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Mededelingen
Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt

gemeentevelsen

HVC open op Bevrijdingsdag
Op 5 mei zijn alle afvalbrengstations gewoon open. We verwachten extra drukte,
houd rekening met een langere wachttijd
of kom op een andere dag langs. Kijk voor
de openingstijden van het dichtstbijzijnde
afvalbrengstation op:
www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

gemvelsen

gemeente_velsen

Openingstijden
gemeentehuis
Het gemeentehuis is op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei (brugdag) gesloten. We zijn op deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Pionieren in de Lagersstraat
Feestelijke oplevering
eerste woning

Foto: Reinder Weidijk

Lintjesregen 2022
De Lintjesregen 2022 bewijst ook dit jaar
weer dat veel Velsenaren zich bijzonder verdienstelijk maken voor de samenleving. Er
werden namelijk maar liefst 16 Koninklijke
onderscheidingen en 1 jeugdlintje uitgereikt.

De ceremonie is door RTV Seaport live uitgezonden en is terug te kijken op de website van
RTV Seaport.
Lees meer over de gedecoreerden op:
velsen.nl/lintjesregen

Donderdag 21 april vond de feestelijke oplevering plaats van de eerste woning aan de
Lagersstraat in IJmuiden. De trotse eigenaren ontvingen een boeket bloemen uit handen van wethouder Bram Diepstraten. In
de Lagersstraat komen veertien zelfbouwwoningen binnen het project Pionieren in
IJmuiden. De kopers kunnen hier helemaal
zelf hun eigen droomhuis ontwerpen.

Dodenherdenking 4 mei 2022
09.45 uur
09.45 uur
10.00 uur
11.00 uur
11.00 uur
13.00 uur
17.45 uur
19.30 uur

Erebegraafplaats Overveen. Aanwezig burgemeester Frank Dales en
wethouder Bram Diepstraten.
Hoogovenmonument, Tata Steel. Aanwezig wethouder Jeroen Verwoort.
Begraafplaats De Biezen. Aanwezig wethouder Marianne Steijn
Westerbegraafplaats. Aanwezig wethouder Marianne Steijn
Duinhof. Aanwezig burgemeester Frank Dales en wethouder Bram
Diepstraten
Stationsplein Beverwijk. Stichting Indië-Monument Beverwijk en Stichting
16 april 1944. Aanwezig wethouder Jeroen Verwoort
Plein 1945. Aanwezig burgemeester Frank Dales, wethouders Bram
Diepstraten, Jeroen Verwoort, Marianne Steijn en Sebastian Dinjens
Westerveld. Speech van Burgemeester Frank Dales om 20.05 uur

Bevrijdingsdag 5 mei 2022
10.30 uur

Plein 1945. Vrijheidsvuur ontstoken door locoburgemeester Bram
Diepstraten. Vrijheidsvuur en Fakkeltocht met Keep Them Rolling trekt
door alle woonkernkernen. Voor de route kijk op
www.4en5meivelsen.nl/viering-5-mei-2022-in-velsen

De gemeentelijke belastingen worden later verzonden dan gebruikelijk. De reden hiervoor ligt
aan de overstap naar de nieuwe aanpak voor
het bepalen van de WOZ-waarde. Vanaf januari
2022 zijn alle woningen in Nederland gewaardeerd op gebruiksoppervlakte. Eerder was dit

Ontvangt u een uitkering, wilt u aan
het werk en kunt u hierbij wel wat hulp
gebruiken?

In mei starten de groepen Sterk naar Werk en
Velsen aan de slag! Een unieke kans voor uitkeringsrechtigde inwoners van gemeente Velsen om onder begeleiding de stap naar werk
te zetten! Wilt u hier meer over weten? Dan
kunt u een e-mail sturen naar info@velsen.
nl of bellen met de consulenten van gemeente

Door de vertraging verschuift ook de datum
waarop u moet betalen. Informatie over de uiterste betaaldatum leest u in de belastingaanslag.
Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u dan
contact op met Belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR) via 071 – 525 6200 of www.
bsgr.nl/contact.

Het college besluit onder voorwaarden toe te
staan dat het voormalige kantoor aan Plein
1945, 10, in IJmuiden, per 14 april 2022 tijdelijk wordt gebruikt voor de opvang van Oekra-

op de inhoud van het WOZ-object. Deze wijziging zorgt voor een uniforme aanduiding voor de
grootte van woningen.

