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Tijdelijk naar Bickerlaan

Nieuwbouw Bosbeekschool
De oude Bosbeekschool verdwijnt, maar de huidige entree
komt terug in de nieuwbouw. Er
wordt een tijdelijk onderkomen
gerealiseerd aan de Bickerlaan.
Op dinsdag 15 oktober is er een
informatiebijeenkomst in De Wildeman in Santpoort-Noord.

Afgelopen donderdag 26 september is na het college van B&W ook de
gemeenteraad akkoord gegaan met
sloop en nieuwbouw van de Bosbeekschool op de huidige locatie.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de huidige entree als karakteristiek deel van de school blijft
bestaan. De werkzaamheden voor
de nieuwe school zijn gepland in
het schooljaar 2014-2015. De stichting Openbaar Primair Onderwijs
IJmond bouwt de nieuwe school. Er
is inmiddels gestart met de selectie van een architect. De gemeente
Velsen is verantwoordelijk voor het
openbaar gebied om de school heen.

In het schooljaar 2014-2015 wordt
er les gegeven op een andere locatie: aan de Bickerlaan in SantpoortNoord. Hier komt een tijdelijk onderkomen voor maximaal twee
jaar.
De keuze voor de Bickerlaan is mede tot stand gekomen na consultatie van het schoolbestuur, de Stichting Santpoort en het Wijkplatform
Santpoort-Noord. Om de noodlokalen te mogen plaatsen, is een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor wordt
een uitgebreide voorbereidingsprocedure gevolgd.
Op dinsdagavond 15 oktober a.s. is
er een bijeenkomst in café De Wildeman, Hoofdstraat 142 in Santpoort-Noord waarbij inwoners vragen kunnen stellen. Dit geldt voor
zowel de nieuwbouw als de tijdelijke huisvesting. Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden is niet nodig.

College bezoekt moskee
Op 1 oktober bracht het voltallige college van B&W een bezoek aan de Kuba
Moskee. De samenwerking tussen het bestuur van de moskee is al jaren zeer
goed. De Imam en de burgemeester spraken beide uit dat deze verbondenheid in de toekomst zeker moet worden voortgezet. De Imam wijst hier op
een detail in de gebedsruimte. (foto: Reinder Weidijk)

Duurzame energie stadhuis
Warmte en kou uit de grond –
daar gaat het Dudokgebouw van
het stadhuis van Velsen gebruik
van maken. De aanleg van deze duurzame energiebron is eind
september gestart.

Bij het stadhuis van Velsen wordt
een warmte- en koudeopslag aangelegd voor de energievoorziening
van het Dudokgebouw. Deze duurzame voorziening heeft een koude en
een warme bron, die worden aangelegd op ongeveer 160 meter diepte.
In de winter wordt er warmte uit de
warme bron onttrokken voor de verwarming van het gebouw. In de zomer wordt het gebouw gekoeld via
de koudebron. De warmte en de kou
worden vervoerd via grondwater.
De warme bron bevindt zich onder
Plein 1945 en de koude bron onder
het Dudokplein.
Installatiebedrijven Kuijpers en Duratherm zijn gestart met de aanleg
van de ondergrondse bronnen met
behulp van een auto met boorinstallatie. De booropstelling is ongeveer 10 meter hoog. De werkzaamheden vinden overdag en soms ’s

avonds plaats en duren ongeveer vijf
weken. Vrachtauto’s voeren de afgegraven grond af. Voor de veiligheid
van weggebruikers zijn borden geplaatst en hekken bij de opstelplaats
van de vrachtauto. De wegen blijven
dus toegankelijk voor alle verkeer.
Eventuele overlast is daarmee tot
een minimum beperkt. Omwonenden zijn geïnformeerd met een brief
die half september huis aan huis is
verspreid.

Vissers ‘vangen’ 250 kilo
Op vrijdagavond 27 september
hebben sportvissers onder het
motto ‘Hou je visstek schoon’ het
zwerfvuil op de Noord- en Zuidpier opgeruimd. Ze haalden meer
dan een aanhanger troep op.

Ron Gatowinas, voorzitter van de
commissie zeevissen van de hengelsportfederatie Sportvisserij MidWest Nederland, verbaast zich over
de hoeveelheid rommel die sportvissers na een dagje bij de pieren achterlaten, al haast hij zich om te zeggen
dat er verbetering inzit. Waar voor-

gaande jaren nog honderden kilo’s
van de pieren werd afgehaald, is er
deze keer ‘slechts’ 250 kg verzameld
aan blikjes, hout en allerlei soorten
plastic. Sportvissers worden zich
meer bewust van hun verantwoordelijkheid voor het milieu. De actie
‘Hou je visstek schoon’ is een samenwerkingsverband van de georganiseerde sportvisserij. Dit zijn de hengelsportverenigingen Zeevissen.com,
IJmuider Zuidpier Zeevis Vereniging
(IJZVV), de Hengelsportfederatie
MidWest Nederland, zeevistips.nl en
hengelsport Rik uit Beverwijk.
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Sluitingstermijn is 18 oktober a.s.

