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Spreek in bij sessie burgeren overheidsparticipatie
De Rekenkamercommissie Velsen, die onafhankelijk onderzoek
doet naar gemeentelijk beleid,
heeft vier voorbeelden van inwonersparticipatie onderzocht. Het
ging hier om het betrekken van
de inwoners bij het opstellen van
de nieuwe structuurvisie, de Gezond in De Stad-GIDS, de Whatsapp buurtpreventie borden Driehuis en over Blekersduin. De uitkomst van het onderzoek staat
beschreven in het rapport Burgeren overheidsparticipatie in Velsen.

Op basis hiervan geeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen voor de gemeenteraad en het
college van B&W. De aanbevelingen
gaan o.a. over de benadering van verschillende doelgroepen in een wijk,

de keuze van de communicatiemiddelen die worden ingezet, de transparantie in het participatieproces en
de evaluatie van verschillende participatietrajecten.
Op donderdag 21 september bespreekt de gemeenteraad tijdens een
sessie van de Carrousel de uitkomst
van het rekenkameronderzoek over
Burger- en overheidsparticipatie in
Velsen. Maar eerst wil de raad de inwoners ook de gelegenheid geven om
in te spreken over dit onderwerp. Iedereen is van harte welkom. Wilt
u inspreken? Meldt u zich dan aan.
Dit kan tot donderdag 21 september,
12.00 uur bij de griﬃe: 0255 567502
of via de mail: griﬃe@velsen.nl met
vermelding van onderwerp, naam, emailadres en telefoonnummer. Ook
toehoorders zijn van harte welkom.

Dag van de Democratie en
Open Monumentendag
Zaterdag 9 september betraden
veel belangstellenden via de rode loper het gemeentehuis. In de
raadzaal was in het kader van de
Dag van de Democratie een presentatie over het werk van de gemeenteraad.

In de Burgerzaal waren diverse raadsleden en wethouders aanwezig om in gesprek te gaan met de
bezoekers. Ter gelegenheid van de
Open Monumentendag waren er
drie rondleidingen met de enthousi-

aste Dudokkenner Pieter Rings. Ook
werd er gelobbyd bij de wethouders
en raadsleden over o.a. de toegankelijkheid van het gemeentehuis voor
mensen met een beperking en de inrichting van de speeltuin. Het initiatief en de organisatie van de Dag van
de Democratie lag bij de gemeenteraad van Velsen. De combinatie
met de Dudokrondleiding door het
gemeentehuis vanuit de landelijke
Open Monumentendag zorgde voor
een gezellige sfeer in het gemeentehuis.

Uit het college

Wist u dat?

Nieuwe rubriek
Tijdens de Burgertop bleek dat veel
inwoners niet precies op de hoogte
zijn van wat de gemeente doet dan
wel gedaan heeft. Velsen is hiermee aan de slag gegaan en wil u

graag informeren over onze werkzaamheden. Vanaf nu treft u op de
Infopagina de rubriek ‘Wist u dat?’
aan. Met deze week aandacht voor:
de aanplant van de rotondes.

• De verkoop van kavels waarop je je
eigen huis kunt bouwen – het ‘pionieren in IJmuiden’ – kan op verschillende manieren: via openbare inschrijving, loting, en ‘wie het
eerst komt, die het eerst maalt’. Elke methode heeft voor- en nadelen. Het college informeert de raad
hierover.

• Op www.waarstaatjegemeente.nl
staat welke hulp (en hoeveel hulp)
inwoners van Velsen vragen op het
gebied van jeugdhulp, Wmo, en participatiewet (werk en inkomen). De
gegevens over de tweede helft van
2016 zijn zojuist bekend gemaakt.
Informatie over collegeberichten aan
de raad: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Week van de vrede in Velsen
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

Onthulling vredespaal
Op 21 september, Internationale Dag van de Vrede, onthult burgemeester Dales van Velsen een
vredespaal aan het Stratingplantsoen in Velsen-Noord.

De wandeltocht is geschikt voor
mensen met een scootmobiel en rolstoel. Vind je drie kilometer te ver,
maar wil je toch meedoen? Je kunt
ook een deel van de tocht meelopen
door onderweg gewoon aan te haken.

