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Aangescherpte maatregelen tegen
verspreiding coronavirus
In de Veiligheidsregio Kennemerland, waar
gemeente Velsen deel van uitmaakt, is
sinds 27 maart een nieuwe noodverordening van kracht. Nieuw zijn onder andere
de sancties op groepsvorming, het verbod
op evenementen en het verbod op strandhuisjes.

Beste Velsenaren,

De nieuwe werkelijkheid in coronatijd. Wennen doet het niet,
maar het lukt ons steeds beter om ons aan te passen aan wat deze
ongekende crisis van ons vraagt. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat we dit aanpassen langere tijd moeten volhouden. Het
kabinet verlengde de maatregelen tot en met 28 april en waarschijnlijk gaat het nog langer duren. Ook in Velsen zullen we
ons blijven inspannen om de verstandige dingen te doen, zodat we
het virus tegengaan. Hierin mogen we niet verslappen.
Er komt veel op jullie schouders terecht. Door maatregelen die
ingrijpen op jouw leven en dat van je naasten. Maatregelen die
direct betekenis kunnen hebben voor je portemonnee en je thuissituatie. De crisis levert bij de een angstige gevoelens op, bij
een ander misschien ook frustratie. Voor elk van jullie wil ik
er in deze crisis zijn. Met mijn mede bestuurders, de gemeenteraad en de hele gemeentelijke organisatie, doen we voor jullie wat we kunnen. We werken keihard en proberen daarbij zo goed
mogelijk met de inwoners en organisaties te communiceren. Centraal hierin: onze webpagina velsen.nl/coronavirus. Daar vind je
altijd de meest actuele informatie. En wat de gemeente voor jou
kan betekenen.

Samenscholingsverbod
Groepen van 3 of meer personen die geen anderhalve meter afstand houden kunnen een
boete krijgen, oplopend tot 400 euro. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen,
en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
Verbod op evenementen
De maatregel omtrent bijeenkomsten is verder aangescherpt. Alle bijeenkomsten zijn
tot 1 juni verboden. Het gaat o.a. om festivals,
theaters en bioscopen. De maatregel geldt nu
ook voor bijeenkomsten van minder dan 100
personen. Uitzonderingen hierop zijn begrafenissen en kerkelijke bruiloften. Deze mogen doorgaan mits er geen 30 personen of
meer zijn en er onderling anderhalve meter
afstand kan worden gehouden. Koningsdag
en festivals zoals Bevrijdingspop in Haarlem
zijn afgelast.
Openbaar leven
Het openbaar vervoer blijft rijden en winkels
kunnen openblijven, mits er maatregelen zijn
getroffen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. Kappers, schoonheidsspecialisten en
andere zogenaamde contactberoepen mogen

hun vak tot en met 28 april niet uitoefenen.
Strandhuisjes en recreatiegebieden
Voor strandhuisjes geldt dat zij niet opgebouwd mogen worden. Strandhuisjes die al
zijn neergezet, mogen blijven staan, maar
men mag er niet in verblijven. Sanitaire voorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, jachthavens, kampeerterreinen en
parken, natuurgebieden en stranden worden
gesloten. Dit om te voorkomen dat mensen
langdurig daar gaan recreëren.
Schiphol
De noodverordening geldt ook voor Schiphol.
Daar zijn de afgelopen dagen maatregelen genomen om te zorgen dat reizigers, medewerkers en bezoekers kunnen voldoen aan de anderhalve meter afstand.
Thuis blijven
Verder geldt nog steeds: blijf zoveel mogelijk
thuis. Ga alleen naar buiten als dat echt moet,
bijvoorbeeld voor boodschappen of om naar
je werk te gaan als je niet thuis kunt werken.
Blijf thuis als je ziek bent of klachten hebt
zoals hoesten, niezen en verkoudheid. Heeft
een gezinslid koorts, dan moet het hele gezin
thuisblijven.
Alle maatregelen gelden tot de minister
vraagt om de noodverordening in te trekken.
Het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.
Meer informatie over de noodverordening
vindt u op www.vrk.nl

