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Op vrijdag 29 maart en zaterdag 30 maart 
ligt er gratis compost voor u klaar aan de 
Wijnoldy Daniëlslaan 53 in Santpoort-
Zuid, een van de gemeentelijke wijkpos-
ten. 

Bij de wijkpost Santpoort aan de Wijnol-

dy Daniëlslaan 53 in Santpoort-Zuid kunt u 
gratis compost a� alen op vrijdag 29 maart 
tussen 08.00 en 16.00 uur, en op zaterdag 30 
maart van 8 uur tot 14.00 uur. Breng zelf een 
schep mee en iets om het in te doen (zakken, 
kruiwagens, etc.). 

Gratis compost scheppen

QuickScan Lokale Democratie
De gemeente wil graag met u in ge-
sprek! Hoe democratisch werken wij in 
onze gemeente? Wat vindt u van de ma-
nier waarop in onze gemeente besluiten 
worden genomen en uitgevoerd? Is dat 
duidelijk? Is daar draagvlak voor? Vindt 
u dat inwoners voldoende kunnen mee-
denken, meebeslissen of zelfs meewer-
ken als zij dat willen? Tussen 2 april en
12 april kunt u hiervoor een online-vra-
genlijst invullen.

Deze Quick Scan Lokale Democratie wordt 
landelijk uitgevoerd door Totta Research 
in opdracht van de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Samen met 4 andere ge-
meenten start Velsen dit nu als proef. Later 

wordt dit onderzoek ook bij andere gemeen-
ten uitgevoerd.  
De vragen worden op 2 april gesteld aan on-
der andere het Burgerpanel Velsen. Wilt u lid 
worden van dit Burgerpanel? Meld u zich dan 
voor 1 april aan via www.velsen.nl en zoek: 
Burgerpanel.

Als u geen lid wilt worden, kijk dan dinsdag 
2 april op www.velsen.nl of volg de gemeente 
via Facebook, Twitter of Instagram. 
De vragen worden ingevuld door inwoners, 
maar ook door raadsleden, collegeleden en 
ambtenaren. Daardoor kunnen we kijken of 
we er hetzelfde over denken. En zo niet: sa-
men in gesprek gaan over hoe we nog beter 
kunnen samenwerken.

Afgelopen zaterdag was het de Lande-
lijke Opschoondag, een grote voorjaars-
schoonmaak in Nederland. Op die dag 
trokken de kinderen van de Beestenben-
de en het Pieter Vermeulen Museum er op 
uit, samen met vrijwilligers uit Velsen. Ze 
vonden in een half uur tijd wel 179 peu-
ken rondom het Wikkelhuisje van BRAK!, 
in het gebied rond het Kennemermeer en 
het IJmuiderstrand.

De opschoonploeg lette vooral op klein 
zwerfvuil. Ze vonden naast die 179 peuken 
met fi lters ook nog heel veel klein afval in de 
vorm van ty-wraps en rietjes. Dat is nu juist 
het afval waar dieren in het gebied heel veel 
last van hebben.

Meer acties dit jaar
De opruimactie was een 0-meting. Vanaf nu 
houden vrijwilligers van het Pieter Vermeu-
len Museum en BRAK! IJmuiden in de gaten 
of de hoeveelheid afval toe- of afneemt. Om 
dat te weten te komen, doen ze met de kinde-
ren van de Beestenbende nog twee metingen 
dit jaar, in de zomer en na het strandseizoen.

Velsen geen bende!
Er komt een ‘Velsen Geen Bende-bord’ van 
de Beestenbende bij de strandopgang. Maar 
waar kun je je afval eigenlijk kwijt? Er waren 
kritische vragen van de opschoonploeg aan 
wethouder Bram Diepstraten, want er staan 
maar weinig bakken. 

