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Werkzaamheden in IJmuiden
Op maandag 27 augustus begint aannemer
De Bie Wegenbouw met voorbereidende
werkzaamheden voor het herstel van de
oude rioolput in de kruising De Noostraat,
hoek Willebrordstraat in IJmuiden.
Op maandag 3 september wordt een deel
van de kruising afgezet. De werkzaamhe-

den duren tot vrijdag 21 september.
Het autoverkeer zal daar enige hinder van
ondervinden. Autoverkeer vanuit de Briniostraat kan dan alleen rechtsaf slaan
richting Pontplein. Voetgangers en fietsers kunnen gewoon langs de werkzaamheden lopen en rijden.

Actualisering lijst waardevolle
en monumentale bomen
Vorige week is begonnen met de herinventarisatie van monumentale en waardevolle bomen in de gemeente Velsen.
Het gaat om bomen in de openbare ruimte en bomen bij particulieren. Met de informatie uit de herinventarisatie, zal de
gemeente de lijst van monumentale en
waardevolle bomen actualiseren.

De Rauwe loper

IJmuiden Rauw aan Zee
De afgelopen weken zijn er op diverse plekken in IJmuiden verrekijkers en
bankjes geplaatst die het rauwe gevoel
van IJmuiden benadrukken. Even zitten
en genieten van de dynamiek van zee,
strand, duinen, pier en haven: de bankjes
dragen bij aan de gastvrijheid van IJmuiden.

Deskundige op pad
De gemeente heeft een boomdeskundige ingeschakeld voor de herinventarisatie. De
heer Hoogland van bedrijf Ziziphus zal de
komende weken in onze gemeente rondlopen. Een enkele keer zal hij aanbellen om
een boom in een particuliere tuin nader te
bekijken. De heer Hoogland heeft een legitimatiebewijs bij zich, vraagt u er gerust naar.
Herziening eens per vijf jaar
In 2012 zijn de monumentale bomen voor
het eerst geïnventariseerd. De lijst is een
momentopname. In de loop van de tijd zullen bomen verdwijnen, bijvoorbeeld door
afsterven of kap. Ook zullen er bomen zijn
die zoveel waarde krijgen dat ze in de lijst
moeten worden opgenomen. Daarom actualiseert de gemeente de lijst elke vijf jaar.
Kapvergunning
Voor het kappen van monumentale en waardevolle bomen is een kapvergunning nodig.

Bovendien heeft het college aandachtsgebieden aangegeven waar ook een kapvergunning nodig is. Bomen buiten deze gebieden
en bomen die niet op de lijst staan, mogen
zonder vergunning worden gekapt.
Meer informatie over het beleid van de gemeente vindt u op de website van de gemeente, beleidsplan monumentale bomen.
(foto: Friso Huizinga)

Masterplan
De plaatsing van de bankjes vloeit voort
uit het Masterplan De Rauwe Loper. Daarin is voor drie routes naar de kust en de haven een analyse gemaakt van sterke punten
en knelpunten. Het gaat om de route naar
Strand Noordpier (de Surf en Staal Route),
de route naar de haven en IJmuiden aan Zee
(de Haven en Pier Route) en de route naar
IJmuiderslag (de Duin en Strand Route).
(foto’s: Reinder Weidijk)

Oefen alvast de fietsroute naar
school
In het zuiden van het land zijn de scholen alweer begonnen. Onze regio volgt
over ruim een week. Vooral leerlingen die
voor het eerst naar de middelbare school
gaan, krijgen te maken met andere en
langere routes dan ze gewend zijn. Oefen daarom alvast met uw kind de schoolroute!

Werkzaamheden
De komende weken wordt nog gewerkt op de
Hagelingerweg. Daar hebben fietsers nog te
maken met omleidingen, die op de gele borden worden aangegeven.

Uw gegevens en de gemeente
De gemeente heeft allerlei gegevens van
u. Die moet de gemeente aan andere
overheden geven en aan organisaties zoals het pensioenfonds. U kunt nu zelf aangeven of ook anderen uw persoonsgegevens mogen hebben. De gemeente beslist
daarover na een belangenafweging.

organisaties te delen. Daar kunt u dus niets
tegen doen. Soms vragen andere organisaties of mensen naar uw persoonsgegevens.
Daarvan mag u schriftelijk aangeven of u dat
wilt of niet. De gemeente beslist daarover na
een belangenafweging en stuurt u daar persoonlijk bericht over.