Programma
De onthulling vindt rond 16.00 uur
plaats en wordt omlijst met muziek
en het verhaal van de 1000 kraanvogels. De jeugd is van harte uitgenodigd om samen op het pleintje bij de
vredespaal met stoepkrijt een regenboog te maken.

Programma
De tocht wordt geopend om 13.15
uur op Plein 1945. Vanaf 13.30 uur
gaat de wandeltocht echt van start.
De wandeling brengt je langs het
Kennemerplein, de Oud-Katholieke
Kerk aan de Koningin Wilhelmina-

Geschiedenis
Het plaatsen van vredespalen begon
ooit in Japan als reactie op de vernietiging door de atoombommen. Inmiddels staan er vele paaltjes verspreid over de wereld en vanaf 21
september ook in Velsen-Noord.

Vredesfietstocht op
vrijdag 22 september

De tocht neemt je mee langs monumenten en symbolen van vrede.
De locaties liggen verspreid tussen Akersloot en Velsen-Noord en
worden door deze ﬁetstocht met elkaar verbonden. De tocht gaat ook
langs de vers onthulde vredespaal
in Velsen-Noord. Ben je geïnteres-

Loop mee met de Walk of
Peace op 23 september!
Op 23 september wordt er een
Walk of Peace georganiseerd in
IJmuiden. Deze vredeswandeling
is ongeveer drie kilometer lang
en staat in het teken van ontmoeting, bezinning en nadenken over
wat vrede voor jou betekent. De
wandeling voert onder meer langs
Plein 1945 en eindigt bij de Kuba
moskee aan de Planetenweg.

Iedereen is van harte uitgenodigd
om bij deze onthulling aanwezig te
zijn. De paal is een initiatief van de
Vrouwen van Vrede IJmond. De vredespaal met de vredesboodschap is
bedoeld om stil te staan bij een kernwapenvrije wereld, een rechtvaardige wereld, maar óók vrede in de eigen
buurt.

Ben je meer een fietser? Vrouwen voor Vrede IJmond bestaat
dit jaar 35 jaar en organiseert
daarom op vrijdag 22 september een fietstocht van ongeveer
40 km. Onderweg wordt op verschillende locaties stil gestaan
bij de betekenis van vrede.

er in IJmuiden een Walk of Peace georganiseerd. Voor de fietsers onder ons is er een fietstocht van 40 kilometer!

seerd? Vraag het routeboekje aan
via nesham@casema.nl.
De start is op 22 september om
09.00 uur bij de vredesboom aan
het Cnossenpad achter het gemeentehuis van Heemskerk. Rond
13.00 uur zijn we bij molen De
Knegt in Akersloot waar ook een
vredespaal staat.
De tocht eindigt rond 17.00 uur bij
de Doopsgezinde Gemeente aan
het Meerplein te Beverwijk.

kade en de Kuba Moskee aan de Planetenweg. Onderweg word je vergezeld door een zogenaamde TukTuk
die je zal voorzien van een hapje en
drankje. Geniet van cultuur, muziek
en samenzijn!
Aanmelden
Meld je aan via walkofpeacevelsen@
gmail.com of bel naar 06-41512876.
Ook voor verdere informatie of vragen kun je hier terecht. Aanmelden
is gewenst in verband met de catering en voor het opnemen van contact bij onvoorziene omstandigheden.
Organisatie
De wandeling is een gezamenlijk
initiatief van Vrouwen voor Vrede IJmond, Oud-Katholieke Kerk
IJmuiden, Kuba moskee IJmuiden,
Zarai Media Productions en Ambassade van Vrede IJmuiden van het
Apostolisch Genootschap.
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Japanse duizendknoop
De Japanse duizendknoop is een
woekerende plant. Deze geeft
niet alleen veel schade aan de natuur, maar ook aan wegen en gebouwen. De gemeente doet er alles aan om de plant in het openbaar gebied te bestrijden. Ook
doet Velsen een oproep om deze
plant – voor zover deze in uw tuin
voorkomt - te verwijderen.