Nieuwe bakken
Bram Diepstraten maakte bekend dat er 
nieuwe prullenbakken komen en onthulde de 
eerste stoere bak. De nieuwe prullenbakken 
zijn mogelijk gemaakt via het project de Rau-
we Loper  en zijn gemaakt van roestig corten-
staal waarin de letters IJM staan gebrand. 
Ze hebben een rauwe uitstaling die goed past 
bij IJmuiden Rauw aan Zee. Ze worden van-
af deze week geplaatst. Geen enkel excuus 
dus meer om het strand en de omgeving niet 
schoon te houden!

Ook meehelpen?
Wil je ook lid worden van de Beestenbende 
en meedoen met allerlei superleuke en be-
langrijke opruim- en opschoon-evenemen-
ten? Meld je aan via info@pieter-vermeulen-
museum.nl.(Foto Reinder W eidijk)

179 peuken in een half uurtje
Actie Velsense Beestenbende op 
Landelijke Opschoondag!

Een week lang alles leren over geld, daar 
draait het om in de week van het geld 
(25 t/m 29 maart). ‘Ben jij een held met 
je geld?‘ was maandag de vraag van wet-
houder Marianne Steijn aan een grote 
groep basisschoolleerlingen. Alles wat je 
nu leert over geldzaken, helpt je later om 
betere keuzes te maken.  

Voor alle inwoners, van jong tot oud
Goed met geld kunnen omgaan is een be-
langrijk onderwerp voor alle inwoners. In de 
week van het geld is hier landelijk extra aan-
dacht voor. Ook in de gemeente Velsen wor-
den er deze week allerlei activiteiten geor-
ganiseerd rondom het thema geld. Zo stond 
het Sociaal Wijkteam woensdag op het Ca-
nopusplein met informatie over betaalba-
re en gezonde voeding. In buurtcentrum de 
Stek is dinsdag een cursus budgetkoken van 
start gegaan, daar leren ze dat gezonde voe-

ding niet duur hoeft te zijn. Lijkt deze cursus 
u ook interessant? Bij genoeg aanmeldingen
start er binnenkort een cursus budgetkoken
in buurtcentrum de Brulboei (aanmelden
kan via contact@swtvelsen.nl). 

Ondersteuning bij fi nanciële vragen
Heeft u moeite om al uw rekeningen op tijd 
te betalen of heeft u schulden? Maakt u de 
post niet meer open? Eén tot anderhalf mil-
joen huishoudens in Nederland heeft proble-
matische schulden. U hoeft zich er niet voor 
te schamen. U hoeft er ook niet alleen voor 
te staan, medewerkers van het Sociaal Wijk-
team kunnen u helpen. Wacht niet te lang. U 
kunt ook hulp inroepen als u nog geen schul-
den heeft, maar wel bang bent om deze in de 
toekomst te krijgen. Voor contact met het So-
ciaal Wijkteam Velsen belt u 088-8876970 of 
mailt u contact@swtvelsen.nl. (Foto Reinder 
W eidijk)

Leren omgaan met geld is leuk
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De gemeente Velsen geeft gezinnen met 
een laag inkomen gratis toegang tot één 
van de drie speeltuinen in Velsen. 

Heeft u een laag inkomen (tot 110% van het 
minimum) en een kind tot 10 jaar? Dan kunt 
u een aanvraag indienen voor een seizoens-
kaart voor één van de drie speeltuinen in Vel-
sen: Speeltuin Santpoort, Speeltuin Zeewijk
Natuurlijk of Speeltuin De Veilige Haven in
IJmuiden. Met de seizoenskaart heeft het
hele gezin toegang tot de speeltuin.

Ontvangt u een uitkering van de gemeente 
Velsen? Dan krijgt u het aanvraagformulier 
deze week thuisgestuurd. Heeft u geen aan-
vraagformulier gekregen, maar denkt u dat u 
wel in aanmerking komt? Download dan het 
aanvraagformulier op www.velsen.nl, zoek-
term ‘speeltuin’. 

