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Fred Dictus beëdigd
als tweede strandvonder
Donderdag 31 augustus jl. heeft
Johan Remkes, commissaris van
de Koning van Noord-Holland,
Fred Dictus beëdigd tot tweede
hulpstrandvonder van het strand
in IJmuiden. Dit betekent dat hij
voortaan met David Koks waakt
over het stuk strand vanaf de zuidpier tot aan Bloemendaal. Hoofdstrandvonder is Frank Dales, de
burgemeester van Velsen.

De heer Dictus kijkt uit naar zijn
nieuwe functie. “Ik woon al 52 jaar
zomers op het grote strand, ben gek
op de zee, strand en de duinen. Bovendien voel ik me geroepen om reddingswerk te verrichten”. Niet voor
niets werkt hij 56 jaar bij de reddingsbrigade.
Als strandvonder kan hij ook de helpende hand bieden. Zo is hij nu gemachtigd om aangespoelde goederen in bewaring te nemen zodat deze uit handen blijven van de jutters.
Wanneer spullen aanspoelen begint

er vaak een spannende race tussen
de strandvonders en de jutters. Zij
verbergen hun vondst vaak in de duinen en halen dit later weer op. Dat
kan variëren tussen teakhout, palmolie of olievaten. Maar ook gifzakjes
of zeehonden kunnen aanspoelen.
(foto: privécollectie)

Veilig naar school
Het is belangrijk om gezien te
worden in het verkeer. Zeker
uw schoolgaande kinderen, die
door hun beperkte lengte minder zichtbaar zijn en zich nog wel
eens in het verkeer onvoorspelbaar kunnen gedragen. Laat uw
kind opvallend gekleed gaan naar
school. Of zorg er in ieder geval
voor, dat hun fiets en tas opvallen.

Gezien worden
Straks komt de tijd dat we weer donkere kleding gaan dragen voor de

koudere dagen. Maar dan vallen we
nauwelijks op in het verkeer. Alleen
bij mist overdag vallen donkere kleren beter op. Het is raadzaam om uw
kinderen in een felgekleurde jas op
pad te sturen en hun ﬁets te voorzien van goede verlichting en reﬂecterende banden. Wil uw kind geen
lichte of felgekleurde kleren dragen?
Probeer de kleding dan toch opvallend te maken, bijvoorbeeld door reﬂecterende strepen/vlakken. Lichte
gympen helpen ook al. Evenals een
opvallend gekleurde rugtas. (foto:
Fietsersbond)

Rondleiding door het
gemeentehuis van Velsen
Zaterdag 9 september a.s. is het Open Monumentendag, maar ook de Dag
van de Democratie. Op deze dag is het gemeentehuis open van 11.00 uur
tot 16.30 uur. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen of met
bestuurders in gesprek te gaan ( zie verder op de Infopagina ). Maar er
zijn ook rondleidingen. De heer Pieter Rings geeft drie rondleidingen; om
11.00, 13.30 uur en 15.30 uur. Hiervoor dient u zich wel aan te melden op
www.velsen.nl/opengemeentehuis

Uit het college

• Ontwikkelaar
KondorWessels
Vastgoed B.V, erfpachter Kennemerstrand N.V., ondererfpachters
Kennemermeer B.V. en Seaport
IJmuiden Onroerend Goed B.V. en
de gemeente Velsen sluiten een samenwerkingsovereenkomst voor
de ontwikkeling van Kustplaats
IJmuiden aan Zee.
• De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben een geactualiseerd gebieds-

programma vastgesteld dat ‘Made in IJmond 2017’ heet. Het programma geeft richting aan het gezamenlijke economisch beleid van
de IJmond, en is samen met het lokale bedrijfsleven en onderwijs tot
stand gekomen.
Informatie over collegeberichten
aan de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Doe mee met Burgernet!
Voelt u zich betrokken bij uw eigen buurt? Wilt u persoonlijk bijdragen aan een veilige leefomgeving? Neem dan deel aan Burgernet! Met dit telefonische netwerk helpt u de politie om verdachten van misdrijven op te sporen of bijvoorbeeld vermiste personen terug te vinden.

