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Velsen slaat handen ineen voor
gezonde inwoners
In de komende maanden slaan Velsense
organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs,
sport, cultuur, inwoners(organisaties),
private partijen en de gemeente de handen ineen voor een lokaal Preventieakkoord. Dit gaat over een rookvrije leefomgeving, het tegengaan van overmatig
alcohol- en drugsgebruik en bevorderen
van gezonde voeding.

Ook mensen met een beperking
doen mee!
Ook als u een verstandelijke of lichamelijke beperking heeft, wilt u zo actief mogelijk zijn, iets zinvols doen en meedoen
in de maatschappij. Zoekt u iets leuks om
te doen, maar weet u niet goed wat u aankunt of wat bij u past? Dan kunt u terecht
bij MEE & de Wering. Deze organisatie
zorgt ervoor dat iedereen die kwetsbaar
is, zijn leven zo normaal mogelijk kan leiden. Ook in tijden van corona!

Zij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van
mensen met autisme, licht-verstandelijke
beperkingen en niet-aangeboren hersenletsel.
Natasja (24) vertelt: “Ik had al jaren last van

Voorkomen van ziekte: zaak van iedereen
Jaarlijks sterven er nog steeds te veel Nederlanders aan de gevolgen van roken, overgewicht of probleemdrinken. Hier liggen ook
factoren als stress, eenzaamheid, schulden
en laaggeletterdheid aan ten grondslag. Het
toekomstbeeld is dat binnen 20 jaar 60% van
de bevolking overgewicht heeft en dat de gevolgen van nicotineverslaving en overmatig

alcoholgebruik bij steeds meer jongeren en
ouderen niet alleen leiden tot gezondheidsproblemen, maar ook de kwaliteit van leven
verminderen.
Enquête; Help ook mee!
Van verpleegkundige tot jongerenwerker,
van predikant tot leraar, van huisarts tot horeca-eigenaar, van betrokken inwoner tot
ouderen vrijwilliger: iedereen wordt opgeroepen input te leveren om de gezondheid
van Velsenaren te bevorderen. Op basis van
deze input worden gezamenlijk concrete actieplannen ontwikkeld. Het streven is om in
april de plannen af te hebben en de uitvoering ervan voor te bereiden. Laat via een enquête uw mening horen! https://www.velsen.
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Avondklok

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland beantwoordt de binnengekomen vragen over
de vaccinaties.
1.

Ik wil graag weten of het verstandig is beide injecties van hetzelfde
merk/dezelfde fabrikant te ontvangen, omdat er nog verschillende
vaccins geleverd worden.

Er zijn verschillende typen vaccins tegen
het coronavirus ontwikkeld. In de landelijke richtlijnen is duidelijk aangegeven dat
een persoon tijdens de tweede vaccinatie

Kent u een jongere die een lintje
verdient?
alleen samen krijgen we
corona onder controle

ste bijwerkingen na vaccinatie zijn onder andere pijn op de plek van prik, moe, hoofd- en
spierpijn en koorts. Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij gezonde personen en bij
personen bekend met een bepaalde ziekte.

voorbeeld zijn voor anderen.
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zijn voor anderen. Denk aan
lessen. Topsporters uitgezonderd.
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kabinetszaken 0255-567200 of
mailen naar kabinetszaken@velsen.nl
Meer
De jeugdlintjes worden uitgereikt op
26informatie
april en uitzonde
rijksoverheid.nl/corona
2021 tijdens de lintjesregen.
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Hulp voor gedupeerden van de
toeslagenaffaire in de gemeente
Velsen
Duizenden ouders zijn getroffen door de
problemen met kinderopvangtoeslag. De
Belastingdienst heeft het ‘Serviceteam
gedupeerden Kinderopvangtoeslag’ opgezet om de fouten te herstellen. Op belastingdienst.nl staat wat u kunt doen en
kunt u zich aanmelden als gedupeerde.

