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Raad heeft nu eigen
plek op www.velsen.nl
Vanaf donderdag 20 juli heeft de
gemeenteraad Velsen een eigen
plek op de website van de gemeente Velsen: www.velsen.nl/
gemeenteraad.

Er is een raadskalender met alle activiteiten van de gemeenteraad. Wie
op een vergadering klikt, krijgt alle stukken te zien die op de agenda staan. De vergaderingen kunnen
hier ook rechtstreeks worden gevolgd, of later nog eens worden teruggekeken of beluisterd. Wie wil
weten wat de inbreng is van een
raadslid tijdens de vergadering, kan
met de zoekfunctie via ‘link naar video’ alle gespreksmomenten van dat
raadslid terugvinden.
Voor iedereen die op de hoogte wil
blijven van stukken van de raad is er
de app iBabs. De app geeft een mel-

ding als er nieuwe stukken worden
gepubliceerd. Hoe dat werkt is op
de homepage van www.velsen.nl/gemeenteraad te vinden.
Op de site staat verder ook uitleg over het werk van de gemeenteraad, alle contactmogelijkheden
met raad en griﬃe en informatie
over de IJmondcommissie, Rekenkamercommissie en het John van
Dijk Fonds.
De site vervangt de oude website raad.velsen.nl die zal blijven bestaan, maar dan alleen als archief.
De griﬃe wil graag weten of de nieuwe website bevalt. Dus roept iedereen op dat te laten weten via griﬃe@
velsen.nl. De komende tijd wordt
nog hard gewerkt aan verdere verbeteringen, dus alle suggesties zijn
welkom.

Erfpachtovereenkomst
Grote Hout ondertekend
Op vrijdag 21 juli ondertekenden
Arjen Verkaik, wethouder Economische Zaken van gemeente Velsen
en John de Boer, directeur MEO BV,
TMA Logistics de erfpachtovereenkomst voor het kadeterrein Grote
Hout. De komende 50 jaar mag stuwadoorsbedrijf TMA het terrein aan
het Noordzeekanaal gebruiken om

schepen te laden en te lossen.Tijdens
een feestelijke bijeenkomst onderstreepte gastheer Verkaik het belang
van economische ontwikkelingen in
de regio, waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid van de
omgeving. Hij wenste TMA veel succes met het realiseren van hun ambities.(foto: Reinder Weidijk)

Uit het college

Gemeente pakt Japanse
duizendknoop aan
De Japanse duizendknoop is
een woekerende plant, die niet
of nauwelijks te bestrijden is.

De gemeente Velsen is bekend met
de overlast op de diverse locaties.
Vandaar dat het gewas regelmatig wordt gemaaid en de plant zoveel mogelijk wordt verwijderd.

Dit met de bedoeling, dat het wortelstelsel uitgeput raakt. Daarmee
proberen we de plant in toom te
houden en uitbreiding te voorkomen. Op het moment wordt door
diverse bedrijven onderzocht welk
middel afdoende is om de plant deﬁnitief te bestrijden. We houden u
op de hoogte!

• Het Masterplan de Rauwe Loper
is vastgesteld. Het betreft een integrale visie voor het openbare gebied van de toegangswegen naar
de kust en haven.
• De Veiligheidsmonitor 2016 is
openbaar. Het gaat om een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaar-

heid en slachtoﬀerschap. Uit de
rapportage blijkt dat Velsen op
veel aspecten rond het gemiddelde van de regio Kennemerland en
van Nederland ligt.
Informatie over collegeberichten aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad
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Verboden voor snor-/
bromfietsen en paarden!
Over het overtreden van de regels komen veel overlast- en veiligheidsklachten binnen. Zij lopen het
risico bekeurd te worden. Ken jij de
verkeersregels?

Waslijst aan sporten

Nieuwe JeugdSportPas
‘‘Het liefst zou ik over mijn leeftijd willen jokken, zodat ik me
kan blijven aanmelden voor kennismakingslessen
bij
diverse
sportverenigingen”, aldus Hessel (12 jaar). Vanaf het eerste moment is hij een groot fan van de
JeugdSportPas.

