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App vanaf 25 september beschikbaar

Slim melden met je telefoon
Struikel je over een losse tegel? Is de container vol? Zie je een kapotte lantaarnpaal? Open de App SLIM MELDEN en
stuur een berichtje naar de gemeente.
Met een foto erbij, nog beter! Vanaf 25
september kun je zo een ‘melding openbare ruimte’ doen.

Het overkomt ons allemaal wel een keer. Je
bent gezellig aan het winkelen in Velsen.
Een beetje slenteren langs de etalages. En
dan ineens… boem! Je ligt. Pijnlijk en best

een beetje genant, toch? Voor jou is het nu
te laat, maar dit mag een ander niet gebeuren! Dus wat doe je dan? Simpel: je pakt je
smartphone, je klikt op de SLIM MELDEN
APP, en maakt een melding. Je kan er zelfs
een foto bij doen van de situatie! Best SLIM
dat we elkaar zo kunnen helpen bij een veilige leefomgeving.
Vanaf volgende week kan je de app downloaden. Houd de Infopagina in de gaten voor
meer nieuws over Slim melden!

College en raadsleden
vieren Dag van de Democratie
Op zaterdag 15 september, de Dag van de
Democratie, gingen burgemeester Frank
Dales en vier wethouders in gesprek met
verschillende inwoners van de gemeente
Velsen. Een aantal leden van de gemeenteraad nam hen mee op de tandem naar
verschillende plekken in de gemeente.

Zo ging Kitty Wolfs samen met Frank Dales naar de Santpoortse Boerenmarkt waar
ze spraken met verschillende standhouders.
Maar ook was er aandacht voor De Smikkeltuin waar mensen werken met een verstandelijke beperking of een afstand tot de
arbeidsmarkt. Daarna spraken ze toeschouwers bij een voetbalwedstrijd van IJVV
Stormvogels.
Wethouder Bram Diepstraten werd door
Siege Bart langs verschillende locaties door
heel Velsen gereden waar onder meer gesproken werd met Chris van Zeelt. Eigenaar
van Tinca Tinca Boxing Gym die graag zijn
huidige sportruimte wil verplaatsen naar
het Havengebied. Maar ook werd gekeken

naar hoe Velsen in de openbare ruimte aantrekkelijker kan worden.
Ben Hendriks nam Sebastian Dinjens onder andere mee naar bijzondere plekken in
Spaarnwoude. Ook spraken ze met mensen
die op weg waren naar het evenement ‘De
Vliegende Vrienden’ in Spaarnwoude.
Leen de Winter nam Marianne Steijn mee
naar de Dobbiuslaan in Santpoort-Noord
waar ze spraken met statushouders die daar
nu een paar maanden wonen. Met name
mensen uit Iran. Zij vertelden hoe ze bezig zijn met het leren van de Nederlandse
taal en graag verder willen integreren in de
buurt.
Tot slot Floor Bal die samen met Erik
Droogh verschillende plekken bezocht.
Vooral Oud-IJmuiden en mogelijke kleinschalige bouwlocaties in IJmuiden. De gesprekken leverde een schat aan leuke en bijzondere ontmoetingen op. (foto’s: gemeente
Velsen)

Afsluiting sluisroute

Bezwaar gemeente ongegrond
Op 6 april 2018 besloot Rijkswaterstaat
(RWS) om de sluisroute voor circa een
jaar te sluiten voor doorgaand verkeer.
De gemeente Velsen diende hier bezwaar tegen in. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

Vorige week ontving de gemeente de uitspraak: RWS heeft het bezwaar ongegrond
verklaard. RWS erkent wel dat zij – met
het afsluiten van de sluisroute – haar afspraak met de gemeente om de sluisroute
tijdens de bouw open te houden, niet nakomt. Maar de veiligheid van verkeersdeelnemers weegt zwaarder dan die af-

spraak. Ook neemt zij in haar afweging
onder andere mee dat er voldoende alternatieven zijn en dat de periode van de afsluiting zo kort mogelijk wordt gehouden.
RWS geeft aan in gesprek te blijven met de
gemeente Velsen. Onlangs is er nog overleg geweest. Daar bleek RWS bereid om
zich, samen met Velsen en andere partners in de regio, sterk te maken voor de
bereikbaarheid in de regio en van Velsen.
De gemeente kan tegen het besluit op het
bezwaar in beroep gaan bij de bestuursrechter. Maar omdat het overleg met RWS
constructief is, doet het college dat niet.