Alle inwoners van Velsen staan in de bevolkingsadministratie, de Basis Registratie Personen (BRP). Denk bijvoorbeeld aan
adresgegevens, of iemand getrouwd is en
iemands nationaliteit. Deze gegevens geeft
Velsen vaak automatisch aan vele overheidsinstellingen (de belastingdienst). En ook aan
enkele bijzondere maatschappelijke organisaties, zoals pensioenfondsen, zodat zij hun
werk goed kunnen doen. De gemeente Velsen is verplicht om die informatie met deze

Lees bij de Bekendmakingen in deze Infopagina hoe u gratis kunt opvragen aan wie de
gemeente informatie over u heeft gegeven
in het afgelopen jaar. En hoe u te weten kunt
komen hoe u in de BRP geregistreerd staat.
Bij twijfel of vragen kunt u altijd contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente: tel.
0255-567200/14 0255 bereikbaar van 09:00
tot 16:00 uur of via www.velsen.nl > digitaal
loket. (foto: gemeente Velsen)

Fiets veilig!
Sommige verkeerssituaties zijn voor jonge kinderen lastig. Vooral kinderen die niet
gewend zijn regelmatig te fietsen, missen
vaardigheid in het verkeer. Vanwege hun beperkte lengte zijn kinderen ook minder goed
zichtbaar. Ze moeten daarom goed opletten
of ze gezien worden en voorrang krijgen.
Ook is het van belang dat ze goed aangeven
welke kant ze op willen. Door goed te oefenen raken ze vertrouwd met fietsen en de
verkeersregels. Zo maakt u de eerste schooldag voor uw zoon of dochter en ook voor
uzelf minder spannend. (foto: Fietsersbond)
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Evenementen in Velsen
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.

Vrijdag 24 augustus van 19.00 tot 22.30 uur
Voorstelling over De Gouden Eeuw van Brederode bij de Ruïne van Brederode (reserveren via www.hoenu.nl, regio Haarlem)
Zaterdag 25 augustus van 11.00 tot 17.00 uur
Voorstelling over De Gouden Eeuw van Brederode bij de Ruïne van Brederode (reserveren via www.hoenu.nl, regio Haarlem)
Zondag 26 augustus van 10.45 tot 12.15 uur
Rondrit met de stoomtrein over het Tata-terrein vanaf station Velserbosch in VelsenNoord (reserveren via www.csy.nl)
Kijk voor de volledige evenementenkalender op www.vvvijmuidenaanzee.nl.

Krokodil in het zwembad

De laatste week van de zomervakantie ligt van 26 augustus tot en met 3 september deze
Krokodil Avonturenrun in het wedstrijdbad van zwembad De Heerenduinen. Kom met je
vriendje of vriendinnetje en duik tussen de tanden van dit verslindende monster. Kijk voor
de actuele openingstijden op www.zwembadvelsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

Ben je bijna 18 jaar? Dit moet je regelen!
Als je 18 wordt, zijn er een paar zaken die
je zelf moet regelen. Je bent daar ‘ineens’
zelf verantwoordelijk voor. Op de website startpuntgeldzaken.nl staat alles op
een rij. Stap voor stap regel je bijvoorbeeld dat je zorgtoeslag krijgt.

Een DigiD, je eigen bankzaken, een zorgverzekering, zorgtoeslag en een aansprakelijkheidsverzekering, dat zijn de belangrijkste
dingen die voor iedereen in orde moeten
zijn. Op de site staat ook informatie over onderwerpen die per persoon verschillen, zo-

als over geld verdienen en op jezelf wonen.
De gemeente Velsen is aangesloten bij
Startpuntgeldzaken. De site geeft tips om
bijvoorbeeld een goed geldplan op te stellen om uit de geldzorgen te komen of om een

spaarplan op te zetten voor de studie van
(klein-)kinderen. De informatie voor 18-jarigen is nieuw. Met deze informatie kunnen
jonge Velsenaren zich goed voorbereiden op
de toekomst en komen ze niet voor verrassingen te staan.

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.

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.

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

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 11 augustus tot en met 17
augustus 2018 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
President Krügerstraat 40, het recht optrekken van de achtergevel (13/08/2018) 112762018
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 61, kappen
(17/08/2018) 11577-2018

1

boom

Velserbroek
Dammersboog 102, plaatsen berging voorzijde (14/08/2018) 11482-2018
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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25, realiseren 2
appartementen op 1e en 2e verdieping i.p.v. 1
appartement (17/08/2018) 8776-2018

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.

