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Denk mee over andere vormen van
warmte in Velsen
Met het nationaal klimaatakkoord kiest Nederland voor een aardgasvrije toekomst in
2050. Graag gaan wij met u hierover in gesprek. Dit gebeurt op dinsdag 17 maart en
maandag 6 april. Komt u ook?

Programma:
• Welkom door wethouder Floor Bal
• Informatie over de warmtevisie
• Interactief gedeelte
• Vragen en afsluiting

Om in Nederland CO2-neutraal te worden
gaan we over naar een andere manier van
verwarmen van onze huizen. Uiterlijk in
2021 moet iedere gemeente een transitievisie warmte klaar hebben. Dit is een overzicht
van welke wijken op welk moment overgaan
naar een andere manier van verwarmen.
Voor de wijken die het eerst aan de beurt zijn,
onderzoeken wij de beste alternatieven voor
aardgas. Welke alternatieven dat precies
gaan worden weten wij op dit moment nog
niet.

Voor het interactief gedeelte heeft u uw
smartphone of tablet nodig. Wilt u die meenemen?

We nemen u graag mee in waar we nu staan
bij het maken van deze transitievisie warmte.
en vragen om uw reacties. Dit kan op dinsdag
17 maart of op maandag 6 april aanstaande.
•
•
•
•

Gemeentehuis Velsen –
Burgerzaal ingang Plein 1945
Inloop vanaf 19:00 uur
Om 19:30 uur start het programma
Ca. 21:30 uur afsluiting

Uw woning
Wij kunnen ons voorstellen dat u ook vragen
hebt over het verduurzamen van uw woning.
Op deze avond zijn echter geen adviseurs aanwezig om deze vragen te beantwoorden. Voor
gratis en onafhankelijk advies kunt u terecht
bij het Duurzaam Bouwloket, telefoon 072743 39 56 of www.duurzaambouwloket.nl en
bij de website van www.energiekvelsen.nl.
Of neem contact op met Energiecoöperatie
Energiek Velsen. Mensen met verstand van
isolatie en duurzame energie, die u goed kunnen adviseren. Kijk op https://www.energiekvelsen.nl.
Komt u ook?
Om te weten hoeveel mensen er komen, vragen wij u zich aan te melden via duurzaam@
velsen.nl

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

Beknopt overzicht officiële bekendmakingen en e-mailservice
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.

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.
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

Lokaal Sportakkoord
Op welke manier kunnen sportaanbieders,
zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven
nog meer samenwerken? Hoe krijgen we
(meer) mensen (met meer plezier) in Velsen in beweging? Over deze en nog meer
vragen werd gisterenavond gesproken tijdens de startbijeenkomst voor het lokaal
sportakkoord.

Inwoners, sportclubs- en verenigingen, zorgen welzijnsorganisaties, ondernemers en gemeente gingen met elkaar in gesprek over

sport en bewegen in de gemeente Velsen.
Wethouder Bram Diepstraten is ontzettend
trots op deze betrokkenheid: “Niet alleen
hebben we een mooie sportinfrastructuur.
De sportaanbieders, ondernemers, organisaties, onderwijs, zorg, allemaal dragen ze bij
aan een groot sport- en beweegaanbod. Samen praten we verder om er nog meer uit te
halen en met goede ideeën Velsen sportief
en maatschappelijk verder te brengen. (Foto
Reinder Weidijk)

Buitenpoortwandeling
Santpoort-Noord
Trek uw wandelschoenen aan, laat de drukte en het lawaai van de stad achter je en
kom je verwonderen over de schoonheid
van de natuur dichtbij! Zaterdag 21 maart
is er een ‘buitenpoortwandeling’ o.l.v. een
gids door Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De wandeling start vanaf Station
Santpoort Noord.