Als u een aanvraag heeft ingediend en u vol-
doet aan de voorwaarden, ontvangt u snel 
daarna een brief met informatie. Met deze 
brief kunt u bij één van de drie speeltuinen 
uw gratis seizoenskaart ophalen.

Gratis naar de speeltuin

Een leukere manier om het Sluis Haven 
Informatiepunt (SHIP) in IJmuiden te be-
zoeken bestaat haast niet. Met ingang van 
1 april kunnen bezoekers er dagelijks met 
de rondvaartboot naar toe. 

De ‘Koningin Emma’ vaart vanaf 1 april vier 
maal per dag vanaf het Sluisplein in IJmui-
den, via de Noordpier, naar SHIP. Zo kun-
nen bezoekers het gebied rondom het slui-
zencomplex van nabij ervaren. SHIP is een 
expositie over de bouw van de grootste zee-
sluis ter wereld en de ontwikkelingen in het 
Noordzeekanaalgebied. Sinds de opening op 
31 maart 2017 brachten al 75.000 mensen 
een bezoek aan SHIP.

Adriaan Jumelet, directeur van de IJmui-
dense Rondvaart Maatschappij, is blij dat 
zijn maatschappij de lijndiensten gaat ver-
zorgen: “We zijn Rijkswaterstaat erkentelijk 
dat we een vergunning voor vijf jaar hebben 
gekregen. De steiger bij SHIP is met fi nan-
ciële steun van de Provincie Noord-Holland 
hiervoor zelfs speciaal aangepast. Tijdens 
de boottocht ervaren belangstellenden van 
dichtbij de aanleg van de nieuwe grootste 
zeesluis ter wereld en hebben ze zicht op de 

Spuisluis en het Gemaal, de grootste van Eu-
ropa.”

Marije Moerman, locatiemanager van SHIP, 
vult aan: “We zijn enorm blij dat SHIP nu 
ook vanuit het zuiden van het Noordzeeka-
naal gemakkelijk bereikbaar is. Ongetwijfeld 
trekken we hierdoor extra bezoekers. Om een 
dagje IJmuiden voor toeristen nog leuker te 
maken werken we bovendien aan arrange-
menten met onder andere het Zee- en Haven-
museum en Forteiland.”

Tijden en kosten
De vertrektijden vanaf het Sluisplein naar 
SHIP zijn dagelijks om 09.45 uur, 13.05 uur, 
15.25 uur en 17.25 uur. De terugvaarten van 
SHIP naar het Sluisplein zijn om 13.20 uur, 
15.40 uur en 17.40 uur. Een retourtje kost € 
6,50. De overtocht duurt circa 12 minuten. 
De toegang tot SHIP is gratis, de rondleiding 
door een gids kost € 5,00. SHIP heeft ook een 
restaurant en faciliteiten voor zakelijke bij-
eenkomsten.

Informatie over de rondvaart: ijmuidense-
rondvaart.nl. Informatie over SHIP: ship-in-
fo.nl.

dagelijks vanaf 1 april
Met de rondvaartboot naar 
SHIP op het sluizencomplex

Op vrijdag 22 maart was de feestelijke af-
sluiting van de Vlogwedstrijd ‘Het beste 
idee voor Velsen’. Sige Bart, raadslid en 
voorzitter van het John van Dijkfonds, 
was de enthousiaste gastheer van de bij-
eenkomst in het gemeentehuis. Tijdens de 
avond kon live op de ingezonden vlogs 
worden gestemd. 

Sam en Sanne wonnen de eerste prijs. Hun 
vlog ging over ‘meer hangplekken gecombi-
neerd met sportfaciliteiten (én verlichting 
én een prullenbak ¤)’. Ze kregen de prijs uit-
gereikt door Sebastian Dinjens, wethouder 
van veel verschillende dingen, maar zoals hij 

dat zelf zei “vooral van Jeugd”!