Uit het college
• De gemeente Velsen heeft een nieuwe
aanpak ingevoerd om statushouders te
helpen bij hun integratie en participatie.
De nieuwe aanpak zorgt ervoor dat ze begeleiding krijgen op maat zodat ze sneller
mee kunnen doen in de samenleving en
indien mogelijk aan het werk kunnen. In
2020 verandert de Wet Inburgering. De
aanpak waar Velsen voor gekozen heeft

sorteert al voor op deze wetswijziging.
In 2019 wordt bekeken wat de resultaten
zijn van de nieuwe werkwijze.
Meer informatie: https://portal.ibabs.eu en
log in met de volgende gegevens:
Site: Velsen. Emailadres: burger. Wachtwoord: burger. Klik op: overzichten en collegeberichten
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Schrijf je in via Sportpas Velsen
Dit schooljaar is de jeudsportbrochure
en de website voor de Sportpas Velsen
veranderd. De website is nog makkelijker te gebruiken en de brochure heeft
een nieuwe uitstraling. We hopen dat
zoveel mogelijk kinderen gaan sporten
en bewegen.

De afgelopen jaren hebben duizenden kinderen kennis gemaakt met verschillende sporten. In de nieuwe brochure staan
veel leuke sporten. Er zit vast wat tussen
om uit te proberen. Want dat is de kracht
van de pas. Kinderen kunnen met 2 of misschien wel 5 verschillende sporten kennis maken als ze dat willen. Kijk op www.
sportpasvelsen.nl om aan te melden voor
een kennismaking. In de brochure staat
nog meer informatie over leuke buitenschoolse sportactiviteiten zoals de Sportmix en Schoolsportkalender. De Sportmix
wordt in bijna elke wijk of dorp gegeven
en kost tussen de € 1 en € 5 per keer. Inschrijven gaat via de website www.sportpasvelsen.nl en niet bij de vereniging. De
bijdrage voor deelname aan de activiteiten wordt tijdens de eerste sportles betaald aan de vereniging en gaat niet via de
website.

Woongroep ‘WIJ’ IJmuiden
We wensen alle kinderen veel sportplezier toe!
PS.: In het begin van 2019 komt er ook een
Sportpas voor volwassenen.

Een groep inwoners van Velsen denkt serieus na over het vormen van een woongroep voor ouderen in Velsen. Een nieuwbouwproject waarin iedereen zijn eigen
appartement heeft met daarnaast gezamenlijke ruimtes om bij elkaar te komen.

Maar ook bijvoorbeeld een gemeenschappelijke wasmachine en droger, deelauto’s, samen de tuin onderhouden en af en toe met
elkaar eten. Samen dingen ondernemen
en toch zelfstandig zijn. De groep bestaat
uit ongeveer 30 mensen tussen de 55 en 85
jaar die nu in een koop- of huurwoning wonen, maar in de toekomst naar deze nieuwe
woonvorm zouden willen. Op een nieuwe
manier ouder worden. Zelfstandig en actief
met elkaar.

de groep is veel kennis en energie aanwezig.
Maar is wel behoefte aan specifieke kennis
bijvoorbeeld van een notaris die wil meehelpen bij het oprichten van de vereniging.
Voor meer informatie over dit initiatief kunt
u contact opnemen met Carla Voogt, woongroep@carlavoogt.nl. (foto: gemeente Velsen)

Op uitnodiging van de gemeente kwamen
vier vrouwen als vertegenwoordigers van de
woongroep in oprichting ‘WIJ’ IJmuiden’
naar het gemeentehuis. Samen met wethouder Floor Bal en een groep ambtenaren
werd onderzocht hoe dit idee een stap verder gebracht kon worden. Er ligt huiswerk
en een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Bij

Groot onderzoek van start

Koopgedrag in de Randstad
Onderzoeksbureau I&O Research gaat
een onderzoek doen naar het koopgedrag in de Randstad van Noord-Hollanders. Vanaf 21 september krijgen
de inwoners, dus ook Velsenaren, een
schriftelijke uitnodiging in de bus om
daar aan mee te doen. De adressen zijn
willekeurig geselecteerd.

