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Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 

Ook in Velsen wordt de gemeenschap ge-
raakt door het coronavirus.. Het virus ver-
oorzaakt verdriet, zorgen en onzekerheid. 
Veel mensen voelen zich eenzaam in tij-
den van isolatie. Iedereen doet zijn best het 
leed zo veel mogelijk te beperken. Wij leven 
enorm mee met iedereen en zijn trots op het 
aanpassingsvermogen en de creativiteit van 
Velsenaren. Inwoners, ondernemers en ver-
enigingen zetten zich ontzettend in om er 
het beste van te maken, maar het leven van 
alle Velsenaren wordt hard geraakt en ook 
de economie krijgt fl inke klappen.

Terwijl het maatschappelijk leven grotendeels 
stil ligt, moet de gemeenteraad in beweging 
blijven. Juist in deze tijd moeten belangrijke 
beslissingen genomen worden: tijdens de cri-
sis, maar ook met het oog op de tijd ná het virus. 

Gelukkig is dat mogelijk. Door digitaal te ver-
gaderen kan de gemeenteraad zijn rol blijven 
vervullen terwijl raadsleden elkaar en anderen 

niet kunnen besmetten. Een noodwet die op 
9 april jl.  is aangenomen maakt het tijdelijk mo-
gelijk om in digitale vergaderingen rechtsgeldi-
ge besluiten te nemen. Wel zal er minder verga-
derd worden en zullen sommige onderwerpen 
op een later moment behandeld worden.

U kunt de vergaderingen live volgen zoals u ge-
wend bent. Inspreken in de raad is ook digitaal 
mogelijk. Alle raadsleden blijven altijd (digi-
taal) benaderbaar voor uw vragen en ideeën. Op 
www.velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeen-
teraad kunt u de vergaderagenda vinden en de 
raadsvergaderingen live volgen. Ook vindt u 
hier hoe u met de gemeenteraad en raadsleden 
contact kunt opnemen. 

Wij wensen u de komende tijd veel sterkte toe 
en blijven u op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen in de gemeenteraad. Samen ko-
men we uit deze crisis.

De gemeenteraad van Velsen

Besluitvorming raad tijdens 
coronacrisis

Zonnepanelenactie loopt nog 
steeds, meld u aan!

Het gemeentehuis is gesloten op maandag 
27 april (Koningsdag).

Beste Velsenaren,
Vi j f  w ek en g eled en nam  d e o v erh ei d  d e eerste m aatreg elen o m  h et 
c o ro nav i ru s teg en te aan.  O v er d e h ele li ni e g aan w e h i er u i t-
stek end  m ee o m .  I n Velsen w eten w e o ns aan te p assen aan d e ‘ an-
d erh alv e- m eter- sam enlev i ng ’ .

Het virus maakt ook hier slachtoffers. Vele mensen zijn besmet, 
er zijn mensen die ernstig ziek zijn. E n helaas zijn ook in onze 
gemeente mensen overleden vanwege corona. Dit raakt mij. Mijn 
medeleven gaat uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en 
naar iedereen die ziek is. 

Het is en blijft nodig dat we ons houden aan de maatregelen. Ook 
nu we voorzichtig cijfers van het R IVM zien die hoopvol zijn, 
moeten we beseffen:  we zijn er nog lang niet. De experts drukken 
ons op het hart dat als we nu de maatregelen loslaten, er een 
nieuwe piek ontstaat in het aantal besmettingen en het aantal 
ziekenhuis- en IC-opnamen. We moeten volhouden.

Inmiddels weten we hoe we ons moeten gedragen. Zo veel mogelijk 
binnen blijven en niet in groepen samenkomen hoort daar bij. 
J uist op dat laatste punt is het wel eens lastig. Tot voor kort 
hebben de politie en onze handhavers vooral gewaarschuwd en het 
gesprek gevoerd met overtreders. Over het gevaar van groepsvor-
ming. Dat je als overtreder niet alleen je zelf kunt besmetten, 
maar ook  je vrienden, je collega’s, je familie. E n dat wil nie-
mand.
Ook over winkels komen klachten binnen. Dan gaat het vooral over 
supermarkten en drogisterijen waar het te druk is en de ander-
halve meter afstand tussen mensen niet gerealiseerd wordt. Het 
is aan de ondernemer om een stringent deurbeleid te voeren en 
de nodige maatregelen te treffen zodat de gedragsregels nageleefd 
worden. 