Wat is Burgernet?
Bij dringende zaken zoals diefstal,
overval, geweld, doorrijden na aanrijding of vermiste personen kan u
de politie helpen. Via het telefonisch
netwerk krijgen personen die zich
hebben aangemeld een oproep als de
politie een zoekactie begint. Uiteraard kunt u ook op basis van het bericht de politie een tip doorgeven.
Burgernet wordt ingezet bij urgente
zaken, waarvan een duidelijk signalement bestaat.
Wie kan zich aanmelden als deelnemer?
Elke inwoner vanaf 16 jaar kan zich
aanmelden. Ook als u niet in de gemeente woont, maar er wel werkt,
kunt u zich aanmelden.

Hoe werkt het precies?
• Ontvangt de politie een melding?
Dan kan de centralist van de meldkamer besluiten een oproep te verspreiden onder de mensen die wonen of werken in een bepaald gebied en zich hebben opgegeven
voor Burgernet.
• Via uw vaste of mobiele telefoon
ontvangt u een ingesproken bericht. Of u ontvangt per sms een
tekstbericht. Daarin wordt u verzocht om uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Zo helpt u direct bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een
voertuig of vermist kind.
• Hebt u op basis van het bericht een
tip voor de politie? Bel dan met het
speciale Burgernetnummer: 08000011. Dit nummer is gratis.
• Alle ingeschakelde deelnemers
krijgen een bericht over de aﬂoop
van een actie. Uiteraard zijn aan
deze berichten geen kosten verbonden.
Meer informatie
Ga naar Burgernet.nl en meld u meteen aan of download de app.

Cadeau voor mantelzorgers
De IJmondgemeenten laten hun
waardering blijken voor mantelzorgers. Dat doen ze via een cadeaubon van € 25,- die de mantelzorgers kunnen aanvragen.

Mantelzorg is zorgen voor een naaste. Dat kan een familielid zijn, maar
ook een buurvrouw of een vriend.
Deze zorg lijkt vanzelfsprekend,
maar gaat verder dan de gebruikelijke hulp die we elkaar geven. Mantelzorg is onmisbaar naast professionele zorg.
Voor iemand met een beperking is
het heel waardevol als een ander
even een boodschap kan doen, wil
oppassen, vervoer regelt naar de
dokter of kan helpen bij persoonlijke verzorging. Zorgt u meer dan
vier uur per week en langer dan drie
maanden voor een ander zonder dat
u daar voor wordt betaald? Dan kunt
u een cadeaubon aanvragen.

Over dementie en intimiteit

Alzheimer Trefpunt
Heeft u vragen over dementie?
Dinsdag 12 september a.s. is er in
de Centrale Bibliotheek aan het Dudokplein in IJmuiden weer een Alzheimer Trefpunt. De bijeenkomst
biedt openheid, goede informatie en contact met lotgenoten. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Het onderwerp is ‘dementie
en intimiteit’. Aanvang: 19.30 uur.

Velsen dementievriendelijk
Het aantal mensen met dementie
neemt de komende jaren toe. Dat betekent voor de toekomst meer mantelzorgers en organisaties, die met deze
ziekte te maken krijgen. Alzheimerpa-

tiënten willen zo lang mogelijk thuis
wonen. Daarbij is hulp van hun omgeving en gemeente nodig. De gemeente
Velsen heeft in 2015 een intentieverklaring getekend om zich samen met
de regio en de netwerkpartners in te
zetten voor een dementievriendelijke
omgeving.
Stichting Alzheimer Nederland regio
Midden-Kennemerland heeft Trefpunten in de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk, Castricum, Uitgeest en Akersloot. Kijk voor de volledige agenda op www.alzheimer-nederland.nl/regios/midden-kennemerland.

