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Beknopt overzicht officiële bekendmakingen en e-mailservice
Dat de officiële bekendmakingen en kennisgevingen op de infopagina van De Jutter/De Hofgeest zouden stoppen, zorgde
voor veel vragen bij velen. We willen daarom nog wat extra toelichting geven. De
meest gestelde vraag is waarom we stoppen met het publiceren van de bekendmakingen. De bekendmakingen verdwijnen
echter niet helemaal, daarin zijn we niet
duidelijk geweest.

Aanmelden voor persoonlijke e-mailservice
Met de e-mailservice van www.overheid.nl
krijgt u de bekendmakingen die voor u belangrijk zijn automatisch in uw mailbox. U
kunt zelf aangeven welke bekendmakingen
u wilt ontvangen. Op https://www.overheid.
nl/attenderingsservice kunt u zich hiervoor
inschrijven. Verderop leest u hoe u zich stap
voor stap kunt inschrijven voor deze service.

Versoberen infopagina
In de begroting 2020 is opgenomen dat publicaties van college- en raadsbesluiten moeten versoberen om te kunnen bezuinigen op
de infopagina. Daarom vind u in De Jutter/
De Hofgeest vanaf 19 maart een beknopter
overzicht van de officiële bekendmakingen
en kennisgevingen.

Papieren versie in elke kern
We hebben gezocht naar plekken waar een
papieren versie van de bekendmakingen
komt te liggen, voor wie de bekendmakingen niet via de digitale weg kan lezen. Onderstaande locaties hebben aangegeven hieraan
te willen meewerken:
Gemeentehuis Velsen, Buurtcentrum De
Spil, Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum
De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis
ter Hagen en uitleenpunt de Moerberg

Uitgebreide informatie online
Uitgebreide informatie hierover (bijvoorbeeld vergunningaanvragen, besluiten en
verkeersmaatregelen) is te vinden bij overheid.nl. Ga naar officiële bekendmakingen in
uw buurt via https://www.overheid.nl/aankondigingen-over-uw-buurt.

Vanaf 19 maart kunt u daar de uitgebreidere
tekst van de bekendmakingen ophalen.

Bekendmakingen oude stijl (boven) versus nieuwe stijl (onder).

Informatiebijeenkomsten over
zonnepanelen
De gemeente Velsen start een unieke zonnepanelenactie. Een collectief van vakkundige, regionale installateurs biedt
inwoners nu de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren tegen een
zeer gunstige prijs. Zo krijgen inwoners
de mogelijkheid bij te dragen aan een
schone en duurzame toekomst terwijl er
bespaard wordt op de energiekosten. De
actie geldt voor particuliere rijtjeswoningen, hoekwoningen en (half)vrijstaande
woningen.

Drie bewonersavonden
In maart worden er drie bijeenkomsten in
Velsen georganiseerd voor deze actie.
• Maandag 16 maart in Het Polderhuis,
Vestingplein 58, Velserbroek
• Donderdag 19 maart in Dorpshuis Het
Terras, Dinkgrevelaan 17, SantpoortNoord
• Dinsdag 24 maart op het Gemeentehuis
Velsen, Plein 1945 45, IJmuiden.
De avonden starten om 20.00 uur. U bent
welkom vanaf 19.30 uur.
Via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen kunt u aangeven bij welke informatieavond u aanwezig wilt zijn. Gezien de grote
belangstelling bij eerdere acties en het beperkte aantal stoelen dient u zich in te schrijven voor de informatieavond.
Collectieve inkoop
Op initiatief van Stichting Eneregio is een

collectieve inkoop georganiseerd waarbinnen regionale zonnepanelenspecialisten een
aanbod op maat voor u maken. U kunt geheel vrijblijvend en gratis één van de specialisten langs laten komen voor een vakkundig
advies.
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 gebruik maakt van het actieaanbod is automatisch een jaar gratis en vrijblijvend lid
van Energiek Velsen. Kijk voor meer informatie op www.energiekvelsen.nl.
Hoe werkt het?
U kunt deelnemen aan deze actie middels een aantal eenvoudige stappen.
1. Inschrijven kan tot 17 mei 2020 geheel
vrijblijvend via www.duurzaambouwloket.
nl/actievelsen
2. Aanbod op maat: een vakman
neemt vervolgens contact met u op.
Deze komt bij u thuis en maakt gratis en vrijblijvend een offerte op maat.
3. Installatie: bij akkoord op de offerte installeert de leverancier de zonnepanelen.
U bespaart direct op uw energierekening.
Heeft u nu al vragen, bel dan met het Duurzaam Bouwloket: 072 - 743 39 56.
We kijken uit naar een energieke en succesvolle actie!
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Wijkplatform
Velsen-Noord
IJmuiden-Noord
IJmuiden-Zuid
Zee- en Duinwijk