Van w aarsc h u w en naar b eb o eten
De fase van waarschuwen is voorbij. Dat geldt voor groepsvor-
ming, dat geldt voor winkeliers die er niet voor zorgen dat de 
mensen in hun winkel op veilige afstand van elkaar zijn. Con-
stateren politie of handhavers een overtreding, dan volgt een 
boete. Voor groepsvorming bedraagt de boete €  9 5  voor minderja-
rigen en €  3 9 0  voor meerderjarigen. Voor ondernemers die geen of 
onvoldoende maatregelen treffen in hun winkel, kan de boete op-
lopen tot €  4 .3 5 0 .

Ik heb er vertrouwen in dat bekeuren niet op grote schaal nodig 
zal zijn. Want het gezonde verstand is groot in Velsen. E n naast 
het gezonde verstand ook de verbondenheid en saamhorigheid. Dit 
versterkt mijn overtuiging dat we samen het coronavirus de kop 
in zullen drukken.

Blijf gezond. L et op je zelf en op elkaar!

J ouw burgemeester Frank Dales

Door de maatregelen rondom het coro-
navirus is de zonnepanelenactie in ge-
meente Velsen verlengd tot 30 juni. Met 
de zonnepanelenactie is een collectieve 
inkoop van zonnepanelen mogelijk. De 
huisbezoeken van de actie worden op 
een andere manier aangeboden.

Wat is de zonnepanelenactie?
Een collectief van vakkundige regionale in-
stallateurs biedt huiseigenaren de mogelijk-
heid om zonnepanelen te laten installeren 
tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is 
de besparing op de energiekosten door zon-
nepanelen aanzienlijk hoger dan de rente op 
een spaarrekening.

Aanmelden
U kunt zich voor de actie aanmelden tot 
30 juni. Kijk voor meer informatie en aan-

melden op  www.duurzaambouwloket.nl/ac-
tievelsen. 

Huisbezoeken 
Vooralsnog kunnen de huisbezoeken niet 
doorgaan. Huisbezoeken die al gepland wa-
ren, worden door de adviseur zelfstandig uit-
gevoerd en het overleg met de bewoner is te-
lefonisch. U kunt u wel aanmelden en u krijgt 
alvast een indicatieve o� erte op basis van 
een luchtfoto.

Vragen?
Heeft u vragen over de zonnepanelenactie? 
Stuur dan een mailtje naar  wonen@velsen.
nl. Heeft u vragen over zonne-energie of an-
dere duurzame maatregelen? Neem dan con-
tact op met Duurzaam Bouwloket via tele-
foonnummer 072-7433956.
Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!
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Rond de feestdagen gaat de afvalinzame-
ling van HVC anders. Mogelijk worden de 
bakken rond de feestdagen op een eerder 
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig 
in de afvalkalender in de HVC afval-app of 
op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt 
geleegd of de zakken worden opgehaald. 

Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op Koningsdag (27 april) en Bevrijdings-
dag (5 mei) komt HVC op een andere dag 
langs dan je gewend bent. Wil je weten op 
welke dag jouw bak geleegd wordt? Down-
load de HVC afval-app of kijk in de online 
afvalkalender op hvcgroep.nl en vul je post-

code en huisnummer in. In de app kan je 
er ook voor kiezen om een melding te ont-
vangen wanneer HVC langskomt en kan 
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen ge-
sloten. De dagen voor en na feestdagen zijn 
vaak drukker. Mocht een bezoek toch nood-
zakelijk zijn, houd dan rekening met langere 
wachttijden. Kijk voor het adres en de ope-
ningstijden van het dichtstbijzijnde afval-
brengstation in de HVC afval-app of op hvc-
groep.nl/afvalbrengstations.

Afvalinzameling tijdens de 
feestdagen

Beste Velsenaren,
Het coronavirus houdt ons allemaal fl ink bezig. We krijgen vooral 
te horen wat we voorlopig niet meer kunnen doen. Deze boodschap 
gaat over wat we wel kunnen doen! Over hoe je kunt bijdragen 
aan iets belangrijks, namelijk afval scheiden. Als ik zeg ‘af-
val scheiden is belangrijk omdat……..’, dan vult u de reden waar-
schijnlijk als vanzelf al in. En dat besef betekent dat we al 
goed op weg zijn om Velsen schoon te houden. Dank u wel daar-
voor.

Maar corona maakt het ons moeilijk. Nu het virus ons massaal 
thuis houdt, werken we in de tuin, ruimen we de boel op, eten we 
thuis. Dat geeft meer (rest)afval dan de manier waarop we vóór 
het coronatijdperk leefden. 

