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Proef met blauwe zones
Santpoort-Noord
Aanstaande maandag 22 januari start de proef met blauwe zones in Santpoort-Noord. Naar
aanleiding van bezwaren van
omwonenden zijn te beproeven
blauwe zones kleiner dan eerder
gemeld.

De volgende parkeerdelen komen
binnen de blauwe zones te liggen:
1. De hel t van het oostelijk deel
van de parkeergelegenheid aan
het Burgemeester Weertsplantsoen.
2. De schuine parkeervakken ter
hoogte van het kermisveld aan
de oostzijde van de Hoo dstraat.

Binnen de blauwe zones is parkeren van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00-18:00 uur gedurende 2 uur toegestaan. Dit bij
vertoning van de begintijd van het
parkeren op de parkeerschij . Aanvankelijk was dit 1.5 uur. en langere tijdsduur lijkt de meeste winkeliers beter werkbaar. Buiten dit
tijdvenster zijn de parkeervakken vrij toegankelijk zodat omwonenden, die veelal ’s avonds en ’s
nachts thuis zijn, er geen hinder
van ondervinden. a 4 maanden
wordt de proe met de blauwe zones ge valueerd. iteraard zijn wij
daarbij ook benieuwd naar uw mening.

Scheid afval nauwkeurig!
Uit sorteeranalyses blijkt dat inwoners van Velsen regelmatig
restafval in de ondergrondse gftcontainer weggooien.

Dit zorgt ervoor dat er van het groente-, ruit- en tuina val helaas geen
biogas en compost kan worden gemaakt.Het g t is dan teveel vervuild.
et als gevolg, dat de inhoud van de
container moet worden verbrand.
Dat is niet duurzaam en kost de gemeente veel geld.
Genoeg argumenten dus om a val
in de juiste container te gooien. m

Robert te Beest legt
functie als wethouder neer
aandagavond 15 januari jl. hee t
wethouder obert te Beest een verklaring a gelegd tijdens de raadsessie over de Stadsschouwburg Velsen. Hij maakte hiermee bekend
zijn unctie als wethouder van onder andere welzijn, kunst en cultuur neer te leggen. De volledige
verklaring is te lezen op www.velsen.nl. ( oto: gemeente Velsen)

inwoners beter te in ormeren over
welk a val in welke container thuis
hoort, zijn HV -a valcoaches dinsdag de wijk ingegaan in Jmuiden
om met inwoners te praten over het
belang van juiste a valscheiding en
in het bijzonder over g t en etensresten. a het gesprek met de a valcoach kregen de bezoekers inwoners
een handige snijplank en een rolletje
biozakjes om het g t naar de ondergrondse container te brengen.
p de oto (HV ) mevrouw Bianca Hoogewer in gesprek met a valcoach Astrid.

Uit het college
Vlieghinder Schiphol. De gemeentes tussen Alkmaar en
jmond willen minder nachtvluchten van en naar Schiphol. Door die
vluchten slaapt 6 van de Velsenaren slecht, blijkt uit een onderzoek
van de GGD. De regio stelt voor om
de nachtelijke vakantievluchten te
schrappen. De vliegtuigen vana
de Polderbaan volgen een nieuwe
route die voor e tra hinder zorgt.
mgevingsdienst Jmond gaat een
nieuwe locatie zoeken voor de geluidsmeetpost in de Parlevinkerstraat in Velsen- oord; die meet
nu niet zuiver’ door omgevingsgeluiden.
Boete Wet basisregistratie. Het
is belangrijk dat wij als gemeente de juiste gegevens van onze in-

woners hebben. Die hebben we nodig als u een paspoort o rijbewijs
aanvraagt. om te weten wie mag
stemmen bij verkiezingen en wie
in aanmerking komt voor een uitkering. Het komt steeds vaker voor
dat inwoners deze in ormatie niet
doorgeven aan de gemeente. Dat
k n nadelig zijn voor iemand je
kunt bijvoorbeeld kwijtschelding
van gemeentelijke belastingen
mislopen. nwoners moeten zel op
hun gegevens letten en de goede inormatie doorgeven. Wie dat niet
doet, kan daar een boete voor krijgen.
eer in ormatie op www.velsen.nl/
bestuur-organisatie/gemeenteraad/
raadskalender/collegeberichten.
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Wist u dat…