Locatie
De Stek
De Spil
De Spil
De Dwarsligger

Tijd

19:30
19:30

Datum
Nog niet bekend
Nog niet bekend
15 april
20 april
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Abonneren op e-mailservice op www.overheid.nl
Volg de 8 stappen:

1

Ga naar www.overheid.nl

4

Kies waarover u berichten wilt ontvangen. Berichten
‘Rondom een adres’ hebben betrekking op een specifiek
adres. Berichten uit de categorieën ‘Voorlichting’ en
‘Voorschriften en Beleid’ hebben betrekking op de hele
gemeente. Bestemmingsplannen kunnen betrekking
hebben op een adres of op de hele gemeente. Maak
uw keuze en kies voor volgende stap.

7

2

Kies voor de Attenderingsservice.

5

Geef aan binnen welke straal u berichten wilt ontvangen.
De straal wordt berekend vanaf het middelpunt van de
door u in Stap 3 opgegeven postcode. Maak uw keuze en
kies voor de volgende stap.

3

Vul uw e-mailadres in. Kies de omgeving waarover u
bekendmakingen wilt ontvangen door een postcode
en huisnummer in te vullen. Als deze gegevens zijn
ingevuld, klikt u op volgende stap.

6

Behalve van uw gemeente kunnen berichten ook afkomstig zijn van andere overheidsorganisaties. Bij deze stap
kunt u de organisaties selecteren van wie u berichten
wilt ontvangen. Wanneer u organisaties selecteert die nu
nog niets zijn aangesloten, worden de berichten van deze
organisaties automatisch aan u gezonden zodra zij zich
aansluiten. Maak uw keuze en kies voor volgende stap.

8
Heeft u nog vragen over
“Berichten over uw buurt”?
Ga dan naar https://www.overheid.nl/
veelgestelde-vragen/veelgesteldevragen-over-berichten-over-uw-buurt.
Hier kunt u alle veelgestelde vragen
lezen.
Het is ook mogelijk om de App
“Over uw buurt” te downloaden. U ziet

U krijgt nu een overzicht te zien met alle keuzes die
u heeft gemaakt. Als alles klopt klikt u op de knop
Bevestiging e-mailservice.

VLSN_Stappenplan 265x340.indd 1

U krijgt nu te zien dat u succesvol bent aangemeld en
dat u een bevestigingsmail krijgt van uw aanmelding.
Let wel op: uw abonnement wordt pas geactiveerd als
u op de bevestigingslink in de mail hebt geklikt.

dan in één oogopslag wat er speelt in
uw postcodegebied, gemeente, waterschap of provincie.

04-03-2020 09:23
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BeestenBende actief!
BeestenBende is een speciale club voor
kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12
jaar die helpen bij het schoonhouden van
hun buurt. Samen met hun vriendjes en
vriendinnetjes, zijn zij echte helden van de
buurt! Zo’n zestig leden van BeestenBende maakten 26 februari een schoonmaakrondje bij de bibliotheek in IJmuiden. Eén
kwartier kregen ze, omdat daarna speciaal voor hen een dierenfilm werd vertoond
in de bibliotheek als dank voor hun inzet.
Vele handen maken licht werk en binnen
een kwartier hadden ze vijf vuilniszakken
vol zwerfafval.

Landelijke Opschoondag
Wil jij ook het voorjaar schoon beginnen? Elk
jaar doen in heel Nederland enthousiaste bewoners mee. Doe ook een schoonmaakactie
in jouw buurt of straat, alleen of samen met
je buren. Of ruim samen met je team het terrein op van je vereniging of sportclub. Als je je
actie voor 10 maart aanmeldt bij supporter-

vanschoon.nl krijg je
zelfs een gratis actiepakket met opruimspullen. Bezoek de
site (scan QR code)
en kijk voor veel leuke ideeën.