Zoals u heeft gemerkt zitten de rolcontainers en ondergrondse 
containers dan ook sneller vol. Dat vind iedereen vervelend, ook 
afvalinzamelaar HVC.  Daarom springen collega’s van andere afde-
lingen binnen HVC nu bij om er samen voor te zorgen dat de afva-
linzameling doorgaat. Ook worden, waar mogelijk, extra voertui-
gen ingezet. Mooi om te zien dat ze in oplossingen denken. Maar 
ze redden het niet alleen. 

We hebben talent om elkaar te helpen. Samen doen is een oeroude 
menselijke eigenschap. Ik vraag u daarom om extra stil te staan 
bij het juist verdelen van uw afval en zo rekening te houden met 
het werk van HVC-medewerkers. Het kost wellicht extra moeite, 
maar ik geloof dat het kan: met elkaar zorgen voor een schoon 
Velsen, ook in coronatijd. 

Tot slot spreek ik mijn 
waardering uit voor de inwo-
ners die de HVC-medewerkers 
een hart onder de riem ste-
ken. Door bijvoorbeeld een 
aardig briefje op de rolcon-
tainer te plakken. Vriende-
lijk blijven, terwijl je er 
hinder van ondervindt dat 
het gaat zoals het gaat. 
Chapeau!

Voor alle actuele informatie 
over HVC en corona verwijs 
ik u door naar www.hvcgroep.
nl.

Floor Bal, 
Wethouder afvalbeheer

KOOP LOKAAL
ZEKER NU

BEZORGENINVELSEN.NL
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De provincie Noord-Holland realiseert sa-
men met de gemeenten Velsen en Bever-
wijk twee nieuwe busbanen bij station Be-
verwijk en een voetfi etsonderdoorgang 
onder de Velsertraverse. Naar verwachting 
wordt het project in 2021 uitgevoerd.

De inspraakperiode voor het Voorlopig Ont-
werp (VO) van HOV station Beverwijk is van-
wege de coronamaatregelen verlengd tot en 
met 30 april 2020.
Om ervoor te zorgen dat u vragen kunt stel-
len tijdens de periode van inspraak, is er tot 
en met 30 april een wekelijks telefonisch 
spreekuur op de donderdagmiddag. Verschil-
lende projectexperts van de gemeenten, het 
ingenieursbureau en de provincie zitten klaar 
om uitleg te geven.

Voor vragen over de documenten (Voorlopig 
Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die 
ter inzage liggen of over het inspraakproces 
zelf, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur 
contact opnemen met Ramon Kuipers, omge-
vingsmanager van de provincie Noord-Hol-
land via telefoonnummer 023-514 5772.
 

Op de volgende dagen en tijden is het te-
lefonisch spreekuur geopend:
• Donderdag 16 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 23 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 30 april van 15.00 tot 17.00 uur

Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende do-
cumenten zijn gedurende de inspraakperiode 
tot en met 30 april digitaal te raadplegen via 
www.velsen.nl onder actueel en via  www.be-
verwijk.nl onder actueel/projecten.

Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk worden inge-
diend bij de gemeenten en kunnen worden 
gestuurd naar:
•  Gemeente Velsen: het College van bur-

gemeester en wethouders gemeente 
Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
of per mail via info@velsen.nl o.v.v. in-
spraak HOV station Beverwijk.

•  Gemeente Beverwijk: het College van 
burgemeester en wethouders gemeente 
Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Bever-
wijk of per mail via info@beverwijk.nl 
o.v.v. inspraak HOV station Beverwijk.

Telefonisch spreekuur HOV station 
Beverwijk 

Gemeente Velsen beheert en onderhoudt 
150 speelplekken. In 2020 gaan wij op de vol-
gende locaties acht speelplekken renoveren: 
Wijkpark, A. Molletstraat, Roosje Vosstraat 
en Broerskamp in Velserbroek, Maasplant-
soen in IJmuiden, Valckenhoefl aan in Sant-
poort-Noord, Van den Bergh van Eysinga-
plantsoen in Santpoort-Zuid en ‘t Kaetie in 
Velsen-Zuid. 
Bij de inrichting van de speelplekken nodi-
gen wij kinderen en ouders (de bewoners) uit 
de directe omgeving van de speelplek uit om 

mee te praten. Wij vinden het belangrijk dat 
de speelplek en speeltoestellen door de kin-
deren zijn gekozen, hun stem is hierin het be-
langrijkst. 
De wens van de kinderen passen wij toe in 
het ontwerp.

Deze participatie staat gepland na de zomer-
vakantie. Gezien de huidige ontwikkelingen 
rondom de coronacrisis kijken wij de komen-
de maanden of dit mogelijk is na de zomerva-
kantie.