Uiteindelijk koos Hessel voor basketballen en klimmen. Eigenlijk had
hij ook willen handboogschieten,
maar dat zat niet meer in het aanbod. Nu hij 12 jaar is en naar de middelbare school gaat, kan hij geen pas
meer krijgen. ‘‘Ik zou iedereen een
JeugdSportPas willen aanraden. Er
is meer te doen dan je denkt”, vertelt

hij enthousiast. Zijn 8-jarige broertje Sjoerd kan voorlopig nog diverse sporten ‘uitproberen’. Hij is minstens zo enthousiast. Sjoerd krijgt
schaaklessen.
Niet echt een fysieke sport, maar
de energieke Sjoerd houdt ook van
nadenken. Naast schaken heeft hij
boksen geprobeerd.
Vanaf september is er weer een
nieuw sportaanbod in Velsen. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 van
het basisonderwijs kunnen dan
met een JeugdSportpas aan diverse
sporten snuﬀelen. Aanmelden kan
via
www.jeugdsportpasvelsen.nl.
(foto: SportSupport)

Ontwerp de inspraak in

Bouw Skaeve Huse
In het voorjaar van 2019 worden
drie Skaeve Huse gebouwd op het
terrein aan de Broekeroog tegenover het Hillegondswegje in Velserbroek.

Skaeve Huse zijn eenvoudige wooneenheden voor één of twee personen, op enige afstand van andere bewoning. Bewoners van Skaeve Huse
hebben meestal onvoldoende sociale
vaardigheden en veroorzaken daardoor overlast in een normale woonwijk. Ervaring uit andere plaatsen
in Nederland leert dat het wel goed
gaat als zij met begeleiding op een
rustige plek wonen.
De gemeente Velsen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Velison Wonen en Woning-

bedrijf Velsen om de Skaeve Huse te
realiseren.
Er zijn twee bijeenkomsten geweest
over het plan, waar gelegenheid was
voor opmerkingen en ideeën m.b.t.
dit plan. De reacties en antwoorden
zijn verwerkt in een nota van beantwoording. Op 20 juli jl. heeft de gemeenteraad besloten te starten met
het bestemmingsplan voor de locatie Broekeroog. Tevens heeft de raad
besloten dat gezamenlijk met de omwonenden een buurtbeheerplan
wordt opgesteld.
Op het voorontwerp, het ontwerp en
het deﬁnitieve bestemmingsplan is
inspraak mogelijk. Meer informatie
is te vinden op: www.velsen.nl/actueel/projecten/skaeve-huse.

Het onderstaande bord kom je o.a. tegen op de ﬁetsroute langs de busbaan
tussen de Zeeweg-Crematorium Westerveld en Station Santpoort-Noord
(Princenboschpad) en ook op de ﬁetspaden in de diverse parken (onder andere omgeving Beeckestijn/Velserbeek). Dit bord duidt aan dat ﬁetsers
niet verplicht zijn het pad te volgen,
maar dat wel mogen doen. Ook voetgangers mogen dit pad gebruiken,
maar alleen als er geen voetpad is.
Snorfietsen
Voor snorﬁetsers met brandstofmotor en alle bromﬁetsers zijn deze paden verboden! Het boetebedrag bedraagt bij overtreding momenteel 95
euro (exclusief 9 euro administratiekosten).

Paarden
Volgens de verkeersregels (Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens)
mag je niet op voetpaden, stoepen,
ﬁetspaden en ﬁetsstroken een paard
berijden, ook niet als je naast je paard
loopt! Doe je dat wel, dan riskeer je een
boete van 55 euro (exclusief administratiekosten).
Ruiters/geleiders/menners zijn verplicht een aanwezig ruiterpad te volgen. Als er geen ruiterpad is moeten
ruiters/geleiders uitwijken naar de
rijbaan of de berm daarvan. Een ﬁetspad is dus verboden en is ook geen rijbaan volgens de wet.
Het plantsoen aan beide kanten van
het ﬁets- en voetpad mag op grond
van de Algemeen Plaatselijke Verordening niet belopen worden met een
paard. De begroeiing wordt beschadigd en het losse zand levert gevaar op
voor vooral ﬁetsers.

Irakese moeder mag
in Nederland blijven
Burgemeester Dales van Velsen
is bijzonder verheugd. De Irakese moeder, die met man en
kinderen in IJmuiden heeft gewoond, mag in Nederland blijven. Dat heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
haar afgelopen vrijdag per brief
laten weten.