Timpaan en gemeente Velsen
tekenen overeenkomst
voor bouw 45 woningen
Maandag 17 september is de koopovereenkomst getekend voor de locatie Triangel Stratingplantsoen in Velsen-Noord.

Projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout heeft de locatie aangekocht van de gemeente Velsen. Namens Timpaan tekende
algemeen directeur Ingeborg de Jong, namens de gemeente wethouder Sebastian
Dinjens de overeenkomst. Op de locatie was
tot 2015 een basisschool gevestigd.
In de eerste plannen gaat de ontwikkelaar

uit van 45 woningen. Er worden vooral middeldure huurwoningen gebouwd. Daarnaast
gaan er naar verwachting 4 woningen in de
verkoop. Alle woningen worden gasloos opgeleverd. De aannemer van het project is
KBK-Bouwgroep uit Volendam.
De betrokken partijen gaan in de komende
maanden de plannen verder uitwerken. Als
alles volgens planning verloopt kan de bouw
van de woningen eind volgend jaar worden
gestart. (foto: gemeente Velsen)

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een
sterke groei heeft doorgemaakt, is op
straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca
of woningen. Gemeenten en provincies
zetten zich samen met winkeliers in voor
aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra
en een compleet winkelaanbod. Om dit zo
goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag heel belangrijk.
Begin september start in de Randstad
daarom een grootschalig onderzoek. Dat
onderzoek brengt, net als in 2016, in beeld
waar inwoners boodschappen doen, win-

kelen en doelgerichte aankopen doen en
hoe tevreden ze zijn over de verschillende
aankooplocaties. Deze informatie brengt
het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt
daarmee gemeenten en provincies bij de
versterking en verbetering van winkelvoorzieningen.Krijgt u geen brief, maar
wilt u wel meedoen? Vul dan de vragenlijst
in via www.startvragenlijst.nl/kso2018.
Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden
van deelnemers zijn niet gekoppeld aan
hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018. Het onderzoek wordt
uitgevoerd in opdracht van de provincie
Noord-Holland.
Meer informatie over het onderzoek op
www.kso2018.nl. Mailen kan naar info@
kso2018.nl.
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Avondje weg?
Licht aan en deur op slot!
De gemeente vraagt al haar inwoners mee
te doen om inbraken tegen te gaan. Samen
kunnen we het de inbreker niet te makkelijk maken. Ook als we ’s avonds even niet
thuis zijn. Om een inbraak te voorkomen
als u ’s avonds weg bent, is het belangrijk
dat u de volgende maatregelen neemt:

Niet thuis? Licht aan!
Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de
woning een bewoonde indruk maakt, schrikt
dat af. Als u ’s avonds weg bent, laat daarom
altijd een lamp aan. Als u van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds afwezig bent, gebruik dan
een tijdschakelaar op een lamp. Vergeet de
buitenlamp niet.
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!
Trek uw deur niet alleen dicht maar draai de
sleutel om in het slot. Zorg voor goed hangen sluitwerk. In de regio werken erkende
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)-bedrijven. Zij adviseren over maatregelen om
inbraak te voorkomen. Bovendien kunnen
deze bedrijven de werkzaamheden uitvoeren. Denk aan het installeren van goed hangen sluitwerk. Een erkend PKVW-bedrijf bij u
in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.
nl/bewoners/pkvw_bedrijf.

