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Bericht van wethouder Diepstraten

Verbetering Pontplein
Samen met u heb ik, als wethouder Openbare Werken, de eer om mij de komende
bestuursperiode in te zetten voor de verbetering van het Pontplein. Als de poort
van IJmuiden is het Pontplein een van de
belangrijkste verkeerskundige kruispunten in onze gemeente. Velsen verdient een
mooie entree.

Gemeente Velsen nu
officieel regenbooggemeente
Sinds vrijdag 12 oktober 2018 is Velsen
officieel een Regenbooggemeente. Wethouder Marianne Steijn heeft in Gouda,
onder toeziend oog van minister Van Engelshoven en samen met 28 andere gemeenten, de intentieverklaring Regenbooggemeente 2019-2022 ondertekend.

Dit houdt in dat Velsen zich gaat inzetten
om de veiligheid, weerbaarheid en socia-

le acceptatie van LHBTI-inwoners verder
te bevorderen. Met de financiële bijdrage
die het ministerie van Onderwijs Cultuur
en Wetenschap toekent aan Regenbooggemeenten kan Velsen, meer dan voorheen,
samenwerken met partnerorganisaties om
initiatieven te stimuleren en te faciliteren
die een bijdrage kunnen leveren aan de sociale cohesie van LHBTI-inwoners. (foto: gemeente Velsen)

Ons doel is de doorstroming voor alle weggebruikers zo goed mogelijk te maken. En
de wachttijd zo kort mogelijk. Daarbij is
ook een randvoorwaarde om de omgeving
tot een prettig verblijfsgebied te maken; te
kijken naar de soms imposante boten en
de bijzondere industrie. Juist op deze plek
hebben wij met veel verschillende belangen van een groot aantal stakeholders, zoals het bedrijfsleven, Rijkswaterstaat, direct omwonenden en het openbaar vervoer,
te maken. Daarom gaan we met elkaar in
gesprek. Maar ook u als weggebruiker (automobilist, fietser en/of voetganger) bent
voor ons een belangrijke stakeholder. Ook
met u delen wij graag kennis en maken we
gebruik van uw expertise. De stakeholders
hebben directe invloed op de afweging van
de gemeente.
Binnenkort verschijnt de eerste nieuwsbrief over het Pontplein. Hierin vindt u,
behalve informatie over het project, ook de
mogelijkheid om u op te geven om mee te
praten over de meest optimale verkeerskundige inrichting van het plein. U kunt bij
de inschrijving aangeven of u kans wilt maken om ingeloot te worden. Met deze groep
gaan wij in gesprek. U vertegenwoordigt
hierbij natuurlijk wel het algemeen belang

van de gebruikers van het Pontplein. U
kunt zich opgeven door een mail te sturen
naar communicatie@velsen.nl. Ik kijk echt
uit naar uw aanmelding!
Bram Diepstraten, wethouder
Met het verstrekken van uw naam en emailadres geeft u de gemeente Velsen toestemming (ex artikel 6, lid 1, sub a AVG) om uw
persoonsgegevens te gebruiken voor het toesturen van een nieuwsbrief over de herinrichting van het Pontplein in IJmuiden. Na
afloop van dit project wordt het versturen
van de nieuwsbrieven gestaakt en verwijderen wij uw emailadres weer. (foto: Mark
Sassen)

Informatiebord geplaatst
bij kunstwerk het Anker
Sinds mei vorig jaar heeft de rotonde
op Orionweg/Pleiadenplantsoen/Raafstraat in IJmuiden een markant kunstwerk gekregen.

Klaas de Boer alias Puk heeft het anker
36 jaar geleden opgevist uit de zee en besloot het anker mee te nemen naar Volendam. Voormalig havenmeester en lid van
het Wijkplatform Zee-en Duinwijk Piet

Dekker heeft ervoor gezorgd, dat dit anker naar IJmuiden kwam om de oude vissersplaats op te sieren. Een kunstwerk, dat
refereert aan de rauwe kant van IJmuiden
aan Zee.
Donderdag 11 oktober heeft wethouder Sebastian Dinjens het informatiebord onthuld en is het anker overgedragen aan de
gemeente Velsen. (foto: Reinder Weidijk)

SportMix in Sporthal Zeewijk
Op maandag 22 oktober, tijdens de herfstvakantie, organiseren de buurtsportcoaches weer een Mega SportMix in Sporthal Zeewijk! Deze editie heeft een Glow in
the Dark-thema. Dit betekent een donkere
zaal, lichtgevende lijnen en materialen en
volop sporten!

