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“Wij bieden ook een luisterend oor”
Emilio (23) Handhaver sinds 4 jaar
Corona: Is een groot obstakel waar we sa-
men overheen moeten komen
Het meest bijzondere dat ik meemaakte:  
Het Noorderlicht in Zweden zien 
Hobby: Rock & roll dansen met mijn vriendin
Sport: Obstacle run  
Song: Nothing but thieves -Amsterdam  

Imo (51) Handhaver sinds 10 jaar ( 7 
jaar in Velsen)
Corona: Ik hoop dat het met iedereen goed 
komt
Het meest bijzondere dat ik meemaakte:    
ik reanimeerde iemand succesvol tijdens 
mijn dienst
Hobby: Wandelen met mijn hond Pablo
Sport: Hardlopen
Song: Iedereen is van de wereld-The Scene

Imo en Emilio, twee betrokken handha-
vers van gemeente Velsen vertellen over de 
mooie en rauwe kanten van hun werk. 
Imo moet een eindje reizen om in Velsen 
te komen. Maar dat heeft hij er graag voor 
over.  Imo: ’Team handhaving bestaat uit elf 
mensen, jong en wat ouder ;-) We vormen 
al 8 jaar een hecht team met elkaar.’ Emi-
lio vult aan: ‘We werken in tweetallen, zijn 
op elkaar aangewezen. Samen maken we 
veel mee, waardoor je onderling een hech-
te band opbouwt . We zien elkaar vaker dan 
onze familie. 

Waarom werken jullie als handhaver?                                                                                                                        
Imo: ‘Voordat ik  handhaver werd, had ik als 
accountant al een opsporingsbevoegdheid. 
Nu combineer ik mijn ‘speurzin’ met wer-
ken aan de lee� aarheid en veiligheid bin-
nen Velsen. Ik wil dicht bij inwoners staan, 
weten waar zij onze inzet graag zien. 
Emilio: Ondersteuning bieden bij het be-
houden en creëren van veiligheid vind 
ik mooi. Na mijn opleiding tot beveiliger 
volgde ik de tweejarige opleiding Hand-
haver Toezicht en Veiligheid. Regelma-
tig volgen we her- en bijscholing om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste wet- en 
regelgeving. Daarnaast leggen we jaarlijks, 
onder toeziend oog van politie examinato-
ren, een landelijk erkend examen af voor 
de training Regeling Toetsing Geweldsbe-
heersing BOA. Dat gaat onder andere over 
omgaan met agressie, het staande houden 
van een verdachte, het uitvoeren van veilig-
heidsfouillering en het gebruik van midde-
len zoals handboeien. Een werkdag is nooit 
saai; meldingen van inwoners proberen we 
zo goed mogelijk af te handelen en we voe-
ren surveillances en controles uit. Daarbij 
komen we in situaties met een lach en een 
traan terecht.

Wat raakt je als handhaver?                                                                                                                                
Emilio: ’Als je echt even iets hebt kunnen be-
tekenen voor mensen. Bijvoorbeeld door ie-
mand op zijn rechten te wijzen. Of als je tij-
dens je surveillance  voorkomt dat iemand 
in elkaar geslagen wordt bij een plaatselijk 
opstootje. Een bedankje, of een compliment 
draag ik bewust met me mee, als tegenhan-
ger voor momenten dat mensen zich teleur-
gesteld voelen en harde woorden gebruiken. 
Ik heb wel moeten leren omgaan met de fel-

heid waarmee sommige mensen zich tegen 
ons uitspreken. Als zoiets gebeurt praat ik 
erover met mijn teamleden en dan ben ik 
het weer kwijt. We zetten ons in voor de 
lee� aarheid en veiligheid van de gemeente. 
Met dat doel voor ogen moeten we soms ook 
impopulaire maatregelen nemen.

‘Een verhaal heeft altijd twee kanten’, vult 
Imo aan. ‘Een parkeervak met een laad-
paal is geen parkeerplaats. Als ik daar een 
diesel- of benzineauto laat wegslepen, be-
grijp ik oprecht  dat dat vervelend is voor 
de eigenaar van de benzineauto. Maar de 
eigenaar van de elektrische auto is blij dat 
hij zijn auto kan opladen. Naast mensen te 
hulp schieten bestaat ons werk ook uit iets 
doen tegen bijvoorbeeld  afvaldumpingen, 
geluidsoverlast of jeugdoverlast. Dan heb-
ben we mensen aan te spreken op hun ge-
drag, te waarschuwen, of uiteindelijk een 
boete uit te schrijven. In dat soort gevallen 
dragen veel mensen het hart op de tong. En 
blijft dát beeld van ons bij hen hangen. Het 
is mensen nou eenmaal eigen dat ze nega-
tieve gebeurtenissen gemakkelijker opmer-
ken dan positieve. En dat we ze ons gemak-
kelijker herinneren.‘ 

