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‘Niemand in de kou!’
Inwoners van Velsen die hun 
energierekening niet kunnen be-
talen, kunnen hulp krijgen van het 
Sociaal Wijkteam Velsen. Zij wil-
len voorkomen dat mensen wor-
den afgesloten van gas of stroom 
en letterlijk in de kou komen te 
staan. Het is een proef, die duurt 
van december 2016 tot april 2017.

Energieleveranciers moeten beta-
lingsachterstanden voor stroom en 
gas van ‘kleinverbruikers’ melden 
bij de gemeente. Dat is voor het So-
ciaal Wijkteam het signaal dat inwo-
ners misschien fi nanciële proble-
men hebben. Als die oplopen, wor-
den ze van gas of stroom afgesloten. 
Dat wil het Sociaal wijkteam voor-
komen. “In de winter mag niemand 
in de kou zitten”, zo meent het team.  
Ze gaan bij inwoners thuis langs om 
hulp te bieden. Die aanpak is nieuw 
en duurt van december 2016 tot 
april 2017. 

Sociaal Wijkteam doet meer
De vier Sociaal Wijkteams, die in 
Velsen actief zijn kunnen overigens 
helpen bij allerlei vragen. Of het nou 
over geldproblemen gaat, eenzaam-
heid, gezondheidsvragen of werk. 
Het team heeft allerlei soorten des-
kundigheid in huis en is er voor ie-
dereen in de wijk.

Contact met het Sociaal Wijkteam 
krijgt u via 088 – 88 76 970 of via 
contact@swtvelsen.nl. U kunt ook 
het algemene nummer van de ge-
meente Velsen bellen: 140255 (zon-
der netnummer).

Rioolwater verwarmt 
én koelt Vellesan College
Gemeente Velsen en Dunamare 
Onderwijsgroep slaan de handen 
ineen voor een energiebesparen-
de samenwerking. Met behulp van 
riothermie, een nieuwe riolerings-
technologie, kan het Vellesan Col-
lege uit IJmuiden de nieuwbouw-
vleugel gasloos verwarmen met 
uit afvalwater teruggewonnen 
warmte. 

Het Vellesan College is de eerste 
school in Nederland die op deze bij-
zondere manier verwarmd én ge-
koeld gaat worden. Wethouder duur-
zaamheid Floor Bal is enthousiast 

over de goed toepasbare techniek 
met hoog rendement en korte terug-
verdientijd. ”Met riothermie voegen 
we in onze gemeente een niet-zicht-
bare, duurzame energieopwekker 
toe. Dat is aanvullend op onze wind-
molens en zonnepanelen. Weer een 
stap op weg naar Velsen klimaatneu-
traal.’’

Vrijdag 9 december hebben rector 
Marc Boelsma van het Vellesan Col-
lege en wethouder Floor Bal één van 
de eerste buizen op hun plek gelegd. 
Het project zal in december worden 
afgerond. (foto: Ko van Leeuwen)
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Het gemeentebestuur van Velsen wenst u 
prettige kerstdagen en een goede gezondheid 
in 2017

Voor een persoonlijke uitwisseling van 
 nieuwjaarswensen nodigt het gemeentebestuur 
van Velsen u hierbij van harte uit voor de 
 nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze vindt plaats op maandag 9 januari 2017 
van 17.00 tot 19.30 uur in het Gemeentehuis, 
Plein 1945 te IJmuiden. 

Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen om geen 

persoonlijke uitnodigingen te versturen.

Deze publicatie komt daarvoor in de plaats.

U bent van 
harte welkom
Nieuwjaarsreceptie 2017

Tuin Beeckestijn in oude glorie hersteld.

Gewijzigde openings-
tijden gemeentehuis
Rond kerstmis en de jaarwisseling zijn de openingstijden van het 
gemeentehuis als volgt gewijzigd:

Dinsdag 20 december ( jaarafsluiting) Gesloten vanaf 15.00 uur
Maandag 26 december (Tweede Kerstdag) Gesloten
Maandag 2 januari (nieuwjaarsbijeenkomst) Open vanaf 10.00 uur



Infopagina

15 december 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Huurders, corporaties en 
gemeente maken afspra-
ken over wonen in Velsen
Huurders, woningcorporaties en 
gemeente hebben afspraken ge-
maakt over hoe er de komende ja-
ren in Velsen wordt gewoond. Op 
7 december hebben de drie Huur-
dersraden, de drie woningcorpo-
raties en de gemeente hun hand-
tekening gezet onder de zoge-
naamde prestatieafspraken. Het 
is voor het eerst dat de huurders 
hier nauw bij betrokken zijn.