Inloopbijeenkomst HOV Station
Beverwijk

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de
inloopbijeenkomst over het project HOV
Station Beverwijk op 19 maart bij Sportpark Rooswijk aan de Rooswijkerlaan 2 in
Velsen-Noord.

De gemeenten Velsen en Beverwijk en de provincie Noord-Holland maken twee nieuwe
busbanen bij station Beverwijk én een voetfietsonderdoorgang onder de Velsertraverse.
Naar verwachting wordt het project in 2021
uitgevoerd. De afgelopen tijd is het concept
Voorlopig Ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp
ligt van donderdag 5 maart tot en met donderdag 16 april 2020 ter inzage bij de gemeenten
Velsen en Beverwijk. Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag19 maart informeren
we u graag over het ontwerp en de inspraakprocedure.
Programma inloopbijeenkomst
Wij nodigen u uit om aan één van de tafels aan
te schuiven, waarop het ontwerp en de bijbehorende documenten en tekeningen in te zien
zijn. Inhoudelijk deskundigen van de provincie en de beide gemeenten geven toelichting
en beantwoorden uw vragen. Ook vertellen zij
wat de stappen in het proces van de inspraakprocedure zijn en kunt u direct tijdens de bijeenkomst een inspraakreactie indienen.
Wij verwelkomen u graag:
Datum: op donderdag 19 maart 2020 vanaf
19.00 uur
Locatie: FC Velsenoord, Sportpark Rooswijk
Rooswijkerlaan 2, 1951 HH Velsen-Noord
Inzien ontwerp
Het ontwerp is gedurende de inspraakperiode

(5 maart t/m 16 april) in te zien bij de publieksbalies van de gemeentehuizen van Velsen en
Beverwijk. De documenten zijn ook digitaal te
raadplegen via https://www.velsen.nl/actueel/
projecten/HOV station Beverwijk en https://
www.beverwijk.nl/actueel/projecten/HOV
Station Beverwijk.
Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden
bij de gemeenten of mondeling via een reactieformulier tijdens de inloopbijeenkomst op 19
maart. Schriftelijke reacties kunnen worden
gestuurd naar:
Gemeente Velsen: het College van burgemeester en wethouders gemeente Velsen, postbus
465, 1970 AL IJmuiden of per e-mail via info@
velsen.nl o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.
Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk,
postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per mail via
info@beverwijk.nl o.v.v. inspraak HOV Station
Beverwijk.
Vervolg
Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer
uitgewerkt in een Definitief Ontwerp. De bouw
van de busbaan en de onderdoorgang start naar
verwachting in 2021.
Meer informatie
Voor vragen over het ontwerp of de inloopbijeenkomst kunt u bellen naar het provinciale
Servicepunt via 0800 - 0200 600 (gratis) of per
mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk op
de projectpagina www.noord-holland.nl/hovstationbeverwijk.

Hiermee zet de gemeente in op het duurzaam

verbeteren van de financiële zelfredzaamheid
van jongeren. De Stichting Streetcornerwork
voert de pilot uit.
Wethouder Steijn; ‘ Als wethouder ligt mijn
prioriteit bij de zorg dat alle inwoners van
Velsen kunnen meedoen in onze maatschappij. In dit geval wil ik deze jongeren graag een
betere start geven in het leven. Omdat schulden bij jongeren een landelijk probleem is
krijgen we hiervoor geld van het Rijk. Ik ben
erg blij dat we met dit geld deze pilot kunnen
starten!’

Helpt u ook mee tijdens de Landelijke Opschoondag op 21 maart? Meld u aan op
https://www.supportervanschoon.nl/

Zaterdag 21 maart is het Landelijke Opschoondag. Dan zijn de kinderen uitgedaagd
om op mee te doen aan de BeestenBende fotowedstrijd. Zoek een plek waar veel zwerfafval ligt en maak een foto vooraf en na het

Tip 3 tegen meeuwenoverlast
Meeuwen vallen onder de Wet natuurbescherming. Daarom mogen gemeente Velsen en haar inwoners niets doen wat schadelijk is voor deze zeevogels. Informatie
geven over hoe u overlast van meeuwen
tegengaat, is het belangrijkste ‘wapen’
dat we als gemeente hebben tegen meeuwenoverlast.