Evenementen 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 2014 gaan
plaatsvinden moeten vóór 18 oktober 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.

Van Velsen tot Heemskerk

Groot onderhoud aan A9
Rijkswaterstaat doet groot onderhoud aan de A9 vanaf knooppunt
Velsen tot en met afslag Heemskerk. Van half augustus tot begin
oktober 2013 worden de voegovergangen vervangen en krijgt
de weg een nieuwe laag asfalt.
Het verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra
reistijd.

derhoudswerkzaamheden aan viaduct Communicatieweg over de A9
ter hoogte van afslag Heemskerk. De
werkzaamheden zijn augustus begonnen en duren nog tot in oktober
2013.

Het asfalt op de A9 is verouderd en
aan vervanging toe. Daarom brengt
Rijkswaterstaat een nieuwe laag aan
op de weg in de richting Alkmaar en
op de oostelijke op- en afrit Heemskerk (richting Alkmaar). Ook worden de voegovergangen vervangen
– de voegen tussen de verschillende
wegdekplaten. Daarnaast zijn er on-

Het verkeer wordt omgeleid. Waar
en wanneer er wordt gewerkt staat
op www.velsen.nl. Ook kunt u de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat bellen: 0800-8002 (gratis,
zeven dagen per week, van 06.00 tot
22.30 uur). De werkzaamheden duren uiterlijk tot 7 oktober.

Op 4 en 5 oktober vinden er werkzaamheden plaats aan de afrit
Heemskerk vanuit Amsterdam.

Toespraak Wim Westerman

Jaarmarkt Oud-Velsen
Een tufstenen toren gekoppeld
aan een atoomklok – het uurwerk
van de Engelmunduskerk in OudVelsen loopt tot op de seconde
precies.

Tijdens een grondige opknapbeurt
van de toren is het uurwerk op de
honderden jaren oude toren van de
Engelmunduskerk gekoppeld aan de
atoomklok in Frankfurt. Wim Westerman, wethouder Cultuur van Velsen, vond het bijzonder dat het oudste gebouw in Velsen nu verbonden
is met hypermoderne techniek. Hij
memoreerde dit – staande voor het
rad van avontuur – op zaterdag 28
september, tijdens de jaarmarkt in
Oud-Velsen. (foto: Reinder Weidijk).

Dierendag en dierenwelzijn
Op vrijdag 4 oktober 2013 is het
Werelddierendag. De gemeente Velsen heeft de vele aspecten van dierenwelzijn in een nota
staan, die nog steeds actueel is.

Dierenwelzijn gaat niet alleen over
de goede verzorging die inwoners
van Velsen geven aan hun hond, kat
en cavia. Voor een gemeente betekent het ook dat er afspraken moeten zijn over wie zorgt voor de eerste hulp aan zeehonden, voor zwerfdieren, dieren waar mensen afstand
van doen en uiteindelijk ook voor

gewonde en dode dieren. In 2013
heeft de gemeente Velsen afspraken gemaakt met alle partners die
hier een rol in hebben: de dierenambulances in Kennemerland (boven het kanaal) en Velsen, het Kerbert Dierentehuis in Heemskerk,
het Knaagdierencentrum in Heiloo en het dierenasiel. Deze afspraken – die in de Nota Dierenwelzijn
2011-2014 staan – zorgen voor een
goed leefklimaat voor mens en dier
en voor duidelijke afspraken met de
uitvoerende organisaties. (foto: gemeente Velsen)

7 t/m 12 oktober 2013

De week van de veiligheid
Elk jaar, begin oktober, is de Week
van de Veiligheid. Dit jaar is het
onderwerp ‘preventie’. Ook in de
regio IJmond worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.

