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HVC gesloten op Koningsdag
Op Koningsdag haalt HVC geen afval op.
Ook de afvalbrengstations zijn gesloten.
Kijk in de HVC afval-app of in de afval-

kalender via www.hvcgroep.nl wanneer uw
afval wordt opgehaald.
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden:
• Lagersstraat 16, plaatsen dakopbouw
(12/04/2022) 45325-2022
• Zeeweg 268, kappen boom
(13/04/2022) 46269-2022
• Marconistraat 66, plaatsen dakopbouw
(13/04/2022) 46518-2022
Velsen-Noord
• Stratingplantsoen 101, 101A, 101B, legaliseren wijz. gebruik naar 5 appartementen (11/04/2022) 44879-2022
• Wijkerstraatweg 119, 121B, legaliseren
wijz. gebruik naar 5 appartementen
(11/04/2022) 44879-2022
Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 14, kappen boom (Noodkap) (12/04/2022) 45764-2022
Driehuis
• Hofdijklaan 46, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/04/2022) 46586-2022
Velserbroek
• De Zeiler 178, oprichten berging
(11/04/2022) 45099-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergoten kap, plaatsen dakkapel (zijkant)
(12/04/2022) 11348-2022
• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken
van bedrijfscategorie (12/04/2022)
10349-2022

Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshallen en acculaadstation (12/04/2022)
111165-2021

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, bouwen bijgebouw met kelder (12/04/2022) 166122022
• Harddraverslaan 51, plaatsen erfafscheiding (21/04/2022) 39245-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Velsen-Noord
• “Straatspeeldag”, op 8 juni van 14:00
tot 18:00 uur, locatie: Heirweg 2A
(12/04/2022) 45882-2022
Santpoort-Noord
• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, locatie:
Hoofdstraat (11/04/2022) 45698-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Dirk Hartoghstraat 66, wijzigen constructie (intern) (12/04/2022) 430292021
• Zuidpier noordkant Seaport Marina,
wijzigen verleende tijdelijke (10 jaar)
vergunning (traileronderstel, zonnepanelen) (12/04/2022) 15687-2022
• Cypressenstraat 2, plaatsen dakopbouw
inclusief dakkapel (12/04/2022) 255322022

•

Dirk Hartoghstraat 40, plaatsen
dakopbouw inclusief dakkapellen
(14/04/2022) 25158-2022

Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 58, wijzigen tuin, realiseren uitrit (14/04/2022) 25179-2022
Velsen-Noord
• Van Diepenstraat ong. (kavel 15 t/m
17), bouwen 3 woningen (12/04/2022)
23441-2022
Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 25, wijzigen kozijnen en bekleden gevels
(12/04/2022) 28245-2022
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 35, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achtergevel) (12/04/2022)
31816-2022
• Westerhoevelaan 31, vergroten woning, plaatsen dakterras (achtergevel)
(14/04/2022) 27241-2022
Driehuis
• Da Costalaan 16, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (12/04/2022) 25718-2022
• Velserbroek
• Dammersboog 178, wijzigen constructie
(intern) (12/04/2022) 34892-2022

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

Velsen-Zuid
• “GTST”, op 13 en 14 april 2022 van
08:00 tot 18:00 uur, locatie: Meershoef,
(12/04/2022) 24814-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Santpoort-Zuid
• ‘Avondvierdaagse Brederode Daltonschool’, op 10 t/m 13 mei 2022 van 17:00
tot 19:00 uur, locatie: diverse routes
met als vertrek- en eindpunt Willem de
Zwijgerlaan 110 (12/04/2022) 37702022
Driehuis
• ‘Strawberries Easter Tournament’,
van 15 t/m 17 april 2022 van 10:00
tot 01:00 uur, locatie: Waterloolaan 1
(12/04/2022) 14547-2022

Overige bekendmakingen

• Individuele gehandicaptenparkeerplaatsen aanleggen bij Galle Promende
70, Velserbroek en Alexander Bellstraat
20, IJmuiden
• Kapmelding populier op het eiland in
het Wijkeroogpark Velsen-Noord
Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 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. Voor de inzage van stukken kunt u naar
het gemeentehuis.