We starten de dag om 10:00 uur met groep 1
t/m 4, die tot 12:00 uur kunnen sporten en
bewegen, van 13:00 tot 15:00 uur is groep 5
t/m 8 welkom. In de tussentijd zullen sommige onderdelen omgebouwd of vervangen
worden door passende activiteiten voor oudere kinderen. Onderdelen die aan bod zullen
komen zijn teamsporten, airhockey, hobbel

bobbel baan en nog veel meer! Fruit en water
met een smaakje (fruitwater)is inbegrepen,
zodat de kinderen genoeg energie hebben om
lekker te sporten en spelen. Deelname € 3,per kind. Opgeven gaat via sportpasvelsen.nl
en betalen via Ideal. (foto: Ton van Steijn)

Velsen bijvriendelijke gemeente
Sinds kort is Velsen officieel
erkend als bijvriendelijke gemeente door Nederland Zoemt.
En daar zijn we trots op!

De afgelopen jaren hebben we
veel bloembolletjes aangeplant.
Ook werken we aan een bijenlint; een aaneenschakeling van
bijvriendelijke beplanting. In
Velsen zijn 50 soorten wilde bijen waargenomen, maar het kunnen er wel 129 worden. Een trotse wethouder Sebastian Dinjens
poseert alvast met één van de
borden die binnenkort op toegangswegen in Velsen worden
geplaatst. (foto boven: Reinder
Weidijk, foto rechts: gemeente
Velsen)

Infopagina
18 oktober 2018 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen

Het wijkteam komt naar u toe op 25 oktober!
De wijkmobiel

De gemeente Velsen heeft zes wijkteams voor de tien wijken in de gemeente. In deze wijkteams
zijn politie, gemeente, stichting Welzijn, jongerenwerkers, wijkplatforms en de
woningcorporaties vertegenwoordigd. Met de wijkmobiel willen de wijkteams letterlijk naar u
toe komen om met u te praten over de leefbaarheid in de wijk en of het er schoon, heel, veilig en
sociaal is.

Wat?

In de wijkmobiel kunt u informatie vinden en vragen stellen over inbraakpreventie, groenadoptie
en wijkinitiatieven, maar ook over woningcorporaties en welzijnswerk. Bovendien is er in de
wijkmobiel handgereedschap (papierprikkers en schoffels) aanwezig, waarmee zowel de aanwezige wijkteamleden als buurtbewoners de handen uit de mouwen kunnen steken.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie.
U bent van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan onze wijkmobiel. De mobiele wagen
is te herkennen aan het opschrift ‘wijkteam in de wijk’. Wij ontmoeten u graag!

Waar?

De wijkmobiel komt in uw wijk te staan aan op de markt Velserduinplein in IJmuiden

Wanneer?

oktober
13:00
tot 15:00
De wijkmobiel komt naar uw wijk op donderdag
dinsdag 2525
oktober
vanvan
13:00
tot 15:00
uur.uur.

Voorlezen in BRAK-wikkelhuisje
Woensdag 10 oktober was het de Dag
van de Duurzaamheid. Een mooi moment
voor een eerste activiteit in het nieuwe
onderkomen van BRAK! Science Center,
dat sinds eind augustus een plek heeft
gekregen in een duurzaam geproduceerde Wikkelhouse aan de rand van het Kennemermeer. En natuurlijk staat deze activiteit in het teken van duurzaamheid.

Wethouder Sebastiaan Dinjens las voor
aan de kinderen van BSO Partou waarna ze
aan de slag gingen met het maken van een
bloem die werkt op zonne-energie. Naar

idee van Jan Terlouw kreeg de wethouder een zogenaamde Toekomststoel aangeboden. Deze stoel is versierd door kinderen met boodschappen en wensen voor een
duurzame toekomst. De versierde lege stoel
zal aanschuiven aan alle vergaderzalen op
het gemeentehuis en andere plekken waar
besluiten worden genomen. Hij staat symbool voor de duurzame toekomst die daarmee een stem krijgt bij iedere beslissing. De
Toekomststoel kan inspireren, een plek ter
overdenking bieden, of symbool staan voor
de volgende generatie. (foto’s Reinder Weidijk)

Vragen?