Velsen de toegankelijkheid voor mensen met een
beperking wil verbeteren?
De gemeente Velsen vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen
in de samenleving. m dit te bereiken is het belangrijk dat er bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Bijvoorbeeld
door het plaatsen van op-/a ritten,
door het aanleggen van blindengeleidestroken en door het aanleggen
van gehandicaptenparkeerplaatsen.
Onderzoek
De gemeente doet onderzoek naar
de toegankelijkheid van de openbare gebouwen in Velsen. Bekeken
wordt in hoeverre de gebouwen vol-

doende toegankelijk zijn o dat er
aanpassingen gedaan moeten worden.
Wilt u meedenken?
De gemeente doet dit niet alleen.
r is een werkgroep onder verantwoordelijkheid van de Wmo-raad
die meedenkt met de gemeente. De
Wmo-raad is nog op zoek naar leden
voor deze werkgroep.
signaleert
samen met de leden van de werkgroep knelpunten bij u in de wijk, en
doet op basis daarvan concrete voorstellen. Hee t u interesse Stuur dan
een email naar: plat ormtoegankelijkheidvelsen gmail.com.

Werksessie in de
Rivierenbuurt IJmuiden
Samen leven in de Rivierenbuurt?
Daar zorgen we met elkaar voor!

ijdens het buurtca
huis in de ivierenbuurt op 22 november 2017
vertelden buurtbewoners over hun
ervaringen in de ivierenbuurt. r
kwamen veel idee n naar boven over
wat nodig is om zo lang mogelijk in
deze buurt te kunnen blijven wonen.
Bijvoorbeeld over woningen, ontmoeten en het inrichten van de openbare ruimte. u alle reacties en idee-

en vanuit het buurtca bekend zijn,
willen we met bewoners uit de ivierenbuurt komen tot concrete oplossingen en acties.
Wilt u mee doen
bent van harte welkom op de werksessie op dinsdagavond 23 januari 2018 in woonzorgcentrum Velserduin aan de
Scheldestraat 101 in Jmuiden. De
bijeenkomst begint om 19.00 uur (inloop vana 18.45 uur) en eindigt rond
21.30 uur. ( oto: ico van ijendaal).

De Schouw uitgebrand

Hinder nachtvluchten
Uit de gezondheidsmonitor van
de GGD blijkt dat 6% procent van
de inwoners uit Velsen hinder ervaart door nachtvluchten van en
naar Schiphol. Het landelijke gemiddelde ligt op 3%.

Bij 3 procent van de inwoners
(3000 mensen) leidt de hinderbeleving tot ernstige verstoring van de
slaap. it het recente hinderbelevingsonderzoek van de mgevingsraad Schiphol, waar Velsen lid van
is, blijkt dat de hinder voor onze
gemeente ongeveer gelijk is gebleven. Dit blijkt ook uit het aantal geregistreerde klachten door de klach-

teninstantie BezoekBas (Bewoners
Aanspreekpunt Schiphol).
Wel zorgt de nieuwe wijze van uitvliegen vanuit de Polderbaan voor
e tra hinder voor de regio. Gemiddeld belee t 8 van de regiobevolking ernstige geluidhinder door
vliegverkeer. 4 van de ondervraagden hee t last van ernstige slaapverstoring.
De regio Jmond-Alkmaar hee t
daarom in het bestuurlijke overleg
over de toekomst van Schiphol gepleit voor het schrappen van nachtelijke vakantievluchten. Die zijn immers van minder belang voor de economie.

Zondagmorgen is het voormalige conferentiecentrum van
de Hoogovens uitgebrand. De
brandweer was snel ter plaatse aan de Bleyenhoevelaan in
Velsen-Noord. De brand in het
slooppand werd direct opgeschaald van middel naar grote
brand. Diverse korpsen uit de
regio hielpen mee met blussen.
Er is niemand gewond geraakt.

ok wethouder onald Vennik
was snel ter plaatse om zich persoonlijk van de situatie op de
hoogte te stellen en de omwonenden een hart onder de riem te steken. r was sprake van behoorlijke rookontwikkeling, waardoor er
direct via Facebook en witter een
bericht is uitgegaan om ramen en
deuren te sluiten. veneens is er in
de directe omgeving een L alert
verspreid.
Bewoners uit de omgeving konden
zich melden in buurtcentrum De
Stek’. m 13.30 uur was het gevaar
geweken en konden de bewoners
weer terugkeren naar huis.