De Vlogwedstrijd is georganiseerd door het 
John van Dijk Fonds. Dit fonds is door de 
gemeenteraad van Velsen ingesteld ter her-
innering aan John van Dijk. Hij overleed in 
2001 op jonge leeftijd. John van Dijk was 
raadslid en kwam op voor ideeën van jonge-
ren. Het John van Dijk Fonds organiseert po-
litieke activiteiten en projecten voor jonge 
inwoners van Velsen.

Meer weten?
Kijk op facebook: jvdfvelsen

Eerste prijs Vlogwedstrijd

Herken de Japanse duizend-
knoop en geef hem aan!
De Japanse duizendknoop is een uitheem-
se plant die in Nederland geen natuurlij-
ke ‘vijanden’ kent en daardoor hard kan 
groeien (wel 10 centimeter per dag!) en 
zich snel verspreidt. Daarmee verdringt 
hij andere planten waardoor de biodiver-
siteit verslechtert. De plant is supersterk 
(bij vochtig weer, droogte, in de zon en 
in de schaduw) en weet zelfs in straatver-
hardingen zijn weg omhoog te vinden. De 
gemeente moet deze plant daarom be-
strijden.

U kunt de gemeente daarbij helpen door het 

te melden als u de plant ziet in de openbare 
ruimte. In de winter sterft de plant boven-
gronds af, maar in de lente steekt hij kleine 
rode blaadjes uit de grond. De stengels lijken 
op die van bamboe. In de zomer kleuren de 
bladeren donkergroen.

De gemeente heeft al veel locaties in beeld 
waar de duizendknoop groeit. Toch zijn we 
blij als u het meldt als u de duizendknoop 
gezien denkt te hebben. Dat kan via de app 
‘Slim Melden Velsen’ die te downloaden is in 
de AppStore en Google Play of natuurlijk per 
mail of telefoon.
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Van 1 april tot 1 oktober kan er weer geten-
nist worden op de twee gravelbanen van Ten-
nispark Velserbeek. Er zijn nog diverse tijd-
stippen beschikbaar. Heeft u interesse in het 
huren van een baan voor een heel seizoen (al 

vanaf € 103,50) of wilt u  af en toe een uurtje 
tennissen? Neem dan contact op met Sport-
loket Velsen 0255-567666 of mail naar sport-
loket@velsen.nl.

Tennisseizoen start 1 april

Het NS-station in Santpoort-Noord is de 
eerste Buitenpoort in Nederland. Buiten-
poorten zijn stations die direct aan natuur- 
en recreatiegebieden grenzen. Een aantal 
van zulke stations in Nederland wordt aan-
gepast. Er komen veranderingen in en op 
de stations en de verbinding tussen de sta-
tions en de natuurgebieden wordt verbe-
terd. Santpoort-Noord is het eerste stati-
on dat zich vanaf 5 april ‘Buitenpoort’ mag 
noemen!

De feestelijke opening staat gepland op vrijdag 
5 april vanaf 10.30 uur. Alle belangstellenden 
zijn welkom. Na de opening kun je deelnemen 
aan een wandeling met een van de boswach-
ters via de nieuwe wandelroute vanaf station 
Santpoort-Noord naar de toegang van het Na-
tionaal Park Zuid-Kennemerland. Denk aan 
geschikte schoenen en kleding voor de wan-
deling.

Op de website www.Buitenpoorten.nl is van-
af 5 april informatie te vinden over de achter-
gronden en activiteiten op Santpoort-Noord 
voor de inwoners uit de regio. Voor de kinde-
ren is er een kleurplaat waarmee ze leuke prij-
zen kunnen winnen. 

Campagne
Op 5 april start ook een campagne voor wan-
delaars, rustzoekers en natuurlie� ebbers. Op 
station Amsterdam Centraal worden reizigers 
verleid om de trein te nemen en de natuur in 
te gaan. In de IJ-passage is iedere maand een 
week lang aandacht voor natuur, zoals voor 
Tiny Forest Zuid-Kennemerland. Zo kunnen 
alle treinreizigers een glimp opvangen van de 
prachtige natuur van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 

Santpoort-Noord is vanaf Amsterdam maar 
een halfuurtje met de trein. En ook reizigers 
vanuit andere richtingen stimuleren we om 
de trein te nemen naar Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. In de trein kunnen reizigers 
op Luisterruit (NS podcast) luisteren naar een 
speciale afl evering over Buitenpoorten. 