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rob Plessius, relatiemanager
gemeente Velsen, tel. (0255) 567 369

Ingeschreven bij WonenInVelsen? Check uw mail!
Vanaf 27 november 2018 bieden Woningbedrijf Velsen, Velison Wonen en
Brederode Wonen, samen met de andere corporaties, hun woningen aan op
www.mijnwoonservice.nl. Met één inschrijving krijgen woningzoekenden
daardoor toegang tot de huurwoningen in de regio IJmond/Zuid-Kennemerland.

Staat u ingeschreven als woningzoekende
bij WonenInVelsen? Dan heeft u in september twee keer een mail ontvangen.
Deze mail is belangrijk! WonenInVelsen
houdt namelijk op te bestaan. De woningcorporaties hebben door de invoering van

de nieuwe privacywet uw toestemming
nodig om uw inschrijving over te mogen
zetten naar Woonservice. Reageert u niet,
dan vervalt uw inschrijving!
Check uw mail en spambox
Heeft u nog geen mail ontvangen? Neem
dan contact op met een van de corporaties.
(foto: Pixabay)

Hindernisbaan in het zwembad
Tijdens de herfstvakantie van 20 tot en met
28 oktober ligt deze spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad van zwembad De

Heerenduinen. Kijk hieronder voor de openingstijden. (foto: gemeente Velsen)

Gewijzigde openingstijden
Zwembad De Heerenduinen
Tijdens de herfstvakantie van 22 t/m 26 oktober is er extra recreatief zwemmen en
ligt de spannende avonturenbaan in het wedstrijdbad.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-13.00 uur*

Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
09.00 – 10.00 uur*

* verkort open i.v.m. opbouw Halloween
Het banenzwemmen op maandag 13.00-15.00 uur en vrijdag van 17.00 tot 18.00 komt
te vervallen. Het aquajoggen op vrijdag wordt vervroegd van 14.30-15.15 uur naar
14.15-15.00 uur. De zwemlessen voor het C-diploma op vrijdag wordt vervroegd van
16.00 tot 17.00 uur naar 15.00 tot 16.00 uur. In het weekend zijn de tijden ongewijzigd.
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Collectieve actie zonnepanelen van start in Velsen
Uw woning klaar maken voor de energietransitie, zorgen voor een beter milieu en dat terwijl u uw energierekening
naar beneden ziet gaan. Dat kan nu met
de bijzondere zonnepanelenactie die op
30 oktober in de gemeente Velsen van
start gaat. Een collectief van regionale
zonnepanelenleveranciers biedt inwoners de mogelijkheid om zonnepanelen
in te kopen en te laten installeren tegen
een zeer gunstige prijs.

De deelnemende installateurs zijn Greeny Bros., MetDeZon, Visser Elektrotechniek en Zonbespaart. Zij bieden u alle drie
dezelfde lage prijs voor installatie van de
panelen. Wanneer u zich aanmeldt, komt
geheel vrijblijvend en gratis één van de specialisten bij u langs voor vakkundig advies.
Daarna maken zij een aanbod op maat.
Deelname
U kunt zich tot 6 januari 2019 inschrijven
via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Op deze pagina vindt u ook meer informatie over het verloop het actietraject,
dat gelijk van start gaat wanneer u zich inschrijft.

blijvend lid van Energiek. Kijk voor meer
informatie op www.energiekvelsen.nl.
Bewonersavonden
Wilt u meer weten? Of heeft u nog vragen?
U bent u van harte welkom op de bewonersavonden op dinsdag 30 oktober 2018
in Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1,
IJmuiden, donderdag 1 november 2018 in
Sporthal Het Polderhuis, Vestingplein 58,
Velserbroe en woensdag 7 november in
Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17,
Santpoort-Noord. De avonden starten om
20.00 uur, u bent vanaf 19.30 welkom.
Via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen kunt u aangeven of u bij de informatieavond aanwezig wilt zijn. Gezien de grote belangstelling bij eerdere acties en het
beperkte aantal stoelen dient u zich in te
schrijven voor de informatieavond. (foto:
gemeente Velsen)