Zelf speel ik ook op verschillende manieren een actieve rol in
de communicatie. Afgelopen dinsdagmiddag kwam daar een manier
bij en dat beviel mij en de deelnemende Velsenaren goed. Via een
Facebook Live Sessie ging ik het gesprek aan met enkele honderden inwoners. Iedereen kon in dit ‘online corona spreekuur’ een
vraag stellen, zorgen delen en ideeën aandragen. Ik mocht daar
als burgemeester antwoorden op geven. Natuurlijk waren er veel
meer vragen dan ik in dit uur kon behappen, maar wat was het
leuk om jullie te spreken. De sessie maakte mij nogmaals duidelijk wat een positiviteit er in ons allemaal zit. In de zware
omstandigheden waarin we zitten, werd ik daar blij van en het
gaf mij opnieuw vertrouwen dat wij het samen gaan redden.
Was jij er niet bij? Je kunt deze sessie terugkijken op de Facebookpagina van gemeente Velsen. Nog beter: haak aanstaande dinsdag 7 april om 16.00 uur aan, dan gaan we samen opnieuw live
in gesprek. Jullie zien mij en ik zie jullie vragen, zorgen en
initiatieven voorbij komen.
Graag tot dinsdag. Tot die tijd: pas goed op je zelf en op elkaar!
Jouw burgemeester, Frank Dales

Meldingen van samenscholing
De gemeente krijgt meldingen binnen van samenscholing van groepen van 3 of meer personen, die geen 1,5 meter afstand houden.
Wij adviseren u om deze meldingen door te
geven aan de politie via het telefoonnummer
0900-8844. Vanuit de meldkamer kunnen
ze dan direct schakelen met een team handhaving of politie dat het dichtst bij de plaats
van melding in de buurt is. Zowel politie als

handhaving mogen onder de noodverordening overgaan tot het uitschrijven van bekeuringen.

Wat doet de gemeente Velsen voor
ondernemers?
Als gemeente kijken we volop naar hoe
wij ondernemers zo goed mogelijk kunnen
helpen in deze zware periode. Daarbij kijken we vooral naar maatregelen waarmee
wij direct invloed kunnen uitoefenen. Uitgangspunt daarbij is dat bedrijven niet in
financiële nood komen. Bij de uitwerking
van maatregelen kijken we ook goed naar
wat er landelijk gebeurt.

Naast de landelijke maatregelen voor ondernemers, zijn er inmiddels verschillende gemeentelijke maatregelen getroffen. Zo is voor
alle belastingplichtigen de betaaltermijn van
de gemeentelijke belastingen verlengd tot
1 juli 2020. Als een belastingplichtige gezien
zijn of haar huidige situatie al betalingsproblemen verwacht, kan een aanvraag worden
gedaan voor een betalingsregeling/uitstel
van betaling. Daarnaast kunnen ZZP-ers acute inkomensondersteuning aanvragen bij de

gemeente. Om verder te stimuleren dat onze
inwoners zoveel mogelijk bij lokale ondernemers hun geld besteden, is de campagne ‘Ik
koop lokaal’ gelanceerd met daaraan gekoppeld de website bezorgeninvelsen.nl.
Informatie over gemeentelijke maatregelen
wordt actief verspreid via de website van de
gemeente Velsen op www.velsen.nl/corona/
informatie-voor-ondernemers.
Als er zaken zijn waar u als ondernemer,
maatschappelijke instelling of vereniging in
Velsen tegenaan loopt door het Coronavirus
en de landelijke informatie is niet toereikend, dan kunt u het beste contact opnemen
met het ondernemersloket van de gemeente
Velsen via ondernemersloket@velsen.nl of
via het telefoonnummer 0255-567436. Dit
nummer is bereikbaar op werkdagen van
09.00 uur tot 17.00 uur.
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Nieuwe maatregelen na de perscon- PWN watertappunten blijven voorferentie van minister-president
lopig afgesloten
Dinsdagavond 31 maart maakte ministerpresident Mark Rutte bekend dat de maatregelen die tot 6 april gelden met drie weken
worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
Dit betekent het volgende:
• Alle locaties die tot 6 april dicht moesten
blijven, moeten nu tot en met 28 april
dicht blijven.
• De scholen blijven tot en met de meivakantie gesloten.
• Vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen blijven verboden tot
1 juni.
• Het kabinet neemt 1 week voor 28 april
een besluit over de maatregelen die na 28

april gelden.
• Na 28 april zullen we niet direct teruggaan naar de normale situatie.
• Het advies is daarom geen vakantieplannen te maken voor de meivakantie, ook al
is dit na 28 april.
Het verlengen van de maatregelen vraagt van
iedereen veel geduld en doorzettingsvermogen.
We moeten dit samen volhouden. Want alleen
samen krijgen we corona onder controle.
Kijk voor meer informatie op de website van
de Rijksoverheid(rijksoverheid.nl/coronavirus).