De gemeente verstuurt begin september een huis-aan-huis brief met
meer informatie over de mantelzorgwaardering. Bij deze brief zit
een antwoordkaart. U kunt de cadeaubon ook aanvragen via de website
www.velsen.nl/mantelzorgwaardering. Om in aanmerking te
komen voor de cadeaubon stelt de
gemeente een paar voorwaarden.
Deze voorwaarden kunt u terugvinden in de brief en op de website.
Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook
graag helpen met informatie, ondersteuning en advies. Daarvoor kunt u
contact opnemen met de consulenten van Socius Centrum Mantelzorg via 088 8876900. De consulenten van Socius kunnen u informatie
geven over praktische zaken, zoals
vergoedingen en toeslagen. Ook weten zij de weg naar ondersteuning
als de zorg te zwaar wordt.

Bieb woensdagavond open
Vanaf 4 september heeft de bibliotheek haar openingstijden gewijzigd. Voortaan is de vestiging IJmuiden ook op woensdagavond
open! Ook kun je alle dagen en 24 uur per dag voor informatie en reserveringen terecht op de website www.bibliotheekvelsen.nl.

Centrale Bibliotheek IJmuiden
Dudokplein 16
1971 EP IJmuiden
tel: 0255-525353

Bibliotheek Velserbroek
Maan Bastion 476
1991 RH Velserbroek
tel: 023-5381901

Ma/Di/Do/Vr
selfservice
Woensdag
Zaterdag

Ma/Di/Do/Vr
selfservice
Woensdag
Zaterdag

10:00-17:00
10:00-13:00
13:00-21:00
10:00-14:00

10:00-17:00
10:00-13:00
13:00-17:00
10:00-14:00
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Open Monumentendag

Dag van de democratie

Velsen viert de Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017.
Deze dag staat in het teken van het
landelijke thema ‘Boeren, Burgers en
Buitenlui’. Diverse monumenten in
Velsen zijn open en gratis toegankelijk. Komt dat zien!

Op zaterdag 9 september is het de Dag van de Democratie. De dag waarop we stilstaan hoe belangrijk het is om in vrijheid je stem te laten horen.
Mooie gelegenheid om politiek Velsen dichter bij de inwoners te brengen. Kom langs voor een rondleiding of een praatje met de gemeente!

Thema
Het thema is ontleend aan de eeuwenoude uitroep waarmee de stads- of dorpsomroeper de aandacht van de bewoners
van stad en land trok; ‘Boeren, Burgers
en Buitenlui’. Zaterdag 9 september is
ook de dag van de Democratie. Vandaar
dat het oude raadhuis in Velsen-Zuid,
maar ook het huidige gemeentehuis in
IJmuiden op deze dag open zijn. U kunt
er een rondleiding krijgen en met de politiek in gesprek gaan. Het thema is eveneens verweven met monumenten zoals korenmolen De Zandhaas, (vroegere) melkfabrieken en veel buitenplaatsen. Kortom: allemaal
prachtige monumenten, die graag bekeken willen worden.
Welke monumenten zijn open/ wat valt er te doen?
Gemeentehuis Velsen: Geopend van 11.00-16.30 uur. Om 11.00, 13.30 en
15.30 uur geeft de heer Pieter Rings een rondleiding door het gemeentehuis, dat is ontworpen door de befaamde architect Dudok. Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier in
te vullen op de website www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.
Dorp Oud-Velsen: Rondleiding door het dorp om 12.00 en 15.00 uur,
start bij de Engelmunduskerk.