De gids neemt u mee op een wandelroute van
ongeveer 7 kilometer door een afwisselend
gebied met oude loofbossen, naaldbomen,
duinmeren en zandverstuivingen. Er lopen
Schotse Hooglanders, konikpaarden, shetlandpony’s, damherten en reeën.
Kijk voor meer informatie op www.natuurmonumenten.nl en zoek op ‘buitenpoortwandeling.

op van je vereniging of sportclub. Als je je actie voor 10 maart aanmeldt bij supportervanschoon.nl krijg je zelfs een gratis actiepakket
met opruimspullen. Bezoek de site (scan QR
code)en kijk voor veel leuke ideeën.

Pilot Z-route

Op woensdag 19 februari 2020 startte op
passende wijze de Pilot Z-route. In het kader van de nieuwe Wet inburgering 2021
stelde het Rijk aan de gemeenten met de
beste plannen geld beschikbaar om deze pilots uit te voeren. Het gezamenlijke plan van
Velsen en Vluchtelingenwerk is er daar één
van. De Z-route is bedoelt voor statushouders die moeite hebben met het leren van de
Nederlandse taal zodat zij straks zelfstandig

inschrijven. Op www.velsen.nl leest u hoe
u zich stap voor stap kunt inschrijven voor
deze service.
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
Vanaf 19 maart kunt u daar de uitgebreidere
tekst van de bekendmakingen ophalen.

mee kunnen doen in de Velsense samenleving. Naast taal is er ook aandacht voor sociale vaardigheden en netwerken. Tijdens
de start is er met zijn allen gewerkt aan een
schilderij dat bij Vluchtelingenwerk komt te
hangen.
Op de foto de verantwoordelijk wethouder,
Marianne Steijn, met één van de deelnemers. (Foto Reinder Weidijk)
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Dagje weg voor mensen met een
laag inkomen
De gemeente vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook een zorgeloos dagje weg kunnen hebben. Daarom
geeft zij jaarlijks een bedrag aan mensen
met een laag inkomen zodat zij erop uit
kunnen. Deze regeling heet ‘sociaal-culturele activiteiten’ en is bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimum. Wie in aanmerking komt krijgt
€ 75,- per gezinslid. Dit kan worden uitgeven aan de bioscoop, theater, dierentuin
of een ander leuk uitje.

Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier
thuisgestuurd.
De link naar de aanvraagformulieren is:
velsen.nl /aanvraag-dagje-weg
velsen.nl/aanvraag-sport-cultuur

Sport en cultuur voor kinderen
Voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen
met een inkomen tot 110% van het minimum
verstrekt de gemeente ook een bijdrage in de
kosten voor sport, cultuur of muziekles. Deze
vergoeding bedraagt maximaal € 200,- per
kind per jaar.

Kinderen zwemmen af voor hun
diploma
Zaterdag 29 februari is er afgezwommen
voor het zwem ABC in zwembad De Heerenduinen. Alle kinderen hebben weer een
topprestatie geleverd. Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie diploma!

A-diploma:
Mette Ianthe Abramsen, Luuk Burggraeve,
Yori Scott Hoogeland, Arisa van Kuik, Madelief Hartendorf, Hailey Quant, Benthe Sofie
Mimoso, Isa-Lynn de Vreugd, Evy van de Ree,
Mason Riley de Jager, Bram Remmers, Joost
van Leeuwen, Jason Bradley van Sprang,
Charissa Maat, Yasin Mehmet Bisgin, Ilyas
Bisgin, Luna Ulehake, Bentley de Rooij, Tijn
Rijkmans, Marnix Wouter Wigchert, Mohamed Rida Idlhaj, Maxx Liemberg, Alber Hallak, Jaydey Janus.
B-diploma:
Cloë Pippi Jansen, Emy Roos de Ruijter,
Jayren van der Lugt, Davy Hayo Roossien,
Vincent Haoxuan Lin, Stijn Fedde Schilder,
Linde Johanna Koppen, Aya Hassouta, Roos
Molenkamp, Jade Jasmijn Bausa Boer, Kiki