20 t/m 28 OKTOBER 2018

VERHALEN ROND DE

HOOGOVENBUS

100 JAAR LEVEN MET EEN GROTE INDUSTRIE

Energiek Velsen
De actie wordt gesteund door de gemeente en de lokale energiecoöperatie Energiek
Velsen, een initiatief van inwoners die onze
mooie gemeente willen verduurzamen. Iedereen die gebruikmaakt van het actieaanbod is automatisch een jaar gratis en vrij-

BEZOEK DE BUS EN KOMophalen
UW VERHALENin
BRENGEN
!
Herinneringen
de
INFORMATIE EN SCHEMA WAAR DE BUS STOPT : WWW.STICHTINGKIST.NL
Week van de Industriecultuur

Parkenpraat: praat u mee?

In de Week van de Industriecultuur, van
20 tot en met 28 oktober, zal een speciale Hoogovenbus op verschillende plekken
in Noord-Holland staan. De bus komt verhalen ophalen over werken bij De Hoogovens.

De inrichting van de bus, met veel tastbare
herinneringen, zal het geheugen van de bezoekers zeker opfrissen. Toegang tot de bus
‘betaalt u met een mooi verhaal of een mooie
herinnering’. Stichting Kist nodigt iedereen
van harte uit om de bus te bezoeken.
De inrichting van de bus inspireert tot het
uitwisselen van verhalen en het vertellen van
de eigen herinneringen. Naast oud-medewer-

Tussen half oktober en half december
2018 onderzoekt de gemeente Velsen
hoe de parken die in het beheer zijn van
de gemeente gebruikt worden. En of er
misschien aanpassingen nodig zijn zodat
iedereen, ook in de toekomst, van deze
parken gebruik kan blijven maken. Belangrijk is dat de natuurlijke kwaliteit van
deze parken blijft bestaan of zelfs nog
verbetert.

Parkenpraat is vooral bedoeld om te praten
over het gebruik van de parken door iedereen
die weleens in de parken komt. Wandelaars,
fietsers, ruiters, hondenliefhebbers, sporters,
natuurliefhebbers, kinderen, senioren etc.
Directe aanleiding voor Parkenpraat is het
gebruik van deze parken door hondenliefhebbers. Zij gebruiken deze parken om hun
hond(en) uit te laten en ze de gelegenheid te
geven om actief bezig te zijn. Dit gaat meestal
goed. Maar er zijn ook mensen, kinderen en
volwassenen, die honden niet prettig vinden
en deze liever mijden. Is dit een probleem?
En zo ja, hoe gaan we hiermee om?
Parken in Velsen
Het onderzoek gaat over de volgende parken:
Velserbeek, Hoogergeest, Schoonenberg,
Wijkeroogpark, Rooswijk, Watertorenpark,

het park aan de Willebrordstraat, Burgemeester Rijkenspark en Spaarnberg. Parkenpraat gaat niet over Park Beeckestijn. Dit
park is geliefd bij veel mensen, maar niet in
beheer van de gemeente Velsen.
Enquête
Tussen 17 oktober en 4 november wordt er
digitaal onderzoek gedaan via een enquête.
Iedereen kan aan dit onderzoek meedoen.
Een link naar het onderzoek staat op www.
velsen.nl en op Facebook. Ook de leden van
het Burgerpanel Velsen worden uitgenodigd
om aan dit onderzoek mee te doen.
In gesprek
Tussen 26 november en 12 december worden
er 4 avonden georganiseerd waarop de uitkomsten van het onderzoek besproken worden. Deze gesprekken worden georganiseerd
in de buurt van de parken: op 26 november
voor de parken Velserbeek, Hoogergeest en
Schoonenberg, op 28 november voor het Wijkeroogpark en Rooswijkpark, op 10 december voor het Burgemeester Rijkenspark en
Spaarnberg en op 12 december voor het park
aan de Willebrordstraat en het Watertorenpark. U kunt zich voor deze gesprekken aanmelden via parkenpraat@velsen.nl. (foto: gemeente Velsen)