Rondleiding
Onder de noemer ‘Open politiek in Velsen’ kunnen bezoekers een rondleiding
krijgen in het oorspronkelijke gemeentehuis, dat ontworpen is door architect
Dudok. Het is tenslotte ook Monumentendag, de dag waarop onze monumenten de aandacht krijgen die ze verdienen.
Kom gewoon langs!
Verder is het mogelijk om met de gemeenteraad in de raadszaal in debat te
gaan of in de burgerzaal met raadsleden te ‘speeddaten’. Wilt u alleen even een
kijkje nemen of een praatje maken met collegeleden, raadsleden en ambtenaren van Velsen? Dat kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom in het gemeentehuis, ingang Plein 1945.
Programma
11.00 – 11.30 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
11.30 – 12.30 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
12.30 – 13.00 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
13.30 – 14.00 uur Rondleiding door het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
14.00 – 15.00 uur Korte uitleg: hoe werkt de raad? Daarna een debat
over drie stellingen onder leiding van raadsleden
15.00 – 15.30 uur Speeddaten in de Burgerzaal met raadsleden
15.30 – 16.00 uur Rondleiding het gemeentehuis o.l.v. Pieter Rings
16.00 – 16.30 uur Afsluiting met een drankje
Aanmelden
Wilt u meedoen? Meldt u zich dan zo snel mogelijk aan door het aanmeldformulier in te vullen op de website: www.velsen.nl/opengemeentehuis. Voor de
rondleidingen is namelijk een maximum aantal deelnemers.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid: Geopend
van 10.00-16.00 uur.
Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7, Velsen-Zuid: Geopend van
12.00-17.00 uur. Expositie ‘Slechte tijden, goede tijden’: de veranderingen
in Oud Velsen vanaf de jaren ’60 tot nu.
Logegebouw Vrijmetselaars en Weefsters, Torenstraat 2, VelsenZuid: Geopend van 12.00-17.00 uur.
Landgoed Beeckestijn, Rijksweg 136, Velsen-Zuid: Geopend van 11.0016.00 uur. Tentoonstelling ‘Dubbelportret’.
Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83, Santpoort-Noord: Geopend van
10.00-17.00 uur. Bezoek de molen en de molenwinkel.
Landgoed Duin & Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60, SantpoortNoord; Rondleiding door het hoofdhuis elk uur tussen 11.00-16.00 uur,
start in de lobby.
Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, Santpoort-Zuid: Geopend van
10.00-17.00 uur.
Bibliotheek Velsen, Dudokplein 16, IJmuiden: Geopend van 10.0014.00 uur. Tentoonstelling ‘Archeologische vondsten uit Oud-Velsen’.
T/m 14 oktober te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek.
Meer informatie
In de brochure ‘Boeren, Burgers en Buitenlui’ staan de activiteiten en de
openstellingen vermeld. Deze is gratis af te halen bij boekhandel Bredero
in Santpoort-Noord, boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis en de
bibliotheken in IJmuiden en Velserbroek. Ook vindt u meer informatie
op www.openmonumentendag.nl.

Sluitingstermijn is 15 oktober a.s.

Evenementen 2018 vóór
15 oktober aanmelden
Elk jaar zijn er tientallen evenementen in de gemeente Velsen
en in de regio Kennemerland.
Voor goede coördinatie en voldoende inzet van de hulpdiensten (ambulances, brandweer en
politie) wil de gemeente daar op
tijd een overzicht van hebben:
een evenementenkalender.

Evenementen die in 2018 gaan
plaatsvinden moeten vóór 15 ok-

tober 2017 worden aangemeld. Op
www.velsen.nl onder Velsen Actueel staat hoe u dat kunt doen; daar
is ook het aanmeldingsformulier
te downloaden. Dit kunt u mailen
naar evenementen@velsen.nl.
Wie geen internet heeft kan het formulier opvragen bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200.
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Moeite met lezen,
schrijven of rekenen?
Ongeveer een op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft
grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Het merendeel daarvan is van Nederlandse
afkomst. Dat beperkt hun digitale vaardigheden en hun mogelijkheden om volwaardig te kunnen
functioneren in de maatschappij. Daarom zet Velsen deze week
de spotlight op de mogelijkheden om laaggeletterdheid tegen
te gaan.

In deze week van de Alfabetisering,
die nog tot 10 september duurt, zijn
er verschillende activiteiten. Zo was
er afgelopen maandag een bijeenkomst voor vrijwilligers die meehelpen om taalachterstanden weg te
werken. Er zijn workshops ‘Herkennen en Doorverwijzen bij laaggeletterdheid’ en vandaag is er een ‘Letterlunch met broodje Boekenbal’ in
buurtcentrum De Spil.
Hoe kunnen we helpen?
Kent u misschien mensen in uw omgeving die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen? We horen
graag of u ideeën heeft waarmee we
hen kunnen helpen. U kunt uw suggesties mailen naar ddrenth@velsen.nl of tot einde van deze week in
de ideeënbus gooien. Deze staan op
de volgende drie locaties: ontvangsthal gemeentehuis Velsen aan Dudokplein te IJmuiden, bij de balie
van het Servicecentrum vrijwilligerswerk Velsen aan Plein 45 nr 10
te IJmuiden en in de Openbare Bi-