Renovatie speelplekken

AGENDA VAN DE RAAD

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 kun-
nen investeren in apparatuur en heeft zij 
onvoldoende reserves om aan haar fi nan-
ciële verplichtingen te kunnen voldoen. 
Het nieuwe bestuur heeft de ambitie om 
de omroep te professionaliseren. Voor een 

succesvolle doorstart van de lokale omroep 
zijn extra middelen nodig, maar hier is in 
de begroting 2020 geen rekening mee ge-
houden. De raad heeft besloten dit geld be-
schikbaar te stellen en bekrachtigt die be-
slissing tijdens de raadsvergadering.

Binnenklimaat en energieverbruik De 
Brede School
Sinds de ingebruikname van het gemeen-
telijk gebouw De Brede School in Velsen-

Noord 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 be-
groting van 2020, heeft aan de raad hier-

voor een budget beschikbaar gesteld. Dit 
besluit zal tijdens deze raadsvergadering 
worden bekrachtigd.

De raadsvergadering is op donderdag 
23 april om 19:30 en wordt digitaal gevoerd. 
U kunt de vergadering live volgen via www.
velsen.nl/bestuur-organisatie/gemeente-
raad.

Nieuws van de raad

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 na-
tuurlijk 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 mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O�  cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 3 april tot en met 9 
april 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. De datum 
van ontvangst is tussen haakjes ver-
meld.

IJmuiden
Leeuweriklaan 46, plaatsen dakkapel (voor-
kant) (06/04/2020) 37151-2020
Lange Nieuwstraat 2a, splitsen winkel met 
bovenwoning in 2 woningen (08/04/2020) 
37771-2020 

Casembrootstraat 15-17, plaatsen dakop-
bouw met dakterras (08/04/2020) 38004-
2020

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 123, vergroten woonwagen 
(07/04/2020) 37440-2020

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 164, optrekken 
achtergevel (06/04/2020) 37125-2020
Kopslaan 26, plaatsen groendrager (achter-
zijde tuin) (08/04/2020) 37962-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 74, kappen boom (04/04/2020) 

36491-2020 

Velserbroek
D. Marotstraat 24, plaatsen reclame 
(08/04/2020) 37992-2020
Mina Krusemanstraat 22, plaatsen dakka-
pel (voorkant) (09/04/2020) 38413-2020

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Kennemerboulevard (oostpunt) en par-
keerplaats Kennemerstrand, tijdelijk 
plaatsen fi etsenstalling (verhuur) en sani-
taire voorziening voor Dutch Grand Prix 
(06/04/2020) 19665-2020

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, gebruik sportveld en kantine 
voor tijdelijke camping (voor Dutch Grand 
Prix) (09/04/2020) 107750-2019
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende besluiten 
genomen. 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 be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, loca-
tie Haarlem, sector bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem. Een voor-
lopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes ver-
meld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Griftstraat 11 en 13, plaatsen van een dubbele 
dakopbouw (07/04/2020) 22876-2020
Kanaaldijk 232, legaliseren Bed & Breakfast 
(07/04/2020) 24572-2020  
Marktplein 38, wijzigen gebruik bestaan-
de winkel in medegebruik lichte horeca 
(08/04/2020) 15627-2020 
Ruysdaelstraat 7, plaatsen dakopbouw, wij-
zigen in 4 appartementen (08/04/2020) 
108237-2019 
Trompstraat 92, gebruiken pand voor wonen 
(met vast karakter) en verbouwen tot 4 ap-
partementen (08/04/2020) 101043-2019
Zeeweg 173, plaatsen dakopbouw 
(09/04/2020) 15446-2020 

Velsen-Noord
Melklaan 49, plaatsen dakopbouw 
(09/04/2020) 26969-2020

Santpoort-Noord
Antillenstraat 18, plaatsen dakopbouw 
(09/04/2020) 24358-2020 \
Rijksweg 448, interne constructiewijziging 
(aanpassing op vergunning 15641-2020) 
(09/04/2020) 35122-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 103 , wijzigen gebruik 
winkelruimte naar woning, plaatsen dakop-
bouw (09/04/2020) 15890-2020 

Driehuizerkerkweg 22, kappen boom 
(09/04/2020) 34159-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld voor: 
IJmuiden
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw 
(06/04/2020) 16174-2020

De burgemeester van Velsen heeft het hierna 
volgende besluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een belang-
hebbende bij het onderstaande besluit gedu-
rende zes weken na de dag van verzending 
van het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift 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 be-
stuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haar-
lem. Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een be-

zwaarschrift is ingediend. De verzenddatum 
van het besluit is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunningen  
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning ingetrokken voor: 
IJmuiden
Summer Vibes 2020, op 27 juni 2020, loca-
tie: Lange Nieuwstraat van Plein 1945 t/m 
Marktplein (06/04/2020) 17833-2020