De plant breidt zich snel uit. De wortels groeien horizontaal en kunnen
overal naar boven komen en er ontstaat weer een nieuwe plant. De gemeente Velsen is druk bezig om op
diverse locaties de plant kort af te
maaien. Maaien heeft immers een
remmende werking op de groei van
de Japanse duizendknoop. Omdat de
plant steeds wil overleven, raakt deze uiteindelijk uitgeput. Helaas kan
de plant met maaien niet helemaal
worden uitgeroeid.

worden de cellen in de bovengrondse plant vrijwel meteen vernietigd.
Ook is er met een speciale lans heet
water bij de wortels geïnjecteerd. Of
hierdoor ook de wortels van de plant
afsterven, kunnen we pas volgend
voorjaar waarnemen.
Wat vragen we van u?
Als u deze plant (zie afbeelding) in
uw tuin ontdekt, wilt u deze dan verwijderen en in de groenbak gooien?
Er is geen risico dat de plant na verwerking tot compost zich weer verspreidt. (foto: gemeente Velsen)

Velsense mantelzorgers
nomineren hun beste steun

Deze zomer heeft de gemeente bij
wijze van proef de Japanse Duizendknoop bestreden met bijna kokend
water. Door de hoge temperatuur

Een waslijst aan sporten

Met 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: jeugdsportpasvelsen.nl. (foto:
SportSupport)

De Mantelzorg Awards worden
uitgereikt aan bijzondere mensen die een mantelzorger steunen. Mantelzorgers kunnen tot en
met 8 oktober hun beste steun
nomineren via www.mantelzorgawards.nl.

Zo kun je bijvoorbeeld je huisarts,
die zo goed met je meedenkt, nomineren voor een Mantelzorg Award.
Of die buurvrouw die op je kinderen past als jij voor je zieke moeder
zorgt. Het gaat om kleine, eenvoudige voorbeelden van medemenselijkheid die jouw werk als mantelzorger verlichten. Uit alle genomineerden selecteert de jury tien ﬁnalisten
die vanaf 17 oktober mogen strijden
om de Mantelzorg Awards. Vervolgens kan er van 17 oktober tot en met

31 oktober 2017 gestemd worden op
de tien ﬁnalisten via www.mantelzorgawards.nl. Op 10 november reikt
Irene Moors de Mantelzorg Awards
uit in de gemeenten van de drie ﬁnalisten met de meeste stemmen.
Initiatiefnemers
Annette
Stekelenburg,
Marjo
Brouns en Cora Postema, allen zelf
mantelzorger, zijn de initiatiefnemers van de Mantelzorg Awards.
Hun doel is mensen te helpen zich
meer bewust te worden van hun eigen behoeften als mantelzorger en
om hier uiting aan te geven. “We willen daarmee ook de mensen om hen
heen en instanties stimuleren om te
vragen naar wat iemand nodig heeft
in plaats van dat voor een mantelzorger in te vullen’’, aldus Cora Postema.

Digitaal loket mogelijk
tijdelijk uit de lucht
Aanstaande zaterdag 16 en zondag 17 september vindt er groot
onderhoud plaats aan het netwerk, waarop de gemeente is
aangesloten.

Dit kan gevolgen hebben voor ons

digitaal loket. Normaal gesproken
kunt u hier 24 uur per dag terecht
om bijvoorbeeld uw verhuizing
door te geven of een uittreksel BRP
( Basis Registratie voor Persoonsgegevens) aan te vragen. Onze excuses voor het mogelijke ongemak.
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Aanplanten en inrichten rotondes

Wist u dat...?
De gemeente Velsen werkt op dit
moment aan het beplanten van de
twee rotondes aan de Waterloolaan.

Nationale Fiets Telweek
De overheid en de Fietsersbond
zijn heel nieuwsgierig naar uw
fietsgedrag. Wat zijn de meest
bereden fietsroutes? Hoe fietsen
mensen vanuit de woonwijk richting centrum of naar school? En
wat zijn de belangrijkste knelpunten? Doe mee aan dit onderzoek en download de Fietstelweek-app!

Download de app
Iedereen wordt opgeroepen om
in de Nationale Fiets Telweek (
18 t/m24 september) de Fietstelweek-app te downloaden in de apple store of google play store. Vanaf maandag 18 september doet de
app dan automatisch zijn werk. De

vernieuwde Fiets Telweek app is
uitgebreid. Niet alleen snelheden,
routes, vertragingen en ‘omrijfactoren’ worden in kaart gebracht;
tijdens de editie van 2017 komt ook
de beleving van het ﬁetsen aan bod.
Waar wordt drukte ervaren en storend rijgedrag van de andere ﬁetsers?