Een greep uit de onderwerpen waar 
de afspraken over gaan: hoeveel wo-
ningen worden er gebouwd, voor 
wie precies en waar? We willen wo-
ningen duurzamer maken en huur-
ders helpen om minder energie te 
verbruiken. We willen sociale huur-

woningen betaalbaar houden en we 
doen huurwoningen niet zomaar 
in de verkoop. En nog veel meer. De 
drie partijen komen elk jaar bij el-
kaar voor vervolgafspraken; de hui-
dige afspraken zijn daarvoor een 
goede basis om elk jaar een stap te 
maken en afspraken verder uit te 
werken.

Op de foto (Reinder Weidijk) boven 
van links naar rechts: Peter van Ling 
van Velison Wonen, Paul Vreke van 
Brederode Wonen, Bob van Zijll van 
Woningbedrijf Velsen en onder Het-
ty van der Ven van Huurdersvereni-
ging Brederode, wethouder Floor 
Bal, Peter van Oorschot van Huur-
dersraad Woningbedrijf Velsen.

Mogelijk datalek
Op 2 december 2016 ontvingen 
wij een melding dat er een lap-
top was gestolen bij een mede-
werker van een extern bedrijf 
waar de gemeente mee werkt. 
Hierop staan mogelijk bestan-
den met daarop persoonlijke ge-
gevens van een deel van de in-
woners van Velsen. Het gaat om 
gegevens uit de gemeentelij-
ke belastingen vanaf 2015. Deze 
zijn onder meer naam, geboor-
tedatum, adres, geslacht en Bur-
gerservicenummer.

In eerste instantie leek er geen pro-
bleem, omdat de gemeente Vel-
sen de data op een beveiligde ma-
nier aan het bedrijf had gestuurd 
(dus niet per e-mail). Later bleek 

dat de medewerker deze gegevens 
misschien toch op de gestolen lap-
top heeft staan. Hoewel de kans 
beperkt is dat de gegevens van on-
ze inwoners openbaar worden, kan 
de gemeente Velsen niet uitsluiten 
dat inwoners door mensen bena-
derd worden met verkeerde bedoe-
lingen. De gemeente Velsen vindt 
het heel vervelend dat dit heeft 
kunnen gebeuren. In overleg met 
de informatiebeveiligingsdienst 
voor gemeenten (IBD) en het be-
trokken bedrijf werken we aan een 
zorgvuldige a� andeling van dit in-
cident. 

Lees voor meer informatie en ant-
woorden op de meest gestelde vra-
gen: velsen.nl/actueel/nieuws.

Meepraten over beplan-
ting Lange Nieuwstraat
Donderdag 22 december bent u 
van harte welkom in de publieks-
hal van het gemeentehuis (Du-
dokplein) tussen 17.00 en 19.00 
uur om mee te praten over de be-
planting in de bloembakken aan 
de Lange Nieuwstraat.

Samen kleurgeven aan de Lange 
Nieuwstraat aan de hand van diver-
se verbeeldingen, dat wil de gemeen-
te graag. De Lange Nieuwstraat is 
bijna klaar. De bestrating ligt erin, 
het straatmeubilair is geplaatst, de 
bomen zijn geplant en er zijn in het 

winkelcentrum vele bloembakken 
geplaatst. Nu zijn de bakken nog leeg 
en kaal, maar in het voorjaar gaan 
hier natuurlijk planten in.