•

De Belastingdienst/Toeslagen compenseert
gedupeerden financieel. Maar voor wie in
de problemen is geraakt is dat niet altijd voldoende. Er kunnen bijvoorbeeld problemen
zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden,
inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen.
Het gaat om de volgende situaties:
• U bent gedupeerd door vooringenomen
handelen van de Belastingdienst en door
onderzoek naar georganiseerde fraude
(CAF-zaken);
• U bent gedupeerd doordat de wet te
streng was;
• U krijgt de kwalificatie opzet/grove
schuld waardoor u in het verleden geen
persoonlijke betalingsregeling kon krijgen.

Online bijeenkomsten van de Belastingdienst
De Belastingdienst organiseert regelmatig online bijeenkomsten voor ouders en
voor professionals over het oplossen van
de problemen met de kinderopvangtoeslag.
Tijdens de online bijeenkomsten kunt u vragen stellen aan onder anderen:
• Alexandra van Huffelen, staatssecretaAlexandra van Huffelen, staatssecretaris
van Toeslagen
• Anne Coenen, directeur van de herstelorganisatie bij Toeslagen

Hulp van de gemeente
De gemeente helpt u graag met praktische
hulp en advies. Of met hulp bij schulden. Ook
biedt de gemeente een luisterend oor, omdat
u als gedupeerde veel stress en ellende hebt
meegemaakt. U kunt op 2 manieren contact
met ons opnemen:

•

Telefonisch via 0255 567200 of 14 0255
(zonder kengetal)
Via e-mail: hersteloperatietoeslagen@
velsen.nl

Geeft u alstublieft duidelijk aan dat het gaat
om de kinderopvangtoeslagaffaire.

Aanmelden kan op de website van de Belastingdienst.
Hulp van BOink
Zoekt u hulp, maar liever niet van de overheid? Dan kunt u onder andere terecht bij de
Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink). U kunt telefonisch contact opnemen via het nummer 030-2331400
of via de mail boink@boink.info.

Velserbroek

Omleiding richting winkelcentrum
Afsluiting

Het voet- & fietspad ter hoogte van rotonde Zon Bastion,
Langemaad en Velserbroekse Dreef is afgesloten
Kruising Zon Bastion van/en naar Velserbroekse Dreef
afgesloten voor al het verkeer
Kruising Langemaad van/en naar Velserbroekse Dreef
afgesloten voor al het verkeer
Periode afsluiting van 15-02-2021 t/m 19-03-2021

Digitale bijeenkomst sportverenigingen
Sluit aan met uw vereniging bij de digitale bijeenkomst voor Velsense verenigingen.
Kom met Sportloket Velsen en vooral met elkaar in gesprek over de coronamaatregelen
en de eventuele problemen wat dit met zich
meebrengt. Door ideeën met elkaar te delen,

OMLEIDING

OMLEIDING
Omrijden kan ook via de Aletta Jacobstraat

Kruisingen naar Langemaad en Zon Bastion
tijdelijk afgesloten

Werkzaamheden rotonde
winkelcentrum
Vanaf maandag 15 februari 2021 worden
er werkzaamheden uitgevoerd aan de rotonde bij het Zon Bastion. De aanpassingen worden uitgevoerd om het fiets- en
voetpad veiliger te maken.

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding van/en naar het winkelcentrum en ook
de buslijnen van Connexxion worden tijdelijk omgeleid. Kijk voor actuele informatie
hierover op connexxion.nl.

De werkzaamheden beginnen op 15 februari
en naar verwachting 19 maart klaar. De rotonde wordt heringericht en we plaatsen verkeersremmende maatregelen in het fietspad
van de rotonde.

Door de aannemer (De Bie) worden er verkeersmaatregelen getroffen en verkeersregelaars ingezet om de werkzaamheden veilig
uit te kunnen voeren.

