
Infopagina

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

Het is extreem droog en daarbij ook nog 
eens heerlijk warm. Geweldig, maar ons 
groen heeft het moeilijk. Bij aangeplante 
jonge bomen zitten de wortels niet diep 
in de grond en is het belangrijk om ex-
tra water te geven. Medewerkers van de 
gemeente Velsen en aannemers zijn vol-
op bezig om de bomen water te geven. 
Ook bloembakken met vaste planten krij-
gen extra water. Het water dat hiervoor 
gebruikt wordt komt uit de sloten in de 
gemeente.

Oudere bomen laten in deze omstandig-
heden soms hun blad vallen, het lijkt wel 
herfst. Ze gaan in een soort ruststand om 
energie te bewaren en te overleven. Opval-
lend dit jaar is wel dat de platanen hun bast 
verliezen. Dat is een teken dat deze boom 
het erg naar zijn zin heeft met dit weer. 

Het is immers een mediterrane boom! Gras 
heeft genoeg wortels om water uit de grond 
te halen en ook als het gras geel kleurt door 
te weinig regen, is er niets aan de hand. 
Daarom hoeft er niet gesproeid te worden; 
het gras wordt later gewoon weer groen, dat 
regelt de natuur zelf. Door alle klimaatver-
anderingen krijgen we te maken met andere 
bloemetjes en beestjes. Helaas is er dit jaar 
een nest gevonden van de eikenprocessie-
rups. Prachtige dieren maar ze kunnen voor 
gezondheidsproblemen zorgen, bij zowel 
mens als dier.

Door de droogte zullen er, ondanks extra 
water, jammer genoeg bomen en beplanting 
dood gaan. U kunt ons helpen door een em-
mertje water te geven bij de jonge beplan-
ting in de buurt. Alle beetjes helpen! (foto: 
gemeente Velsen)

Velsens groen leidt onder droogte

Het is al lange tijd warm en zeer droog. 
Volgens het KNMI komt daar voorlo-
pig weinig verandering in. De komende 
dagen wordt het extra warm. Daarom 
heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan 
in werking gebracht. Daarmee roepen 
ze op extra goed te zorgen voor kwets-
bare mensen, zoals ouderen, chronisch 
zieken, mensen in verzorgingshuizen en 
kleine kinderen. Het is belangrijk vol-
doende te drinken en u niet te veel in te 
spannen. Tussen 12.00 en 16.00 uur is 
de temperatuur het hoogst. Blijf zo veel 
mogelijk binnen en bedek ramen om de 
warmte buiten te houden.

Wees zuinig met water
Als het lang droog is, gebruiken we meer 
water. Ga bewust om met water, vooral 
met douchen en het besproeien van uw 
tuin. 

Drinkwater
Blijf wel voldoende water drinken. Wist 
je dat te veel waterverbruik voor douchen 
of besproeien kan leiden tot drukverlies 
in de drinkwaterleidingen? Dit zorgt voor 
extra ijzerdeeltjes in het water. Deze ijzer-
deeltjes hebben geen invloed op de water-
kwaliteit, maar geven het water wel een 
bruine kleur. 

Zwemmen in plassen en meren
Bij stralend zomerweer is het heerlijk om 
een duik te nemen in plassen en meren. 
Zwem alleen in o�  cieel zwemwater. Kijk 

op www.zwemwater.nl voor de zwemwa-
terlocaties. Ook kunt u hier zien wat de 
kwaliteit van het water is en of er eventu-
eel blauwalg is aangetro� en.

Voorkom natuurbranden
Door de droogte, hoge temperaturen en 
soms harde wind is het risico op natuur-
branden hoog. Een kleine brand kan dan al 
snel uitbreiden en onbeheersbaar worden. 
Geniet van de prachtige natuur in Velsen, 
maar wees extra alert en gebruik uw ge-
zonde verstand. Gooi sigaretten, plastic 
en glas weg in een afvalbak of neem het 
mee terug naar huis. Bel bij een begin-
nend brandje direct 112 en geef door waar 
u bent.