Asbest
Het getro en pand zit in de asbestsanering sinds oktober vorig jaar.
r is alleen asbest aangetro en in
het gebouw, maar niet in de omgeving. De brandweer blij t dit monitoren. Bovendien zal er een vervolgonderzoek worden ingesteld.
( oto: brandweer Kennemerland)
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Met de laptop op schoot ‘in ondertrouw’
31 januari gaan ze trouwen in het
gemeentehuis: René van Ommen
(37) en Maureen de Jong (39), het
eerste paar in Velsen dat hun huwelijk digitaal heeft aangekondigd. Geen romantische ondertrouw, maar met de laptop op
schoot je trouwplechtigheid regelen. Dat kan nu allemaal.

“ deaal, ik kan het iedereen aanbevelen , aldus en die met aureen
sinds mei samenwoont in Velserbroek. “Al sur ende op internet stuitten we op de digitale mogelijkheid om
ons huwelijk aan te kondigen. Binnen een uurtje was het gepiept. Veel
makkelijker dan eerst het ormulier
downloaden, invullen, a spraak maken om vervolgens de benodigde papieren op het gemeentehuis te overhandigen. atuurlijk moet je wel je
DigiD-code en andere gegevens bij de

hand hebben. De leges betaalden we
direct via D Al, zoals we dat met zoveel diensten en aankopen doen.’’
Romantiek
omantiek gemist
aureen: “ ee
hoor. Wij zijn niet bekend met de traditie van eestelijke momenten van
ondertrouw. Bovendien houden we
van e ci nt werken, zodat er meer
priv -tijd overblij t. Digitale melding van ons huwelijk kwam ons prima van pas. a a oop hebben we er
samen een lekker wijntje op gedronken. Daarvoor hee t en me o cieel
ten huwelijk gevraagd en me verwend
met een prachtige verlovingsring. u
kijken we uit naar een s eervol huwelijk met een door ons gekozen trouwambtenaar.’’ De gemeente Velsen
wenst het aanstaande bruidspaar een
hele gezellige dag en veel geluk in de
toekomst ( oto: einder Weidijk)

Melden huwelijk of geregistreerd partnerschap
Ga je trouwen of laat je partnerschap registreren? Dan ging je altijd
in ondertrouw. Vanaf 1 september 2015 is melding voldoende. Wel
moesten de ingevulde formulieren nog door een van de partners worden ingediend bij de afdeling Burgerzaken.

Digitaal melden
De techniek en dus ook Velsen staan niet stil. Vana december is digitale
melding mogelijk via https://iburgerzaken.velsen.nl/gaas-web/server/continue/StartHuwelijk burgerzaken. Je hebt daarvoor je DigiD-code nodig,
maar ook digitale kopie n van de legitimatiebewijzen van beide partners
en alle getuigen. Verder dient het bruidspaar er zeker van te zijn dat de gekozen locatie beschikbaar is. Het scherm laat deze locaties zien, evenals
de beschikbaarheid van de trouwambtenaren. Het bruidspaar kan daaruit
meteen een keuze maken. Betaling voor de gemeentelijke leges kun je doen
via D AL. m illegaliteit tegen te gaan is uploaden van het D-bewijs een
verplicht veld.

Voor de romantici onder de aankomende echtelieden een schrale troost: het
blij t mogelijk om je huwelijk persoonlijk te melden bij de a deling Burgerzaken. Download dan van tevoren het aanmeld ormulier op www.velsen.nl
en neem dit ingevuld mee. Burgerzaken werkt uitsluitend op a spraak. Dit
kan door te bellen met het Klant ontact entrum (140255, geen netnummer nodig).
Wees op tijd
et als bij ondertrouw is het van belang dat je tenminste 2 weken van tevoren het huwelijk o geregistreerd partnerschap meldt in de gemeente waar
de ceremonie plaatsvindt. De melding blij t n jaar geldig.
Kosteloos trouwen
en melding voor een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap kan
overigens niet digitaal worden gedaan. Alleen inwoners van de gemeente
Velsen kunnen gratis trouwen.

Bushokje Santpoort-Noord wordt verplaatst
De situatie rond de kruising Hagelingerweg/Burgemeester Weertsplantsoen wordt overzichtelijker
gemaakt. Zo zal onder meer het
bushokje en het informatiepaneel
worden verplaatst naar de andere
kant van het fietspad. Het meubilair staat daardoor niet langer in
de zichtlijn van het afslaand verkeer.