Proefproject
De Buitenpoort op station Santpoort-Noord is 
een proefproject van een half jaar en loopt tot 
en met 27 oktober 2019. In deze periode on-
derzoeken we hoe we de reis van de stad naar 
het buitenleven aantrekkelijker kunnen ma-
ken. In het voor- en najaar zullen enquêteurs 
op station Santpoort-Noord enquêtes uitde-
len aan vertrekkende reizigers. Ook kunnen 
reizigers online hun mening en ideeën geven 
in de NS-app via En? Hoe is je reis?

Samenwerking
Buitenpoorten zijn een initiatief van provin-
cie Noord-Holland, NS, Metropoolregio Am-
sterdam, gemeente Velsen, Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland en Natuurmonumenten. 
Daarnaast wordt samengewerkt met ProRail, 
Spoorbouwmeester, lokale ondernemers, or-
ganisaties en bewoners.

Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail aan 
OVknooppunten@noord-holland.nl.

Stap in het 
buitenleven
volg het spoor van de stad  
naar het landschap

Amsterdam Centraal
Santpoort-Noord
29 min

Santpoort Noord

Eerste Buitenpoort in Nederland
Station Santpoort-Noord

 Vanaf 8 april gaat de fi rma Van Doorn 
Geldermalsen het fi etspad langs de Noor-
dersluisweg vernieuwen. Het gaat om het 
deel tussen de Pontweg en de Staalha-
venweg. Dit fi etspad wordt veel gebruikt 
door werknemers van Tata Steel van en 
naar de pont. Fietsers worden omgeleid 

via de Grote Hout- of Koningsstraat en de 
Wenckebachstraat. De werkzaamheden 
duren tot en met 26 april.

Het huidige fi etspad verkeert in slechte staat. 
Een groot deel van de opsluitbanden is weg-
gedrukt, waardoor de voegwijdte tussen de 

tegels groot is. Ook de fundering is niet goed 
meer, waardoor tegels los liggen. De bestaan-
de tegels zijn te dun voor een belasting met 
strooiwagens en maaimaterieel. Het fi etspad 
is in de huidige staat niet veilig genoeg en er 
zijn veel klachten uit de omgeving. 

Van Doorn Geldermalsen zal het huidige 
fi etspad opbreken en een nieuw fi etspad aan-
brengen. Er komt nieuwe fundering, en de 
nieuwe tegels hebben een dikte van 8 cm. De 
nieuwe constructie zal het openstaan van de 
voegen en het los komen van de bestrating te-
gengaan.

Noordersluisweg, tussen de Pontweg en de Staalhavenweg
Vernieuwing fi etspad 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt 
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer. 

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag? 
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend 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, omgevingsver-
gunningen 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 bel-

len 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 web-
site www.o  ̈  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel 
langs elektronische weg (elektronisch for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van Burgemeester en wet-

houders van Velsen heeft omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden 
Havenkade 1, wijzigen wonen/kantoor naar 
volledig wonen (18/03/2019) 4503-2019
Lierstraat 93, vergroten zolderverdieping 
(19/03/2019) 17021-2018 
Kennemermeer ong., tijdelijk plaatsen (tot 
en met augustus 2023) 2 tiny houses als kan-
toorfunctie
(22/03/2019) 17356-2018
Meidoornstraat 13, vergroten dakkapel 
(22/03/2019) 3694-2019
Reaumurstraat 3, splitsing appartement naar 
2 appartementen (22/03/2019) 20506-2018  
 
Velsen-Zuid
Droompark Buitenhuizerweg, graven op-
pervlaktewater en kabels en leidingen 
(19/03/2019)
3357-2019