Wateroverlast
Het neerslagtekort bedraagt in de ge-
meente Velsen inmiddels meer dan 200 
mm. Het neerslagtekort is het verschil 
tussen de hoeveelheid regen die valt en 
de hoeveelheid water die verdampt. Het 
is daardoor uitzonderlijk droog. Het is een 
trend dat we steeds vaker met droogte in 
de zomer te maken zullen krijgen. Deze 
droogteperioden eindigen steeds vaker 
met fl inke wolkbreuken die volgen op een 
droogteperiode. Voor de natuur een wel-
kome aanvulling, maar de wolkbreuken 
kunnen lokaal leiden tot wateroverlast. 
In de klimaatatlas (die staat op: https://
velsen.klimaatatlas.net/) brengt Velsen 
in beeld wat de gevolgen zijn van extreme 
neerslag.

‘Zorg tijdens warmte goed 
voor kwetsbare mensen’

Ouders van kinderen op het voort-
gezet onderwijs staan voor veel ex-
tra kosten. Gemeente Velsen biedt 
een vergoeding van schoolkosten aan 
mensen met een laag inkomen.

De vergoeding is € 270,00 per kind tot 
18 jaar op het voortgezet onderwijs en 
wordt eens per schooljaar verstrekt. U 
kunt deze vergoeding gebruiken voor 
kosten die u moet maken omdat uw kind 
op school zit. Denk bijvoorbeeld aan de 
ouderbijdrage, kosten voor een school-

reis en spullen als een tas, mappen en 
schriften.

Heeft u een bijstandsuitkering en een 
kind tussen de 12 en 18 jaar? Dan krijgt u 
van ons een aanvraagformulier thuisge-
stuurd. Heeft u deze niet ontvangen, en 
heeft u een laag inkomen (tot 110% van 
het minimum) en een kind op het voort-
gezet onderwijs? Dan kunt u een aan-
vraagformulier downloaden via de web-
site www.velsen.nl. Daarop vindt u ook 
meer informatie over deze vergoeding.

Vergoeding schoolkosten voor 
gezinnen met een laag inkomen

Op 28 juni 2018 organiseerde het Soci-
aal Wijkteam Velserbroek een netwerk-
bijeenkomst bij Dagbesteding Buiten-
gewoon in Velserbroek. Hier kwamen 
mensen van verschillende hulpverle-
ningsorganisaties bij elkaar die alle-
maal actief zijn in Velserbroek en omge-
ving. Denk hierbij aan het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, zorgaanbieders, GGD/
GGZ, thuiszorgorganisaties, de kerk, po-
litie, buurtbemiddeling etc. Deze bijeen-
komst stond vooral in het teken van ken-
nismaking, het leggen van contacten en 
het versterken van de samenwerking met 
diverse instanties in de Velserbroek en 
omgeving.

Het Sociaal Wijkteam is er voor iedere inwo-
ner van Velserbroek. Zij komen bij het Soci-
aal Wijkteam met hulpvragen op sociaal-
maatschappelijk gebied zoals eenzaamheid, 
weinig inkomen en/of schulden, WMO-
voorzieningen, woonruimte, burenoverlast, 
relaties en huiselijk geweld. Medewerkers 

van het Sociaal Wijkteam helpen dan bij het 
duidelijk krijgen van de hulpvraag en het in 
contact brengen met de juiste organisatie. 
Daarnaast richt het team zich op het vergro-
ten van de sociale verbondenheid tussen de 
inwoners van Velserbroek.

Binnen het Sociaal Wijkteam werken ook 
organisaties met elkaar samen. Dit zijn de 
Zorgspecialist, MEE/De Wering, Stichting 
Welzijn Velsen, een Wmo-consulent van de 
gemeente Velsen en Socius/sociaal maat-
schappelijke dienstverlening. Om zo goed 
mogelijk te kunnen aansluiten op hulpvra-
gen van bewoners uit Velserbroek is het dus 
belangrijk om zo kort mogelijke communi-
catielijnen te hebben met andere organisa-
ties die in de wijk actief zijn. Deze netwerk-
bijeenkomst heeft daar zeker bij geholpen. 

Wilt u contact opnemen met het Sociaal 
Wijkteam Velserbroek? Dit kan via 088-
8876970 of mail: contact@swtvelsen.nl. 
(foto: gemeente Velsen)

Succesvolle netwerkbijeenkomst 
Sociaal Wijkteam Velserbroek

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

Zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus
Dorpsfeest Santpoort in het centrum van Santpoort

Zaterdag 28 juli
Van 13.00 – 17.00 uur Motordraaidag Zee- en Havenmuseum in IJmuiden

Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Evenementen in Velsen
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Vanaf maandag 6 augustus 2018 wordt 
er gewerkt aan de Hagelingerweg (Sant-
poort-Noord). Het werk gaat in twee fa-
ses en duurt tot maandag 17 september.