De PWN watertappunten zijn in de wintermaanden afgesloten. U bent gewend dat, met
de komst van beter weer, zo half april de watertap weer open gaat.
In deze tijd van het coronavirus en de daarbij
gestelde hygiëneregels heeft PWN besloten
om het openen van de watertap voorlopig uit
te stellen. Direct handcontact met de knop

voor water op de watertap is immers onvermijdelijk.
Het is op dit moment voor niemand duidelijk
wanneer deze crisis achter de rug is en we
kunnen daarom ook nog niet zeggen wanneer
de watertap weer in bedrijf wordt gesteld.
Dank voor uw begrip.

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)
en maandag 13 april (Tweede Paasdag).

Banden gedumpt in Burgemeester
Rijkenspark
Op de parkeerplaats van het Burgemeester
Rijkenspark in Santpoort-Zuid zijn afgelopen weekend banden gedumpt. Heeft u iets
gezien of gehoord? Neem dan a.u.b. contact
met ons op via:

Mocht u iets verdachts zien, breng ons daar
dan a.u.b. van op de hoogte via een van de bovenstaande contactgegevens.

Telefoonnummer: 14 0255 (zonder kengetal
ervoor) of 0255 567200.
WhatsApp: 06 408 978 75. (Bellen en sms’en
naar dit nummer is niet mogelijk).
E-mail: info@velsen.nl
Website: www.velsen.slimmelden.nl
Medewerkers van Openbare Werken hebben
de banden afgevoerd. Het dumpen van afval
is helaas eerder regel dan uitzondering. Elke
drie weken voeren medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid 6 kuub (1 kuub=1000!
Liter) gedumpt afval af. Dat varieert van tuinafval en hout tot flatscreens, computers en
witgoed.

Bezorgeninvelsen.nl: steuntje in de
rug voor ondernemers
De horeca en middenstand zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale
ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne ‘Ik koop
lokaal’ ontwikkeld. Op de website bezorgeninvelsen.nl staan alle ondernemers vermeld die (tijdelijk) thuisbezorgen of waar
je kunt afhalen.

Houd bij afhalen rekening met de richtlijnen van het RIVM: vermijd drukte, zorg dat
je niet met andere mensen dicht op elkaar
staat, neem je consumptie mee naar huis
(niet ter plaatse opeten).
Bij bezorgen wordt de bestelling in de meeste
gevallen voor de deur neergezet. Betaal met
pin of een tikkie.

Er is ook een categorie met restaurants die
waardebonnen verkopen zodat je er later
kunt eten.
Vanwege het coronavirus zijn veel mensen
aan huis gebonden en zijn restaurants en cafés gesloten. Heb je iets nodig uit de winkel of
zin in lekker eten? De Velsense restaurants,
cateraars, traiteurs, cafetaria’s en winkeliers
komen naar je toe! Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven
weggooien en om de inkomstenverliezen van
ondernemers te verkleinen.
Op bezorgeninvelsen.nl staat welke ondernemer aanbiedt om boodschappen, eten of
drinken bij je thuis te bezorgen. Via de website kun je direct bestellen.

Het is mogelijk dat we uw bak rond de onderstaande feestdagen op een andere dag legen.
Kijk op tijd in de afvalkalender in de HVC afval-app of op www.hvcgroep.nl wanneer uw
bak wordt geleegd.

VVV Agentschap sluit
Het VVV Agentschap in The Read Shop in
IJmuiden sluit per 1 april omdat door de toenemende drukte in de winkel het voor de eigenaar niet langer mogelijk is voldoende aandacht te besteden aan bezoekers van de VVV.
Bezoekers aan Velsen en inwoners konden
daar terecht voor o.a. VVV bonnen en toeristische informatie. U kunt in de winkel, ook

Check HVC app rond feestdagen

na de sluiting van het agentschap, nog steeds
wel terecht voor de VVV bonnen.
We starten naar verwachting nog voor de
zomer met meerdere toeristische informatiepunten in de gemeente. Tot die tijd kunt
u voor toeristische informatie terecht op de
website www.ijmuidenaanzee.nl en voor uw
vragen bij rauwaanzee@velsen.nl.