Avondje
weg?
Licht aan en
deur op slot!
Waardevollewww.politiekeurmerk.nl
spullen
Plaats uw waardevolle spullen en sleutels uit
het zicht.
Oogje in het zeil houden
Maak afspraken met de buren om op elkaars
huis te letten bij afwezigheid.
Digitale buurtpreventie
Start een Whats App-groep in de buurt en
spreek met elkaar gedragsregels af waar gebruikers en beheerders zich aan dienen te
houden.

Zwembad De Heerenduinen

Nieuwe startgroep
baby- peuterzwemmen
Iedere donderdag of vrijdag kunnen
(groot)ouders op een leuke en ontspannen wijze samen met hun (klein)
kind zwemmen tijdens het baby- en
peuterzwemmen. Met het zingen van
vrolijke liedjes leren de kleintjes zich
op hun gemak te voelen in het water.

baby- en peuterzwemmen is voor kinderen vanaf drie maanden. De groepen zijn
ingedeeld per geboortejaar. In september
zijn we gestart met twee nieuwe groepen
met kinderen uit het geboortejaar 2018.
Op donderdag 14.45 tot 15.15 uur en vrijdag 10.50 tot 11.20 uur.

Op speelse wijze leren kinderen de basistechniek van het zwemmen en leert
het zichzelf te redden in het water. Het

U mag altijd een proefles mee komen doen.
Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.nl.

CycloMedia maakt 360
panoramafoto’s in Velsen
Op dit moment worden in uw gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een
Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het
grootschalig en systematisch in beeld
brengen van de omgeving.

Hagelingerweg weer open

De Hagelingerweg in Santpoort-Noord is sinds zaterdagmiddag weer open voor al het verkeer. Dit twee dagen eerder dan gepland. De rijbaan heeft ‘stiller’ asfalt gekregen, de parkeervakken nieuwe klinkers, er is een nieuwe inrit gemaakt bij de Biezenweg en de fietspaden
zijn voorzien van rood asfalt. Zodra het plantseizoen weer begint komen er nog bomen langs
Hagelingerweg en wordt de middenberm voorzien van een haag. (foto: Reinder Weidijk)

Verkeersveiligheid bij school

We richten de wegen zo veilig mogelijk in,
maar we richten ons ook op de gebruikers
van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld via
verkeersprojecten voor kinderen, zoals het
jaarlijkse Dode Hoekproject en de verkeersexamens. We schrijven er artikelen over in
de Jutter/de Hofgeest. En we hebben handhavers in dienst die overtreders van de verkeersregels op de vingers kunnen tikken, in
het belang van de veiligheid van de kinderen.

zijn klein(er), kunnen meestal niet over geparkeerde auto’s heenkijken en zijn zelf ook
niet goed zichtbaar. En er zijn nog meer redenen om de auto’s bij school terug te dringen:
- De schoolomgeving en -route zijn rustiger
en daardoor veiliger.
- De luchtkwaliteit wordt er beter van. Juist
de korte ritten met koude motor zijn het
meest vervuilend.
- Kinderen krijgen meer (broodnodige) beweging als ze naar school lopen of fietsen.
- Kinderen doen alleen voldoende verkeerservaring en -vaardigheid op als zij heel
veel naar school lopen of fietsen. Achterbankkinderen hebben eerder problemen
in het verkeer als zij later zelfstandig aan
het verkeer deel gaan nemen.
- Minder overlast voor omwonenden.

Stopverbod bij school werkt
Eén van de meest succesvolle maatregelen
is het stopverbod bij de scholen. Daardoor
stijgt de overzichtelijkheid sterk. Kinderen

Kortom, ouders: laat de auto thuis. Kan het
echt niet anders? Parkeer hem dan ruim
buiten de schoolomgeving en buiten schoolroutes, en loop het laatste stukje.