Het aantal inbraken in Nederland en
in de IJmond stijgt. Mensen kunnen
veel zelf doen om veiliger te wonen.
In het hele land en in de regio organiseren gemeenten en politie voorlichtingsbijeenkomsten over hoe mensen
woningovervallen, babbeltrucs en inbraak kunnen voorkomen. Eerder dit
jaar zijn er in verschillende kernen
van Velsen bijeenkomsten geweest.
Als er nog meer volgen, komt het bericht in deze Infopagina te staan.
Zorg voor voldoende licht om uw woning. Haal ladders, containers of andere hulpmiddelen bij uw woning
weg; inbrekers gebruiken die om binnen te komen. Vertel uw buren dat u
op vakantie gaat. Zij kunnen een oog-

je in het zeil houden en misschien de
post weghalen en af en toe de gordijnen open en dichtdoen. Zorg voor
goed hang- en sluitwerk op ramen en
deuren. Op de website http://www.
politiekeurmerk.nl/bewoners/preventietips staan tal van bruikbare
preventietips.
De Week van de Veiligheid wordt georganiseerd door diverse branche- en
koepelorganisaties, gemeenten, politie en OM en wordt ondersteund door
het ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Blijf uit de rook!
Op dinsdag 1 oktober zijn de Nationale Brandpreventieweken van
start gegaan. Ze duren van 1 tot
en met 31 oktober. Dit jaar is het
thema ‘Blijf uit de rook!’

Tijdens de actieweken is er extra
aandacht voor het voorkómen, melden en ontvluchten van woningbranden bij thuiswonende 65-plussers. In de regio Kennemerland starten de weken met een ontruimingsoefening in het senioren woon-zorgcomplex De Hofstede, Aletta Jacobs-

straat in Velserbroek.
Elke dag breekt er in zo’n 20 woningen in Nederland brand uit. Dit zijn
ongeveer 7.000 woningbranden per
jaar. Daarbij vallen gemiddeld 50 doden en raken 700 mensen ernstig gewond. Rookmelders waarschuwen
tijdig bij brand en zijn daarom een
goed middel om bij brand tijdig te
kunnen vluchten. Kijk voor meer informatie op www.watdoejijbijbrand.
nl.

Personenvervoer over water

Provincie doet onderzoek 22.500e zwembadbezoeker
september een openbare bijeenin de maand september
komst waarbij personen of verDe Fast Flying Ferry vaart niet
meer na 1 januari 2014. Wel gaat
de provincie onderzoeken of er
een andere vorm van personenvervoer over het Noordzeekanaal mogelijk is.

De provincie Noord-Holland heeft
besloten om de Fast Flying Ferry,
de draagvleugelboot tussen Velsen
en Amsterdam, per 1 januari 2014
te beëindigen. Wel start de provincie een onderzoek naar ‘de haalbaarheid van een breed gedragen
duurzame vorm van personenvervoer over water in het Noordzeekanaalgebied’.
Voor de uitgangspunten en randvoorwaarden voor dit onderzoek
organiseerde een werkgroep van
Provinciale Staten op maandag 30

tegenwoordigers van organisaties hun kennis en informatie mee
konden geven.

Wethouder Annette Baerveldt
van Velsen en wethouder Dennis
Straat van Zaanstad maakten daar
gebruik van, naast meerdere anderen mensen. Sommigen brachten nog eens hun onbegrip over het
stopzetten van de Fast Flying Ferry naar voren.
De inspraakreactie van wethouder Baerveldt staat op www.Velsen.nl. Alle reacties zijn te horen op de website van de provincie Noord-Holland: http://
noord-holland.stateninformatie.
nl/?Commissie=3715

De heer en mevrouw Van Deemter zijn de 22.500e bezoekers in
september van Zwembad De Heerenduinen. Een taart en tien vrijkaartjes voor het zwembad kregen zij als cadeau.

De heer en mevrouw Van Deemter hebben elkaar 15 jaar geleden
ontmoet bij het banen zwemmen
in zwembad De Hoogeberg. Tegenwoordig zijn zij vaste deelnemers
aan het therapeutisch zwemmen. Ze
vinden het erg gezellig om met an-

dere mensen in contact te komen.
De heer en mevrouw Van Deemter
komen wekelijks met veel plezier
zwemmen en genieten van het warme water. Ze vinden het wel erg jammer dat het therapeutisch zwemmen
in de zomervakantie zo vroeg is.
Zwembad De Heerenduinen is dit
jaar 10 open. In 2013 wordt iedere
22.500e bezoeker in het zonnetje gezet. De teller staat vanaf de opening
in 2003 op 2.799.323 bezoekers. (foto: gemeente Velsen)

Tweemaal werk aan de weg
Een deel van de Heerenduinweg
staat geregeld blank. De gemeente Velsen gaat het terrein ter plekke ophogen tussen 3 en 9 oktober.