Aanmelden is mogelijk tot 12 februari a.s.
via sportloket@velsen.nl, waarna u later een
link voor deze bijeenkomst ontvangt.

Vogelspeurtocht in Velsen
Doe mee!

Op vijf plekken in Velsen kunt u vanaf
vrijdag 29 januari speuren naar vogels.
Sportloket Velsen, gemeente Velsen en
Pieter Vermeulen Museum organiseren
deze speurtocht om kinderen naar buiten
te halen en te laten bewegen. Kinderen
kunnen de speurtocht doen in IJmuiden,
Velserbroek, Driehuis, Santpoort en Velsen-Noord.

Tijdens de speurtocht moeten kinderen met
behulp van een kaartje op zoek naar vogels.
Als ze een vogel hebben gevonden, vinden ze
een letter. Uiteindelijk vormen al deze letters een zin. Naast de letters wordt er bij de
vogels ook gevraagd hoe ze heten. Wethouder
Sebastian Dinjens: ‘Met deze speurtocht willen we ervoor zorgen dat kinderen weer iets
leuks kunnen doen buiten en ze ook wat meer
kunnen bewegen. Ik hoop dat veel kinderen
meedoen met de speurtocht!’
Waar kunt u meedoen?
• IJmuiden – startlocatie Sporthal Zeewijk
• Driehuis – Startlocatie Pieter Vermeu-

OMLEIDING
Om bij
het winkelcentrum te komen,
Om bij het winkelcentrum
te komen,langs
is er de
een
is er een omleiding
Schokker
enen
dede
Vromaadweg
omleiding langs de Schokker
Vromaadweg

hopen we deze coronaperiode zo goed mogelijk door te komen.

len Museum
Velserbroek– Startlocatie Polderhuis.
Santpoort-Zuid – Startlocatie ‘t Gymhuys
• Velsen-Noord – Startlocatie De Stek
De routekaartjes van de speurtocht zijn te
vinden op velsen.nl/vogelspeurtocht en Pietervermeulenmuseum.nl. Onderaan deze pagina zijn ook de antwoorden van de speurtocht verstopt.
•
•

Collectie Pieter Vermeulen Museum
Het Pieter Vermeulen Museum stelt vogels uit haar collectie beschikbaar voor deze
speurtocht. Naast opgezette vogels zijn er
ook vogels op posters te vinden.
Velsen vol vogels
Om nog iets extra’s te doen en ervoor te zorgen dat kinderen op nog meer plekken in Velsen op zoek kunnen naar vogels, willen we
ook een oproep doen aan de inwoners van
Velsen. Zet/plak of hang een vogel achter uw
raam (net als bij de berenjacht dit voorjaar)!
Zo kunnen kinderen ook in hun eigen wijk op
zoek naar nog meer vogels.
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Nieuws van de raad
Besproken in de raad
Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarstukken 2020

De raad stelt jaarlijks een opdracht vast
voor de controle van de jaarrekening
door de accountant. Dit protocol is unaniem aangenomen.
Toewijzing openbare weg de Veenen

In 2020 is naast de spoorbaan in Santpoort-Zuid een nieuwe weg gerealiseerd,
waardoor twee niet bewaakte spoorwegovergangen kunnen worden gesloten. De
raad heeft unaniem ingestemd om deze
weg vrij te geven als openbare weg.

Voorgenomen fusie tussen basisschool
De Vuurtoren met de Pleiadenschool

Het aantal leerlingen van basisschool De
Vuurtoren in IJmuiden is de afgelopen
jaren gedaald. Het bestuur van de Onderwijs Stichting wil de Vuurtoren laten samengaan met de Pleiadenschool in
IJmuiden. Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Regiovisie verbindingen en
versterken in de aanpak huiselijk geweld 2020-2024

Geweld achter de voordeur is de meest
voorkomende vorm van geweld in Nederland. De 8 gemeenten in de regio hebben samen een visie opgesteld om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen
te gaan. De raad is blij met de verbeterde
aanpak van huiselijk geweld. Diverse
partijen gaven nog wel aandachtspunten

Agenda van de sessies
mee. Zo werd er nog aandacht gevraagd
voor de loketfunctie, de positie van
mannen en de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. De visie
is unaniem aangenomen.