Driehuis 
Nicolaas Beetslaan 10, vervangen kozijnen 
(19/03/2019) 6263-2019
Bosboom-Toussaintlaan 16, plaatsen dak-
kapel en een erker (beide voorzijde) 
(19/03/2019) 5290-2019

Velserbroek
Hélène Mercierstraat 18, oprichten schuur 
(18/03/2019) 3726-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

Velserbroek
Verkoop etenswaren en snacks, op dinsdag 
tot en met zondag van 12:00 tot 20:00 uur, lo-
catie: de Zadelmakerstraat
(19/03/2019) 1582-2019

Verleende aanvraag onthe�  ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktijden 
APV artikel 4:4
IJmuiden
Lange Nieuwstraat ong., nieuwbouwproject 
“de Duinen”, het vlinderen van de vloeren in 
de nacht van 2 op 3 april 2019 (26/03/2019) 
11069-2019      

Verleende evenementvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluit genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit 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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inloggen 
via DigiD). In spoedeisende gevallen kan 
een voorlopige voorziening worden ge-
vraagd bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

Driehuis  
Strawberries Easter Tournament van 19 t/m 
22 april 2019, locatie: sportcomplex KHC 
Strawberries en Landje van
Manus (18/03/2019) 19926-2018

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 16 maart tot en met 22 maart 
2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Mercuriusstraat 29 en 31, plaatsen dakop-
bouw (18/03/2019) 11701-2019 
Grahamstraat 215, plaatsen dak-
opbouw (21/03/2019) 12335-2019
Grahamstraat 217, plaatsen dak-
opbouw (19/03/2019) 11754-2019
Kastanjestraat 20, plaatsen dak-
opbouw (21/03/2019) 12324-2019
IJmuiderstraatweg 155, plaatsen dakopbouw 
(21/03/2019) 12339-2019   

Velsen-Zuid 
J. Kostelijklaan 30, kappen boom 
(17/03/2019) 11463-2019 
Buitenhuizerweg 10, plaatsen zonnepanelen 
(19/03/2019) 11908-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, af-
wijken bestemmingsplan, verrui-
men openingstijd tot 01:30 uur i.v.m. 
evenement “Midzomernachtwandeling” op 
22 juni 2019 (19/03/2019) 11893-2019

Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijks 
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. eve-
nement
“ Midzomernachtwandeling” op 22 juni 2019 
(20/03/2019) 12056-2019

Driehuis
Hofdijklaan 52, plaatsen dakkapel 
(20/03/2019) 12101-2019

Velserbroek
Hofgeester Eijnde 20, afwijken be-

stemmingsplan i.v.m. evenement “So-
li’s night of music” op 25 mei 2019       
(22/03/2019) 12541-2019     

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
 IJmuiden 
Velserduinweg 248 en 248A, legaliseren 
van het dichtbouwen van de binnentuinen 
(afwijking van vergunning 32391-2017) 
(22/03/2019) 3896-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89, tijdelijk 
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. eve-
nement “Pinksterjaarmarkt“ op 10 juni 2019 
(18/03/2019) 3298-2019 

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden 
Wijk aan Zeeërweg 74, veranderen van een 
winkel naar woning (18/03/2019) 5056-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunnin-
gen APV artikel 2:7

IJmuiden 
fi lmopname ‘Gilze Rijen’ Begraafplaats 
Duinhof, 7 april 2019 van 12.00 uur tot 00.00 
uur (21/03/2019) 12369-2019

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Santpoort-Zuid
Verkoop van vis van dinsdag tot en met zater-

dag, locatie: hoek Bloemendaalsestraatweg 
en de Van Dalenlaan (20/03/2019) 12228-
2019
Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 16 maart tot en met 22 maart 2019 
de volgende aanvragen voor een evene-
mentenvergunning heeft ontvangen op 
grond van de Algemene plaatselijke ver-
ordening artikel 2:10. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Havenfestival IJmuiden, 28 juni 2019 van 
19:00 uur tot 23:00 uur, 29 juni 2019 van 
12:00 uur tot 00:00 uur en 30 juni 2019
van 12:00 uur tot 17:00 uur, locatie: Trawler-
kade (20/03/2019) 12097-2019
 