Hoe zijn jullie van betekenis in corona-
tijd?
Emilio: ’Het aanspreken op het naleven van 
dringende adviezen en het handhaven op 
maatregelen is onze belangrijkste taak tij-
dens deze coronacrisis. En laten zien dat 
we er als handhaving echt voor de inwo-
ners zijn. Door zichtbaar en aanspreekbaar 
te zijn in de wijk en rekening te houden met 
de situatie waarin inwoners zich bevinden. 
Dat wil zeggen: een luisterend oor bieden, 
geduld hebben en duidelijk zijn waar nodig. 

Imo: ‘We verzamelen informatie uit de wijk 
en proberen een situatie aan te voelen. We 
controleren op de naleving van de noodver-
ordening en willen zo bijdragen aan maat-
schappelijke rust. Dat ging niet over een 
nacht ijs. Handhavers zijn ook mensen. 
Het was soms best even zoeken en afwe-
gen waar je als handhaver goed aan doet in 
deze tijd. Opeens heb je met hetzelfde aan-
tal mensen in je team een pakket aan extra 
taken naast je reguliere werk. Ook wij heb-
ben zoiets als de coronacrisis nog nooit eer-
der beleefd. Hopelijk komen we er met z’n 
allen goed uit.’ 

Begin april zijn de rupsen van de eiken-
processievlinder weer uit het ei gekropen. 
En die rupsen kennen we allemaal nog van 
vorig jaar! De eikenprocessierups is veel in 
het nieuws geweest omdat de haren van 
de rupsen behoorlijke overlast kunnen 
veroorzaken bij mensen. Dit varieert van 
huidklachten tot oogirritatie.
  
In Velsen hebben we vorig jaar zo’n 30 nes-
ten van de rupsen verwijderd.  Als we dit jaar 
weer nesten signaleren gaan we deze ook zo-
veel mogelijk verwijderen. A� ankelijk van 
de aantallen doen we dit in eerste instantie 
vooral op locaties waar veel mensen komen.

Maatregelen tegen de rups
Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, 
hebben we ook maatregelen genomen waar-
mee we hopen dat de aantallen afnemen. Zo 
hebben we als gemeente zo’n 100 nestkastjes 
voor mezen opgehangen op locaties waar we 
weten dat de nesten vaak zitten of waar we de 
nesten verwachten. Ook maaien we het gras 
anders, zodat Velsen aantrekkelijk wordt 
voor de natuurlijke vijanden van de rupsen. 
Daarnaast zijn we onze manier van grasmaai-
en aan het aanpassen. Door op een meer eco-

logisch verantwoorde manier te maaien ho-
pen we ook de natuurlijke vijanden van de 
rupsen een prettige leefomgeving te bieden 
waardoor er minder rupsen zullen zijn in de 
toekomst.  En daarnaast zijn meer ecologisch 
beheerde bermen en gazons veel aantrekke-
lijker voor insecten zoals bijen en hommels 
maar natuurlijk ook voor vlinders. 

Wanneer is de rups actief ?
Nadat de rupsen uit het ei zijn gekropen duurt 
het nog drie maanden tot ze uiteindelijk ont-
wikkelen tot een vlinder. In de tussentijd ver-
vellen ze tot wel vijf keer. Pas na de derde keer 
vervellen maakt de rups brandharen aan die 
voor de gezondheidsklachten kunnen zorgen. 
Dit is vaak in de maanden april tot en met 
juni. 

Locaties eikenprocessierups
Wilt u nu weten waar de eikenprocessierups 
in Velsen aangetro� en is, dan zijn deze al-
lemaal terug te vinden op de website www.
Waarneming.nl. De gemeente heeft hier alle 
locaties met nesten van de eikenprocessie-
rups het afgelopen jaar doorgegeven zodat 
voor iedereen inzichtelijk is waar ze aange-
tro� en zijn. 