De verkeersveiligheid rond scholen is een
voortdurend aandachtspunt. Het valt in
Velsen gelukkig mee met ongevallen bij
scholen, maar elk ongeval is er één teveel. Daarom besteden we continu aandacht aan een betere veiligheid van kinderen in het verkeer.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt
CycloMedia 360 graden panoramafoto’s
vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden
door uw gemeente gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare
ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van
openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.
De opnamen worden uitsluitend ingezet
voor publieke of private activiteiten en
worden onder stringente voorwaarden ter
beschikking gesteld. De opnamen worden
niet op internet gepubliceerd of anderszins
openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar
activiteiten aangemeld bij het Autoriteit
Persoonsgegevens.

Contact
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar
kunt u contact opnemen met CycloMedia
Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE
Zaltbommel, Nederland. Zie ook www.cyclomedia.com. (foto: CycloMedia)

Andere afvalinzameling
in IJmuiden en Oud-Velsen
In een aantal wijken is al overgestapt op
een ander manier van afvalinzameling.
Dit gaat nu ook in IJmuiden en OudVelsen gebeuren. De laagbouw huishoudens ruilen straks hun grijze rolcontainer in voor een oranje. In de oranje
container gaan plastic, blik en drankpakken en het restafval gaat in een ondergrondse container in de buurt.

Inloopbijeenkomsten
Alle bewoners van Oud-Velsen en IJmuiden die van de ondergrondse containers
gebruik gaan maken krijgen volgende

week een uitnodiging voor een inloopbijeenkomst. Daar ontvangen ze informatie over welke ondergrondse containers
voor hen bestemd zijn, wanneer de grijze
containers voor oranje rolcontainers ingewisseld worden en wanneer er ingezameld wordt.
Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht op
onze websitewww.velsen.nl > actueel >
projecten > gemeentelijke-projecten >
meer-waarde-uit-afval. Uw vragen kunt u
stellen via afval@velsen.nl.
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Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering
donderdag 27 september 2018

Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden. Aanvangstijd 19.30 uur.

Agenda
Bestemmingsplan Orionweg (onder
voorbehoud)
Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan Orionweg vast te stellen. Het
voorziet in de bouw van drie flatgebouwen
van 6,8 en 10 verdiepingen, in plaats van het
onlangs gesloopte flatgebouw van 12 verdiepingen. Het ontwerpbestemmingsplan Orionweg heeft ter inzage gelegen en er zijn 28,
vrijwel identieke, zienswijzen ingediend. De

zienswijzen hebben betrekking op vermindering van zonlicht en schaduwwerking op
de woningen. Tijdens de sessie besloten de
raadsleden dat er nog een onafhankelijk onderzoek moet komen over de schaduwwerking. Het streven is om dit onderzoek voor de
raadsvergadering te laten plaatsvinden. Lukt
dit niet, dan gaat dit onderwerp terug naar
een sessie en komt het aan de orde in een volgende raadsvergadering.
Citymarketing 2019
De gemeente is in 2017 gestart met het inzetten van citymarketing om de kernkwaliteiten,
zoals vastgelegd in de Visie op Velsen 2025,
beter en scherper bij de doelgroepen onder
de aandacht te brengen. Doel is het behou-

den en aantrekken van bedrijven, bewoners
en bezoekers. Het college vindt dat er vanuit de samenleving draagvlak en betrokkenheid is. Daarom worden de activiteiten die
betrekking hebben op citymarketing vanaf
2019 uitgevoerd door de Stichting Citymarketing Velsen in oprichting. Subsidiëring van
de stichting is daarbij het uitgangspunt. Het
college stelt de gemeenteraad voor in 2019
200.000 euro beschikbaar te stellen, ten laste
van de reserve Visie op Velsen.
Volg de raad
U bent van harte welkom de sessie en de
raadsvergadering bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van
de vergaderzalen. De vergaderingen zijn zo-

wel live als achteraf te volgen via de raadskalender op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik vervolgens op
de datum van deze sessie en raadsvergadering.
Inspreken
Inwoners kunnen gebruik maken van het actualiteitenuurtje om in te spreken over een
actueel onderwerp dat niet op de agenda
staat. Inwoners krijgen daar 2 minuten per
persoon voor. Aanmelden om in te spreken
kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00
uur bij de griffie: 0255 567251 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.2