Velsen via 0255-567000.
De herstelacademie in het kort
Bij de Herstelacademie bieden we een programma van educatie en zelfhulp voor mensen met
een psychische en/of verslavings kwetsbaarheid waarbij de cursisten elkaar vooral ondersteunen. Begeleid door medewerkers die allemaal zelf ook te maken hebben (gehad) met een
psychische en/of verslavings kwetsbaarheid.

Gedoogbesluit noodopvang Oekraïense vluchtelingen,
Plein 1945, nr.10
Er is een groot tekort aan opvangplaatsen
voor vluchtelingen in Nederland. Ook in
Velsen. Nieuwe vluchtelingen zijn acuut
op zoek naar een veilige plek en dat vraagt
om creativiteit. Het Rijk heeft gemeenten
dringend gevraagd tijdelijke opvangplekken te organiseren, ook als dit in strijd is
met het bestemmingsplan. Het college
besluit hier gehoor aan te geven en in uitzonderingsgevallen tijdelijke opvang toe
te staan.

Gemeentelijke belastingaanslag
Inwoners van gemeente Velsen krijgen de gemeentelijke belastingaanslag dit jaar aan het
eind van deze maand. Belastingsamenwerking
Gouwe Rijnland (BSGR) verzendt de belastingaanslag, met daarop vermeld onder andere de
WOZ-beschikking, op 30 april 2022.

Velsen aan de slag!

iense vluchtelingen. Het gaat om een kleinschalige opvang voor maximaal 25 personen.
Het kantoor stond leeg en kan 6 maanden worden gebruikt als noodopvang met een eventuele verlenging van 6 maanden.
Voor meer informatie over dit gedoogbesluit:
gemeente Velsen, afdeling VTH, Toezicht en
Handhaving (tel. 14 0255) of e-mail wabotoezicht@velsen.nl. Tegen een gedoogbesluit
staan geen rechtsmiddelen (bezwaar/beroep)
open. Er kan wel een handhavingsverzoek bij
het college van burgemeester en wethouders
worden ingediend. Tegen het besluit op een
dergelijk verzoek staan wel rechtsmiddelen
open.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Dennenstraat 16, legaliseren wijz. gebruik naar kantoor met assemblageruimte (19/04/2022) 48224-2022
• Radarstraat 177, vergroten 2e verdieping (19/04/2022) 48271-2022
• Herenlaan 4, kappen 5 bomen
(19/04/2022) 48370-2022
• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw
(20/04/2022) 48799-2022
• Kennemerlaan 59, legaliseren 4 onzelfstandige woonruimten (20/04/2022)

48818-2022
• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen
constructie en gebruiken voor sportfunctie (21/04/2022) 49217-2022
• Kanaalstraat ong. tegenover 2 (Dok 1),
bouwen van 93 appartementen, commerciële ruimte , parkeervoorziening
(21/04/2022) 49625-2022
• Grote Helmduin 28, plaatsen(tijdelijk)
2 containers voor kleedruimte
(21/04/2022) 49821-2022
• Cederstraat 19, dichtzetten kozijnopening (zijgevel) (21/04/2022) 498232022

• nabij Westerduinweg 3, vervangen en vergroten blokkensteiger
(22/04/2022) 50388-2022
Velsen-Zuid
• Nabij Spaarndammerweg,(kadastraal
N503), tijdelijk (6 maanden) inbrengen van damwanden voor 2 baggerdepots (20/04/2022) 48759-2022
Velsen-Noord
• Platformweg 3, plaatsen warmwatersilo (15/04/2022) 47355-2022
• Gildenlaan 363B, bouwen dakopbouw

(19/04/2022) 48382-2022
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dakopbouw (voorzijde) (22/04/2022) 500262022
Santpoort-Zuid
• Vinkenbaan 14, plaatsen zonnepanelen
(20/04/2022) 49069-2022(Rijksmonument)
• Brederoodseweg 78, verlengen kap,
plaatsen dakkapel (21/04/2022)
49617-2022
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Bekendmakingen
Driehuis
• Duin- en Kruidbergerweg 1, kappen 7
bomen (15/04/2022) 47337-2022
• Van den Vondellaan 66, kappen 2 bomen (18/04/2022) 47636-2022

Santpoort-Zuid
• “Camping de Elta” ” (t.b.v. Grandprix Zandvoort) , van 1 t/m 5 september 2022, locatie: Sportlaan 3
(19/04/2022) 48245-2022

Velserbroek
• Hofgeester Eijnde 22, kappen boom
(19/04/2022) 48023-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voorgevel) (20/04/2022) 16239-2022