 Eikenprocessierups in Velsen

Asfaltwerk Heerenduinweg tussen 
Gijzenveltplantsoen en Kruisberglaan
Afsluiting
Van maandag 18 mei  06.00 uur tot en met 
woensdag 20 mei ca. 16.00 uur wordt de 
hoofdrijbaan van de Heerenduinweg tus-
sen de aansluitingen Gijzenveltplantsoen en 
Kruisberglaan afgesloten voor motorvoertui-
gen. De hoofdrijbaan krijgt  een nieuwe asfalt-
verharding. Betreedt de hoofdrijbaan daarom 

niet tijdens de afsluiting. Fietsers en voet-
gangers kunnen wel gebruik blijven maken 
van de fi etspaden en het voetpad van dit deel 
Heerenduinweg, maar kunnen niet overste-
ken ter hoogte van de Schiplaan. Het Tango-
tankstation met wasplaats is in de genoemde 
periode niet bereikbaar.  
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Met de feestdagen gaan veel zaken anders, 
ook de afvalinzameling van HVC. Op Hemel-
vaartsdag (21 mei) en tweede pinksterdag 
(1 juni) haalt HVC geen afval op en komen 
zij op een eerder of later moment langs dan je 
gewend bent. Wilt u weten op welke dag we 
uw bak komen legen? Download de HVC af-
val-app of kijk in de online afvalkalender en 
vul uw postcode en huisnummer in. In de app 
kunt u er ook voor kiezen om een melding te 
ontvangen wanneer HVC langskomt en kunt 
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen geslo-
ten. De dagen voor en na feestdagen zijn vaak 
drukker. Door de maatregelen rondom het co-
ronavirus laat HVC minder bezoekers tegelijk 
toe om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te 
kunnen garanderen. Hierdoor ontstaan lange 
wachtrijen, die kunnen oplopen tot 2 uur.  Voor 

ieders veiligheid vragen we u om uw bezoek 
naar het afvalbrengstation uit te stellen. Mocht 
een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd reke-
ning met lange wachttijden. Kom dus niet vlak 
voor sluitingstijd naar het afvalbrengstation. 
Dan kunnen ze u niet meer helpen. Voor adres-
sen en openingstijden kijk in de HVC afval-app 
of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations

Afvalinzameling tijdens Hemel-
vaart en Pinksteren

Nieuws van de raad
DE TEGENSTELLING

Iedere maand gaan er twee partijen met elkaar in discussie over 
een actueel onderwerp. Deze maand Robert van Koten (Politiek 
Sociaal) en Ferry Levasier (Forza! IJmond) over de herinrichting 
van Sportpark Schoonenberg-Waterloo.

Waar gaat deze herinrichting over?
Levasier:  Het park Schoonenberg is naast sportief ook voor de natuur 
een prachtig gebied om te zijn en te leven, dit vinden ook de schil-
padden en ijsvogels die er leven. 
Forza! juicht het toe dat er concrete plannen zijn voor de herontwikke-
ling van het sportpark Schoonenberg-Waterloo.

Van Koten: Voor Politiek Sociaal is het belangrijk dat met de herin-
richting de bereikbaarheid van het (sport)park beter wordt. De voor-
gestelde plannen gaan zorgen voor meer integratie met de omgeving 
en met de buitenplaats Schoonenberg. Wij zijn vooral ook blij dat er 
ruimte wordt vrijgespeeld voor een nog  ‘groenere’ inrichting van het 
gehele park.
Ook zien we dat het project ook een belangrijk sociaal-maatschappe-
lijk doel heeft. Het sportpark zal straks als een soort buurthuis funge-
ren; het wordt wellicht de ontmoetingsplek voor omliggende wijken.

Wat moet er volgens jullie gebeuren? 
Van Koten:  We zien in dat toekomstige woningbouw op de locatie 
Waterloo noodzakelijk is om de herinrichting van sportpark Schoonen-
berg fi nancieel mogelijk te maken. 
Door de verhuizing van de korfbalvereniging komt er ruimte beschik-
baar in het hart van het park en voor de een herindeling van de vel-
den van VV IJmuiden. 
Wat ook grote kansen biedt voor het park zijn de ontwikkelingen rond 
de zuidtribune van Telstar. Als de clubaccommodaties van VV IJmuiden, 
de IJmuider Harmonie en Careworx hierin worden geïntegreerd, wordt 
rondom Telstar veel ruimte vrij gespeeld.

Levasier:  Belangrijk hierin vinden wij dat er goed gekeken wordt 
naar een effi ciënte invulling van de verdeling tussen de bestaande 
werk- en verenigingsactiviteiten, de toekomstige plannen voor groen, 
woningbouw en recreatie. Forza! denkt dan aan het combineren van 
de Zuidtribune van Telstar en de kantine van VV IJmuiden en het creë-
ren van niet vereniging gebonden sport mogelijkheden.
Het sociaal maatschappelijke doel van het plan spreekt ons aan, al zal 
er wel een goede oplossing moeten gevonden worden voor voetbal 
vereniging Waterloo en voor het behouden van het G-voetbal in onze 
gemeente. Dit zien we namelijk in de plannen nog niet echt terugko-
men. 
Om de diversiteit van sporten te behouden in Velsen zal er goed geke-
ken moeten worden naar de mogelijkheden voor de watervelden die 
Strawberries wenst.