Wat gaat er gebeuren?
De Hagelingerweg vanaf huisnummers 180 
/ 287 tot aan het spoorviaduct wordt hele-
maal opnieuw aangelegd. In het kort bete-
kent dit nieuw ‘stiller’ asfalt op de rijbaan, 
parkeervakken met nieuwe klinkers, rood 
asfalt voor de fi etspaden, een nieuwe in-
rit bij de Biezenweg en nieuwe bomen aan 
de zijkanten. De bomen in de middenberm 
blijven staan. 

Werk in twee fases
Het project wordt per rijbaan uitgevoerd, 
in twee fases. Aannemer Kreeft BV begint 
met de westkant (oneven kant) vanaf huis-
nummer Hagelingerweg 285 tot aan het 
spoorviaduct. Er wordt gewerkt van maan-
dag t/m zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het werk wordt de Hagelingerweg 
afgesloten voor verkeer dat naar het noor-
den rijdt, richting Driehuis / IJmuiden. Dit 
doorgaande verkeer wordt omgeleid via 
Santpoortse Dreef en de N208. Er komen 
borden met aanwijzingen te staan. Verkeer 
naar het zuiden – van IJmuiden / Driehuis 
naar Santpoort-Noord en Haarlem – kan 
wel blijven rijden. Fietsers kunnen langs 
het werk rijden. Het fi etspad wordt tijde-
lijk aangepast, zodat het in twee richtingen 
gebruikt kan worden. Voetgangers kunnen 
langs het werk lopen. 

Woningen / bedrijven / tuincentra
De woningen, bedrijven en tuincentra aan 
Biezenweg en Kwekerslaan zijn wel be-

reikbaar maar alleen via Rijksweg en Bie-
zenweg. De woningen aan de oostkant 
van de Hagelingerweg (even huisnum-
mers) zijn alleen te bereiken via Driehuis 
/ IJmuiden. Direct betrokkenen krijgen er 

een brief over in de bus.

Openbaar vervoer Connexxion rijdt 
anders
Ook de bussen van Connexxion rijden om 

tijdens het werk. Meer informatie hierover 
en over tijdelijke bushaltes kunt u vinden 
op www.connexxion.nl. (illustratie: ge-
meente Velsen)

Hagelingerweg vanaf 6 augustus 2018 op de schop

Doorgaand verkeer richting Driehuis en IJmuiden

Doorgaand verkeer richting Santpoort en Haarlem

Projectgebied

Verkeershinder afsluiting Hagelingerweg,
gedeelte vanaf rotonde Santpoortse Dreef 
tot het spoorviaduct 1e fase.
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De speelplek aan het Franciscuspad in 
IJmuiden is aan vervanging toe. Samen 
met kinderen, ouders en omwonenden 
van de speelplek  is de gemeente woens-
dagmiddag 11 juli om de tafel gaan zit-
ten  om te kijken hoe deze speelplek ver-
nieuwd kan worden. Tijdens deze middag 
hebben kinderen, ouders, en omwonen-
den hun ideeën gegeven om de speelplek 
voor iedereen zo prettig mogelijk te ma-
ken.

De gemeente gaat aan de slag om voor de 
kinderen een mooie nieuwe speelplek in 

te richten met nieuwe speeltoestellen. Het 
nieuwe assortiment bestaat uit toestellen 
uit verschillende categorieën zodat er voor 
ieder wat wils is. Omdat de omwonenden 
regelmatig last hebben van ballen die in hun 
tuin terecht komen, gaan we de voetbalkooi 
met een meter verhogen. Hierdoor kan er 
een net over gespannen worden, en hebben 
de buurtbewoners ook geen last meer van 
rondvliegende ballen in de straat.

De werkzaamheden aan de vernieuwde 
speelplek starten naar schatting in de twee-
de helft van oktober. (foto: gemeente Velsen)

Samen met kinderen, ouders en omwonenden
Nieuwe speelplek aan 
Franciscuspad in IJmuiden

Wethouder Bram Diepstraten heeft vrij-
dag 20 juli zijn belofte ingelost. Mex (8) 
die met zijn club (De Jeugd Van Tegen-
woordig – Gemeente Velsen) zwerfafval 
opruimt in Velserbroek heeft zijn “Vrij-
brief” gekregen. Tijdens een gezamen-
lijk opruimrondje in juni, vertelde Mex 
dat hij soms lastige vragen krijgt als hij 
zwerfafval in prullenbakken of contai-
ners doet. Nu kan hij aantonen dat hij 
dat gewoon mag doen, met toestem-
ming van de wethouder zelf.