De bedoeling is dat er kleurige vas-
te planten in komen. De bloembak-
ken op het Dudokplein voor de en-
tree van het gemeentehuis zijn daar 
een goed voorbeeld van. Op de Lan-
ge Nieuwstraat willen we wel met 
andere soorten en kleuren gaan wer-
ken, zodat de Lange Nieuwstraat er 
het hele jaar goed uitziet. (impressie: 
gemeente Velsen)

Sportevenementen 
voortgezet onderwijs
Sportwethouder Annette Baer-
veldt heeft donderdag 8 decem-
ber jl. in het Polderhuis in Velser-
broek de openingshandeling ver-
richt voor het eerste (basketbal)
toernooi van de door de gemeen-
te Velsen en SportSupport geor-
ganiseerde sportevenementen 
voor het voortgezet onderwijs. 

Velsen wil het sporten in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar meer gaan promo-
ten, omdat deze categorie jeugd het 
sporten vaak opgeeft. Al jaren orga-
niseert de gemeente en SportSup-
port sportevenementen voor het ba-
sisonderwijs, maar nu bestaat er ook 
een zogeheten schoolsportkalender 
voor het vervolgonderwijs. In over-
leg met de vakleerkrachten van de 
zeven middelbare scholen in de ge-
meente Velsen is er dit schooljaar 
gekozen voor basketbal, hockey en 
zaalvoetbal. Ook is het voor de scho-
len mogelijk mee te doen met activi-
teiten die in Haarlem worden geor-

ganiseerd, zoals: schaatsen, volley-
bal, Olympic Moves, de Zorgspeci-
alistenloop en softbal. Als het aan-
bod sportactiviteiten aanslaat bij 
de leerlingen (en leerkrachten) dan 
gaat de gemeente dit uitbreiden met 
nog meer schooltoernooien. (foto: 
Reinder Weidijk)



Infopagina

15 december 2016 | 14 0255 | info@velsen.nl | velsen.nl |  facebook.com/gemeentevelsen |  twitter.com/gemvelsen

Bewoners zijn kanjers met scheiden van huishoudelijk afval

Compliment voor Santpoort- Noord en Velserbroek!
Petje af voor de inwoners van Santpoort-Noord 
en Velserbroek! Zij hebben afgelopen maanden 
bewezen, dat ze kanjer zijn in het scheiden van 
huishoudelijk afval. Daardoor is de hoeveelheid 
restafval fl ink gedaald. Dat betekent minder 
verbrandingskosten. Maar belangrijker nog: het 
gescheiden afval zoals groente, fruit- en tuin-
afval (gft), plastic, metalen verpakkingen en 
drankenkartons (pmd) en papier  kunnen wor-
den hergebruikt. Deze leveren weer waardevol-
le grondstoffen op.

Extra container
Inwoners van Santpoort-Noord en Velserbroek 
kregen een half jaar geleden een extra container 
voor pmd en soms een extra container voor pa-
pier. In Velserbroek werd ingezameld met 3 rolcon-
tainers aan huis (pmd, papier en gft) in combina-
tie met het wegbrengen van restafval naar een cen-
trale verzamelcontainer in de wijk. In Santpoort 
Noord werd ingezameld met 4 rolcontainers aan 
huis (pmd, papier, gft en restafval). De conclusie is 
dat beide systemen goed werken en door bewoners 
op prijs worden gesteld. 

Hoe nu verder?
De resultaten en de positieve reacties van bewoners 
hebben ertoe geleid, dat we ook in de andere woon-

plaatsen van Velsen op deze manier gaan inzame-
len. Uiteraard zullen de bewoners hiervan op de 
hoogte worden gesteld. 

Op naar een duurzaam Velsen
Afval scheiden is kostenbesparend en beter voor 

ons milieu. Om dit voor elkaar te krijgen is Vel-
sen samen met HVC gestart met het project: ‘Meer 
Waarde Uit Afval’. Ons doel voor 2020 is: niet meer 
dan 130 kg restafval per inwoner per jaar. Daardoor 
kunnen de kosten per huishouden met 20 euro da-
len en werken we samen aan een duurzaam Velsen!

Isoleren? Subsidie 
overheid helpt u op weg!
Energie besparen? Dan is het iso-
leren van uw woning een slimme 
eerste stap. Niet alleen verbetert 
u uw wooncomfort, ook fi nanci-
eel gaat u er op vooruit. Maak 
nu nog gebruik van subsidie van 
rijksoverheid!