Catharina van Bruggen, Jennifer Grace Tine
Erich, Redouan Abatouy, Isis de Wit, Beyza
Car, Matthijs Melle Hak, Anna Mare van der
Lugt, Sümeyye Sûde Apak, Vincent Christian van der Linden, Kaa van Aarle, Janneke
Anna Maria van Schaik, Max Arenda, Lore
Nederhof, Ben Vreman, Amira El-Hierch,
Sammy Driouech, Jaylee Verhagen, Bram
Brinkmann, Aiden Hagedoorn, Lee Ann Engelbarts, Jordan Deniz Steenmeijer, Tygo
Dedding, Evi-Lynn Denie, Emily Mulder, Isa
Alkemade, Destiny Jane Brouwer.
C-diploma:
Emma Aniela Jakubowicz, Flòrie Maria Aafke Westerman, Victoria van Breugel, Noud
Dennis Wijker, Fiene Looij, Janna Timmer,
Lars Nolan Lennart Borstel, Ryan Boeser,
Amira Amrani, Feline Isabel Eva Kok, Djyno
Martin, Kevin Schouten, Katharina Schippers, Morris van de Pieterman, Milan Moorer.
Namens Sportloket Velsen van harte gefeliciteerd!

Gemeente biedt jongeren met
schulden perspectief! gooi

waar
jij dit weg?
waar gooi

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.

Hoe vraagt u aan?
U kunt de aanvraagformulieren vanaf deze
week downloaden op www.velsen.nl of ophalen bij de balie van het gemeentehuis.
Ontvangt u een uitkering van de gemeente

Tips 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.

Afgelopen drie weken deelden we tips met u.
Hieronder leest u nog eens kort hoe u ervoor
zorgt dat meeuwen uw dak niet uitkiezen om
een nest te maken en te gaan broeden.
• Voorzie uw dak van wapperende feestvlaggetjes.
• U kunt ook ‘duivenprikkers’(laten)plaatsen. Het doet wat het zegt als vogels, dus
ook meeuwen, er zouden landen. Doen
ze niet, want de prikkers voorkomen dat.
• Ook zijn er netten tegen nestelende
meeuwen of metalen draden om op het
dak te spannen. Vogelwerende materialen koopt u bij een bouwmarkt.
• Via www.vogelverschrikker.nl zijn vliegers te koop in de vorm van een afschrikkende roofvogel om op het dak plaatsen.
• Een vette vogelverjager is de vochtige
plant sedum. Dankzij deze dakbedekker

•
•

•

voelen de meeuwen nattigheid en gaan
met de voetjes van de vloer.
Een klein laagje water op het dak helpt
ook tegen meeuwen.
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.
Veel mensen willen meeuwen graag voeren met bijvoorbeeld frietjes of brood.
Maar meeuwen hebben dat niet nodig
om te overleven. Natuurlijk voedsel, zoals insecten en krabben past beter bij
meeuwen. Voeren leidt tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuwen. Daarnaast komt er ongedierte op
de overgebleven resten af, wat ook niet
prettig is. Voeren hoeft dus niet, hoe leuk
dat ook lijkt

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
broedseizoen en moeten iedereen de meeuwen met rust laten.

verbeteren van de financiële zelfredzaamheid
van jongeren. De Stichting Streetcornerwork
voert de pilot uit.

jij dit weg?

Hiermee zet de gemeente in op het duurzaam

waar gooi

jij dit weg?

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!’

Het oude dekzeil is niet te recyclen en
mag daarom bij het restafval.
Past het niet in de restafvalbak? Breng
het oude
dan naar
hetisafvalbrengstation.
Het
dekzeil
niet te recyclen en
mag daarom bij het restafval.
Past het niet in de restafvalbak? Breng
hvcgroep.nl/plastic
het dan naar het afvalbrengstation.

hvcgroep.nl/plastic
Het oude dekzeil is niet te recyclen en
mag daarom bij het restafval.