Wethouder Bram Diepstraten: “Ik hoop 
dat iedereen een voorbeeld neemt aan 

Mex. Hij ruimt bijna iedere dag zwerfvuil 
op. Maar het is ook bizar dat het nodig is. 
En dat het nodig is om hem een vrijbrief te 
geven, omdat (vaak oudere) mensen com-
mentaar op hem leveren als hij zwerfaf-
val in ‘hun’ ondergrondse container depo-
neert. Nou Mex, je hebt mijn toestemming 
en jouw afvalpas werkt bij alle onder-
grondse containers in Velserbroek.’’

Als dank voor zijn inzet en initiatief voor 
de gemeente Velsen heeft Mex een jaar-
abonnement gekregen op zijn favoriete 
sport Freerunning. (foto: gemeente Vel-
sen)

SuperKid in Velserbroek
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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.

In het derde kwartaal van 2018 gaat de 
gemeente Velsen de populieren tussen 
de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Vel-
sen Noord kappen. Dit om de veiligheid 
te waarborgen en schade aan het spoor 
en de bovenleidingen te voorkomen.  Ook 
kunnen afgebroken takken schade aan-
brengen bij passanten en het verkeer op 
de Andreaweg.

Het kappen van de populieren direct langs 
het spoor moet voorkomen dat er schade 
ontstaat aan het spoor en de bovenleiding. 
Hierdoor voorkomen wij dat er gevaarlijke 
situaties in, op of langs het spoor ontstaan.  
Door het kappen van de voorste populieren 
worden de daar achter staande bomen bloot 
gesteld aan weeromstandigheden waar zij 
niet op zijn ingesteld. Dit brengt per direct 
gevaren met zich mee. Daarom is het nood-
zakelijk  het volledige gebied te kappen. De 
twee gebieden zoals omkaderd in fi guur 1 ( 
zie a� eelding op volgende pagina ). Het be-
treft de volgende hoeveelheden, 55 bomen 
met een stamomtrek van 30-50 cm en 26 bo-
men met een stamomtrek van 50-100. Dit ge-
meten op 1.30 m vanaf maaiveld!

Bewonersparticipatie
In het vierde kwartaal gaat een projectteam 
Openbare Werken van de gemeente Velsen 
van start met voorbereidingen voor het op 

nieuw inrichten met groen (renoveren) van 
het hele gebied rondom de Andreaweg. We 
vragen daarbij tijdig aan de omwonenden om 
ook hun visie/mening  over de nieuwe ont-
wikkelingen van het gebied in te brengen. Zij 
ontvangen daarvoor te zijner tijd,  tijdig een 
uitnodiging. (illustratie: gemeente Velsen)

Populieren tussen Andreaweg 
en Rijk de Waalweg in 
Velsen-Noord worden gekapt

Enkele weken geleden kwamen er veel 
reacties van hondenliefhebbers op een 
eerder besluit van het college om hon-
denlosloopplaatsen in drie parken te ver-
kleinen. Dit gaat over het Burgemeester 
Rijkenspark, Velserbeek en het Waterto-
renpark. Directe aanleiding voor dit be-
sluit  was een bijtincident met een jong 
kind in het Burgemeester Rijkenspark in 
Santpoort-Zuid.

Op donderdag 19 juli werd door de gemeen-
te  een hoorzitting  georganiseerd  in het 
gebouw van de groenvoorziening in Sant-
poort-Zuid. Hier hebben 11 mensen die be-
zwaar hadden gemaakt tegen dit besluit, 
een mondelinge toelichting gegeven op hun 

bezwaren. Dit gebeurde ook door organisa-
toren van een petitie tegen het verkleinen 
van de losloopplaatsen. De insprekers  wer-
den gesteund door ongeveer 90 mensen die 
binnen en buiten het gebouw de hoorzitting 
volgden via een geluidsinstallatie.  Ook za-
ten de wethouders Bram Diepstraten en Se-
bastian Dinjens aan tafel om te luisteren 
naar de bezwaren. Op basis van deze hoor-
zitting wordt na de zomer een advies gege-
ven aan het college van B&W die dan het be-
sluit kan heroverwegen. Aangekondigd is 
dat het gebruik van parken door meerdere 
doelgroepen breder onderzocht gaat wor-
den. En dat er voorlopig niet gehandhaafd 
wordt in de nieuwe, beperkte losloopgebie-
den in de parken. (foto: gemeente Velsen)