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 8 september tot en met 14
september 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
Van der Helststraat 9, plaatsen dakopbouw
(08/09/2018) 12620-2018
Willemsbeekweg 48, plaatsen dakopbouw
(10/09/2018) 12683-2018
Paulus Potterstraat 1, bestaande schuur ombouwen tot overkapping (10/09/2018) 127112018
Wijk aan Zeeërweg 23, plaatsen dakopbouw
(12/09/2018) 12808-2018
Velsen-Noord

Kraandrijverstraat 43,plaatsen puinbreker,
plaatsen erfafscheiding, plaatsen 6 vlaggenmasten (10/09/2018) 12651-2018
Van Rijswijkstraat 3, kappen boom
(13/09/2018) 12902-2018
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, handelen in
strijd met bestemmingsplan t.b.v. houden muziekevenement op 5 oktober 2018 (Rabobank
IJmond Live) 13/09/2018 12965-2018
Santpoort-Noord
Spaarnberglaan t.o. nrs.1-5, kappen boom
(08/09/2018) 12622-2018
Kerkerinklaan 23, vergroten aanbouw
(10/09/2018) 12708-2018
Terrasweg 67, kappen boom (11/09/2018)
12775-2018

Velserbroek
Lieskamp 27,plaatsen schutting (voorzijde
woning) (12/09/2018) 12841-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 3, aanleg voorziening watersport opslag (17/09/2018) 10456-2018

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

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 2 Kavel 189, plaatsen aanbouw en plaatsen zonnepanelen bij een chalet
(12/09/2018) 8784-2018

Verlengen beslistermijn

Santpoort-Noord
Kerstboomverbranding, op 9 januari 2019 van
18:30 t/m 22:00 uur, locatie: Hagelingerweg
t.o. Biezenweg (12/09/2018) 12780-2018
Intocht Sinterklaas, op 24 november 2018 van
12:00 t/m 17:00 uur, locatie: Broekbergenplein
(12/09/2018) 12785-2018.

IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen gebouw in
6 appartementen voor kamergewijze verhuur
(13/09/2018) 8271-2018

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning APV artikel 2:17

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
Siriusstraat 20, plaatsen erker met luifel
(11/09/2018) 8275-2018
Siriusstraat 18, plaatsen erker met luifel
(11/09/2018) 8276-2018
Velserduinweg 173, wijzigen van winkelruimte begane grond naar een woning
(12/09/2018) 10707-2018
Dirk Hartoghstraat 70, plaatsen dakopbouw
(14/09/2018) 10755-2018
Santpoort-Noord
Eyndenhoefflaan 4, vervangen erker
(12/09/2018) 10032-2018
Velserbroekstraat 12, uitbreiden 1e verdieping (14/09/2018) 9906-2018

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 81,
kappen 8 bomen
(14/09/2018) 11140-2018
weiland ten zuiden van de Van Dalenlaan en
ten oosten van de Bloemendaalsestraatweg
4, verplaatsen van bedrijf (bouwen bedrijfswoning, paardenstal, potstal, werktuigenberging, mestplaat) (14/09/2018) 52602018
Velsen-Zuid
Spaarnwoude, links van Valleiweg, nabij
A9, vervangen van brug 604 (14/09/2018)
11191-2018 10755-2018
Velsen-Noord
Eendrachtstraat 195 en 199, vergroten kantoor en verplaatsen entresolvloer in de bedrijfshal (14/09/2018) 10014-2018
Driehuis
Bosstrook Nieuw Velserduin, nabij Nicolaas
Beetslaan 4, kappen 8 bomen (11/09/2018)

10063-2018
Geweigerde omgevingsvergunning
Velserbroek
Dammersboog 102, oprichten berging
voorzijde woning (12/09/2018) 114822018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
Velsen-Zuid
Rabobank IJmond Live!, op 5 oktober 2018
van 19:00 t/m 00:00 uur, locatie: Rabobank
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan
123 (14/09/2018) 9231-2018.