Visie op Velsen - Praat mee over de
toekomst
In 2011 formuleerden wij samen met onze
inwoners en partners de ‘Visie op Velsen
2025’, het toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft
gegeven.

Onze samenleving verandert echter snel en
daarmee onze kijk op de toekomst. Daarom is
het goed om onze Visie op Velsen te actualiseren. Bij het opstellen van deze nieuwe langetermijnvisie betrekken we inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en
andere belanghebbenden van de gemeente.
Zo zorgen we er samen voor dat Velsen goed
voorbereid is op de toekomst.
Hoe de toekomst van Velsen eruitziet, heeft
ook gevolgen voor u als inwoner. U heeft on-

getwijfeld ideeën, of dromen over de toekomst. Deel uw ideeën tijdens een van de
bijeenkomsten in uw buurt. Voor de zomer
brengen we alles wat is opgehaald samen. Na
de zomer wordt de geactualiseerde visie aan
de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.
Praat mee tijdens het toekomstgesprek in uw
woonplaats:
• 16 maartToekomstgesprek Santpoort-Zuid
• 18 maart Toekomstgesprek Velserbroek
• 24 maart Toekomstgesprek Velsen-Noord
• 25 maart Toekomstgesprek Velsen-Zuid
• 30 maart Toekomstgesprek IJmuiden
• 6 april Toekomstgesprek Santpoort-Noord
Meer informatie vindt u op de website www.
samenspelvelsen.nl .
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Nieuws van de raad
NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

DE TEGENSTELLING
Hoe moet het nu verder?
Stam: Daar waar GroenLinks vasthoudt aan het behoud van de bomen
en geen of te weinig oog heeft voor de ruimschootse compensatie
van bomen zegt de Fractie Peter Stam, mede gesteund door het Wijkcomité Driehuis, dat de enorme behoefte aan woningen voor gaan op
het behoud van een 9 tal waardevolle en monumentale bomen.
Sitompul: Gelukkig kreeg het amendement om extra bomenkap mogelijk te maken geen meerderheid en blijven de bomen gespaard.
Monumentale bomen hebben wat GroenLinks betreft niet voor niets
een beschermde status, vanwege hun beeldbepalende en cultuurhistorische en vaak ook emotionele waarde.

Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in discussie over
een actueel onderwerp. Deze maand Peter Stam (Fractie Peter
Stam) en Iskandar Sitompul (GroenLinks) over het Missiehuis.
Wat is jullie opgevallen
Sitompul: “Een boom is veel meer waard dan je denkt.” Zo luidde de
kop in de IJmuider Courant van 25 februari 2020. In het artikel werd
de enorme waarde van met name oude bomen benadrukt. Bomen
slaan CO2 op, filteren lucht, en vangen water en fijnstof op. En in een
groene buurt is het prettiger wonen. GroenLinks heeft dit artikel aangehaald tijdens de raadsvergadering van 27 februari, bij de behandeling van de ontwikkeling van het Missiehuis in Driehuis. VVD, CDA
en Fractie Peter Stam wilden met een amendement de kap mogelijk
maken van acht monumentale lindebomen aan de noordkant van het
terrein.
Stam: Afgelopen maand hebben we gesproken over het startdocument Missiehuis. Rond dit Missiehuis is er een initiatief voor een heel
mooi woningbouwplan.
Om dit plan in volle glorie te realiseren moeten er een aantal waardevolle en monumentale bomen gekapt worden. Op zich is het kappen
van bomen iets wat zoveel mogelijk moet worden voorkomen, echter
bij dit project worden er 88 jong volwassen bomen meer aangeplant
dan dat aan oudere bomen gekapt zou gaan worden. Dat is toch veel
groener?