Hoorzitting beperken hondenlosloopplaatsen

Zaterdag 21 juli was het zover! Speel-
tuin ‘Zeewijk Natuurlijk’ opende feeste-
lijk de deuren. Wethouder Bram Diepstra-
ten luidde samen met het nieuwe bestuur 
voor het eerst weer de bel.

Het idee voor een natuurspeeltuin leefde bij 
het bestuur, en onstond ook tijdens de Bur-
gertop. Het vorige college gaf haar vertrou-
wen aan het bestuur van de speeltuin om in 
samenwerking met bedrijven, instanties en 
bewoners de natuurspeeltuin te realiseren. 
En dat is gelukt. Wethouder Diepstraten zei 
in zijn toespraak: “Het is een fantastische 

speel- en ontmoetingsplek geworden! Dank-
zij het harde werk van het bestuur, de vele 
vrijwilligers en de hulp en bijdragen van ge-
meente, bedrijven, Stichting Welzijn Velsen 
en Velsen op Koers. Veel plezier en succes! 
Bewoners die iets in hun wijk willen realise-
ren kunnen veel leren van deze enthousiaste 
groep mensen!”

Om de speeltuin op een goede manier open 
te houden is het bestuur van de speeltuin nog 
steeds op zoek naar meer vrijwilligers! Kijk 
voor meer informatie op www.speeltuinzee-
wijknatuurlijk.nl. (foto: Reinder Weidijk)

Speeltuin Zeewijk Natuurlijk 
feestelijk geopend

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 14 juli 2018 tot en met 20 
juli 2018 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Zwaanstraat 35, vergroten dakopbouw 
(17/07/2018) 9958-2018       
Dolfi jnstraat 196, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (20/07/2018) 10144-2018      

Velsen-Noord
Eendrachtsstraat 195 en 199, vergroten 
kantoor en verplaatsen entresolvloer in be-
drijfshal (18/07/2018) 10014-2018      

Leeghwaterweg 1b, realiseren operatie- en 
verpleegkamers en plaatsen luchtbehande-
ling (20/07/2018) 10141-2018      

Velsen-Zuid
Oosterbroekerweg (Benedenveld), tijde-
lijk afwijken van bestemmingsplan voor 
muziekevenement op 15 september 2018 
(Vliegende Vrienden) (16/07/2018) 9802-
2018  

Oostbroekerweg 17, legaliseren gevel, re-
aliseren terras en plaatsen binnentrap 
(19/07/2018) 10076-2018      

Santpoort-Noord
Antillenstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(15/07/2018) 9784-2018
Velserbroekstraat 12,  uitbreiden 1e verdie-
ping (17/07/2018) 9906-2018       
Eyndenhoe¥  aan 4, vervangen van een erker 
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Aanvragen (vervolg)
(19/07/2018) 10032-2018

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 2, kappen 1 boom 
(15/07/2018) 9787-2018
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (20/07/2018) 10171-2018      

Driehuis
Nabij Nicolaas Beetslaan 4, kappen 8 bomen 
(19/07/2018) 10063-2018      

Velserbroek
De Zeiler 104, legaliseren gemetselde tuin-
muur (18/07/2018) 10022-2018      

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Havenkade 1, wijzigen bestemming kantoor 
naar woon/kantoor. (19/07/2018) 7783-
2018       

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 34, oprichten aan-
bouw (18/07/2018) 7001-2018       

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Velserbroek
De Zeiler 104, legaliseren berging inclusief 
overkapping (19/07/2018) 5470-2018  

Ingekomen aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:17

IJmuiden
Jublileumfeest Iskes 50 jaar, op 6 septem-
ber 2018, locatie: Loggerstraat t.h.v. nr. 17 
(17/07/2018) 9988-2018 

Santpoort-Noord
Tweedaags jubileumevenement, op 31 au-
gustus en 1 september 2018, locatie: Hage-
lingerweg/Hoofdstraat (Broekbergerplein)  
(18/07/2018) 10033-2018 

Ingekomen aanvraag onthe   ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 5:5

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,Onthe�  ng geluid ivm 
nachtelijke werkzaamheden (11/07/2018) 
9661-2018
nacht van dinsdag 17 juli 2018 op woensdag 
18 juli 2018 
nacht van dinsdag 24 juli 2018 op woensdag 

25 juli 2018 
nacht van dinsdag 31 juli 2018 op woensdag 
1 augustus 2018 als eventuele uitwijkdatum. 