Bij de rotonde Waterloolaan - Minister van Houtenlaan is gekozen voor
stinzenbollen met twee bloeiperiodes: in februari en in oktober. Het betreft een verzameling van bol-, knolen wortelgewassen die oorspronkelijk op de landgoederen, kastelen
en buitenplaatsen geplant werden.
Het resultaat zal al in het voorjaar te
zien zijn. De rotonde aan de Waterloolaan-Driehuizerkerkweg zal ook
dit najaar worden beplant. Deze zal
worden opgeﬂeurd met een bonte

schakering van vaste planten, zoals
dit ook is gebeurd op de Hagelingerweg in Santpoort-Noord.
Orionweg
Dit jaar is er ook een nieuwe rotonde bij Orionweg – Pleiadenplantsoen aangelegd. Hiermee is tegemoetgekomen aan de wens van omwonenden om deze kruising veiliger
te maken en op de rotonde een groot
anker te plaatsen als herkenningspunt voor de weg richting het havengebied. Dit burgerinitiatief heeft er
eveneens toe geleid, dat de rotonde
een duinachtig karakter heeft gekregen. Rondom het anker zijn grassen
geplant. (foto: gemeente Velsen)

Resultaten Fiets Telweek
De resultaten van de Fiets Telweek
2017 worden half november bekend gemaakt. Als ﬁetsers het leuk
vinden, kunnen zij de ﬁetsapp ook
na aﬂoop van de Fiets Telweek blijven gebruiken. De Fietsersbond
kan zo een completer beeld krijgen
van het ﬁetsen in Nederland.

Vergaderingen gemeenteraad Velsen
Locatie Carrousel: gemeentehuis Velsen, ingang Plein 1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur

Carrousel donderdag 21 september 2017
Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen bij te wonen. U kunt hiervoor
plaatsnemen op de publieke tribune van de vergaderzalen. De vergaderingen
zijn zowel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/
gemeenteraad en zijn daarna op elk gewenst moment terug te zien of te beluisteren. In de Carrousel komen verschillende onderwerpen gelijktijdig aan
de orde. Soms wordt er alleen informatie gegeven over een onderwerp, maar
het kan ook gaan over een onderwerp waar de raad twee weken later een besluit over neemt.
Inspreken kan tijdens de Carrousel
Aanmelden om in te spreken kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griﬃe: 0255 567502 of via de mail: griﬃe@velsen.nl met vermelding van onderwerp, naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griﬃe neemt
dan nog contact met u op.
Agenda
Rekenkamerrapport Burger- en overheidsparticipatie in Velsen
De rekenkamercommissie van de gemeente Velsen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar burger- en overheidsparticipatie in Velsen om het con-

tact met de inwoners verder te verbeteren. Uit het onderzoek komt een aantal aanbevelingen voor raad en college, zoals de benadering van verschillende
doelgroepen in een wijk, de keuze van de communicatiemiddelen die worden
ingezet, de transparantie in het participatieproces en de evaluatie van verschillende participatietrajecten. Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Verantwoording woonruimteverdeling corporaties Wonen in Velsen
2016
Jaarlijks bespreken de woningbouwcorporaties uit Velsen de ontwikkelingen op de huurwoningmarkt met de gemeenteraad. De raad krijgt een presentatie van de gegevens uit het woonruimteverdeelsysteem zoals de kenmerken van de huurwoningvoorraad en woningzoekenden en de verhuringen en wachttijden voor de verschillende sociale huurwoningen. Schoonenbergzaal: 19.30 – 21.00 uur.
Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen 2018
Per 1 januari 2018 treedt de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen in werking. De gemeenteraad krijgt een toelichting over de mogelijkheden en consequenties van de invoering van deze wet. Een van de wijzigingen is dat ouders, die daarvoor in aanmerking komen, een beroep kunnen doen op kinderopvangtoeslag voor de peuteropvang. Vanaf 2018 is de gemeente verantwoordelijk voor de bekostiging aan de ouders die niet in aanmerking komen voor deze toeslag. Rooswijkzaal: 19.30 – 20.15 uur.
Beleidsplan Jeugd 2018-2021
Het beleidsplan Jeugd 2018-2021 beschrijft wat we in Velsen en de IJmond
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Vergaderingen gemeenteraad Velsen (vervolg)
doen voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning
en specialistische jeugdhulp. De IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk
en Velsen hebben het beleidsplan Jeugd samen opgesteld en willen gelijktijdig dit plan laten vaststellen door de gemeenteraden tijdens de raadsvergaderingen van 5 oktober 2017. Rooswijkzaal: 20.15 – 21.15 uur.
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand
De Binnenduinrand is een landschap met zee, strand, duinen, bossen, villawijken, buitenplaatsen en open gebieden in Zuid-Kennemerland en de
IJmond. Het biedt de bewoners een keur aan waardevolle natuur en recreatieve mogelijkheden. De raad bespreekt het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand. Hierin staat hoe de gemeenten en provincie samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners het landschap voor de toekomst veilig kunnen stellen en kunnen versterken. In oktober start de inspraakprocedure. Raadzaal: 21.30 – 23.00 uur.