Het betreft de volgende feestdagen:
Maandag 13 april (2e paasdag)
Maandag 27 april (Koningsdag)
Dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
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Nieuws van de raad
DE SESSIES
Herinrichting sportpark Schoonenberg-Waterloo
In 2017 heeft de gemeenteraad 1,3 miljoen gereserveerd voor een impuls van de
buitensport. Eind 2018 hebben de burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om de herinrichting van sportpark
Schoonenberg-Waterloo uit te werken.
Er is nu een visie en een plan van aanpak
voor het sportpark.

In deze sessie zal een voorlopig ontwerp
gepresenteerd worden voor de herinrichting van het sportpark. Raadsleden worden over de plannen geïnformeerd en kunnen input meegeven voor het definitieve
ontwerp, die later aan de raad zal worden
voorgelegd.
Voortgang Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
De gemeenteraad heeft eerder gesproken

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
over het integraal onderwijs huisvestingsplan. Toen heeft de gemeenteraad aangegeven meer te willen weten over de verschillende scenario’s en de financiële consequenties daarvan.
In deze sessie worden de financiële kaders besproken. In mei zal het definitieve
huisvestingsplan worden voorgelegd aan
de gemeenteraad, zodat de financiële gevolgen kunnen worden meegenomen in de
perspectiefnota 2021.

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

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 21 maart tot en met 27
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
Industriestraat tussen 37 en 39, bouwen bedrijfsgebouw (23/03/2020) 32365-2020
Trompstraat 223, plaatsen dakkapel (voorzijde) (24/03/2020) 32699-2020
K. Zegelstraat 24, verbouwen kantoor naar
woning (24/03/2020) 32823-2020
Kanaalstraat 212, plaatsen van een erker met
entreeportaal (24/03/2020) 32902-2020

Wijk aan Zeeërweg 194, verbouwen van
een garage naar een woning (25/03/2020)
33055-2020
Iepenstraat
6,
plaatsen
dakopbouw
(26/03/2020) 33358-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, legaliseren hotelkamers
(Rijksmonument) (25/03/2020) 332552020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 53, doorbreken
dragende binnenwand (25/03/2020) 332192020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis
(23/03/2020) 32519-2020

Van Lenneplaan 62, plaatsen dakkapel (voorzijde) (25/03/2020) 33062-2020
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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Dudokplein 1, restaureren natuursteen
plinten gemeentehuis (rijksmonument)
(25/03/2020) 12891-2020

Santpoort-Noord
Sportlaan 3, gebruik sportveld en kantine
voor tijdelijke camping (voor Dutch Grand
Prix) (25/03/2020) 107750-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 2
maart tot en met 8 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.
Santpoort-Noord
Dorpsfeest Santpoort, van 1 tot en met 8 augustus 2020, locatie: Hoofdstraat en omgeving (23/03/2020) 32533-2020

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.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerstrand 172, plaatsen ijshuisje met
binnenopslag bij strandpaviljoen ZanDiego
(25/03/2020) 15078-2020
Kromhoutstraat 18, bouwen bedrijfshal
(26/03/2020) 16105-2020
Oosterduinplein 22 t/m 33b, plaatsen balkons, aanpassen kozijnen (26/03/2020)
13405-2020
Zeeweg 113 - 117 en Willemsbeekweg 108,
bouwen 2 woningen met 2 bergingen en 20
hotelkamers (27/03/2020) 21917-2019