kers, hun partners en familie, is iedere geïnteresseerde welkom. De koffie staat klaar.
Diverse lokale radio- en TV-stations zullen
opnames maken in de bus en ook de lokale
pers zal verhalen vastleggen, zodat deze niet
verloren gaan.
Op www.stichtingkist.nl staat al een eerste
selectie van boeiende verhalen. Onder ‘Project Hoogovenbus/praktische informatie’
leest u waar u de bus kunt vinden (onder andere van 14.00 tot 16.00 uur op 20 oktober in
Velsen-Noord, op 25 oktober in IJmuiden en
op 28 oktober bij het Hoogovensmuseum).
U vindt daar ook informatie over de speciale
VIP-tour op 28 oktober.

Halloween-feest in
zwembad De Heerenuiden
Op vrijdag 26 oktober viert zwembad De Heerenduinen voor de 13e keer
Halloween. Van 18.30 tot 21.30 uur zijn
kinderen tot en met 14 jaar van harte welkom om te komen griezelen. De
medewerkers dragen kostuums en het
zwembad is compleet in Halloweensfeer omgetoverd.

De voorverkoop start halverwege oktober. Houd hiervoor onze website in de gaten. Doe ook mee aan de kleurwedstrijd
en win een te gekke prijs. De kleurplaten liggen vanaf 15 oktober bij de receptie van het zwembad. Of download een
kleurplaat via onze website www.zwembadvelsen.nl.
De winnaars van de kleurwedstrijd worden tijdens het Halloween van 26 oktober bekend gemaakt. Er zijn 5 leeftijdscategorieën 3-4 jaar, 5-6 jaar, 7-8 jaar,
9-14 jaar, dus iedereen maakt een eerlijke kans. Zwemmen in kostuum is toegestaan.Kaarten kosten € 10,50 per stuk.
Kinderen zonder zwemdiploma en kinderen tot 8 jaar hebben alleen toegang
onder begeleiding van een (betalende)
volwassene. (foto: gemeente Velsen)
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In gesprek met de gemeente over zinvolle dagbesteding
Wat doe je als je psychische problemen
hebt, maar wel graag actief bezig wilt
zijn? Dan zoek je iets wat bij jouw mogelijkheden past. Dat interessant is en je uitdaagt. Of dat je juist rust geeft.

De gemeente Velsen is er verantwoordelijk
voor dat mensen een zinvolle dagbesteding
hebben. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe
ervaren mensen dat zelf ? Om hier achter te
komen werd in het Rabobank Telstar Stadion een gesprek georganiseerd met 9 inwoners van Velsen die om verschillende redenen extra hulp nodig hebben om actief bezig
te zijn. De vorm waarin dit gebeurde was dat

zij onder leiding van een gespreksleider met
elkaar in gesprek gingen terwijl mensen van
de gemeente en diverse hulpverleners naar
dit gesprek luisterden.
Ook wethouder Marianne Steijn was bij het
gesprek aanwezig. Dit gesprek zorgde ervoor dat er veel duidelijk werd over de dagelijkse ervaringen, wensen en problemen
waar zij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld dat
er voor hen weinig tot geen dagbesteding in
Velsen aanwezig is, terwijl ze dit wel graag
zouden willen. Nu is dit meestal buiten de
gemeentegrenzen. Dat goede trajectbegeleiders belangrijk zijn en dat maatwerk niet

altijd mogelijk is omdat materiaal waarmee
men wil werken te duur is om voor een persoon aan te schaffen. Maar vooral dat het
erg belangrijk is dat zij actief bezig kunnen
zijn. Dit kan productiewerk zijn of het repareren van fietsen, maar ook creatief of door
te sporten.
De gemeente gaat ook in gesprek met verschillende aanbieders van dagbesteding
in de regio. En met andere partners zoals
Stichting Welzijn Velsen. Doel is om goed
inzicht te krijgen in het aanbod en de kwaliteit van dagbesteding en, indien wenselijk,
dit te verbeteren. (foto: gemeente Velsen)