Sinds twee wekendelen we tips met u. Want
we gunnen u een gezonde nachtrust zonder
herrie. En een veilige en schone leefomgeving, zonder aanvallende, bevuilende meeuwen. U kunt nog tot zondag 15 maart iets met
onze tips doen. Daarna begint het broedsei-

zoen en moeten iedereen de meeuwen met
rust laten.
Tip 3
Houd uw dak en dakgoot goed schoon zodat
er geen takjes en bladeren liggen die gebruikt
kunnen worden als nestmateriaal. Het ontbreken van nestmateriaal maakt uw dak minder aantrekkelijk. Het werkt het beste als u
deze actie samen met uw buren doet. Niet iedereen kan, of durft een dak op. Het organiseren van ‘dakvegers’ in de straat kan dan een
oplossing zijn.
Volgende week donderdag 12 maart krijgt u
alle tips nog even kort op een rijtje.

plastic, blik en drinkpakken:
de basis voor nieuwe producten.
plastic, blik en drinkpakken:
de basis voor nieuwe producten.
4a. Het plastic wordt geperst

Eindproducten: bood-

in balen, versnipperd,

schappenkrat, fles bad-

gewassen en gedroogd

schuim, bermpaaltjes.

en verwerkt tot nieuwe
plastic korrels.
4a. Het plastic wordt geperst
1. Gooi jouw lege plastic,
blik en drinkpakken in de
plasticbak.
2. Plastic, blik en drinkpakken worden ingezameld.
1. Gooi jouw lege plastic,
plasticbak.

De gemeente Velsen start de pilot ‘New Future Velsen’ met tien jongeren die problemen hebben met schulden en daardoor niet
kunnen rondkomen. De aanpak is als volgt;
gedurende deze pilot koopt de gemeente de
schulden van jongeren af en maakt zij afspraken over begeleiding en afbetaling. Door het
wegnemen van schulden en stress is naar
verwachting plaats voor gedragsverandering
met als gevolg minder psychische problematiek, verslaving, fraude, criminaliteit.

Voor meer informatie of lid worden: www.
mijn beestenbende.nl

Op zondag 1 maart voeren vier leden van de
BeestenBende samen met gidsen naar Forteiland . De eerste bezoekersdag van het jaar
was namelijk de laatste kans om het hele eiland schoon te maken voor het broedseizoen
van de vogels. Acht overvolle vuilniszakken
verdwenen in de container. Gelukkig konden
er ook een paar mooie vondsten mee naar
huis, prachtige schelpen en een echte boemerang. Een stoer avontuur voor deze toppers die uiteraard ook een rondleiding kregen
door het fort.

blik en drinkpakken in de

Gemeente biedt jongeren met
schulden perspectief!

opruimen. Nederland wordt 21 maart vast en
zeker een stuk schoner!

2. Plastic, blik en drinkpakken worden ingezameld.

3. Plastic, blik en drinkpakken worden gesorteerd.

in balen, versnipperd,
gewassen
en gedroogd
4b. Het
blik wordt
samen
en verwerkt
tot nieuwe
met
staal omgesmolten.

Eindproducten: boodschappenkrat, fles badschuim, bermpaaltjes.
Eindproducten:
blikjes, fietsen.

plastic
korrels.
Het
vloeibare
staal wordt
in profielen gegoten of
gewalst in platen, gesne4b.den
Het en
blikopgerold.
wordt samen
met staal omgesmolten.
Hetpakken
vloeibare
staalverwordt
4b. De
worden
in
profielen
gegoten
of
pulverd en in warm water
gewalst in
in drie
platen,
gesnegesplitst
nieuwe
den en opgerold.
grondstoffen:
plastic kor-

Eindproducten:
blikjes, fietsen.
Eindproducten: tissues,
wc-papier, dakpannen.

rels, papier en granulaat
4b.voor
De pakken
worden veraluminium.
pulverd en in warm water

Eindproducten: tissues,
wc-papier, dakpannen.

gesplitst in drie nieuwe
grondstoffen: plastic kor3. Plastic, blik en drinkpakken worden gesorteerd.

rels, papier en granulaat
voor aluminium.

hvcgroep.nl

Infopagina
5 maart 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Nieuws van de raad
AGENDA VAN DE RAAD