Wat willen jullie Velsen nog meegeven?
Levasier: Bij Forza! zien wij Telstar als belangrijk onderdeel van Velsen 
en zullen we als gemeente de club ook moeten steunen in hun plan-
nen, om door herontwikkeling van de tribunes Telstar fi nancieel be-
stendiger en onafhankelijk te maken.

Van Koten: Politiek Sociaal vindt het belangrijk dat het G-team van VV 
Waterloo behouden blijft. 
Het zou mooi zijn als bij de vervanging of renovatie van de clubgebou-
wen van de verenigingen de gemeente meedenkt en adviseert. Voor-
waarde is ook een solide fi nancieel beleidsplan en een garantiefonds 
om de realisatie van de fraaie plannen echt mogelijk te maken.

Iedere maand versturen wij de Nieuwsbrief 
van de Raad. In deze nieuwsbrief leest u al-
les 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

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD

De Raad van Velsen heeft twee soorten open-
bare vergaderingen. Namelijk sessievergade-
ringen en raadsvergaderingen. In sessieverga-
deringen worden geagendeerde onderwerpen 
verder uitgediept en besproken. In de raads-
vergaderingen worden aanpassingen inge-
diend en neemt de raad daadwerkelijk een 
besluit. 

INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een 
groot aantal onderwerpen. Dit gaat nu wel 
digitaal. Als u wilt inspreken over een onder-
werp dat deze maand wordt besproken, dan 
kan dat alleen bij sessievergaderingen. Dit is 
ook het moment waarop raadsleden nog een 
oordeel vormen en waar u dus ook het meeste 
invloed kunt hebben.

WIST U DAT?

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. 

Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op donder-
dag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 
mei (verplichte vrije dag) en maandag 1 juni 
(Pinksteren).
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Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 25 april tot en met 8 
mei 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
Vleetstraat 19, plaatsen dakopbouw 
(28/04/2020) 44077-2020
Bik- en Arnoldkade ong., bouwen 28 appar-
tementen (29/04/2020) 44367-2020
Kennemerlaan 173, legaliseren wonings-
plitsing in 2 appartementen (30/04/2020) 
45010-2020
Celsiusstraat 50, plaatsen dakkapel (voor-
gevel) (30/04/2020) 45072-2020
Zeeweg 229, bouwkundig splitsen bega-
ne grond (winkel en garage) (01/05/2020) 
45224-2020
Dokweg 21, gedeeltelijk veranderen naar 
horecagelegenheid (01/05/2020) 45283-
2020
Jacob van Heemskerkstraat 37, plaat-
sen dakopbouw,  uitbreiden 1e verdieping 
(01/05/2020) 45324-2020
Tuindersstraat 107, plaatsen dakopbouw 
(04/05/2020) 45542-2020
Linnaeusstraat 54, plaatsen dakopbouw 
(05/05/2020) 45612-2020
Kennemerlaan 135, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (05/05/2020) 45685-2020
Radarstraat 53 en 71, gebruiken voor maat-
schappelijke ondersteuning bij wonen 
(06/05/2020) 46153-2020
Kennemerlaan 210, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (07/05/2020) 47073-2020
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 47, bouwen kangoeroe-
woning (01/05/2020) 45279-2020

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 85, vergroten dakkapel 
(voorzijde) (30/04/2020) 45122-2020
Nabij Reyndersweg 2 (RWS terrein), tijde-
lijk (voor 6 maanden) plaatsen opslagcon-
tainer (04/05/2020) 45598-2020
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A en 8, ver-
bouwen tot 5 appartementen (05/05/2020) 
45606-2020
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appar-
tementen, uitbreiden praktijkruimte 
(07/05/2020) 46516-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren aan-
bouw (achter- en zijkant) (04/05/2020) 
45412-2020

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (04/05/2020) 45556-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 148, kappen 3 bomen 
(29/04/2020) 44687-2020
Da Costalaan 42, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/05/2020) 46438-2020

Velserbroek
Schapenland 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (01/05/2020) 45306-2020
Hannie Schaftstraat 17, plaatsen dakop-
bouw (08/05/2020) 47387-2020