Een eerder gedane uitspraak
van het Europese Hof van Justitie in Nederland lag aan dit goede nieuws ten grondslag. Dat betekent dat buitenlandse moeders
van Nederlandse kinderen voortaan niet zomaar mogen worden
uitgezet. Het Europese Hof heeft
geoordeeld dat dit een ongewenst
negatief eﬀect heeft op hun kinderen en gezinsleven.

Donderdag 13 juli jl. overhandigden leerlingen van de basisschool
De Origon en de Irakese gemeenschap nog steunbetuigingen aan
de burgemeester, die staatssecretaris Dijkhoﬀ had verzocht om een
pardonvergunning.
Met de burgemeester wilden zij
voorkomen, dat dit gezin uit elkaar
zou vallen. Zij zijn betrokken omdat het gezin voor de verhuizing
naar Zwolle, in IJmuiden woonachtig was en één van haar kinderen op De Origon zat.
Behalve het verzoek van burgemeester Dales heeft ook de gemeente Zwolle de staatssecretaris
gevraagd het gezin verenigd te laten.
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Groener Velserduinplein

Groen licht voor kust- en
informatiecentrum BRAK!
Vorige week donderdag gaf de
raad het college groen licht om te
starten met een groeimodel voor
het kust- en informatiecentrum
BRAK! IJmuiden.

Dat betekent dat BRAK! In een aantal jaren wordt opgebouwd. Te beginnen met een tijdelijke locatie in

Het Velserduinplein wordt opgeknapt en zal een groenere uitstraling krijgen. In overleg met de
marktcommissie en het wijkplatform is hiervoor een inrichtingsplan gemaakt.

verplaatsen naar het zuidelijke deel.
Het noordelijk deel van het plein is
ook bij de herinrichting betrokken.
Dit deel behoudt de parkeerfunctie,
maar zal door beplanting en grasstenen een groener aanzien krijgen.

In dit plan is een goed compromis gevonden tussen parkeerfunctie, marktopstelling en ruimtelijke
kwaliteit. De gemeente heeft besloten de weekmarkt van IJmuiden te

De werkzaamheden aan het zuidelijk deel starten in september dit
jaar, terwijl het noordelijk deel voor
het tweede kwartaal van 2018 op de
planning staat.

Voorlopig ontwerp Velserduinplein 08-02-2017
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Formaat: A0
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IJmuiden aan Zee. In samenwerking
met de partners wordt het programma van BRAK! stap voor stap uitgebreid en getest.
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Op basis van de resultaten kan de
raad dan uiterlijk in 2020 besluiten
over de investering in een nieuw gebouw voor BRAK! IJmuiden.
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Evenementen in Velsen

Nie

Nie

Er valt komende weken weer veel te doen, te zien en te beleven in
Velsen. Sportief, educatief of gewoon leuk. We hebben een paar
evenementen voor u op een rijtje gezet.

Zaterdag 29 juli tot en met 5 augustus
Dorpsfeest Santpoort
12,19 en 20 augustus 2017
Dance Valley, Dutch Valley en Latin Village, Velsen Valley, Velsen-Zuid
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender:
vvvijmuidenaanzee.nl.

Ophalen papier Santpoort
Vanwege de feestweek heeft HVC het legen van de papierbakken in heel
Santpoort-Noord verplaatst naar vrijdag 11 augustus.

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, u hoeft
hiervoor geen netnummer 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, omgevingsvergunningen 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 natuur-