Maatschappelijk vastgoed

De gemeente bezit veel vastgoed voor
maatschappelijke doeleinden, zoals
buurthuizen en de bibliotheek. Er moet
een nieuwe aanpak komen om het vastgoed toekomstbestendig en betaalbaar
te houden. D66V en CDA vinden het nog
te onduidelijk wat de invulling wordt
van het vastgoed, zij dienden daarom een amendement in om het voorstel aan te passen. Deze is verworpen.
VVD en LGV willen dat het college eerst
aan de raad goedkeuring vraagt, alvorens zij de gereserveerde 2,2 miljoen uitgeven. Tevens geven zij aan dat er verschillende huurbedragen mogen worden
gevraagd. Dit voorstel is aangenomen.
Met deze aanpassing is het voorstel
maatschappelijk vastgoed aangenomen,
D66V en CDA stemde tegen.

Bestemmingsplan Bedrijven-terreinen
Velsen-Noord

Voor de bedrijventerreinen VelsenNoord is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het huidige bestemmingsplan
is 10 jaar oud. Inmiddels zijn er nieuwe
soorten bedrijvigheid ontstaan. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk
voor deze bedrijven om zich in het gebied
te vestigen. Digitaal 19:30 – 21:00 uur

Bestuursopdracht Lokaal Klimaatakkoord

De gemeente Velsen werkt aan de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord af
te sluiten met inwoners, organisaties en
het bedrijfsleven. Het Lokaal Klimaatakkoord moet leiden tot 49% CO2 reductie
in 2030. Deze bestuursopdracht heeft als

doel om afspraken te maken, zodat het
duidelijk is op welke momenten de raad
een rol speelt in dit proces naar en tijdens
de uitvoering van het Lokaal Klimaatakkoord. Digitaal, 19:30 – 21:00 uur

Visie op Velsen

De visie op Velsen moet worden geactualiseerd. Deze visie geeft richting aan de
ontwikkeling van Velsen tot 2050. De raad
heeft eerder een bestuursopdracht vastgesteld over het proces. De activiteiten
die zijn ondernomen leveren nu de eerste input op (terugblik bijeenkomsten, interviews met buurgemeenten, mogelijke
toekomstscenario’s). Tijdens deze sessie
ontvangt de raad informatie over deze input en de dilemma’s die daaruit naar voren
komen. Digitaal, 21:30 uur – 23.00 uur

Motie Velsen Doet

Velsen Lokaal en LGV dienden een motie in om inwonersinitiatieven beter te
faciliteren, naar voorbeeld van de gemeente Ede. Er kwamen diverse vragen
over de timing, de financiën en de relatie
met andere participatie instrumenten.
De motie is ingetrokken.

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 het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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
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 kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 4 februari 2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij 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
Kennemerlaan 63, wijzigen gebruik kantoor
naar detailhandel (26/01/2021) 11837-2021
Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslagcontainers (26/01/2021) 12008-2021
Meeuwenlaan 40, plaatsen dakopbouw realiseren nokverhoging (27/01/2021) 12365-2021
Pieter Nuytsstraat 6, plaatsen dakopbouw
(28/01/2021) 12797-2021
Fultonstraat 6, uitbreiden van het schaftlokaal
(28/01/2021) 12909-2021
Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel (achterzijde) (29/01/2021) 13657-2021