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 6 oktober tot en met 12
oktober 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
Kennemerstrand 160, diverse wijzigingen rondom ZanDiego beach (09/10/2018)
14926-2018
Kastanjestraat 26, dichtbouwen loggia
voorzijde woning (09/10/2018) 152152018
Lijsterlaan 17, plaatsen uitbouw op 1e verdieping (12/10/2018)15221-2018

Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen objecten (tractor + 2 torpedo’s) (09/10/2018) 149202018
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, uitbreiden
balkon op uitbouw (09/10/2018) 149642018
Uitendaalstraat 12 en 14, oprichten van 1 of
2 woningen (27/09/2018) 14838-2018
Santpoort-Noord
Park Kennemergaarde ong., kappen 2 bomen (10/10/2018) 15030-2018
Velserbroek
Westlaan 41, afwijken bestemmingsplan
voor “ Oktoberfest” op 3 november 2018

(09/10/2018) 15225-2018
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
Nationaal kampioenschap Eliminator, op
21 juni 2019 van 17:00 tot 21:00 uur, locatie:
Spaarnwoude, Heuvelweg 6-8 (12/10/2018)
14822-2018
2e Snowplanet MTB 3 Nationscup, op 22 en
23 juni 2019, van 9:00 tot 18:00 uur, locatie:
Spaarnwoude Heuvelweg 6-8 (12/10/2018)
14822-2018

Ingekomen aanvraag evenementenvergunning APV artikel 2:17

Ingekomen aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:18

IJmuiden
Nationaal Circus Barani, van 29 mei 2019
t/m 2 juni 2019, locatie: Heerenduinweg 6
(12-10-2018)15147-2018

Santpoort-Zuid
Verkoop kerstbomen, van 6 t/m 21 december, locatie: Bloemendaalsestraatweg 169A
(10/10/2018) 15015-2018

huishouden) (12/10/2018) 7783-2018
Zwaanstraat
37,
plaatsen
dakkapel
(12/10/2018) 11787-2018

nish Trawlerkade)
(17-10-2018) 11802-2018

Bekendmakingen algemeen
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij
het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (zoals college van Burgemeester en wethouders van
Velsen of Burgemeester van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier
op www.velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-

Holland, locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een
voorlopige voorziening kan alleen worden
aangevraagd, indien er ook een bezwaarschrift is ingediend. De verzenddatum van
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 55, herindelen gebouw in
6 appartementen en 6 ruimtes voor kamergewijze verhuur (08/10/2018) 8271-2018
Zeeweg 260, bouwen open kapschuur voor
tuinkeuken (12/10/2018) 10428-2018
Havenkade 1, het veranderen van een kantoor
naar kantoor met bovenwoning (voor één

Velsen-Zuid
Minister Lelylaan 5, realiseren erker voorgevel (8/10/2018) 13462-2018
Verleende evenementenvergunningen
APV artikel 2:17
IJmuiden
Unimogs en groter, van 19 oktober 2018 08:00
uur tot 21 oktober 2018 13:00 uur, locatie:
Kennemerstrand (11/10/2018) 7460-2018
Havenrun , op 21 oktober 2018 van 18:30 uur
tot 20:30 uur, locatie havengebied (start en fi-

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition, op 13 en 14
oktober 2018 van 08:00 t/m 20:00 uur, locatie: Spaarnwoude (start en finish “de Kom”)
Valleiweg (11/10/2018) 9484-2018
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:18
IJmuiden
Werving, reclame Staatsloterij, op 27 oktober en 15 december 2018, locatie Plein 1945
(04/10/2018) 11548-2018

Kapmelding
Aan de Duin en Kruidbergerweg t.h.v. nr.
91 in Santpoort worden 3 bomen gekapt.
Het gaat om eiken. Deze bomen worden ge-

kapt omdat ze dood zijn. Aan de Platanenstraat in IJmuiden wordt een boom gekapt. Het gaat om Prunus. Deze boom wordt

gekapt omdat hij is slechte conditie is. Aan
de Spaarnestraat (locatie oude KPN terrein) in IJmuiden worden 10 bomen ge-

kapt. Het gaat om Iepen. Deze boom worden gekapt vanwege de herinrichting van de
straat.