IJmuiden Leeft!, op 16 mei 2020, locatie: 
omgeving Plein 1945 (06/04/2020) 89443-
2019  

Velsen-Zuid
Strong Viking Hills & Family Edition, op 9 en 
10 mei 2020, Locatie: Spaarnwoude, Vallei-
weg (06/04/2020) 18321-2020

Santpoort-Zuid
Oldtimerdag Santpoort, op 20 juni 2020, lo-
catie: Velserenderlaan (08/04/2020) 29309-
2020

 Driehuis
Avondvierdaagse Driehuis, van 26 t/m 29 
mei 2020, (06/04/2020) 22627-2020

 Intrekken verkeersbesluit
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben besloten, dat als ge-
volg van de door de overheid getro¡ en maat-

regelen om de gevolgen van de uitbraak van 
het Covid-19 virus te beperken, waardoor de 
Dutch Grand Prix, gepland van vrijdag 1 mei 

2020 tot en met zondag 3 mei 2020, is gean-
nuleerd; het Verkeersbesluit verkeersmaat-
regelen Dutch Grand Prix 2020, kenmerk-

nummer 20.002; gepubliceerd 18 februari 
2020, in te trekken.

Vastgesteld wijzigingsplan Stratingplantsoen 
Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 7 april 2020 het wijzigingsplan 
Stratingplantsoen (idn: NL.IMRO.0453.WP-
0402STRATINGPLA1-R001) hebben vast-
gesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft 
hieraan voorafgaand vanaf 31 januari 2020, 
gedurende zes weken voor een ieder ter in-
zage gelegen. Er zijn drie zienswijzen inge-
diend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 39 
martkhuurappartementen over 4 bouwlagen 
en 6 twee-onder-een-kapwoningen moge-
lijk gemaakt. In het bestemmingsplan “Vel-
sen-Noord” is een wijzigingsmogelijkheid 
opgenomen. Met dit wijzigingsplan wijzigt 
het college het bestemmingsplan zodat het 
bouwplan kan worden uitgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel op de hoek van het Stratingplant-
soen en de Duinvlietstraat, waar voorheen de 
school de Triangel stond.

Plan inzien
Het vastgestelde wijzigingsplan Strating-
plantsoen ligt met ingang van vrijdag 17 april 
2020 ter inzage:

Bij de publieksbalie op het Gemeentehuis, 
Dudokplein 1, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 
Indien u het wijzigingsplan niet digitaal 
kunt inzien én in verband met het coronavi-
rus niet naar het gemeentehuis kunt komen, 
kunnen wij een analoog exemplaar toestu-
ren. Hiervoor kunt u een verzoek indienen, 
via e-mail ro@velsen.nl of telefonisch 0255 

567634 (Julika van Drongelen). Aan het toe-
sturen zijn leges verbonden.

Aanpassing
Bij de vaststelling heeft het college een drie-
tal aanpassingen gedaan aan de verbeelding. 
Het gaat om ondergeschikte wijzigingen bij 
wijze van herstel.
Bij de twee-onder-een-kapwoningen zijn bij 
elk de zuidelijke zijgevel 0,5 meter verbreed 
en de achtergevel 1,5 meter. De achtergevel 
van de appartementen aan de zijde Strating-
plantsoen is 0,5 meter verbreed;
De aanduiding “parkeerterrein” is opgeno-
men op het binnenterreintje met parkeer-
plaatsen. Deze functie bleek al uit de toelich-
ting;
De maximaal toegestane goothoogte aan de 
achterzijde van het appartementengebouw 
is hersteld naar de bedoelde maximale goot-
hoogte zoals weergegeven in het gepresen-
teerde ontwerp, omdat aan de achterzijde 
geen kap komt maar een rechte gevel. Con-
creet betekent dit dat de maximale goot-
hoogte hier nu hetzelfde is als de maximale 
bouwhoogte. De bouwhoogte blijft overigens 
onveranderd.

Beroep
Degenen die een zienswijze hebben inge-
diend, en belanghebbenden die kunnen aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig een zienswijze bij burgemees-
ter en wethouders kenbaar te maken, kunnen 
beroep indienen. Voor zover bezwaren be-
staan tegen de door het college aangebrachte 
aanpassingen  kan door een ieder daartegen 
eveneens beroep worden ingediend.
Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. Hiervoor is een gri©  erecht ver-

schuldigd. Het beroepschrift dient in twee-
voud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 

het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.