U kunt bij het tre� en van minimaal 
twee maatregelen subsidie aanvra-
gen. Haast u wel, gezien het aantal 
aanvragen zal het budget op korte 
termijn opraken. Het isoleren van 

uw dak, vloer of gevel, of het ver-
vangen van uw glas verbetert uw 
wooncomfort aanzienlijk. Net zo 
belangrijk, u bespaart op uw ener-
gierekening en u vermeerdert de 
waarde van uw huis. Op de websi-
tes www.duurzaambouwloket.nl 
en www.rvo.nl kunt u meer infor-
matie vinden over de subsidierege-
ling ‘Energiebesparing eigen huis’. 
Hier vindt u ook de voorwaarden 
voor het aanvragen van de over-
heidssubsidie.

Tijdelijke afsluiting A22
In verband met de renovatie van 
de Velsertunnel wordt er deze 
week ’s avonds en ’s nachts ge-
werkt aan de A22. Deze weg is af-
gesloten op:

Vrijdag 16 december
Op vrijdag is de A22 tussen Bever-
wijk en de A9, tussen 21.00 en 06.00 
uur, afgesloten. Rijkswaterstaat 
vervangt rijbaan breed een stuk 
slecht asfalt. Het verkeer, inclusief 
de nood- en hulpdiensten, wordt 

omgeleid over de Parallelweg naar 
de A9 (toerit 8).

Zaterdag 17 december
Op zaterdag is de A22 tussen Bever-
wijk en de A9, tussen 23.00 en 06.00 
uur, opnieuw afgesloten. Dit is no-
dig voor het slijpen van de detec-
tielussen. Het verkeer, inclusief de 
nood- en hulpdiensten, wordt om-
geleid over de Parallelweg naar de 
A9 (toerit 8). (foto: Sport Connexxi-
on)

Workshop zonnepanelen
Investeren in zonnepanelen op je 
dak levert meer op dan je geld op 
de bank te laten staan: het rende-
ment van een investering in zon-
nepanelen is vergelijkbaar met 
een rente van 5 procent op een 
spaarrekening. En door het zelf te 
doen, bespaar je installatiekosten 
en maak je het rendement van de 
zonnepanelen nóg hoger!

Op 15 december biedt zonnepane-
len-specialist Greeny Bros een bij-
zondere workshop aan in Pop-up 

store Du-Dock op Plein 1945 in 
IJmuiden. Iedereen is welkom om te 
leren hoe je zelf zonnepanelen kan 
installeren op een pannendak of een 
plat dak. Natuurlijk is er ook plek 
voor mensen die vooral nieuwsgierig 
zijn naar de installatie van zonnepa-
nelen. Je bent welkom met al jouw 
vragen over de installatie, maar ook 
over zonnepanelen in het algemeen! 

Inloop donderdagavond om 19.00 
uur en aanvang 19.30 uur. Deelname 
is gratis en ko�  e en thee staan klaar.
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Laatste fase Lange Nieuwstraat start op 9 januari 2017
Op maandag 9 januari 2017 start 
de 5e en laatste fase van de werk-
zaamheden reconstructie Lan-
ge Nieuwstraat. Het gaat over het 
deel van de Lange Nieuwstraat 
met het kruispunt Plein 1945 (tus-
sen de De Noostraat en de Wil-
lemsbeekweg). De werkzaamhe-
den duren tot eind maart 2017 en 
worden, in opdracht van de ge-
meente Velsen, uitgevoerd door 
BAM Infra Wegen.

Wat gaat er gebeuren?
De kruising Plein 1945/Lange 
Nieuwstraat/Zeeweg wordt tijdelijk 
afgesloten. Na afl oop van de werk-
zaamheden heeft de Lange Nieuw-
straat één nieuw wegprofi el met vrij 
liggende fi etspaden, vanaf de roton-
de Planetenweg tot aan Plein 1945. 
Bij de kruising worden verkeerslich-
ten aangebracht zodat fi etsers en 
voetgangers hier veilig kunnen over-
steken naar de J.P. Troelstraweg. Ook 
de HOV-bus steekt hier straks de weg 
over. Dit is niet mogelijk voor het 
overige autoverkeer.