bliotheek Velsen aan Dudokplein
16 te IJmuiden. Op basis van de reacties, kijken we of ons aanbod aan
scholing voldoende aansluit bij de
wensen.
Scholing
Er zijn namelijk al veel mogelijkheden om mensen die moeite hebben
met rekenen of lezen of schrijven te
helpen. Bijvoorbeeld door een taaltraining te volgen of een individuele
taal- en rekenprogramma. Deze worden 1 op 1 gegeven of in groepsvorm
op locaties als buurthuizen, bibliotheken en scholen of bij een Regionaal Opleiding Centrum(ROC).
Voor informatie over training en/of
begeleiding in taal-/reken- en digitale vaardigheden, over doorverwijzing van en ondersteuning voor docenten, vrijwilligers en geïnteresseerde nieuwe deelnemers, kan men
terecht bij de Bibliotheek Velsen. In
de nabije toekomst komt er een Taalhuis.
Vrijwilligers zijn welkom!
De deelnemende organisaties aan
deze week, zoals de bibliotheek en
stichting Welzijn hopen ook dat aandacht voor laaggeletterdheid extra vrijwilligers oplevert om alle activiteiten blijvend mogelijk te maken. Wie zelf interesse heeft om een
taaltraining of begeleiding te geven
op vrijwillige basis, kan contact opnemen met Stichting Welzijn Velsen, nurcanarslan@velsen.nl of met
Vluchtelingenwerk: arnautovich@
vluchtelingenwerk.nl.

Gratis aanhangwagen
Inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen kunnen voortaan gratis een aanhangwagen
gebruiken om grof afval naar
het afvalbrengstation in Velsen
of Beverwijk te brengen. Dinsdag 5 september hebben de
wethouders Jaqueline Dorenbos (Beverwijk), Frank Frowijn
(Heemskerk) en milieuwethouder Floor Bal van de gemeente Velsen het startsein gegeven.

Heemskerk of Velsen. U betaalt
wel eerst huur en een borg van 75
euro. De borg krijgt u terug als u de
aanhangwagen terugbrengt. Het
huurbedrag wordt binnen zeven
werkdagen weer teruggestort als
u voldoet aan twee voorwaarden: u
heeft de boedelbak niet langer dan
3 uur geleend en u heeft een ondertekend huurformulier met een
stempel van het HVC afvalbrengstation.

Gratis aanhangwagen
U kunt drie uur lang gratis gebruik
maken van een aanhangwagen van
Boedelbak om grof afval naar het
afvalbrengstation te brengen. De
service is uitsluitend voor particulieren. U kunt de aanhangwagen reserveren via www.boedelbak.nl of bij een ophaallocatie
van Boedelbak binnen Beverwijk,

Formulier
Het gestempelde huurformulier
mailt u naar info@boedelbak.nl
of stuurt u naar Boedelbak, antwoordnummer 10503, 2130 VC
Hoofddorp. De aanhangwagen kan
in Velsen worden opgehaald bij BP
IJmuiderstraatweg 120 IJmuiden
en Total De Kamp Velserbroek.
(foto: HVC)

Week van de vrede: vredesloop in IJmuiden
Van 18 tot en met 24 september is het de week van
de Vrede. In Velsen wordt hier volop aandacht aan
geschonken. Zo zal burgemeester Frank Dales in
Velsen-Noord een vredespaal onthullen en wordt er
in IJmuiden een Walk of Peace georganiseerd. Voor
de fietsers onder ons is er een fietstocht van 40 kilometer!