De gemeente gaat maatregelen nemen om wateroverlast te voorkomen aan de Heerenduinweg. Als het
grondwater stijgt, komen het fietspad en een deel van de weg aan het
eind van de Heerenduinweg onder
water te liggen. Dat is gevaarlijk voor
de weggebruikers. De gemeente gaat
die delen ophogen, zodat de wateroverlast tot het verleden behoort.
Het werk vindt plaats tussen donderdag 3 tot en met dinsdag 8 oktober 2013. Het verkeer kan gewoon
doorgang vinden.

Er wordt gewerkt aan de Velserbroekse Dreef en de Dreefbrug.
Fietsers en auto’s hebben daar
hinder van. Het werk duurt uiterlijk tot 11 oktober.

De wegwerkzaamheden bij de Velserbroekse Dreef en Dreefbrug duren nog tot uiterlijk 11 oktober. De
fietsroute over de Dreefbrug wordt
ook geasfalteerd; daarom moeten
fietsers tijdelijk de afgesloten rijstrook op de hoofdrijbaan gebruiken. Daardoor blijft de rijstrook vanuit Santpoort naar Velserbroek langer afgesloten voor autoverkeer dan
oorspronkelijk de bedoeling was.
Naar verwachting worden de werkzaamheden 11 oktober afgerond.

Boot op Brakland
Sinds een week ligt er een boot op Brakland in Oud-IJmuiden. Hij is geschonken door het nabijgelegen Nova College Maritieme Academie. Medewerkers van de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Velsen hebben de boot
geplaatst en stevig ingegraven. De omwonenden - jong en oud - zijn er blij
mee. (foto: gemeente Velsen)
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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 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 een
omgevingsvergunning
verleend
voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Vergunningen Algemene Plaatselijke Verordening

IJmuiden, Driehuis, SantpoortNoord, Santpoort-Zuid, Velserbroek, Velsen-Zuid
Geen mededelingen
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 270a, plaatsen dakopbouw (25/09/2013) w13.000314.

Standplaats artikel 5:18 APV
Sterbastion Velserbroek, wijziging
standplaatsvergunning, verkoopdagen vrijdag en zaterdag (25/09/2013
) u13.008589.
Verkoop vuurwerk artikel 2:56
APV
Verkoopdagen zaterdag 29 december, maandag 30 december, dinsdag
31 december 2013.
Rijksweg 287 Santpoort-Noord
(26/09/2013) u13.008618;
Mandenmakerstraat 15 Velserbroek
(26/09/2013) u13.008620;
Middenhavenstraat 98 IJmuiden
(26/09/2013) u13.008622.

Ontwerpbestemmingsplan ‘De Ring’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens
zijn om het wijzigingsplan ‘De
Ring’, vast te stellen.

Het plan ‘De Ring’ in IJmuiden West
zal worden uitgevoerd conform eerdere besluitvorming van het college
en gemeenteraad. Het plan behelst
nieuwbouw van sporthal Zeewijk,
een basisschool (de Zandloper) en
een peuterspeelzaal (Humpie Dumpie). Om ‘De Ring’ planologisch mogelijk te maken moet een wijzigings-

plan voor de projectlocatie worden
vastgesteld. In het bestemmingsplan IJmuiden West is hiervoor een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
Met het wijzigingsplan wijzigt het
College het bestemmingsplan zodat
het project kan worden uitgevoerd.
Het ontwerpwijzigingsplan De Ring
(idn: NL.IMRO.0453.WP0805DERING1-O001), ligt op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht, met ingang van 4

oktober 2013, gedurende zes weken
voor een ieder ter visie bij de receptie van het stadhuis aan het Dudokplein 1 te IJmuiden.
Tijdens werkdagen kunnen belangstellenden het plan inzien van 09.00
tot 16.00 uur en op donderdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur. Tevens is het
plan in te zien bij de centrale bibliotheek te IJmuiden, tijdens de gebruikelijke openingstijden. Inzage is ook
mogelijk via de website van de gemeente: www.velsen.nl. Gedurende

de termijn dat het plan ter visie ligt,
kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken.
De zienswijzen dienen te worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen,
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘De Ring’’.
Het bestemmingsplan is tevens te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken
met de behandelend ambtenaar.

Aanmelding evenementen 2014
In verband met planning en afstemming is het van belang om in
een vroeg stadium inzicht te hebben in het aantal en soort evenementen waarvoor in het jaar 2014
een vergunning wordt aangevraagd.

Organisatoren van evenementen
dienen met gebruik van het hiervoor bestemde aanmeldingsformulier vóór 18 oktober a.s. hun
evenement(en) aan te melden bij
de Gemeente Velsen, afdeling Publiekszaken, werkeenheid Vergun-

ningen.
Het aanmeldingsformulier kunt u
downloaden van de website van de
gemeente www.velsen.nl. Het formulier is te vinden op de startpagina
onder Velsen actueel.