Het college hee t deze aanbevelingen van het verkeerskundig onderzoeksbureau
overgenomen.
Het onderzoek werd ingesteld naar
aanleiding van een ingediende petitie en het dodelijke ongeval op de
kruising Hagelingerweg / Burgemeester Weertsplantsoen. De be-

vindingen in het ona ankelijke rapport worden door het Wijkplat orm
Santpoort- oord en de indieners
van de petitie onderschreven.
Duidelijker verkeerssituatie
Behalve verplaatsing van het bushokje zal op het ﬁetspad een markering worden aangebracht, zodat
dit beter in het oog springt. Verder
zal worden onderzocht o het mogelijk is om de weekmarkt meer naar
het zuiden te verplaatsen, zodat de
kruising wat vrijer komt te liggen.
p hinderlijk geparkeerde voertuigen zal strenger worden toegezien.
n het rapport is ook vast komen te
staan dat verkeerslichten dan wel
het maken van een rotonde niet de

gewenste resultaten oplevert. et
de indieners van de petitie en het
Wijkplat orm is a gesproken om op
de langere termijn te (laten) onder-

zoeken o een herinrichting van het
kruispunt de verkeersveiligheid aldaar kan verbeteren. ( oto: gemeente Velsen)
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BeestenBende en Toon samen tegen zwerfafval
Een bijzonder mooie ontmoeting afgelopen woensdag. Ze ruimen allemaal zwerfafval op, niet
omdat het moet, maar omdat ze
dat zelf willen en dat schept een
band.

Woensdag waren de leden van de
Velsense BeestenBende uitgenodigd
door het Pieter Vermeulen useum.
oon van Wijnen ( n van de genomineerden voor de titel Jmonder
van het jaar), zou langs komen met
zijn speciale wagentje eun. Jong
en oud bleken van elkaar te kunnen leren. oon wist precies te vertellen waar hij het meeste zwer a val aantre t. Picknickplekken liggen vaak vol met verpakkingsmate-

rialen, die mensen gewoon achterlaten. ok langs de waterkant in het
riet ligt veel a val. Dat moeten jullie
door volwassenen laten weghalen
hoor, straks val je zel in het water ,
sprak hij zijn jeugdige gehoor toe. De
kinderen op hun beurt wisten goed
te vertellen hoe slecht het zwer a val
is voor de dieren, niet alleen op land,
maar ook op zee.
De BeestenBende is een speciale club voor kinderen in Velsen in
de lee tijd van 6 tot en met 11 jaar
die helpen bij het schoonhouden
van hun eigen buurt. Voor meer inormatie o lid worden: www.mijn
beestenbende.nl. ( oto: Pieter Vermeulen useum)

Vergaderingen gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 25 januari 2018
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

bent van harte welkom de vergadering bij te wonen. kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De raadsvergadering is zowel
live als achtera te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad. pen de raadskalender en klik op de datum van deze vergadering.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de gri e via
tele oonnummer 0255 - 567502 o via de mail gri e velsen.nl met vermelding van het onderwerp, uw naam, e-mailadres en tele oonnummer. De gri ﬁe neemt dan contact met u op.
De Agenda
Herbenoeming drie leden commissie Stedelijk Schoon gemeente Velsen
p grond van de Woningwet benoemt de gemeenteraad voor een termijn van
ten hoogste drie jaar een ona ankelijke commissie. Deze commissie brengt
aan het college advies uitover de vraag o het uiterlijk o de plaatsing van een
bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand. De commissieleden kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd.
Het college stelt de raad voor de commissieleden voor een termijn van drie
jaar te herbenoemen.
Subsidieaanvraag gemaakte kosten onderzoeken niet gesprongen
explosieven
De gemeente Velsen kan bij grondwerkzaamheden zogenaamde iet gesprongen onventionele plosieven’ uit de weede Wereldoorlog tegenkomen. Vanwege gevaar onderzoekt de gemeente het gebied waaraan gewerkt gaat worden op e plosieven en ruimt de gevonden e plosieven voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen. m tegemoet te komen aan
de kosten die een gemeente daarvoor maakt hee t het ijk een subsidieregeling. Het ministerie van Binnenlandse aken en Koninkrijkrelaties keert
70 van de werkelijk gemaakte kosten uit via het Gemeente onds. De raad
moet instemmen met het gevraagde bedrag van de totale kosten voor 2017 en
voorgaande jaren: 244.137,17 voordat de aanvraag wordt verzonden.
Referendumverordening 2017
p 1 oktober 2015 nam de gemeenteraad een motie aan waarin de raad het
college opriep om de elektronische weg voor gemeentelijke re erendum-