Het college van Burgemeester en wethouders
van Velsen heeft omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Ahornstraat 34, plaatsen dakopbouw
(07/08/2018) 9625-2018
Pruimenboomplein 40, plaatsen balkonbeglazing (14/08/2018)10600-2018
Koningin Wilhelminakade 227, verhogen erfafscheiding (14/08/2018) 9624-2018
Pegasusstraat 69, plaatsen dakopbouw
(14/08/2018) 10967-2018
Kompasstraat 74, wijzigen voor- en zijgevel
(15/08/2018) 8835-2018
Trompstraat 71, plaatsen dakopbouw
(16/08/2018) 10408-2018
Zwaanstraat 61, plaatsen erker met luifel
(17/08/2018) 10629-2018
Herenlaan 2, splitsen villa in twee woningen
(17/08/2018) 8703-2018

nabij Kennemermeer, tijdelijk (tot en met oktober 2023) afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van recreatief nachtverblijf
(17/08/2018) 7284-2018
Dolfijnstraat 196, plaatsen dakkapel (voorzijde) (17/08/2018) 10144-2018

11126-2018

Velsen-Noord
Velserkade 1, aanpassen expeditieruimte en
bouwen nieuwe hal (13/08/2018) 3015-2018

Verleende
evenementenvergunningen
APV artikel 2:17

Santpoort-Noord
Wulverderlaan 2, plaatsen dakkapellen (voor-/
zijgevel) (17/08/2018) 10171-2018
Velserbroek
De Zeiler 104, plaatsen stenen berging
(14/08/2018) 9691-2018
De Zeiler 104, legaliseren gemetselde tuinmuur (16/08/2018) 10022-2018
Watergentiaan 1, plaatsen dakkapel (voor en
achter) (17/08/2018) 10528-2018
Zandaak 56, plaatsen dakkapel (14/08/2018)

Geweigerde omgevingsvergunning
Paramaribostraat 56, realiseren uitbouw begane grond en eerste verdieping en vervangen
erker (17/08/2018) 6205-2018

Santpoort-Noord
Straatfeest op 15 september 2018 van 16.00 tot
24.00 uur, locatie: Kerkweg ong. (15/08/2018)
9372-2018
Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:18
Velserbroek
Parkeerterrein Zadelmakerstraat en Klompenmakerstraat (vrachtwagen P nabij lantaarn), verkoop etenswaren op woensdag, donderdag en vrijdag, van 5 september 2018 t/m
28 december 2018 (13/08/2018) 9646-2018
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Wat doet de gemeente met uw persoonsgegevens?
Iedereen die in Velsen woont, staat in de
bevolkingsadministratie van de gemeente. Die heet officieel de Basis Registratie
Personen, BRP. Daarin staan niet alleen
adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook
of iemand getrouwd is, de nationaliteit,
wie de ouders zijn of de kinderen.

Deze gegevens geeft Velsen vaak automatisch aan vele overheidsinstellingen (de belastingdienst). En ook aan enkele bijzondere maatschappelijke organisaties, zoals
pensioenfondsen, zodat zij hun werk goed

kunnen doen. De gemeente Velsen is verplicht om die informatie met deze organisaties te delen. Daar kunt u dus niets tegen
doen.
Soms vragen andere organisaties of mensen
naar uw persoonsgegevens. Daarvan mag u
aangeven of u dat wilt of niet. Het kan bijvoorbeeld een advocaat zijn, de ledenadministratie van de kerk, een sport- of muziekvereniging, of een particulier. Inwoners
kunnen de gemeente schriftelijk vragen om
die clubs / andere mensen geen gegevens te

leveren uit de administratie. Wij beslissen
daarover na een belangenafweging en sturen daar een persoonlijk bericht over.
U kunt gratis opvragen aan wie de gemeente
informatie over u heeft gegeven in het afgelopen jaar. Stuur de gemeente een brief met
een kopie van uw identiteitsbewijs. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan
thuisgestuurd.
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in
de BRP? Dan kunt u daar een afschrift van

opvragen. Stuur de gemeente een brief met
een kopie van uw legitimatie of kom naar
aan de balie van het stadhuis. De kosten
hiervoor zijn € 6,50.
Het is heel belangrijk dat de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie kloppen. Twijfelt u daaraan, maak dan
een afspraak met de afdeling Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken van de gemeente: tel: 0255-567200 / 14 0255 bereikbaar van 09:00 tot 16:00 of via www.velsen.
nl, het digitaal loket.

Ontwerp omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning
te verlenen voor:

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8 te Santpoort-Zuid,
het oprichten van een woning en kappen van

5 bomen (kenmerk 31335-2017)
De aanvraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 24 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Tevens zijn deze stukken in te

zien op www.velsen.nl/actueel/inzage-ontwerpbesluiten.htm.
Tijdens deze periode van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ontwerp omgevingsvergunning als de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen.

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 14 0255.