U wordt verzocht het formulier digitaal op te sturen naar evenementen@velsen.nl.
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Gemeente Velsen genomineerd voor Fietsstad 2014
Velsen is één van de vijf Nederlandse gemeenten die is genomineerd voor de titel Fietsstad
2014. Het thema is ‘fietsen zonder hindernissen’ en daar scoort
Velsen goed op. De verkiezing in
op 8 mei 2014.

De Fietsersbond heeft op donderdag 3 oktober de gemeente Velsen
genomineerd voor de titel Fietsstad
2014. Naast Velsen zijn ook de gemeenten Almere, Eindhoven, Enschede en Zwolle genomineerd. Deze steden nemen het de komende
maanden tegen elkaar op in de verkiezing, die op 8 mei 2014 wordt be-

sloten met een feestelijke uitreiking.
De gemeenten zijn gekozen uit een
lijst van 19 kandidaat-gemeenten
en geselecteerd door het onderzoeksteam van de Fietsersbond. De
nadruk ligt op de Fietsstad die het
meeste doet om hindernissen voor
fietsers op te lossen. Dat is ook het
thema voor 2014: ‘Fietsen zonder
hindernissen’.
Volgens projectleider van Fietsstad
2014 Jaap Kamminga scoren de genomineerde steden om verschillende redenen goed op dit thema. Vel-

sen pakt hindernissen snel aan en
loopt daarin voorop. De Fietsersbond verzamelt de goede voorbeelden uit alle deelnemende gemeenten in een goede voorbeeldenbank

op www.fietsstad2014.nl.
In de komende maanden worden de
vijf gemeenten door een deskundige jury beoordeeld.

Evenementen in Velsen
Circus Sijm
Geschenkenveiling
Oktoberfeest Beeckestijn

Velsen-Noord
Driehuis
Velsen-Zuid

5 en 6 oktober
5 oktober
12 oktober

Kijk voor meer informatie en evenementen op www.velsen.nl > Sport,
Recreatie en Cultuur > Toerisme

Bekendmakingen
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.

maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00
uur. Voor inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan, omgevingsvergunning of daaraan gerelateerde vragen kunt u een afspraak maken met
één van vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? Bel
dan 14 0255 of kom langs bij het Klant Contact
Centrum in het stadhuis. Het KCC is geopend op

Burgerzaken werkt uitsluiten op afspraak. Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur per dag
een afspraak maken. U kunt elke werkdag van

09.00 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact
Centrum: 14 0255.
De gemeente Velsen faciliteert meldingen of
klachten over discriminatie. Bij het Klant Contact Centrum van het stadhuis kunt u een formulier krijgen waarop u uw melding of klacht kunt
noteren. Dit formulier kunt u sturen naar Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie www.bdkennemerland.nl.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Velsen maken
bekend dat zij in de periode van
21 september 2013 tot en met
27 september 2013 de volgende
aanvragen hebben ontvangen
voor een omgevingsvergunning
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De
datum van ontvangst is tussen
haakjes vermeld.

IJmuiden
Kruisberglaan
279,
doorbreken draagmuur (23/09/2013)
w13.000371;
Egmondstraat 18 en 20, wijzigen
voor- en zijgevel (26/09/2013)
w13.000379;
Konijnenberglaan 1, plaatsen er-

fafscheiding en kappen 3 bomen(24/09/2013) w13.000373;
Vierkante Bos 1, kappen 2 bomen
(25/09/2013) w13.000377;
Eenhoornstraat 2, brandveilig gebruik school/sporthal De Ring
(24/09/2013) w13.000375.
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 14, herhuisvesting wijkpost Amsterdamseweg
(24/09/2013) w13.000372.
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 38, kappen boom
(26/09/2013) w13.000380.
Santpoort-Zuid
Geen mededelingen

Driehuis
Driehuizerkerkweg 126, doorbreken draagmuur (26/09/2013)
w13.000381.
Velserbroek
J. Paxtonstraat 111, plaatsen dakkapel (27/09/2013) w13.000383.
Velsen-Noord
Breeaseperhof 39, wijzigen voorgevelkozijnen
(23/09/2013)
w13.000369.
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning betrekking hebben op een
bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commis-

sie 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 aanvra(a)g(en) dienen te beslissen verlengd met zes weken:
IJmuiden
Cornwallstraat 4, oprichten bedrijfsgebouw
(07/07/2013)
w13.000242.