verzoeken open te stellen en hiervoor een gewijzigde dan wel nieuwe e erendumverordening aan de raad voor te leggen. Het college legt de raad een
nieuwe e erendumverordening voor. Deze nieuwe e erendumverordening 2017 stelt naast de conventionele weg ( ormulier met handtekening)
ook de elektronische weg (internet met DigiD) open voor de noodzakelijke
ondersteuningsverklaringen. Deze zijn nodig voor zowel het inleidend re erendumverzoek als het deﬁnitie re erendumverzoek.
Bestemmingsplan Hillegondswegje
p het Hillegondswegje 14 in Velserbroek staat een agrarische bedrij swoning. De eigenaar wil een bestemmingswijziging van een agrarische bestemming naar een woonbestemming. Het ontwerp bestemmingsplan hee t ter
inzage gelegen met ingang van 22 september tot en met 2 november 2017. r
is 1 zienswijze ontvangen. De zienswijze hee t betrekking op mogelijke archeologische waarden en het herstel van de oude Ho eek. aar aanleiding
van de zienswijze wordt de raad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen en de dubbelbestemming “Waarde- Archeologie op te nemen.
Agenda Sportaccommodaties 2018-2022 ‘Ruimte voor de Sport’
De gemeente Velsen wil de komende vij jaar blijven investeren in gemeentelijke sportaccommodaties. m dit te kunnen uitvoeren is een agenda sportaccommodaties 2018-2022 opgesteld. r is tijdens het opstellen van de
agenda een participatietraject georganiseerd. Hiermee hee t de gemeente de
wensen en knelpunten van de gebruikers van sportaccommodaties ge nventariseerd. De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de missie,
het beleidskader en de opgaven van de agenda sportaccommodaties 20182022 uimte voor de sport ’.
Innovatiefonds MKB Velsen
De innovatiekracht van het idden- en Kleinbedrij ( KB) bepaalt de groei
van de economie en de werkgelegenheid. et het nnovatie onds KB Velsen wil de gemeente Velsen innovatie aanjagen en ondernemers uit het
KB ondersteunen, zodat zij hun ontwikkelambities waar kunnen maken
en ook in de toekomst succesvol kunnen zijn. Het onds is gericht op product-, dienst- en procesinnovaties ge nitieerd vanuit het KB gelieerd aan
de maak- en onderhoudsindustrie. m tot een innovatie onds te komen is
eerder geld gereserveerd in de reserve Visie op Velsen. Het is nu aan de raad
om in te stemmen met de uitgangspunten om tot een subsidieregeling te komen voor het nnovatie onds KB Velsen en een bedrag van 2.000.000,vrij te geven voor het nnovatie onds KB Velsen.
Kadernota ontwikkeling 2017 van het grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid bestaat uit twee deelonderwerpen, het be-
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Vergaderingen gemeenteraad (vervolg)
leid over grondprijzen en het beleid op het gebied van ontwikkeling (zie deze nota). De Kadernota ntwikkeling speelt in op de trend dat steeds meer
ontwikkelingen binnenstedelijk plaatsvinden. De gemeente moet daarbij
de keus maken om een actie o aciliterend grondbeleid te voeren o een samenwerkingsvorm met private partij(en) aan te gaan. De nota gee t de grote lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het
grondbeleid kan uitvoeren.
Stadsschouwburg Velsen
De Stichting Stadsschouwburg Velsen hee t een moeilijke periode achter

de rug. a een lang slepende interne impasse is de a gelopen periode benut
om in beeld te brengen wat er nodig is om een toekomstbestendige Stadsschouwburg met een sterke programmering neer te zetten. m een dreigend
aillissement a te wenden en het toekomstbeeld te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente een nmalige ﬁnanci le impuls gee t van ma imaal
1,5 miljoen.
Afleggen eed/belofte steunfractielid
Aan eind van de raadsvergadering leggen twee steun ractieleden de eed o
de belo te a .