BESPROKEN IN DE RAAD
Steekincident Molenduin Santpoort
Raadslid Bas Koppes stelde vragen over het
steekincident bij het Molenduin in Santpoort-Noord. De aanwezigheid van agenten
met kogelwerende vesten heeft veel impact
op de omgeving zoals de nabije scholen. De
dreiging was snel weg, maar de omgeving
was niet ingelicht. De burgemeester heeft
toegezegd om bij de evaluatie van dit incident mee te nemen hoe de omgeving in de
toekomst eerder geïnformeerd kan worden.
Startdocument Missiehuis Driehuis
Het Missiehuis ligt aan de zuidwestrand van
dorpskern Driehuis. De nieuwe eigenaar wil
op de locatie hoofdzakelijk woningen bouwen. De uitgangspunten voor herontwikkeling zijn opgenomen in een startdocument.
Bij dit onderwerp zijn 2 amendementen en
1 motie ingediend. In het debat werden politieke verschillen duidelijk en dat uitte zich
ook in veelvuldige interrupties. De grootste
discussie vond plaats over het VVD amendement om het mogelijk te maken om monumentale bomen te kappen ten behoeve van
de ruimtelijke kwaliteit. Het amendement
haalde geen meerderheid.
Een amendement van CDA riep op om kleinere woningen mogelijk te maken, zoals dat

ook in de onlangs aangenomen woonvisie
is vastgesteld. Na het debat deed wethouder Dinjens de toezegging dat hij flexibel zal
omgaan met de eisen voor de omvang van
de woning als dat tot problemen leidt voor
bijvoorbeeld de haalbaarheid van de sociale huurwoningen die moeten worden gerealiseerd. Met deze toezegging trok CDA het
amendement in.
Het raadsbesluit startdocument Missiehuis
werd unaniem aangenomen. Meerdere partijen benadrukten het belang van deze ontwikkeling voor woningen en herstel van het
Missiehuis.
De motie van LGV over het inschakelen van
een gespecialiseerd adviesbureau voor een
analyse over de verkeerscirculatie in Driehuis, werd unaniem aangenomen door de
raad.
Samenwerkingsovereenkomst A8-A9
Als laatste punt stond de A8-A9 op de agenda
van de raadsvergadering. De politieke partijen vroegen niet om een uitgebreid debat,
maar wel ruimte voor uitgebreide stemverklaringen. Daaruit bleek dat niet iedere partij voorstander is van extra asfalt, maar dat
zij het belang van deze verbinding voor Velsen wel zien.

Binnenklimaat en energieverbruik De
Brede School
Sinds de ingebruikname van het gemeentelijk gebouw De Brede School in VelsenNoord in 2015 zijn er klachten over een
slecht binnenklimaat en over een hoog
energieverbruik. De afgelopen jaren heeft
de gemeente geïnvesteerd in het verhelpen
van de klachten. Dit heeft echter niet geleid
tot het gewenste resultaat.
Uit onderzoek is gebleken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn voor een goed
binnenklimaat en een normaal energieverbruik. Aangezien de maatregelen niet zijn
voorzien in de begroting van 2020 wordt
aan de raad gevraagd hiervoor een budget
beschikbaar te stellen.

doorstart van de lokale omroep zijn extra
middelen nodig, maar hier is in de begroting
2020 geen rekening mee gehouden. De gemeenteraad wordt gevraagd om extra geld
beschikbaar te stellen.
Gemeentelijk vastgoedbeleid
De gemeente Velsen bezit vastgoed in Velsen. Het gaat bijvoorbeeld om buurthuizen,
gymzalen en scholen. Er moet een visie komen waarin staat welk vastgoed Velsen nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen
realiseren. In deze bijeenkomst worden de
raadsleden geïnformeerd over de verschillende soorten vastgoed en welke doelen
hiermee behaald zouden kunnen worden.

Heroriëntatie regionale samenwerking
In oktober heeft de gemeenteraad gesproken over de rol van Velsen in de regionale
samenwerking. Dit is een vervolg op die bijeenkomst. Met de heroriëntatie over de regionale samenwerking bepaalt de raad de
denkrichtingen van Velsen. Zo kunnen er
keuzes worden gemaakt welke samenwerking het beste aansluiten bij de belangen
van Velsen.

Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden
aan Zee
In 2017 heeft de gemeenteraad het college
gevraagd om een ontwikkelplan op te laten
stellen op basis van onder andere het Ambitiedocument “Kustplaats IJmuiden aan
Zee”. Het Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden aan Zee is nu bijna klaar. Vooruitlopend
hierop krijgt de raad (gezien de omvang en
complexiteit van dit plan) een presentatie
over de inhoud van het Ontwikkelplan.