Verkeersmaatregelen
Op de kruising is tijdens de werk-
zaamheden geen autoverkeer mo-
gelijk. Het doorgaande autoverkeer 
wordt zoveel mogelijk omgeleid via 
de Heerenduinweg. De omleidin-
gen worden met borden aangegeven. 
Fietsers en bromfi etsers worden via 
de omliggende wegen omgeleid. Ook 
dit wordt met bebording aangegeven. 

Het is wel mogelijk voor voetgangers 
om langs het werk te lopen en de wo-
ningen en winkels te bereiken. 

De volgende verkeersmaatregelen 
gelden vanaf 9 januari 2017:
• Het inkomende verkeer richting 

centrum/winkels komende vanaf 
de Stationsweg wordt omgeleid via 
de De Noostraat, Raadhuisstraat 
en Kalverstraat.

• Het doorgaande verkeer komende 
vanaf de Stationsweg wordt omge-
leid via de Stationsweg, Minister 
Van Houtenlaan en Heerenduin-
weg.

• Het uitgaande verkeer vanuit Zee-
wijk wordt zoveel mogelijk omge-
leid via de Planetenweg / Gijzen-
veltplantsoen en Heerenduinweg, 
Verkeer vanaf de rotonde Lange 
Nieuwstraat kan ook via de Mer-
wedestraat richting de Heeren-
duinweg rijden.

• Verkeer richting Marktplein en 
Kennemerlaan kan via de Spaar-
nestraat rijden.

Openbaar vervoer Connexxion
Tijdens de werkzaamheden worden 
de lijndiensten van Connexxion om-
geleid. Dit geldt voor de buslijnen 3, 
74, 75 en 82. Meer informatie over 
busomleidingen en tijdelijke bushal-
tes kunt u vinden op www.connexxi-
on.nl of www.connexxion.com. Voor 
eventuele vragen over het openbaar 
vervoer kunt u bellen naar telefoon-
nummer 0255-547964.
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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.

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 maandag tot en met 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op donderdagavond van 18.00 
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.

Burgerzaken werkt uitsluitend op 
afspraak. Via onze website www.
velsen.nl kunt u 24 uur per dag een 
afspraak maken. U kunt elke werkdag 
van 08.30 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 op 
www.bdkennemerland.nl.

Op 20 augustus 2013 heeft het 
college van Burgemeester en 

Wethouders van Velsen besloten 
om vanaf 1 januari 2014 alle 
formele bekendmakingen van 
bijvoorbeeld vergunningen, beleid 
en verordeningen te publiceren in 
het elektronisch gemeenteblad. 
De bekendmakingen worden 
ook gepubliceerd in de huis-aan-
huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Het elektronisch gemeenteblad 
is te vinden op www.velsen.nl. 
Informatie over de gemeenteraad 
van Velsen en de vergaderingen van 
het Raadsplein is te vinden op: raad.
velsen.nl.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben de hierna volgen-
de besluiten genomen. Op grond 
van de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Bur-
gemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combi-
natie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een 

voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voor-
ziening kan alleen worden aan-
gevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tus-
sen haakjes vermeld. Het college 
van Burgemeester en wethouders 
van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Groeneweg 29,  plaatsen dakopbouw 
(8/12/2016) 21079-2016; 
Eksterlaan 26, realiseren aanbouw, 
diverse constructieve aanpassingen 

(8/12/2016) 20745-2016;
Margadantstraat 50, gebruik mid-
denterrein IJmuider Delta voor 
stallen vrachtwagen-opleggers 
(8/12/2016) 10230-2016; Hout-
manstraat 1, wijzigen brandcompar-
timentering (12/12/2016) 22665-
2016. 

Santpoort-Noord
Terrasweg 49, vergroten 1ste verdie-
ping woning (09-12-2016) 20792-
2016. 

Velsen-Zuid
Stationsweg 103, plaatsen gevelre-
clame (8/12/2016) 22475-2016.  

APV artikel 2:17 Evenementen
Nieuwjaarsduik, strand Westbroe-

kerplas Velserbroek, op 1 januari 
2017 van 15:00 tot 16:00 uur (21794-
2016) 07/12/2016.

AGU mountainbikerace Egmond-
Pier-Egmond, op 7 januari 2017 van 
12:30 tot 16:30 uur (22115-2016) 
09/12/2016.