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

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Oosterduinweg 29, Le Mairestraat 15 en Le 
Mairestraat 17, uitbreiden en veranderen 
voormalige drukkerij naar 4 appartemen-
ten (29/04/2020) 15473-2020
Nabij Halkade 80, aanbrengen nieuwe dam-
wandconstructie (29/04/2020) 25953-
2020
Dokweg 21, legaliseren gevelbekleding en 
reclame (06/05/2020) 3539-2020
Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant) 
(06/05/2020) 28992-2020
Plein 1945 nr. 55, uitbreiden restaurant 
(achterkant) (06/05/2020) 30184-2020
Velserduinweg 330, gebruik begane grond 
als woning (06/05/2020) 29766-2020

Santpoort-Noord
Biezenweg 70, nieuwbouw  woning, aanleg 
landschapsinrichting (06/05/2020) 23142-
2020
Spekkenwegje 5, verwijderen/snoeien 
lage beplanting, verwijderen tennisbaan 
(06/05/2020) 29454-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden 
Kanaalstraat 212, uitbouwen voorgevel 
(begane grond) (29/04/2020) 32902-2020

Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, strijdig gebruik voor Strong 
Viking Brother Edition 2020 (07/05/2020) 
18332-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg t.h.v. 89,tijdelijk 
gebruik weiland als parkeerterrein i.v.m. 
evenement “Pinksterjaarmarkt” 
op 1 juni 2020 (29/04/2020) 27020-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, plaatsen bij-
gebouw (29/04/2020) 93524-2019

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 25 
april tot en met 8 mei 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

Santpoort-Noord
Pinkenweekend, op 10 oktober 2020 van 
09:00 tot 16:30 uur, op 11 oktober 2020 van 
10:30 tot 18:00 uur, locatie: Frans Netscher-
laan 12 (01/05/2020) 46145-2020

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

Trompstraat 223, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (29/04/2020) 32699-2020  
De Tiemenlaan 2, plaatsen carport en over-
kapping (30/04/2020) 29899-2020
Leeuweriklaan 46, plaatsen van een dakka-
pel (06/05/2020) 37151-2020
S.P. Kuyperplantsoen 49 & 56, splitsen wo-
ningen naar 2 wooneenheden (06/05-2020) 
21393-2020
Koningin Wilheliminakade 147, splitsen wo-
ning naar 2 wooneenheden (06/05/2020) 
21393-2020
Pleiadenplantsoen 112, splitsen woning 
naar 2 wooneenheden (06/05/2020) 21393-
2020  

Velsen-Noord
Concordiastraat naast 84, tijdelijk (10 
jaar; augustus 2021 t/m juli 2030) bou-
wen portiersgebouw, plaatsen hekwerk 
(30/04/2020) 35163-2019

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 59, kappen boom 
(29/04/2020) 38671-2020
Bloemendaalsestraatweg 164, vergroten 
1e verdieping (achterzijde) (06/05/2020) 
37125-2020
Kopslaan 26, plaatsen groendrager (achter-
zijde tuin) (07/05/2020) 37962-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 7 en 9, vergroten 2 aaneengeslo-
ten dakkapellen (voorzijde) (06/05/2020) 

34387-2020

Velserbroek
Galle Promenade 121, plaatsen uitbouw (zij-
kant) (30/04/2020) 28975-2020  
D. Marotstraat 24, gebruiken gedeelte ge-
bouw als kapsalon (06/05/2020) 37992-
2020

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten 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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 
elektronische weg (elektronisch formu-
lier 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, 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Ingetrokken evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Pre Sail IJmond, van 9 t/m 11 augustus 
2020, locatie: Trawlerkade en Halkade 
(29/04/2020) 96102-2019

Zomerfestival IJmuiden, van 15 t/m 19 juli 
2020, locatie: Kennemerplein, Van Popta-
plantsoen en Homburgstraat (29/04/2020) 
24136-2020
 
Velsen-Zuid
Nationaal kampioenschap E-moun-
tainbike, op 5 juni 2020, locatie: Heu-
velweg 6-8 Spaarnwoude (29/04/2020) 
NK Cross Country, op 6 en 7 juni 2020, 
locatie: Heuvelweg 6-8 Spaarnwoude 
(29/04/2020) 2873-2020

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt 2020, op 1 juni 2020, 
locatie: Landgoed Duin & Kruidberg 
(29/04/2020) 27016-2020

Driehuis
Avond4daagse Velsen, van 4 t/m 11 juni 2020, 
locatie: vanaf Waterloolaan 1 (06/05/2020) 
26614-2020 

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Zeeweg 257, 1971 HD  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene 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 elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.