lijk 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 Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Op 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vanaf 1 januari 2014
alle vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch gemeenteblad. Daarnaast
wordt er ook gepubliceerd op de
Infopagina van de gemeente 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: www.raad.velsen.nl.
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Besluiten in raadsvergadering van 20 juli 2017
Motie 14 van 2017 van LGV en VVD - Fietspad IJmuiden-Bloemendaal. De raad heeft de motie Fietspad IJmuiden-Bloemendaal aangenomen
met het verzoek om de ontbrekende ﬁetsroute van IJmuiderslag naar Bloemendaal op te nemen in de regionale en provinciale visies en ﬁetsnetwerken.
Deze ﬁetsverbinding stopt nu bij Bloemendaal. Doortrekken van het ﬁetspad
is een aanvulling voor de te realiseren Kustvisie.
1e Bestuursrapportage Velsen. De raad stemt in met de 1e Berstuursrapportage.
Vrijgeven en opnemen van budgetten in de Begroting 2017. De raad
stemt in om budgetten vrij te geven uit de reserve Beleidsspeerpunten voor
een totaalbedrag van € 95.189 voor Gids-projecten, voorschoolse voorzieningen, accommodatiebeleid, IJmond samenwerking en Digitale begroting.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Centraal Nautisch Beheer (CNB)
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd.
Kadeterrein Grote Hout. De raad stemt in met de uitgangspunten voor de
erfpacht- en huurovereenkomst met TMA Grote Hout BV.
Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet en aanvraag groencompensatie locatie Van Diepenstraat na quickscan Kleinschalig Opdrachtgeverschap. Om tot een haalbaarheidsonderzoek te komen over
Kleinschalig Opdrachtgeverschap aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord
stemt de raad in met een voorbereidingskrediet. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal groencompensatie worden verleend. In een raadsbreed
aangenomen motie verzoekt de raad het college om maximaal 2 voorstellen
aan de raad voor te leggen die voor iedereen gelijke kansen biedt om in aanmerking te komen voor de verwerving van een kavel.
Volgende stap Kust Informatie Centrum BRAK. De raad stemt in met
een geamendeerd raadsvoorstel om tot een kustinformatiecentrum BRAK!
te komen volgens een groeimodel. Het bedrag dat is gereserveerd voor het
Kust Informatie en Innovatie Centrum blijft voor dit doel gereserveerd en
de besteding hiervan wordt gedaan zoals aangegeven in het stappenplan Hoe
groeit BRAK!. Met een motie vraagt de raad geen subsidie van het Pieter
Vermeulen Museum over te hevelen naar BRAK! zolang er nog geen deﬁnitief BRAK! in gebruik is genomen en onder de voorwaarde dat het Pieter Vermeulenmuseum de, in de intentieverklaring bedoelde NME-taken, zal leveren in het tijdelijk BRAK!. Ook verzoekt de raad het college bij de deﬁnitieve BRAK! de structurele jaarlijkse subsidie aan het PVM mee te nemen naar
het BRAK!.
Startdocument Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. Het
startdocument Skaeve Huse is gewijzigd vastgesteld door de raad. Als de ontwikkelingen doorgaan wordt gekeken of het laatste deel van het Hillegondswegje aan de openbaarheid kan worden onttrokken. In de verdere uitwerking
wordt een buurtbeheerplan meegenomen.

Bestemmingsplan KPN locatie. De raad stemt in met het bestemmingsplan KPN locatie. De zienswijzen hebben niet geleid tot wijziging van het bestemmingsplan.
Bestemmingsplan Santpoort Noord. Met een raadsbreed aangenomen
amendement over het toevoegen van een wijzigingsbevoegdheid stemt de
raad in met het bestemmingsplan Santpoort-Noord.
Wijziging Woonvisie 2025. De raad stemt in met de wijzigingen waardoor
er meer nadruk wordt gelegd op sociale huurwoningen in Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Velserbroek en Santpoort-Zuid. In IJmuiden en Velsen-Noord ligt de nadruk op meer op koop- en markthuurwoningen. Hiermee wordt ingezet op meer spreiding van de sociale huurwoningvoorraad
over de gemeente en meer markt-/middensegmenthuurwoningen voor woningzoekenden die niet (meer) in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.
Opheffen benoeming als interim griffier. De raad besluit om de benoeming van mevrouw E. Boers als interim griﬃer met ingang van 22 juli 2017
op te heﬀen.
Afleggen eed/belofte steunfractieleden. De heren Van Duyn (VVD) en
Kloppers (CDA) leggen de belofte af als steunfractielid.
Drie moties Vreemd aan de Orde van de Dag
• Motie ‘Bomenmakelaar’ is aangenomen. Hierin verzoekt de raad het college om een onderzoek te houden om aan te sluiten bij een Bomenmakelaar,
een platform waarop bomen worden aangeboden, en dit onderzoek voor
de behandeling van het nieuwe groenstructuurplan aan de raad kenbaar te
maken.
• Motie ‘Rookverbod entree sporthal en gemeentehuis’ is aangenomen. Hiermee verzoekt de raad een rookverbod in te stellen in de directe nabijheid
van de entree van alle sporthallen en het gemeentehuis in de gemeente Velsen. Ook vraagt de raad een rookplaats aan te wijzen op gepaste afstand van
de entree van sporthallen en gemeentehuis.
• Motie ‘Transparantie Wob-verzoeken’ is aangenomen. De raad verzoekt
het college met ingang van 1 januari 2018 alle informatie die vanaf 1 september 2017 openbaar is/wordt gemaakt naar aanleiding van een Wob-verzoek aan de gemeente Velsen, op de website van de gemeente Velsen te publiceren.
Voor meer informatie over deze vergadering: www.velsen.nl/gemeenteraad.
klik op de datum 20 juli in de raadskalender. Hier kunt u de stukken inzien en
een videoverslag van deze vergadering bekijken.
De gemeenteraad is met reces tot 2 september 2017 en wenst alle inwoners
van de gemeente Velsen een ﬁjne zomervakantie!