Continuïteit lokale omroep Velsen
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport)
is aangewezen als lokale publieke media-instelling. Mede als gevolg van ernstige fraude door een voormalig bestuurslid heeft de
stichting al langere tijd niet kunnen investeren in apparatuur en heeft zij onvoldoende reserves om aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Het nieuwe
bestuur heeft de ambitie om de omroep te
professionaliseren. Voor een succesvolle

Versnelling woningbouw (19 maart)
Op 23 januari was een goed bezochte bijeenkomst in het Telstar stadion over het
versnellen van de woningbouw, met inbreng van raadsleden, de ambtelijke organisatie en projectontwikkelaars. Deze sessie is hier het vervolg op. De aanwezigen
gaan in groepjes uiteen om met elkaar over
een aantal thema’s in discussie te gaan. Aan
het einde van de avond worden conclusies
getrokken en een vervolg vastgesteld.

Sessievergadering zijn op 12 maart 2020 en beginnen om 19:30 uur. U bent van harte welkom via de ingang aan Plein 1945. De sessie op 19 maart begin om 19:00 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 Discrimina-

tiezaken 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 22 februari tot en met
28 februari 2020 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
Verbrande Vlak 33 C, plaatsen balkonbeglazing (22/02/2020) 21495-2020
Griftstraat 11 + 13, plaatsen dakopbouwen
(26/02/2020) 22876-2020
Houtmanstraat 1, interne verbouwing, wijzigen gevel (28/02/2020) 24054-2020
Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17, brandveilig gebruik
(26/02/2020) 23152-2020
Amsterdamseweg 30 RD, nieuwbouw wo-

ning (27/02/2020) 23643-2020
Genieweg 38 A, tijdelijk (3 nachten van 4
t/m 6 juli 2020) gebruiken voor kamperen
(26/02/2020) 24122-2020
Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen amateur zendmast (24/02/2020) 21784-2020
Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 13, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/02/2020) 21847-2020
Biezenweg
70,
nieuwbouw
woning
(26/02/2020) 23142-2020
Kerkerinklaan 14, wijzigen van een dakopbouw (24/02/2020) 21692-2020
Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 5, plaatsen dakopbouw (25/02/2020) 22518-2020
Floraronde 289, wijzigen zijgevel, plaatsen
tochtportalen (achter) (28/02/2020) 24154-

2020
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

overgang)
te
Santpoort-Noord
werkzaamheden aan spoor (vernieuwen bovenleidingsbalk) van zaterdag 25 april 2020
03:00 uur tot zondag 26 april 2020 19:00 uur.
(25/02/2020) 22168-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Zuid
Stationsweg 61, na-isoleren van kap, plaatsen dak- en zonnepannen (24/02/2020)
9053-2019, 20767-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 22
februari tot en met 28 februari 2020 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.

Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Santpoort-Noord
Kennemergaardeweg
(spoorweg-

IJmuiden
Tiny House Congress, op 14 en 15 mei
2020 van 10:00 tot 18:00 uur, 16 mei 2020
van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: BaseCamp
(24/02/2020) 21819-2020

Infopagina
5 maart 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Santpoort-Zuid
Riddertoernooi Brederode, op 27 en 28 juni
2020 van 11:00 tot 17:00 uur, locatie: Velserenderlaan ong. (Ruïne van Brederode)
(24/02/2020) 21893-2020
Avond4daagse, van 12 t/m 15 mei 2020 van

17:45 tot 20:15 uur, locatie: gebied rondom Brederode Daltonschool (25/02/2020)
22461-2020
Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 26 t/m 29
mei 2020 17:45 tot 19:15 uur, locatie: Driehuis en omgeving (25/02/2020) 22627-

gemeentevelsen |

gemvelsen |

2020
Velserbroek
Kermis Velserbroek, van 7 t/m 11 oktober
2020, locatie: Vestingplein (23/02/2020)
21535-2020

gemeente_velsen

2:10
Velsen-Zuid
Zomerstoomdagen, op 4 en 5 juli 2020 van
10:00 – 17:00 uur, locatie: Genieweg 38a
(18/02/2020) 19717-2020

Rectificatie ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel

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.

