
Er is een caravan aangetro� en op de par-
keerplaats ter hoogte van Valckenhoefl aan. 
De caravan staat al langer dan 3 dagen achter 
elkaar op deze locatie. 
Hierdoor is er een overtreding op grond van 
artikel 5:5 Recreatieve voertuigen, 
aanhangwagens e.d. van de Plaatse-
lijke verordening gemeente Velsen 
2019. 

Voertuig verwijderen
Indien de eigenaar van dit voertuig  
deze niet binnen 3 dagen verwijderd 
van de openbare weg na publicatie 
zal bestuursdwang worden toege-
past. 
Dit wil zeggen dat de gemeente Vel-
sen het voertuig zal verwijderen na 
maandag 22 mei 2023. 
Deze bevoegdheid hebben wij op 
grond van artikel 5:21 Algemene 
wet bestuursrecht (verder: Awb). 
Het besluit is ook kenbaar gemaakt 
doordat er een sticker op het voer-
tuig is geplakt. 
Hiermee is uitvoering gegeven aan 
artikel 5:23, 3e lid Awb. 
Als dit voertuig niet binnen de ver-
melde tijd van de openbare weg is 
verwijderd, wordt het voertuig weg-
gesleept. 
Het voertuig zal hierna opgeslagen 
worden bij een door de gemeente 
aangewezen depot. 

De eigenaar kan het voertuig ophalen tegen 
betaling van de berging- en stallingskosten. 
Als de eigenaar zich niet binnen een periode 
van 13 weken meldt, zal het voertuig ver-
kocht of vernietigd worden. 
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Mededelingen

Stranden IJmuiden aan Zee en 
Noordpier krijgen Blauwe Vlag
In 2023 wappert er weer een Blauwe Vlag op de 
stranden IJmuiden aan Zee en Noordpier in ge-
meente Velsen. 

Op zaterdag 13 mei jl. heeft wethouder Jeroen 
Verwoort bij paviljoen Beach Inn (IJmuider-
slag) de Blauwe Vlag gehesen. 

De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de 
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwa-
liteit (KMVK). Voor toeristen en recreanten is 
de Blauwe Vlag hét internationale herkennings- 
en kwaliteitssymbool voor schone stranden met 
goede waterkwaliteit. Ook jachthaven Marina 
Seaport mag de Blauwe Vlag dit jaar weer hijsen. 

Velsen op zoek naar kinder-
sportkleding: inzamelen en 
gratis uitzoeken
Van mei tot en met oktober kunnen inwo-
ners kindersportkleding brengen naar en/
of gratis ophalen bij Sluis 751. Dit is moge-
lijk op elke doordeweekse dag van 10.00 tot 
15.00 uur aan de Lange Nieuwstraat 751 in 
IJmuiden. 

Velsen geeft hiermee een vervolg aan de succes-
volle kledingactie eerder dit jaar. Met de warme 
kledingactie werd dankzij inwoners en bereid-
willige organisaties veel kleding ingezameld 
voor de inwoner met een kleine portemonnee. 
Met de zomer in aantocht is er nu veel vraag 
naar sportkleding voor kinderen.

Sporten en bewegen voor iedereen
Gemeente Velsen vindt het belangrijk dat zo-

veel mogelijk kinderen sporten en bewegen. Dit 
draagt bij aan een gezonde lifestyle en vergroot 
het sociale netwerk. Kinderen tussen 0 t/m 17 
jaar uit arme gezinnen kunnen een bijdrage 
ontvangen voor de kosten van sport en cultuur. 
De vergoeding is bedoeld voor kosten zoals lid-
maatschappen van sportclubs of verenigingen, 
muzieklessen of muziekinstrumenten. Meer in-
formatie hierover is terug te vinden op 
www.velsen.nl/ieder-kind-doet-mee. 
Voor sport en beweging is sportkleding nodig. 
Past uw (klein)kind zijn of haar sportkleding 
niet meer? Breng het naar Sluis 751 en help een 
andere Velsenaar. Bent u op zoek naar sportkle-
ding voor uw kinderen? Kom dan op werkdagen 
langs tussen 10.00 en 15.00 uur aan de Lange 
Nieuwstraat 751 in IJmuiden. 

Wie verdient een lintje?
Kent u iemand in Velsen die een lintje ver-
dient? Bijna iedereen kan deze vraag met 
‘ja’ beantwoorden, want overal in Neder-
land zetten mensen zich in voor vele doe-
len.  Met de Lintjesregen 2023 nog vers in 
het geheugen nemen we al voorbereidin-
gen voor de Lintjesregen 2024. 

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet 
voor de samenleving kan in aanmerking komen. 
Denk aan vrijwilligers die actief zijn in bijvoor-
beeld het jeugdwerk, voor de kerk, op sportge-
bied, in de gezondheidszorg of op een ander ter-
rein. Vergeet niet de mensen die voor hun werk 
geruime tijd  iets bijzonders doen waar de hele 
samenleving wat aan heeft. 