Velsen-Zuid
Wereldmelkdag, 1 juni 2019 van 12:00 uur tot 
17:00 uur, locatie: Informatieboerderij Zorg-
vrij te Spaarnwoude
(21/03/2019) 12307-2019

Agrifood-dag, 6 oktober 2019 van 11:00 uur 
tot 16:00 uur, locatie: Informatieboerderij 
Zorgvrij te Spaarnwoude
(21/03/2019) 12308-2019

Velsen-Noord
Avondvierdaagse Velsen-Noord, 17 t/m 
20 juni 2019 van 17:30 uur tot 20:30 uur 
(21/03/2019) 12371-2019

Dorpsfeest Velsen-Noord, 14 juni 2019 van 
16:00 uur tot 00:00 uur, 15 juni 2019 van 
10:00 uur tot 00:00 uur en  
16 juni 2019 van 10:00 uur tot 23:00 uur, loca-
tie: Stratingplantsoen (21/03/2019) 12392-
2019

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia 

Santpoort-Noord, op 11 t/m 13 juni 2019 van 
18:30 uur tot 20:00 uur en 14 juni
2019 van 18:30 uur tot 20:30 uur (19/03/2019) 
12083-2019

Velserbroek 
Run2Day Velserbroekloop, 21 juni 2019 van 
18:30 tot 21:00 uur, locatie start/fi nish bij 
Sporthal Polderhuis (18/03/2019)
11761-2019

     
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voorne-
men hebben een omgevingsvergunning 
te verlenen voor de onderstaande aan-
vraag. De aanvraag, de ontwerpomge-
vingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 29 maart 
2019 gedurende zes weken ter inzage bij 
de afdeling Publiekszaken. Om de stuk-
ken in te zien kan contact worden opge-
nomen met de werkeenheid Vergunnin-
gen, telefoon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 
tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen, Publiekszaken, 
werkeenheid Vergunningen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het 
kenbaar maken van mondelinge ziens-
wijzen kunt u contact opnemen met de 
werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255.

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 16: het verbou-
wen en wijzigen van de kerk naar deels kerk 
en deels kantoor en aanleggen parkeerter-
rein (26/03/2019) 17484-2018.

Melden kappen
Aan de Heerenduinweg bij de tennisvereni- ging  in IJmuiden wordt een boom gekapt. Het gaat om een Acacia. De vitaliteit van deze boom is slecht.
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Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwer-
pomgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 

Publiekszaken. Om de stukken in te zien kan 
contact worden opgenomen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, 
kan een ieder naar keuze mondeling of schrif-
telijke zienswijzen inbrengen tegen de ont-
werpomgevingsvergunning. Zienswijzen 

moeten worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders van Velsen, Pu-
bliekszaken, werkeenheid Vergunningen, 
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres 
Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt u 
contact opnemen met de werkeenheid Ver-

gunningen, telefoon 140255.

Velsen-Noord
 Grote Hout- of Koningsweg 16: het verbou-
wen en wijzigen van de kerk naar deels kerk 
en deels kantoor en aanleggen parkeerterrein 
(26/03/2019) 17484-2018.

 Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen hebben besloten: 

de Concordiastraat te Velsen-Noord als voor-
rangsweg aan te duiden door middel van het 
plaatsen van borden B1 en B6 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 en haaientanden zoals 

bedoeld in artikel 80 van het Reglement ver-
keersregels en verkeerstekens 1990.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 burgemeester en 
wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden inge-
zien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 
1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt for-
mele publicatie van verkeersbesluiten plaats 
in de digitale Staatscourant.

11 28 maart 2019