APV artikel 5:5 Werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden

Velsen-Noord
Omleggen transportleiding (hoofd 
gasvoedingsleiding van de wijk), 
Duinvlietstraat, op 13/14 decem-
ber 2016 tussen 20:00 en 04:00 uur 
(24022-2016) 09/12/2016.

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Velsen maken be-
kend dat zij in de periode van 3 
december 2016 tot en met 9 de-
cember 2016 de volgende aanvra-
gen voor een omgevingsvergun-
ning hebben ontvangen op grond 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Snippenbos ong. kavel 14, oprichten 
woning (06/12/2016) 24691-2016;  
Snippenbos ong. kavel 17, oprichten 
woning (06/12/2016) 24693-2016;
Snippenbos ong. kavel 18, oprichten 
woning (06/12/2016) 24692-2016;
Snippenbos ong. kavel 19, oprichten 
woning (06/12/2016) 24694-2016; 
Snippenbos ong. kavel 23, oprichten 
woning (06/12/2016) 24689-2016; 
Snippenbos ong. kavel 25, oprichten 
woning (06/12/2016) 24688-2016; 
Snippenbos ong. (SB05 + SB06), op-
richten 2 woningen (08/12/2016) 

24916-2016; 
Visseringstraat 1, wijzigen  ge-
vel(08/12/2016) 24897-2016.

Velserbroek
Galle Promenade 45, verplaatsen 
entree- en gevelkozijn, vervangen 
kozijn, wijzigen bestaande reclame 
(06/12/2016) 24703-2016. 

Velsen-Noord
Gildenlaan 68, legaliseren dakka-
pel, groendrager, dichtzetten raam 
(08/12/2016) 24892-2016. 

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 124, plaatsen er-
ker voorzijde (05/12/2016) 24569-
2016;  
Dinkgrevelaan 21,plaatsen dak-
kapel en plaatsen raamkozijnen 
(05/12/2016) 24572-2016;  
Dinkgrevelaan 19,plaatsen dakkapel 
en vergroten raamopeningen voor-
gevel (05/12/2016) 24575-2016;  
Molenstraat 13, plaatsen terrasover-
kapping (06/12/2016) 24711-2016; 

Santpoortse Dreef 162, plaatsen 
uitbouw, dakkapel, groendragers 
(07/12/2016) 24745-2016. 

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5, kappen 3 bo-
men (05/12/2016) 24514-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 
14 waterwoningen (06/12/2016) 
24652-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren10 
woningen inclusief parkeerkelder 
(06/12/2016) 24668-2016; 
Nicolaas Beetslaan 4, realiseren 24 
parkappartementen en 3 penthou-
ses (06/12/2016) 24690-2016.

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning be-
trekking hebben op een bouwactivi-
teit kunnen deze worden voorgelegd 
aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

 

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Velsen hebben op grond van artikel 
3.9 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht de termijn waar-
binnen zij op de volgende aanvragen 
dienen te beslissen, verlengd met zes 
weken:

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 90, veranderen 
kantoorgebouw in 6 appartementen 
(12/12/2016) 20977-2016 
Concordiastraat 84, wijzi-
gen verleende vergunning 
(13/12/2016)19056-2016 

IJmuiden
Eksterlaan 14 en 16, realiseren wo-
ning (08/12/2016) 20866-2016   
Orionweg ong., plaatsen anker 
(09/12/2016) 18777-2016  

Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 20, plaatsen uitbouw 
(07/12/2016) 20867-2016.

Aanvragen

Kapmelding
Velserbroek
Achter het Totaal tankstation aan de 
Hofgeesterweg in Velserbroek wor-
den 6 berken, 1 esdoorn, 1 meidoorn 
en 10 elzen gekapt. Dit i.v.m. uitdun-

ning van het bosperceel om andere 
bomen meer ruimte te geven. Maar 
ook ten behoeve van de veiligheid 
rondom  het tankstation en parkeer-
plaats aan de Hofgeesterweg. 

Velsen-Zuid
In Velsen-Zuid aan de Oosteinder-
weg naast nummer 1 wordt een po-
pulier gekapt, die in slechte condi-
tie is.