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg viaduct A22 oprit IJmui-
den, mogelijke geluidshinder tijdens werk-
zaamheden(16/07/2018) 9872-2018
in de nacht van vrijdag 24 augustus 2018 op 
zaterdag 25 augustus 2018 (tussen 20.00 en 
05.00 uur) 

Santpoort-Zuid
Blekersduin, Bloemendaalsestraatweg 
167,16/07/2018) 9873-2018 
onthe�  ng werkzaamheden buiten werk-
tijden in de nacht van 29 augustus 2018 op 
30 augustus 2018 (tussen 19:00 en 7:00 uur) 
met een uitloop naar 5 september 2018 i.v.m. 
eventuele weersomstandigheden 

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
Lierstraat 71, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (17/07/2018) 8409-
2018  
Reaumurstraat 3B, 3D, 3E, 3F, wijzigen 
bedrijfsgebouw naar 3 appartementen 
(18/07/2018) 4626-2018 
Waalstraat 134, plaatsen erker (19/07/2018) 
7003-2018           
Stephensonstraat 72, uitbreiden 1e verdie-
ping (20/07/2018) 4463-2018

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 40, plaatsen dakopbouw 
(17/07/2018) 8349-2018
J.T. Cremerlaan 59, vergroten zolderverdie-
ping (18/07/2018) 7775-2018
Hoofdstraat 215, wijzigen voorgevel 
(20/07/2018) 8667-2018  

Driehuis
Van den Vondellaan 23, vergroten 1ste ver-
dieping en plaatsen dakkapel (voorgevel)  
(19/07/2018) 8211-2018
P.C. Hooftlaan nabij nummers 4 en 63, kap-
pen 2 bomen (20/07/2018) 9329-2018

Velserbroek
Kaasmakerstraat 1, plaatsen reclame 
(20/07/2018) 5723-2018  

Geweigerde omgevingsvergunning

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 8 bomen 
(20/07/2018) 8611-2018

Verleende evenementenvergunningen 
APV artikel 2:17 

Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort (horeca-activiteiten),  
van 28 juli t/m 4 augustus 2018, locatie: eve-
nemententerrein: Hagelingerweg 47, Broek-
bergenlaan tot aan rotonde Wüstelaan, 
“Broekbergenplein” en Hoofdstraat vanaf 
horeca-inrichting de Wildeman (nr 142) tot 
aan rotonde Wüstelaan (20/07/2018) 6114-
2018 
Dorpsfeest Santpoort, van 28 juli t/m 4 au-
gustus 2018, locatie: diverse evenementen 
terreinen, (20/07/2018) 5993-2018 5993-
2018

Velserbroek
Huttenbouw Velserbroek,  van 23juli  t/m 
26 juli 2018 locatie: Grote Buitendijk 
(19/07/2018) 7699-2018

Buiten behandeling gestelde evene-
mentenvergunning APV artikel 2:17

IJmuiden
Spartan race Amsterdam - IJmuiden aan 
Zee, op  1 september 2018 van 07:00 uur 
tot 20:00 uur, locatie: Kennemermeer 
(20/07/2018) 8807-22018

Verleende vergunning voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV 
artikel 5:5 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4,Onthe�  ng geluid ivm 
nachtelijke werkzaamheden (19/07/2018) 
9661-2018 
Nacht van dinsdag 17 juli 2018 op woensdag 
18 juli 2018 
Nacht van dinsdag 24 juli 2018 op woensdag 
25 juli 2018 
Nacht van dinsdag 31 juli 2018 op woensdag 
1 augustus 2018 als eventuele uitwijkdatum.

Bekendmakingen algemeen Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende perceel:

Meeuwenlaan 16, 1971 KP  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen een ter-
mijn van 6 weken na de dag waarop het 
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk 
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel 

langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier 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.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.
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