In 2024 iemand verrassen?
Dien voor 15 juni 2023 uw aanvraag in!
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er heel 
wat tijd voorbij. 
Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen 
moet eerst een verzoek indienen via
www.lintjes.nl. 

Vanuit afdeling Kabinetszaken wordt er contact 
opgenomen om de procedure door te nemen. 
Hierna heeft u tot 15 juni de tijd om alle informa-
tie te verzamelen en de aanvraag in te dienen. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afde-
ling Kabinetszaken via kabinetszaken@velsen.
nl of 0255-567200.

Heeft u stank- of geluidsoverlast van 
Tata Steel? 

Meldt u dit dan bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) via 
https://gisviewer.odnzkg.nl/tatasteel/.

Deze omgevingsdienst houdt namens de 
provincie Noord-Holland toezicht op 
risicovolle bedrijven zoals Tata Steel. 

Kijk voor meer informatie op
https://tata.odnzkg.nl/.

Meld stank- of geluids-
overlast van Tata Steel

Oplegging last onder bestuursdwang 
caravan op de parkeerplaats Valcken-
hoefl aan in Santpoort-Noord

Foto: Reinder Weidijk
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Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kennemermeer 27, verlenging tijdelijk 

(tot 31 januari 2024) plaatsen 4 kunst-
objecten, wikkelhouse, pad en tiny 
houses (08/05/2023) 43196-2023

• Venusstraat 7, plaatsen dakkapel 
(voor- en achterkant) (08/05/2023) 
43212-2023

• Canopusplein 11, plaatsen veranda 
(09/05/2023) 43425-2023

• Kanaalstraat 121, bouwen dakopbouw 
(10/05/2023) 43695-2023

• Dennekoplaan 34, bouwen berging met 
buitenruimte (10/05/2023) 43777-
2023 

• Reigersbossenlaan 31, plaatsen dak-
kapel (voorkant) (11/05/2023) 43942-
2023

• De Ruyterstraat 105, bouwen dakop-
bouw met dakkapel (11/05/2023) 
44059-2023

Velsen-Zuid
• Park Hoogergeest, kappen 31 bomen 

(09/05/2023) 43515-2023
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27, kappen 9 

bomen (10/05/2023) 43798-2023
Santpoort-Noord
• Santpoortse Dreef nabij rotonde Mid-

denduinerweg, kappen 10 bomen 
(09/05/2023) 43525-2023

• Hagelingerweg 165 RD, bouwen veran-
da (dakterras) en plaatsen rookgasa-
fvoer (10/05/2023) 43796-2023

Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1, wijzigen 

gebruik naar tijdelijke opvang (5 jaar) 
en veranderen indeling (12/05/2023) 
44192-2023

• Duin- en Kruidbergerweg 1, brandveilig 
gebruik opvanglocatie (12/05/2023) 
44194-2023

• Van Maerlantlaan 44, bouwen erker 
en dakkapel (voorkant), bouwen aan-
bouw, vergroten 1e verdieping en wijzi-
gen constructie (12/05/2023) 44206-
2023

Velserbroek
• Floraronde 286, plaatsen verticale 

zonnepanelen (zijkant) (08/05/2023) 
43168-2023

• Fregat 45, bouwen schuur met over-
kapping (09/05/2023) 43366-2023

• Vestingplein 58, bouwen verdieping 
(11/05/2023) 43857-2023

WELSTAND
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Kennemerstrand 178, tijdelijk (10 

jaar) en seizoensgebonden (strand-
seizoen) opslaan van strandbedjes 
(09/05/2023) 19765-2023

• Kanaalstraat 7, verplaatsen hoofden-
tree (09/05/2023) 31006-2023

Santpoort-Zuid
• nabij Bloemendaalsestraatweg 148A, 

legaliseren gebruik pand kantoordoe-
leinden (09/05/2023) 141527-2022

Ingetrokken aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Snelliusstraat 65, plaatsen dakkapel 

(voorkant) (11/05/2023) 32084-2023

Ingediende aanvragen filmvergunnin-
gen APV artikel 2:7
IJmuiden
• Filmen op de Noordersluisweg 75 

ter hoogte van ENCI te IJmuiden op 
28 mei 2023 van 13:00 tot 23:00 uur 
(03/05/2023) 43405-2023

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• National Circus Barani van 23 au-

gustus t/m 3 september 2023, loca-
tie: tegenover Heerenduinweg 54 
(10/05/2023) 43672-2023

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure

IJmuiden
• Marktplein 52, 54, 56 en 58, samenvoe-

gen 4 winkels (09/05/2023) 36447-
2023

• Snippenbos 90, plaatsen dakkapel 
(voorkant) (09/05/2023) 35274-2023

• Diezestraat achter Dinkelstraat 16-
22, bouwen 2 woningen (09/05/2023) 
119963-2021

Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 4, bouwen 

schuur (11/05/2023) 30872-2023
Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 43, wijzigen winkelpui 