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.

in het gemeentehuis. Het K
is geopend op maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.00 uur. p donderdag
van 08.00 uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen o
vragen die daarmee te maken hebben,
kunt u een a spraak maken met n
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden o hee t u een
vraag Bel dan 14 0255, u hoe t hiervoor geen netnummer te draaien. iteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant ontact entrum

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op a spraak. Via onze website www.velsen.
nl kunt u 24 uur per dag een a spraak
maken.
kunt natuurlijk ook elke

werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant ontact entrum
voor een a spraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen aciliteert meldingen o klachten over discriminatie. Bij het Klant ontact entrum
van het gemeentehuis is een ormulier verkrijgbaar, waarop u uw melding o klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. eer in ormatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
p 20 augustus 2013 hebben burgemeester en wethouders van Velsen
besloten om vana 1 januari 2014 alle
vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren in het elektronisch
gemeenteblad. Daarnaast wordt er ook
gepubliceerd op de n opagina van de
gemeente in de huis-aan-huisbladen
De Jutter en De Ho geest. Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op
www.velsen.nl. n ormatie over de gemeenteraad van Velsen en de vergaderingen van het aadsplein is te vinden
op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de periode van 6
januari 2018 tot en met 12 januari
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
Gri tstraat 16, plaatsen dakopbouw
(08/01/2017) 325-2018;
Leeuweriklaan 13, plaatsen dakopbouw (09/01/2018) 547-2018;
Planciusstraat 15, doorbreken keukenmuur (11/01/2018) 543-2018;
epenstraat 33, plaatsen dakkapel (901-2018) 549-2018.
Santpoort-Noord
Kie tendellaan 4, vergroten woning
(11/01/2018) 548-2018;
Burgemeester nsched laan 63, kappen boom (09/01/2018) 542-2018;
Schipbroekenweg 1, wijzigen gevel
(10-01-2018) 557-2018.

Santpoort- uid
Anna van Burenlaan 17, kappen 17 bomen (11/01/2018) 545-2018.
Velsen-Zuid
horbeckelaan 26, vervangen en vergroten dakkapel (06/01/2018) 2562018;
Driehuizerkerkweg ong. (Velserbeek), kappen 2 bomen (10/01/2018)
552-2018;
Bosboom oussaintlaan 8, plaatsen
dakkapel (9-01-2018) 544-2018.
Velsen-Noord
e ndersweg 1, legaliseren overkappingen en veranda’s (10/01/2018)
556-2018;
Dijkckmansstraat 2, verbouwen
woonhuis en kerk naar 12 appartementen (11/01/2018) 546-2018;
elklaan 26, starten wimpersalon
(10/01/2018) 554-2018.
Velserbroek
Lockerskamp 10, wijzigen gevel
(07/01/2018) 273-2018.

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 in ormatie over
welstand: 140255
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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
Strand6Daagse,op 25 juli 2018 van
11.00 tot 26 juli 2018 11.00 uur, Locatie overnachting bij voetbalvereniging SV J, (10/01/2018) 412-2018.

IJmuiden
Jacob van Heemskerkstraat 25rd, legaliseren van 3 naar 5 appartementen en het uitbreiden van een appartement (10/01/2017) 30027-2017.

Santpoort-Noord
Verkoop oliebollen, van 1 november
2018 t/m 31 december 2018 Locatie:
Hoo dstraat thv nr. 150 (09/01/2018)
364-2018.

Santpoort-Zuid
W stelaan 10, verbouwen schuur
(09/01/2017) 30270-2017.

IJmuiden
Verkoop oliebollen, van 13 oktober
2018 t/m 31 december Locatie: Lange ieuwstraat/ K. egelstraat 2018
(09/01/2018) 418-2018.

Velsen-Zuid
orgSpecialist Loop, op 13-05-2018
van 06.30 uur - 17.00 uur, Locatie:
abobank Jmond (4-01-2018) 3152018.
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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 in-

loggen 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
Peperkers 15, plaatsen balkonbeglazing (09-01-2018) 31087-2017;
James Wattstraat 3b, plaatsen dakuitbouw en splitsen in drie units
(09/01/2018) 27761-2017;
Jacob van Heemskerkstraat 23, legaliseren van 1 appartement, 6
wooneenheden, wijzigen gevel
(10/01/2018) 24971-2017.
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Santpoort-Noord
Bonairestraat 8, plaatsen dakopbouw (09/01/2018) 30747-2017
Dokter de Grootlaan 9, plaatsen van
een dakkapel (11/01/2018) 317242017

IJmuiden
Filmopnamen “der Amsterdam
Krimi’, op 16 januari 2018 Locatie:
Strandweg 7 (terrein Van Laar) van
7.30 tot 11.30 uur, Locatie: Kennemerstrand t.h.v. Seaport van 11.30 tot
16.30 uur (27/12/2017) 345-2018.

Velserbroek
Verkoop grill en Döner Kebab,
op woensdag t/m zondag, Locatie: parkeerterrein Aurora Bastion(10/01/2018) 24-2018
Verleende ﬁlmvergunningen APV
artikel 2:12