Iedere maand versturen wij de Nieuwsbrief van de Raad. In deze nieuwsbrief
leest u alles over de onderwerpen die
zijn besproken en de agenda voor de komende maand.
Wilt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief? Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

Stam: GroenLinks is een voorstander om de woningbehoefte vooral
binnenstedelijk op te lossen, maar de Fractie Peter Stam vindt dat we
ook moeten kijken naar de groene randen van onze kernen. Het kan
en mag niet zo zijn dat wij in een soort betondorpen terecht komen
omdat we alleen binnenstedelijk gaan bouwen.
De leefbaarheid van onze woonomgeving moet in acht worden genomen. Er moet binnenstedelijk ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en
waar kinderen kunnen spelen.
Wat wil je Velsen nog meegeven?
Sitompul: GroenLinks staat voor groene en eerlijke politiek. Dat betekent dat we het groene en dorpse karakter van onze kernen willen behouden. Voor ontwikkelaars betekent dat misschien soms iets
minder winst, maar de plannen voor het Missiehuis kunnen gewoon
worden uitgevoerd. Dus woningbouw én groen, een win-winsituatie
voor iedereen.
Stam: Als ik moet kiezen tussen die leefbaarheid voor de mens en het
kappen van bomen (die altijd wel gecompenseerd dienen te worden)
kies ik niet alleen bij het Missiehuis voor de mens en de leefbaarheid van zijn/haar omgeving maar zal ik dat ook bij andere projecten
doen.
Het leven en de besluitvorming is niet altijd zwart-wit maar soms ook
en beetje grijs.
Dit is nog mijn boodschap aan GroenLinks. Voor onze inwoners; ik zal
altijd waken voor de leefbaarheid van onze leefomgeving.

GAST VAN DE RAAD
Wilt u meer weten over de lokale politiek in Velsen? Meld u dan aan als Gast
van de Raad voor een raadsvergadering.
Dat kan via www.velsen.nl/gastvanderaad. Als Gast van de Raad krijgt u uitleg
van drie raadsleden over de politiek in
Velsen. Onder het genot van een broodje
en een drankje krijgt u toelichting op de
onderwerpen die worden besproken door
de Raad van Velsen en natuurlijk is er alle
ruimte om vragen te stellen.
Interesse? De eerstvolgende Gast van de
Raad is op donderdag 26 maart 2020.

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 29 februari tot en met 6
maart 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
Kanaaldijk 232, legaliseren Bed & Breakfast
(02/03/2020) 24572-2020
nabij Halkade 80, aanbrengen damwandconstructie (04/03/2020) 25953-2020
Leeuweriklaan 25, plaatsen dakopbouw
(05/03/2020) 26279-2020
Meeuwenlaan 53, uitbreiden woning, ver-

groten dakkapel (voorzijde) (06/03/2020)
26687-2020
Eridanusstraat 35, plaatsen dakkapel (voorzijde) (06/03/2020) 26685-2020
Rondweg 34, legaliseren gebruik voor inpandige horeca voor 10 jaar (06/03/2020)
26923-2020
Velsen-Noord
Melklaan
49,
plaatsen
(06/03/2020) 26969-2020

dakopbouw

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen dakopbouw
(01/03/2020) 24358-2020
Kieftendellaan 63, wijzigen voor- en zijgevel
(02/03/2020) 24819-2020
Duin- en kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk

gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. evenement “Pinksterjaarmarkt“ op 1 juni 2020
(06/03/2020)
Driehuis
Waterlandweg 2, renoveren en schilderen
woning (02/03/2020) 24913-2020(Gemeentelijk Monument)
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
IJmuiden
Petteveltlaan 11, vernieuwen/vergroten garage (02/03/2020) 2882-2020
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Santpoort-Noord
Rijksweg N208 te Santpoort-Noord (Jan
Gijzenkade (hmp 54.3) t/m Shell station
(hmp 57.4)) groot onderhoud (asfalteren) in
nachten van 11 mei 2020 t/m 16 mei 2020
van 23:00 uur t/m 04:00 uur. (02/03/2020)
24852-2020
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8 te Santpoort-Zuid in
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nacht van 9 maart op 10 maart 2020 van 20:00
uur t/m 07:00 uur, in nacht van maandag 16
maart op 17 maart van 20:00 uur t/m 07:00
uur (06/03/2020) 26764-2020
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen

maakt bekend dat hij in de periode van 29 februari tot en met 6 maart 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.
IJmuiden

gemeentevelsen |

gemvelsen |

Zomerfestival IJmuiden, van 15 t/m 19 juli
2020, locatie: Kennemerplein, Van Poptaplantsoen en Homburgstraat (28/02/2020)
24136-2020
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort (Horeca), van 1 t/m 8
augustus 2020 van 09:00 tot 01:00 uur, loca-

gemeente_velsen

tie: Hoofdstraat (28/02/2020) 24142-2020
Driehuis
Avond4daagse Velsen, van 8 t/m 11 juni 2020
van 17:00 tot 20:00 uur, locatie: route door
gemeente Velsen met startpunt Waterloolaan 1 (KHC Strawberries), (05/03/2020)
26614-2020

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.

IJmuiden
Westerduinweg 4, uitbreiden bestaande tijdelijke kantoorunits met extra tijdelijke kantoorunit (03/03/2020) 91036-2019
IJmuiderslag 1, aanleggen stroomkabels
(03/03/2020) 55967-2019
Sirenestraat 2, plaatsen dakopbouw, uitbreiden 1e verdieping (06/03/2020) 14809-2020

IJmuiden
Kanaalstraat 257, tijdelijk (circa 1 maand)
plaatsen van 2 stapels containers met reclame tussen de Kanaaldijk en Julianakade
nabij het Witte Theater en naast de rotonde bij het parkeerterrein- Kennemerstrand
(03/03/2020) 8554-2020

Velsen-Noord
Pontweg nabij aanmeerplaats, plaatsen 2
laadplateaus met laadarmen voor opladen
elektrische ponten (02/03/2020) 951412019
Leeghwaterweg 1 B, verbouwen en gebruiken
gebouw als medische kliniek (02/03/2020)
101214-2020

Verleende ontheffing voor werkzaamheden
buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een ontheffing verleend
voor:

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

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
buiten behandeling gesteld voor:

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 10, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (03/03/2020) 3899-2020
Velserbroek
Rijksweg 323, wijzigen gebruik van bedrijfspand naar woning (02/03/2020) 21262020

Santpoort-Noord
Kennemergaardeweg (spoorwegovergang) te
Santpoort-Noord werkzaamheden aan spoor
(vernieuwen bovenleidingsbalk) van zaterdag 25 april 2020 03:00 uur tot zondag 26
april 2020 19:00 uur. (02/03/2020) 221682020
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 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:
Velsen-Zuid
Koningsdag Oranjevereniging Oud Velsen,
op 27 april 2020 van 09:00 uur tot 21:00
uur, locatie: plantsoen aan de VanTuyllweg
(05/03/2020) 16206-2020
Zomerstoomdagen, op 4 en 5 juli 2020 van
10:00 tot 17:00 uur, locatie: Genieweg 38a
(Spaarnwoude) (05/03/2020) 19717-2020
The Passion Velsen 2020, op 5 april 2020 van
19:30 tot 21:30 uur, locatie: tuin Engelmunduskerk, Kerkplein 1 (05/03/2020) 89532020

Bekendmaking beleid
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van 10
maart 2020 hebben besloten:
•

De notitie Resultaten Parkenpraat vast
te stellen;

•
•

Het Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen parken en speelplekken Velsen
2020 vast te stellen;
Het Aanwijzingsbesluit hondenlosloopplaatsen Burgemeester Rijkenspark,
Park Velserbeek en Watertorenpark van

•

21 augustus 2018 en van 13 april 2018 in
te trekken;
Deze besluiten in werking te laten treden een dag na bekendmaking.