(11/05/2023) 35938-2023
Driehuis
• Da Costalaan 55, constructieve wijzig-

ing (9/5/2023) 35848-2023
Velserbroek
• Spitsaak 70 en Platbodem 45A-45J, 

bouwen 2 tijdelijke (t/m 1 juni 2024) 
fietsenstallingen (09/05/2023) 36274-
2023

• Achter Hofgeesterweg 20, verkleinen 
schuur en wijzigen gevels (11/05/2023) 
2327-2023

Ingetrokken verleende omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Snelliusstraat 35, plaatsen dakopbouw 

(09/05/2023) 4531-2018
• Trompstraat 8, plaatsen dakkapel 

zijdakvlak en wijzigen voorgevel 
(09/05/2023) 31492-2017

• Trompstraat 166, wijzigen bestaand 
kozijn voorgevel (09/05/2023) 28470-
2017

• Loggerstraat 55, veranderen gevel 
(11/05/2023) W14.000278

• Elzenstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(11/05/2023) 2501-2016

• Meidoornstraat 16, veranderen en 
vergroten woning (11/05/2023) 
W12.000030

• Maxwellstraat 13, veranderen kantoor 
(11/05/2023) W14.000517

• Maasstraat 7, plaatsen dakkapel 
(11/05/2023) W14.000398

• Lierstraat 93, vergroten zolderverdie-
ping (11/05/2023) 17021-2018

Velsen-Noord
• nabij Hoflaan 1, aanleggen toegangs-

weg GIS-gebouw (11/05/2023) 1045-
2018

Velsen-Zuid
• Buitenhuizerweg 2, plaatsen mobiele 

zwembadoverkapping (11/05/2023) 
1934-2015

Driehuis
• Schaepmanlaan 3, plaatsen dakop-

bouw (11/05/2023) 14945-2017
Velserbroek
• Kleermakerstraat 71, vergroten ga-

ragebedrijf (11/05/2023) W13.000161

Gedeeltelijk ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Leeuweriklaan 49, plaatsen erker 

(11/05/2023) 27419-2017

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• “International Electro Speed Ragette”, 

op van 18 mei 2023 09:00 uur t/m 21 
mei 2023 21:00 uur, locatie: De Ven 2 
(09/05/2023) 19597-2023

Velsen-Noord
• “Dorpsfeest Velsen-Noord”, op 16 juni 

2023 van 16:00 tot 24:00 uur, op 17 juni 
2023 van 10:00 tot 24:00 uur en op 18 
juni 2023 van 10:00 tot 21:00 uur, lo-
catie: Stratingplantsoen (11/05/2023) 
34429-2023

Santpoort-Zuid
• “Avondvierdaagse Brederode Dalton-

school”, van 7 t/m 9 juni 2023 van 17:00 
tot 20:00 uur, locatie: vastgestelde 
route in Santpoort-Zuid en omgeving 
(11/05/2023) 139569-2022

Bekendmakingen
• Verkeersmaatregel: 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voer-
tuigen Velserduinweg t.h.v. Zandershof 
1 in IJmuiden.

• Kapmelding van een dode boom Schip-
broekenweg  t/o 28  Santpoort; Boom 
wordt binnen kort gerooid 

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.
Wilt u na het lezen van de uitgebreide tekst 
ook nog stukken inzien? Dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met de gemeente Vel-
sen. Het Klant Contact Centrum kan u aan 
de balie geen informatie geven over bekend-
makingen die een zaaknummer hebben.

NIEUWS VAN DE RAAD AGENDA VAN DE SESSIES VAN 25 MEI 

Sessies 25 mei

19.30 – 21.00 uur in de raadzaal

Klimaat & Duurzaamheid in voorberei-
ding op de Perspectiefnota en de 1e 
Burap
Met het programmaplan Klimaat & Duur-
zaamheid 2020-2024 wordt beoogd de doe-

len op het gebied van Klimaat & Duurzaam-
heid versneld te realiseren. De raad wordt 
in deze sessie raadsbreed geïnformeerd 
over de hoofdlijnen van het programma-
plan, de doelen en de voortgang. Dit is mede 
ter voorbereiding op de Perspectiefnota en 
de 1e BURAP (Bestuursrapportage). Er zal 
ook een overzicht gegeven worden van de 
financiën.

21.30 – 23.00 uur in de raadzaal

Vormgeving verkenning arbeidsmarkt 
en re-integratiedienstverlening IJmond
Om goed in te kunnen spelen op de behoefte 
van inwoners van de regio IJmond wordt 
gestreefd naar een dienstverlening die kan 
meebewegen met actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen die is toegerust op toekom-

stige vraagstukken en onvoorziene taken. 
Het doel is om te komen tot een herontwerp 
van de re-integratiedienstverlening in de 
IJmond.

De raad wordt in deze sessie meegenomen 
in dit proces om een gezamenlijk beeld te 
vormen over hoe deze dienstverlening eruit 
kan zien. 

Bekendmakingen