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Gerard Doustraat 15, bouwen dakopbouw (20/04/2022) 42328-2022

Ingediende aanvraag ontheffing
werkzaamheden buiten reguliere
werktijden APV artikel 4:4

Velsen
• N208 (thv hmp 55.5) Hoofdstraat , onderhoud op 23 mei 2022 20.00 uur tot
24 mei 2022 05.00 uur (afsluiting van
de noordzijde) 24 mei 2022 20.00 uur
tot 25 mei 2022 05.00 uur (afsluiting
van de zuidzijde) (14/04/2022) 470282022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• ”Summer Park Sessions”, 9 september 2022 van 16:00 tot 23:30 uur, 10
september 2022 van 11:00 tot 23:30
uur en 11 september 2022 van 12:00
tot 23:30 uur, locatie: Park Velserbeek
(18/04/2022) 47570-2022

IJmuiden
• Havenkade 1, wijzigen gebruik van
kantoor naar wonen (6 appartementen), vergroten de zolder (20/04/2022)
119789-2021 (gemeentelijk monument)
• Trompstraat 174, optrekken voorgevel, bouwen dakopbouw (20/04/2022)
31965-2022
• Herculesstraat 32, bouwen erker
(voorgevel) (21/04/2022) 31810-2022
Velsen-Noord
• Velserkade 1, bouwen 2 bedrijfshallen en acculaadstation (20/04/2022)
111165-2021
• Duinvlietstraat 52, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (21/04/2022) 34916-2022
Santpoort-Zuid
• Jagtlustlaan 14, kappen boom (noodkap) (20/04/2022) 45764-2022
• Louise de Colignylaan 44, kappen 2 bomen (20/04/2022) 36573-2022

Geweigerde omgevingsvergunning

Velsen-Zuid
• ‘t Roode Hart 21, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (14/04/2022) 5547-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 64, vervangen gevelkozijnen (20/04/2022) 23385-2022

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

Velsen
• N208 (hmp 56.1) tussen Delftplein
(Haarlem) en afrit Velserbroek, werkzaamheden asfalt-herstelreparaties
van 04 mei 2022 20:00 uur tot 05 mei
2022 05:00 uur (21/04/2022) 423702022
• N208 (thv hmp 55.5) Hoofdstraat, onderhoud op 23 mei 2022 20.00 uur tot
24 mei 2022 05.00 uur (afsluiting van
de noordzijde) 24 mei 2022 20.00 uur
tot 25 mei 2022 05.00 uur (afsluiting
van de zuidzijde) (21/04/2022) 470282022

Geweigerde filmvergunningen
APV artikel 2:7
Het college van burgemeester en
wethouders van Velsen hebben
filmvergunning geweigerd voor:

IJmuiden
• ‘Mc Donalds ICONS commercial’, op
20 april 2022 tussen 12:00 en 20:00
uur, locatie: Plein 1945 (20/04/2022)
44064-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

IJmuiden
• ‘KNRM Reddingbootdag’, op 30 april
2022 van 10:00 tot 17:00 uur, locatie:
Haringkade 2 (14/04/2022) 328752022
• ‘Koningsspelen Strand IJmuiden’, op
22 april 2022 van 09:30 tot 13:00 uur,
locatie: strand ter hoogte van Paviljoen
Noordzee (19/04/2022) 32983-2022
• ‘Kermis IJmuiden’, van 22 t/m 26

april 2022 van 13:00 tot 23:00 uur, op
27 april 2022 van 10:00 tot 23:00 uur,
locatie: Plein 1945 (19/04/2022) 12922022
• Velsen-Zuid
• ‘Koningsdag 2022’, op 27 april 2022
van 10:00 tot 21:00 uur, locatie: Van
Tuyllweg 15 (14/04/2022) 1283220222
Santpoort-Noord
• ‘Koningsdag Santpoort-Noord’, op 27
april 2022 van 09:00 tot 21:00 uur, locatie: ‘Landje van Scholz’, nabij Hoofdstraat 14/04/2022) 12223-2022

Overige bekendmakingen
Kapmeldingen in Velserbroek
• 1x dode knotwilg ter hoogte van Joke
Smitkade 126
• 1x dode knotwilg Hofgeesterweg ter
hoogte van Hofgeester einde
• 1x dode knotwilg Hugaartskamp te
hoogte van Hofgeesterweg
• 1x els Engels gras 46 i.v.m. ernstige
aantasting wilgenhoutrups
• 1x Sierpeer zwanenbloembocht ter
hoogte van 209 ivm stormschade
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.