Velsen-Zuid
‘t Roode Hart 15, plaatsen (23/01/2021) 109922021
tussen Zuiderdorpstraat 4 en Hoofdbuurtstraat 5, gedeeltelijk verhogen, vervangen erfafscheiding (26/01/2021) 12100-2021
Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 175, plaatsen stalen portaal (intern) (28/01/2021) 13317-2021
Santpoort-Zuid
De Veenen 14, aanleggen en verbreden pad
(25/01/2021) 11340-2021
Duinlustparkweg 59, plaatsen kap op garage
plaatsen schuine kap op garage (28/01/2021)
12878-2021 ten noorden van het perceel
De Veenen 14, verbreden 2 watergangen
(29/01/2021) 13578-2021
Wüstelaan 5, veranderen en vergroten 2e verdieping (voorgevel) (29/01/2021) 13764-2021
Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 11, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/01/2021) 11121-2021
Kerkerinklaan 4, aanpassen erker en voordeur
(23/01/2021) 11022-2021
J.T. Cremerlaan 27, plaatsen nokverhoging
(26/01/2021) 12113-2021
Rijksweg 442, kappen boom (28/01/2021)

13286-2021
Burgemeester Enschedelaan 55, kappen boom
(29/01/2021) 13612-2021
Velserbroek
Lepelaar 11, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(28/01/2021) 13243-2021
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
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Velsen maken bekend dat zij van de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning de
beslistermijn hebben verlengd met 6 weken.
De datum van verzending van de verlenging is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw
(28/01/2021) 131919-2020
Santpoort-Noord
Frans
Netscherlaan

19,

uitbreiden

BG, 1e en 2e verdieping, plaatsen dakkapellen
(28/01/2021)
131921-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Vleetstraat 29, bouwen verdieping op garage
(26/01/2021) 119532-2020
Mercuriusstraat 44, plaatsen containerstalling (28/01/2021) 131386-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren dakopbouw
(26/01/2021) 91815-2020
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis),
realiseren bouwkuipen in nachten van 2 tot 5
april 2021 (28/01/2021) 13037-2021
Ingetrokken ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
Driehuizer Friethuis, locatie Thaliaplein ong.
(25/01/2021) 128994-2020
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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.

inclusief dakterras, vergroten 1e verdieping
(28/01/2021) 136627-2020
Fultonstraat 6, tijdelijk (10 jaar) plaatsen kantine (28/01/2021) 121442-2020

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, plaatsen erfafscheiding
(27/01/2021) 130945-2020

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Marktplein 2, verbouwen tot winkel en 6 appartementen (27/01/2021) 124641-2020
Velserduinweg 178, plaatsen dakopbouw
(27/01/2021) 134555-2020
Kanaalstraat 150, plaatsen dakkapel (voorzijde) (28/01/2021) 136624-2020
Lindenstraat 25, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel, plaatsen uitbouw begane grond

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, tijdelijk (2 jaar) plaatsen paardenbak (28/01/2020) 121828-2020
Santpoort-Noord
Fresiastraat 10, bestaande raam vervangen met gevelpaneel en uitgifte-automaat
(27/01/2021) 136079-2020
Driehuis
naast Driehuizerkerkweg 148 (kadastraal F
5753), bouwen woning (26/01/2021) 5252-

2020
Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfafscheiding (28/01/2021) 103696-2020
Schoener 61, vergroten 2e verdieping
(28/01/2021)
135128-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Kompasstraat 43, legaliseren kamergewijze bewoning (4 kamers, 4 personen)
(28/01/2021) 120515-2020

Kapmeldingen
Adres: Noordkant fly-over Santpoortse Dreef.
Betreft het kappen van een Wilg. De boom is in
slechte staan

Adres: in het gras tegenover Eenhoornstraat 14
in IJmuiden.
Betreft het kappen van een Berk. De boom is
dood.

Adres: de groenstrook tussen Roggeland en
Schapenland in Velserbroek.
Betreft het kappen van 11 Berken. De bomen
zijn dood of in slechte staat.

