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Vuurwerkafval: Ruim het op en
gooi het veilig weg
De straat vol vuurwerkafval? Natuurlijk
zien we het liefst dat iedereen zijn vuurwerk weer zo snel mogelijk opruimt na
het afsteken.
Maar vuurwerk blijft ook gevaarlijk, bijvoorbeeld omdat dat pijlen niet goed zijn afgegaan
en/of dat vuurwerk nog smeult of gloeit van
binnen. Wat is een veilige manier om van jouw
overgebleven vuurwerk af te komen?

Pak het liefst niks met je handen op, gebruik
een bezem plus stoffer en blik. Zet overgebleven vuurwerk of vuurwerkafval 24 uur in een
emmer water of vul een zak met vuurwerkafval vol water.
Laat het vervolgens uitlekken. Nadat het is uitgelekt doe je het in de restafvalbak of in een
zak in de ondergrondse container. Let op: vanwege explosiegevaar is het verboden om vuurwerkafval bij het grof restafval op het afvalbrengstation achter te laten.

Elke boom is geld waard

Gebruikt frituurvet en bakolie?
Lever het in!
Ga je zelf oliebollen of appelflappen bakken met oud en nieuw? Wist je dat je net
als glas, papier en plastic ook gebruikt frituurvet en bakolie gescheiden kan inleveren? Dat kan bij steeds meer supermarkten
of bij het afvalbrengstation van HVC.

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of toilet. Het leidt tot verstoppingen en het is moeilijk
om het weer uit het rioolwater te zuiveren. Van
frituurvet en bakolie kan bovendien biodiesel
gemaakt worden. Per jaar gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. Van die 8
kilo kan een auto 180 kilometer rijden.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een
verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is
geschikt om op te rijden. Een ander deel van
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als
biobrandstof voor energieopwekking. Meer
informatie vindt u ook op www.vetgoedbezig.
nl.

Hoe?
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het is afgekoeld terug in de originele verpakking, in
een oude plastic fles, melkpak of pot. Sluit de
verpakking weer goed af met de dop en neem
deze mee naar het dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar een gele bak bij de supermarkt.
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met
keukenpapier weg en gooi dat in de restafvalbak.

Lever je kerstboom in!
Op woensdag 8 januari kun je weer kerstbomen inleveren voor verbranding. Elke
boom is 50 eurocent waard. Heb je er
veel? Breng ze dan naar de brandplaatsen
aan de Heerenduinweg in IJmuiden en het
grasveld aan de Hagelingerweg (circusveld) in Santpoort-Noord.

Inleverplaatsen:
• IJmuiden: Kennemerplein, Plein 40-45,
Canopusplein van 12.30 tot 15.30 uur
• IJmuiden: Heerenduinweg, brandplaats
van 12.30 tot 19.00 uur
• Velsen-Noord: Stratingplantsoen van
12.00 tot 15.30 uur
• Velserbroek: Vestingplein van 12.00 tot
16.00 uur
• Velsen-Zuid: voor de brandweerkazerne

•
•
•
•

van 12.30 tot 15.30 uur
Driehuis: Driehuizerkerkweg naast de
kerk van 12.30 tot 15.30 uur
Santpoort-Zuid: Willem de Zwijgerlaan
naast het station van 12.30 tot 15.30 uur
Santpoort-Noord: Hagelingerweg / Burgemeester Weertplantsoen van 12.30 tot
15.30 uur
Santpoort-Noord: Hagelingerweg op het
veld bij de brandplaats t.h.v. Biezenweg
van 12.30 tot 19.00 uur.

Verbranding
Op woensdag 8 januari om 18.30 uur aan de
Heerenduinweg in IJmuiden en op woensdag
8 januari om 18.30 uur aan de Hagelingerweg
(circusveld) in Santpoort-Noord.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Rond de jaarwisseling zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd:

•

Maandag 6 januari 2020 (i.v.m.
nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers) Open vanaf 10.00 uur.