Zienswijze planstudie verbinding A8-A9
De gemeente wil een zienswijze indienen op de resultaten van de planstudie
Verbinding A8-A9 bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. In de zienswijze is een voorkeur uitgesproken voor het Golfbaanalternatief waarbij is
aangegeven dat dit niet mag leiden tot verlies van de Unesco Werelderfgoed
status van de Stelling van Amsterdam. Dit om te komen tot een volgende stap
die moet leiden tot de aanleg van de verbinding A8-A9. De raad bespreekt de
inhoud van de zienswijze die het college heeft opgesteld. Schoonenbergzaal
21.30 – 23.00 uur.
Velsen Internationaal
De raad bespreekt de notitie Velsen Internationaal waarin een aantal keuzes
staan om te komen tot een nieuw beleid over mondiale bewustwording en
stedenbanden. Rooswijkzaal 21.30 – 23.00 uur.

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 2
september 2017 tot en met 8 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
Eridanusstraat 29, plaatsen dakkapel (04/09/2017) 23584-2017;
Verbrande Vlak 4, plaatsen erker
(07/09/2017) 23884-2017;
Peperkers 13, plaatsen balkonbeglazing (08/09/2017) 23930-2017.
Velsen-Noord
Dijckmansstraat 4, kappen boom
(02/09/2017) 23418-2017.

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 73, optrekken achtergevel en plaatsen dakopbouw
(05/09/2017) 23723-2017;
Kerkerinklaan 4, vergroten dakkapel (05/09/2017) 23724-2017;
Antillenstraat 31 t/m 41, kappen
boom (07/09/2017) 23860-2017.
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:
Driehuis
Driehuizerkerkweg 97A, vergroten
bovenwoning (06/09/2017) 190132017.
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132C, wijzigen bedrijfspand in twee appartementen
(06/09/2017) 18637-2017.
Velserbroek
Rijkweg 501, plaatsen zonnepaneel
(06/09/2017) 19522-2017.
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Rijksweg 236, oprichten rijhal met
binnenbak (05/09/2017) 79442017.
Ontwerpbesluit-

uitgebreide

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 15 september 2017
gedurende zes weken ter inzage bij
de afdeling Publiekszaken. Tevens
zijn deze stukken digitaal in te zien
op de website velsen.nl via het menu Actueel / 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 Dudok-
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Aanvragen (vervolg)
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met

de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.

IJmuiden
Pleiadenplantsoen 63 – brandveilig gebruik gebouw (14/09/2017)

20224-2017

sche 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
Festival Duurzame Helden Velsen,
7 oktober 2017 van 11:00 tot 16:00
uur , Locatie: Plein 1945 te IJmuiden (05/09/2017) 19896-2017;

Velserbroek. De boom is te groot en

te breed geworden.

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 elektroni-

Velsen-Zuid
Driehuizerkerkweg 15D, kappen en
snoeien 28 bomen (08/09/2017)
23368-2017
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 43 0001, vervangen serre (08/09/2017) 19605-2017
Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:17

Kapmelding
Haagbeuk aan de Rietkamp 19 in

Buggyclub Holland NK race 1, 7 en
8 oktober 2017 van 10:00 tot 17:00
uur, Locatie strand van IJmuiden
(06/09/2017) 21538-2017.
Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition, 14
en 15 oktober 2017 van 07:30 tot
21:00 uur, Locatie Spaarnwoude
(11/09/2017) 22130-2017.