Ter inzage

Het volledige besluit kunt u vinden in het
elektronisch gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl (externe link) of www.
velsen.nl.Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

Rabobank IJmond wederom
hoofdsponsor PreSail 2020
Velsen - Al jarenlang is Rabobank IJmond hoofdsponsor
van het Havenfestival, een cultureel en nautisch evenement
wat jaarlijks in de havens van
IJmuiden wordt georganiseerd.
Deze samenwerking wordt ook
in 2020 – waarin het Havenfestival wordt omgedoopt tot PreSail IJmond – voortgezet.

Duinvliet: kom thuis in Velsen-Noord
Velsen-Noord - Op maandag 16
maart start de verkoop van de zes
twee-onder-een-kapwoningen
van nieuwbouwproject Duinvliet
in Velsen-Noord. De woningen in
dit plan zijn zeer ruim, comfortabel en duurzaam.
De verkoopmanifestatie vindt
plaats vanaf 19.00 uur tot 20.30
uur. Iedereen is van harte welkom
om langs te komen in de kantine
van FC Velsenoord, aan de Rooswijkerlaan 2 in Velsen-Noord. De
ontwikkelaar Timpaan, makelaar Tromp Makelaardij, aanne-

mer KBK Bouwgroep en duurzame energieleverancier ZON zijn
aanwezig om vragen te beantwoorden.
De prijzen van de woningen variëren van € 360.000,- VON tot €
419.000,- VON. De woonoppervlaktes liggen rond de 120m2,
het kaveloppervlakte varieert van
145 tot 235m2.
De woningen in Duinvliet zijn helemaal klaar voor een duurzame
toekomst. Uiteraard worden de
woningen volledig gasloos opgeleverd. Ze worden verwarmd

en gekoeld met behulp van een
waterpompsysteem. De elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen.
Dat scheelt aanmerkelijk in de
maandelijkse energiekosten.
Duinvliet bestaat in totaal uit 45
woningen op de hoek Duinvlietstraat-Stratingplantsoen. Naast
de zes tweekappers komt er ook
een appartementengebouw met
vrije sector huurappartementen.
Meer informatie hierover volgt als
de oplevering nadert. (Foto: aangeleverd)

Jerry Notenboom, directievoorzitter van Rabobank IJmond en
tevens voorzitter van Stichting
PreSail Havenfestival IJmuiden:
,,Al jaren sponsoren wij het Havenfestival, een event waar wij
in de IJmond ontzettend trots op
zijn en wat veel bezoekers naar
de regio trekt. Ik kijk uit naar de
voortzetting van deze samenwerking door in 2020 hoofdsponsor
te zijn van PreSail IJmond en onze
betrokkenheid als lokale bank te
laten zien tijdens dit internationale culturele en nautische evenement wat duizenden bezoekers
aantrekt. Mooi om deze bezoekers kennis te laten maken met
de prachtige initiatieven die worden georganiseerd in de IJmond.’’
Ook Peter van de Meerakker, vice-voorzitter van Stichting PreSail Havenfestival IJmuiden is blij
met de voortzetting van de sa-

menwerking: ‘Rabobank IJmond
is al jaren zeer betrokken als partner van het Havenfestival. Mede
door de loyaliteit en betrokkenheid van partners als Rabobank
is de Stichting in staat een event
te organiseren wat duizenden bezoekers - uit binnen- en buitenland –trekt en de IJmond op de
kaart zet.’

gustus 2020 - plaats in de havens
van IJmuiden en Beverwijk en Op
woensdag 12 augustus 2020 vertrekken de tall-ships vanuit IJmuiden en Beverwijk naar de hoofdstad voor Sail Amsterdam. Meer
informatie: presailijmond.nl.

Op de foto van links naar rechts
Jerry Notenboom (directievoorzitter Rabobank IJmond) en Peter van de Meerakker (vice-voorPreSail IJmond
PreSail IJmond vindt voorafgaand zitter van Stichting PreSail Havenaan Sail Amsterdam – op zondag festival IJmuiden). (Foto: Reinder
9, maandag 10 en dinsdag 11 au- Weidijk)