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, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is 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.
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. U kunt zich abonneren op een door u
gestelde zoekvraag. U wordt vervolgens op de
hoogte gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 19 december 2019 tot en met
27 december 2019 de volgende aanvragen
voor een omgevingsvergunning hebben
ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Santpoort-Noord
Terrasweg 44, plaatsen dakkapel (zijgevel)
(20/12/2019) 113000-2019
Molenveltlaan 24, verhogen kap, plaatsen erker (voorzijde), plaatsen dakkapel (voorzijde),
kappen boom (23/12/2019) 113595-2019
Pastorieweg 1, kappen 2 bomen (27/12/2019)
114058-2019

IJmuiden
Oosterduinplein 20 t/m 33B, wijzigen buitengevel (24/12/2019) 113797-2019

Velserbroek
Broekeroog ong., plaatsen 3 tijdelijke woningen (15 jaar) (20/12/2019) 112846-2019

Velsen-Zuid
Middendorpstraat 1, plaatsen dakraam
(noordzijde) (20/12/2019) 112998-2019
(Rijksmonument)
Genieweg 36, plaatsen van 15 verblijfsunits
(20/12/2019) 113019-2019

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-Noord
Noordersluisweg 75, leggen mantelbuizen
(16/12/2019) 111350-2019

Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Egmondstraat 2, legaliseren gebruik voor horeca (20/12/2019) 93524-2019
Orionweg 343, legaliseren erfafscheiding
(24/12/2019) 87531-2019
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bijgebouw (19/12/2019) 93524-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kennemerlaan 19, wijzigen gebruik van kantoor naar (mantelzorg)woning (19/12/2019)
96655-2019
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
Prijzenrad Staatsloterij, op 29 februari en 14
maart 2020, van 09:00 tot 19:00 uur, locatie
Plein1945 (18/12/2019)
112208-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van
19 december 2019 tot en met 27 december 2019 de volgende aanvragen voor een
evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum
van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
Velsen
30 van Zandvoort, op 28 maart 2020 van 08:30
tot 14:15 uur, locatie: door gemeente Velsen
(23/12/2019) 113432-2019

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.

Velsen-Noord
nabij Velserkade 1 - kadastraal C-2520,
uitbreiden
bestaande
expeditieruimte
(20/12/2019) 83013-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 156, legaliseren voorgevelwijziging en plaatsen frans balkon
(19/12/2019) 101105-2019
Ranonkelstraat 12, plaatsen dakopbouw
(19/12/2019) 93988-2019
Hagelingerweg
149,
vergroten
kap
(23/12/2019) 105466-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60 (kadastraal
G-1004),
plaatsen
antenne-installatie
(24/12/2019) 104857-2019

Velserbroek
Liniepad 43, legaliseren omheining parkeerplaats (19/12/2019) 95736-2019

Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn van 6 weken na de dag waarop het
besluit is bekend gemaakt, schriftelijk
(Postbus 465, 1970 AL IJmuiden) dan wel
langs elektronische weg (elektronisch for-

IJmuiden
nabij Kennemermeer (parkeerterrein achter Kennemerboulevard), verlengen (t/m oktober 2025) van tijdelijk afwijken bestemmingsplan voor plaatsen paviljoens en voor
recreatief nachtverblijf (verlenging vergunning 5859-2018 en 7284-2018) (20/12/2019)
94442-2019
Dokweg ong., oprichten short-stay hotel
(20/12/2019) 17536-2019

Buiten behandeling stellen standplaatsvergunning APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een aanvraag
standplaatsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

Voor méér lokaal nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: CASTRICUMMER.NL

Voor
méér lokaal nieuws uit de regio!
Verkeersmaatregel

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL EN HOFGEEST.NL

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, vervangen kozijnen
(24/12/2019) 104019-2019 (Gemeentelijk
monument)

mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders
van Velsen.

Santpoort-Noord
Chicken Queen, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen, verlenging vergunning 224562018 per 05-01-2020 (20/12/2019) 1006462019

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! Kijk voor het actuele nieuws op: Kijk voor het actuele nieuws op:

ZIE ONZE SITES: JUTTER.NL
WWW.JUTTER.NL WWW.CASTRICUMMER.NL
ENwinterkampioenen
HOFGEEST.NL
EN HOFGEEST.NL
Twee

• Maan Bastion 18, 1991 RA VELSERBROEK

bij RKVV Velsen

Driehuis - Nog net voor kerst en
aan het begin van een verdiende winterstop zijn twee Velsen
jeugdteams winterkampioen geworden: JO10-3 en de JO9-1 bewezen in hun poule de sterkste
te zijn. De ouders en alle verdere
supporters zijn ontzettend trots
op deze jongens na deze geweldige prestatie. Gefeliciteerd man-

Bezoek onze website:
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

nen! Goed ook om te vermelden
is dat RKVV Velsen de lijst van top
200 van hoogst spelende amateurvoetbalverenigingen in Nederland heeft bereikt. De meting
vindt plaats op de jeugdafdeling
en senioren. RKVV Velsen wil al
haar trainers bedanken voor en
gelukwensen met deze mooie
prestatie. (foto’s: aangeleverd)

Bezoek onze website:

WWW.50PLUSWIJZER.NL