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, wijzigen entreekozijn (26/03/2020) 29674-2020
Santpoort-Noord
Rijksweg 448, verwijderen draagmuur tussen keuken en woonkamer (24/03/2020)
15641-2020
Kieftendellaan 63, wijzigen voor- en zijgevel
(25/03/2020) 24819-2020
Broekbergenlaan 13, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (25/03/2020) 21847-2020
Hoofdstraat 95, optrekken 1e en 2e verdieping op aanbouw (achterzijde) (25/03/2020)
15625-2020
Velserbroek
J. Paxtonstraat 40, vergroten zolderverdieping (26/03/2020) 13224-2020
Verleende
standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders

van Velsen hebben een standplaatsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Oliebollenkraam, alle dagen van 10 oktober
2020 t/m 31 december 2020, locatie: Lange Nieuwstraat 775 te IJmuiden (t.o. Firma
Stals) (25/03/2020) 3262-2020
Santpoort-Noord
Oliebollenkraam, alle dagen van 10 oktober
2020 t/m 31 december 2020, locatie: Hagelingerweg 55 te Santpoort-Noord (25/03/2020)
3987-2020
Velserbroek
Oliebollenkraam, alle dagen van 14 oktober 2020 t/m 31 december 2020, locatie:
Vestingplein te Velserbroek (25/03/2020)
115025-2019
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Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel
• Velserduinweg 298, 1971 ZJ IJMUIDEN
• Gildenlaan 363 A, 1951 KV
VELSEN-NOORD

• J. Paxtonstraat 87, 1992 BP
SVELSERBROEK
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is

bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch 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 verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te
IJmuiden.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van bord
E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord

OB504 en onderbord met de tekst ‘parkeren/
opladen verboden van di 21 h t/m wo 16 h’. De
2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 1
locatie:
•

De Marconistraat te IJmuiden, ter hoogte van de kruising met de Vleetstraat;

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 ingezien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant.

Rooien bomen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
Lage bos nr 21, IJmuiden
1 populier, dood

Inschrijving geopend voor standplaatslocatie
‘Burgemeester Weerstplantsoen’ in Santpoort-Noord
De standplaats op de locatie Burgemeester
Weerplantsoen / Hagelingerweg in Santpoort-Noord wordt opnieuw vrijgegeven.
Geïnteresseerden in de standplaats kunnen
zich bij de gemeente voor deze verkoopplek
aanmelden. Op de standplaats is mededing
van toepassing. De standplaatslocatie wordt
vergeven op basis van loting. De inschrijving
start op dinsdag 31 maart en sluit op vrijdag
10 april 2020 om 18:00 uur.
Standplaatslocatie
De standplaats bevindt zich in het centrum
en winkelgebied van Santpoort-Noord en
is gelegen tegenover de supermarkt. U kunt
zich op de standplaatslocatie inschrijven
voor de volgende verkoopdagen: maandag,
dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.

Op overige dagen is de locatie al in gebruik.
De standplaats wordt vergeven voor een periode van 5 jaar, met eenmalige optie tot verlenging met nogmaals 5 jaar.
Deelname
Als u kans wil maken op de vergunning kunt
u zich inschrijven voor deelname aan de loting. U maakt hiermee alleen uw interesse
kenbaar. U dient bij deelname aan te geven
met welke branche en op welke dagen/dagdelen u de standplaats wil innemen en voorziet
uw inschrijving van contactgegevens (naam,
bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres).
Selectie
De selectie gebeurt door middel van loting.

De loting vindt plaats op maandag 13 april om
09.00 uur door een medewerker van vergunningen, onder toeziend oog van concern control. Zodra de lotingsuitslag bekend is zullen
deelnemers hierover geïnformeerd worden.
Deelnemers komen in aanmerking voor de
standplaats op volgorde van loting. Indien u
bent ingeloot dient u binnen vijf werkdagen
een volledige vergunningsaanvraag bij de gemeente in te dienen.
Toekenning
De standplaatsaanvraag wordt getoetst aan
de weigeringsgronden van APV Velsen. Indien dit leidt tot vergunningverlening, wordt
de standplaats toegekend voor de aangevraagde dagen/dagdelen. Indien na toekenning nog verkoopdagen zijn in te vullen,

wordt contact opgenomen met de volgende
kandidaat. Hier kan enige tijd tussen zitten.
Dit proces wordt herhaald tot er geen geïnteresseerden meer op de standplaats kunnen
worden ingepast.
U kunt uw interesse kenbaar maken door
middel van een e-mail aan spronin@velsen onder vermelding van ‘deelname loting
standplaats Santpoort-Noord’. Mocht u naar
aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Stephan Pronin van de werkeenheid vergunning via bovenstaande email of telefonisch
per 0255-5374425.