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 15
juli 2017 tot en met 21 juli 2017
de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, plaatsen
dakopbouw(17/07/2017)
190132017
Nicolaas Beetslaan 4, wijzigen 2 dakterrassen (24690-2016)
(18/07/2017)
19231-2017
IJmuiden
Meeuwenlaan 47, vernieuwen en
isoleren pannendak en plaatsen

dakopbouw (16/07/2017) 189772017
Heerenduinweg ong., kappen 15 bomen (19/07/2017) 19289-2017
Velserduinplein 1a en 2a, splitsen
van de 1e verdieping tot 2 appartementen (21/07/2017) 19489-2017
Slingerduinlaan 6 te IJmuiden
(rijksmonument),
diverse
onderhoudswerkzaamheden
(21/07/2017) 19521-2017

Velserbroek
Tarweland 15, veranderen en vergroten garage (17/07/2017) 191142017
Fregat 75 en 76, bouwen gemeenschappelijke berging (17/07/2017)
19104-2017
Galle Promenade 66, realiseren
twee appartementen (19/07/2017)
19329-2017
Tureluur 24, plaatsen erfafscheiding (17/07/2017) 19107-2017
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Aanvragen (vervolg)
Rijksweg 319, kappen boom
(17/07/2017) 19230-2017
Rijksweg 501, plaatsen zonnepaneel
bij entree (21/07/2017) 19522-2017
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, realisatie
grondkering (19/07/2017) 193472017
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 4, plaatsen erker
(14/07/2017) 19154-2017
Kerkerinklaan 8, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 19339-2017
Fresiastraat 2, verbouwen bedrijfsruimte met woningen in drie woningen en praktijkruimte (20/07/2017)
19458-2017
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 15, uitbreiden en renoveren van een woning
(18/07/2017) 19120-2017
Wüstelaan 19, plaatsen overkapping
(18/07/2017) 19122-2017

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
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
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (19/07/2017) 149012017
Lange Nieuwstraat 489-491, plaatsen gevelreclame (20/07/2017)
15326-2017
Kennemerlaan 52rd, legaliseren 4

appartementen (24/07/2017) 93262017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Terrasweg 66, plaatsen 2 dakkapellen (17/07/2017) 12093-2017
IJmuiden
Nabij De Noostraat 69, verbeteren/
uitbreiden telecommunicatienetwerk (21/07/2017) 18229-2017
Ontwerpbesluituitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij het
voornemen hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De aanvraag,
de ontwerpomgevingsvergunning
en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 29 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de af-

deling Publiekszaken. Tevens zijn
deze stukken digitaal in te zien op de
website velsen.nl via het menu meer
nieuws/ inzage (ontwerp)besluiten.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 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.
Santpoort-Noord
Wulverderlaan 3 – brandveilig
gebruik
Parnassiaschool
(18/04/2017)9975-2017