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

Arubastraat 29, plaatsen
(28/02/2020) 8887-2020

dakopbouw

Driehuis
Van Maerlantlaan 1, vervangen kozijn
(28/02/2020) 16248-2020

IJmuiden
C. van der Doesstraat 20, wijzigen gevelreclame (26/02/2020) 10959-2020
Wijk aan Zeeërweg 68, plaatsen dakopbouw
(26/02/2020) 17021-2020
Breesaapstraat 60A, Neptunusstraat 33 RD,
Oranjestraat 98, verbouwen en uitbreiden
hotel (26/02/2020)
76231-2019
Mantelmeeuwpad 2, tijdelijk (10 jaar)
uitbreiden strandpaviljoen Beach Inn
(28/02/2020) 88244-2019

Velserbroek
Ster Bastion 105, plaatsen
(26/02/2020) 16572-2020

Velsen-Noord
Duinvlietstraat 14, plaatsen erker (voorzijde)
(26/02/2020) 13484-2020

De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van
de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit
gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan

Santpoort-Noord
Spanjaardsberglaan 16, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (27/02/2020) 18123-2020

kozijnen

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Betelgeuzestraat 2B, plaatsen rookkanaal
(24/02/2020) 115088-2019

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 evenementenvergunning APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
NK Kitebuggy, op 4 en 5 april 2020 van 10:00
tot 17:00 uur, locatie: IJmuiderstrand zone 3
(26/02/2020) 3656-2020

Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is een
gemeenschappelijke regeling
Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) is
een gemeenschappelijke regeling. Via AIJZ
is Velsen samen met Beverwijk, Heemskerk
aandeelhouder in HVC. Tot 2019 was Zaanstad ook deelnemer.
In navolging van Zaanstad heeft het colle-

ge van Velsen besloten ook zelfstandig aandeelhouder te worden. Als zelfstandig aandeelhouder kan Velsen zelf deelnemen aan
de aandeelhoudersvergadering van HVC
en daar altijd een ‘eigen geluid’ laten horen.
Zelfstandig aandeelhouder zijn in HVC heeft
daarom de voorkeur.

Op 21 januari 2020 heeft het college van
B&W van Velsen besloten:
• Onder voorbehoud van toestemming
van de raad uit de gemeenschappelijke regeling Afvalschap IJmond-Zaanstreek te treden;

Op 27 feb 2020 heeft de gemeenteraad besloten:
• In te stemmen met het besluit van het
college uit Afvalschap IJmond Zaanstreek te treden

Publicatie beslissingen ingevolge artikel 2.21 en 2.60 wet BRP
Na uitvoerig onderzoek maken burgemeester en wethouders bekend dat onderstaande
mensen niet meer wonen op het adres waar
zij in de Basisregistratie Personen (BRP)
staan ingeschreven. Zij zijn daarom uitgeschreven uit de BRP Dit betekent dat zij formeel niet meer in Nederland wonen.
Het betreft de volgende personen:
Bişgin,M.
geb.07-10-1973
Iliev,I.D.
geb.23-05-1971

Boer de,D.J.
Iliev,Z.R.
Bogers,R.R.
Jongejan,J.
Bornev,A.Z.
Kooij,A.W.J.
Chripko,P.
Krou de,R.
Dräger,R.
Lobianco,A.K.
Ewijk van,G.M.

geb.25-06-1983
geb.01-12-1969
geb.06-01-1981
geb.10-11-1975
geb.09-10-1982
geb.16-11-1969
geb.19-03-1990
geb.28-10-1978
geb.15-11-1988
geb.04-09-1987
geb.23-09-1975

Mohamed,M.
Georgieva,A.I.
Willemsen,E.
Heer de,F.V.
Wu,Y.

geb.17-07-1996
geb.31-08-1991
geb.19-09-1989
geb.07-09-1989
geb.20-06-1991

Voor informatie kunt u terecht bij Publiekszaken, werkeenheid Burgerzaken, tel. (0255)
567200.

Bezwaren
Betreffende personen kunnen binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar maken tegen deze beslissing. Dat kan per brief (Postbus 465, 1970 AL
IJmuiden) of online via https://www.velsen.
nl/producten/bezwaar (overig bezwaar).
Hierbij heeft u uw DigiD nodig.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om:
• twee parkeerplaatsen aan het Tiberiusplein nabij de hoofdingang van Sporthal IJmuiden-Oost aan te wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats,
door middel van het plaatsen van borden

E6 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, schriftelijk (postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

