen-Noord
Geen mededelingen. 

Velserbroek
De Zeiler 126, aanbouwen schuur 
(30/04/2015) 3741-2015;
Oostbroekerweg ong., gebruik gron-
den in strijd bestemmingsplan voor 
3 festivals (28/04/2015) 3141-2015;
Hollandse Aak 17, plaatsen dakka-
pel achtergevel (30/04/2015) 4330-
2015.

Geweigerde omgevingsvergun-
ningen
Het college van Burgemeester en 
wethouders van Velsen heeft een 

omgevingsvergunning geweigerd 
voor: 

IJmuiden
Van Linschotenstraat 15, plaatsen 
noodtrap (28/04/2015) 3537-2015;
Lierstraat 93, plaatsen over de nok 
dakkapel (30/04/2015) 3769-2015.

Vergunningen Algemene Plaat-
selijke Verordening

Evenementen artikel 2:17 APV
Santpoort Jazz, 4 en 5 september 
2015, plein voor café Bartje Hoofd-
straat 150 te Santpoort-Noord 
(29/04/2015) u15.002888;
Sportverenigingen dag op 30 
mei 2015, in winkelcentrum en 
op Vestingplein te Velserbroek 
(29/04/2015) u15.003321