Meldt u aan voor de vredesloop!
Op 23 september is er een Walk of Peace in IJmuiden.
Deze vredeswandeling is ongeveer 3 kilometer lang en
staat in het teken van ontmoeting, bezinning en nadenken over wat vrede voor u betekent. De wandeltocht is
geschikt voor mensen met een scootmobiel en rolstoel.
De tocht start om op Plein 1945 om 13.30 uur en is gratis. Onderweg is er een hapje en een drankje. Daarom is
het van belang, dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan per
mail: walkofpeacevelsen@gmail.com of bel naar 0641512876.

Onthulling vredespaal
Op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, onthult burgemeester Dales van Velsen om 16.00 uur een
vredespaal aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.
Vredesfietstocht 22 september
Bent u meer een ﬁetser? Vrouwen voor Vrede IJmond
bestaat dit jaar 35 jaar en organiseert daarom op 22 september een ﬁetstocht van ongeveer 40 km. Onderweg
wordt op verschillende locaties stil gestaan bij de betekenis van vrede. De start is op 22 september om 9.00 uur
bij de vredesboom aan het Cnossenpad achter het gemeentehuis van Heemskerk. Rond 13.00 uur: lunchpauze bij molen De Knegt in Akersloot. De tocht eindigt rond
17.00 uur bij de Doopsgezinde Gemeente aan het Meerplein te Beverwijk. Geïnteresseerd? Vraag het routeboekje aan via nesham@casema.nl.
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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.

tehuis. . 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.

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 gemeen-

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 werk-

dag 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 26
augustus 2017 tot en met 1 september 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.

IJmuiden
Kennemermeer 25, organiseren
sportevenement
(30/08/2017)
23198-2017;
Kalverstraat 28, plaatsen dakopbouw (01/09/2017) 23293-2017.

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 15D, kappen 28
bomen (31/08/2017) 23368-2017;
Oosterpad 2, plaatsen dakkapel
(01/09/2017) 23384-2017.
Velsen-Noord
Parlevinkerstraat
23,
aanpassen
brandcompartimentering
(31/08/2017) 23272-2017;
Wijkerstraatweg 57, plaatsen dakkapel (01/09/2017) 23370-2017.
Santpoort-Noord
Velserhooftlaan 1, kappen boom
(28/08/2017) 22933-2017;
Hoofdstraat 191, verbouwen woning
(30/08/2017) 23223-2017.

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
Tussenbeeksweg 13-15, verbouwen

showroom tot twee woningen met
bedrijfsruimte (01/09/2017) 173952017.
Santpoort-Noord
St. Martinstraat 2, plaatsen uitbouw
(30/08/2017) 18075-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Deutzstraat 3, plaatsen 4 tijdelijke
kantoorunits (04/09/2017) 149012017.
Velserbroek
Tureluur 24, plaatsen erfafscheiding (30/08/2017) 19107-2017.

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
Nachtegaallaan 13, plaatsen dakopbouw (31/08/2017) 17519-2017;
Dokweg 16, uitbreiden bedrijfsgebouw (31/082017) 15640-2017.

Velsen-Noord
Gildenlaan 68, legaliseren dakkapel, erfafscheiding, wijzigen gevel
(29/08/2017) 20115-2017;
Heirweg 2A-2F, splitsen schoollokaal
(31/08/2017) 20401-2017;
Reyndersweg 1, plaatsen rioolput (bij
de seizoensgebonden sanitaire unit)
nabij de noordpier (04/09/2017)
19998-2017.
Santpoort-Noord
Roos en Beeklaan 69, plaatsen dakkapel (29/08/2017) 20118-2017;
Crijnssenstraat 4, plaatsen erker
(29/08/2017) 19154-2017;
Rijksweg 336,plaatsen dakopbouw
(31/08/2017) 17974-2017.

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 12, kappen
boom (01/09/2017) 21842-2017
Papenburghlaan 26, kappen boom
(04/09/2017) 21718-2017
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 2 0001 / 0002 /
0003, wijzigen van 3 penthouses(twee
dakterrassen, gevel) ten opzichte van
verleende vergunning (24690-2016)
(30/08/2017) 19231-2017.
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Voetbalwedstrijden Jupiler league
2017-2018, Locatie:
Rabobank
IJmond Stadion (01/09/2017) 205272017.