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
IJmuiden
Trompstraat 193, plaatsen dakopbouw (19/07/2017) 14140-2017
Willebrordstraat 82 en 84, wijzigen van het gebruik van de bestaande bouwwerken tot 6 woningen
(20/07/2017) 7774-2017
IJmuiderstraatweg 175, plaatsen
dakopbouw en wijzigen voorgevel
(20/07/2017) 17160-2017
Lange Nieuwstraat 489/491, plaatsen nieuwe winkelpui (21/07/2017)
14402-2017
Driehuis
Hofdijklaan 42, plaatsen dakkapel
(20/07/2017) 16149-2017
Velsen-Zuid
nabij Genieweg 36 en 38, gebruik
weiland voor parkeren, aanleggen 2
pontonbruggen en maken in-/uitrit
op de N202 (project tijdelijk ten behoeve van evenementen, van 9 t/m
23 augustus 2017) (24/07/2017)
Oude Pontweg 122, legaliseren stenen schuur, houten blokhut, erfafscheidingen,
houten
speeltoestel, gebruik gronden als tuin

(20/07/2017) 21408-2016
Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren tijdelijke loods (24/07/2017) 133922017
Santpoort-Noord
Wulverderlaan
3,
renoveren
entree(gevel) (21/07/2017) 188922017
Burgemeester Weertsplantsoen 10,
maken constructieve doorbraak
(21/07/2017) 16569-2017
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 16, uitbreiden
woning
(21/07/2017)
11160-2017
Passtoorsstraat 5, vergroten garage
(24/07/2017) 18042-2017
Velserenderlaan 2, plaatsen pad met
brug (locatie A), vervangen pad en
plaatsen trap (locatie B), vervangen
pad (locatie C) (24/07/2017) 116872017
Velserbroek
Dammersweg 15rd, wijzigen van gebruik van loods naar bed en breakfast en wijzigen voor- en zijgevel
(21/07/2017) 12135-2017

Geweigerde omgevingsvergunningen
Santpoort-Noord
Rijksweg ong., legaliseren twee
draaihekken (24/07/2017) 152022017
Duin- en Kruidbergerweg 60 (rijksmonument), plaatsen speeltoestel
(24/07/2017) 12050-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Kermis van 4 t/m 8 oktober 2017,
alle dagen van 14.00 tot 22.00
uur, Vestingplein te Velserbroek
(21/07/2017) 15595-2017
Velsen-Zuid, Velsen Valley, Spaarnwoude
Dance Valley op 12 augustus 2017
van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
3337-2017
Dutch Valley op 19 augustus 2017
van 13.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
3350-2017
Latin Valley op 20 augustus 2017
van 12.00 tot 23.00 uur (18/07/2017)
8041-2017
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Wet Primair Onderwijs
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken met in achtneming
van artikel 79 lid 1 van de Wet Primair Onderwijs bekend dat de
raad van Velsen in zijn vergade-

ring van 5 juli 2017 heeft besloten

- De aanvraag van het bestuur van de
Stichting de Schoolwerkplaats op
Algemeen Bijzondere Grondslag

tot het stichten van een nieuwe basisschool en deze te plaatsen op het
Plan van Scholen niet in te willigen
en deze op het Overzicht van Scholen te plaatsen.

Ter inzage legging
Het Overzicht van Scholen ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1 IJmuiden.

Regeling briefadres gemeente Velsen 2017
Burgemeester en wethouders van
Velsen maken bekend dat zij in
de vergadering van 18 juli hebben
besloten op grond van de wet Basisregistratie Personen (BRP):

• Regeling briefadres gemeente Vel-

sen 2017 vast te stellen.
• Regeling briefadres gemeente Velsen 2017 treedt in werking op de
eerste dag na de
dagtekening
van het gemeenteblad waarin zij
wordt gepubliceerd.
• Per gelijke datum regeling brief-

adres gemeente Velsen 2015 in te
trekken.
Inwerkingtreding
De regeling treedt in werking op de
eerste dag na de dagtekening van het
gemeenteblad waarin zij wordt ge-

publiceerd
De integrale tekst is gepubliceerd in
het elektronisch gemeenteblad van
de gemeente Velsen en wordt ook gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

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

Van den Vondellaan 47, 1985 BB

DRIEHUIS NH
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 gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

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.

seren 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.

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, ba-

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 sporten 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. Deze afdeling is via 0255-567200 / 14 0255
bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via
www.velsen.nl, het digitaal loket.