Besluit hogere waarde Bestemmingsplan De Schouw
Velsen-Noord
De directeur van Omgevingsdienst
IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat een besluit is genomen voor het
vaststellen van een hogere waarde voor
de geluidbelasting in het kader van de Wet
geluidhinder, voor bestemmingsplan De
Schouw Velsen-Noord
Het besluit heeft betrekking op industrielawaai vanwege het gezoneerde industrieterrein
IJmond.
De bevoegdheid van het college van burgemees-

ter en wethouders van Velsen tot het vaststellen
van hogere waarden voor de geluidbelasting is
gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 5 februari 2021 gedurende 6 weken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 ter
inzage bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en bij de balie van het gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 1971 EN
te IJMUIDEN. Vanwege de coronamaatregelen
is het gemeentehuis van Velsen alleen geopend

op afspraak. Wilt u het besluit inzien dan kunt u
een afspraak maken via 0255-567200.
Tevens kunt u het besluit inzien bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk,
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur en op
www.odijmond.nl.

vingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Besluit hogere
waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan
De Schouw Velsen-Noord”. Voor mondelinge
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak
maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar
voren brengen bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen
kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omge-

Wet algemene bepalingen
Ontwerpbestemmingsplan DeBekendmaking
Schouw
omgevingsrecht (Wabo)
Burgemeester en wethouders willen de
gemeenteraad voorstellen een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het gebied De Schouw in Velsen-Noord.
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 36
woningen mogelijk op het terrein van het voormalig conferentiecentrum van Tata Staal in
Velsen-Noord.
Ligging plangebied
Het gebied wordt aan de westzijde begrensd
door de Grote Hout- of Koningsweg, aan de
zuidzijde door de Schulpweg, aan de oostzijde
door de Bleyenhoevelaan en aan de noordzijde
door de Wenckebachstraat.
Plan inzien
Het ontwerpbestemmingsplan De Schouw
(idn: NL.IMRO.0453.BP0403DESCHOUW1O001) ligt met ingang vrijdag 5 februari 2021
tot en met donderdag 18 maart 2021 voor een
ieder ter inzage. Naast het ontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking

De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van
hebbende onderzoeken en rapportages ter
Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:
inzage.
Daarnaast is het plan digitaal raadpleegbaar op
Bekendmaking Besluit mer-beoordeling
ruimtelijkeplannen (http://www.ruimtelijkeplannen.nl).
International Slop Disposal B.V, gelegen aan Trawlerkade 94a te IJmuiden, heeft op 4 maart 2020
een aanmeldingsnotitie voor het Besluit Milieueffectrapportage ingediend voor het oprichten van

Zienswijze indienen
een depot om de door de visserij-scheepvaart afgegeven afvalstoffen te verzamelen op één locatie,
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
gesorteerd op te bulken en om het afval te transporteren naar een erkende inrichting voor verdere
ligt, kunt u een zienswijze indienen op het
ontverwerking.
werpbestemmingsplan. Dit doet u door een
brief te richten aan:
Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in de bijlage van
het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) in onderdeel D onder categorie 18.1.

Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970
AL IJmuiden
Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te
U kunt ook een zienswijze indienen via ro@
worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, welke belangrijke nadelige gevolvelsen.nl. Onder vermelding van “zienswijze
gen voor het milieu kan hebben. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt bekend dat op
bestemmingsplan De Schouw”. Vergeet daarbasis
bij niet duidelijk uw fysieke postadres aan
te van de aanmeldingsnotitie en de ingediende aanvraag er geen belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu zijn. Om deze reden is besloten dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is.
geven.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de Op
be- 4 maart 2020 is voor de bovenstaande activiteit tevens een aanvraag om een
handelend ambtenaar, de heer Bethlehem,
teleomgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
foonnummer 0255-567200.
ingediend door International Slop Disposal B.V., voor het oprichten van een inrichting gelegen
aan Trawlerkade 94a te IJmuiden.
De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te
verlenen.
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 19 juni tot 1 augustus 2020 ter inzage bij
Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien
op: www.odijmond.nl.
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen
09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij

