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Persbericht 
 
Vermijd drukte; júist tijdens Hemelvaartsweekend 
 
Er wordt een zonovergoten Hemelvaartsdag voorspeld en het merendeel van Nederland 
geniet straks van een lang weekend vrij. Reden voor Veiligheidsregio Kennemerland om 
extra te benadrukken dat de huidige maatregelen gewoon gelden om verspreiding van het 
coronavirus te bestrijden. De veiligheidsregio roept de inwoners op om drukte te 
vermijden, júist op een dag als Hemelvaart. Ga niet massaal naar de stranden en duinen in 
de regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan Zee, IJmuiden, Zandvoort), parken of andere 
trekpleisters. Mocht het op bepaalde plekken toch te druk worden, dan worden extra 
(verkeers)maatregelen genomen of gebieden worden afgesloten.  
 
“De verdere versoepelingen vanaf 1 juni, zoals het openstellen van de terrassen, komen steeds 
dichterbij. Toch gelden de huidige maatregelen nog gewoon voor de komende twee weken tot 1 
juni. Dat doen we niet voor niets”, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio 
Kennemerland. “We begrijpen dat dit moeilijk en vervelend is, zeker met een lang en 
waarschijnlijk ook zonnig Hemelvaartsweekend voor de boeg. Maar het coronavirus is nog niet 
weg! Het is ontzettend belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, zodat maatregelen 
stap voor stap verder versoepeld kunnen worden. Dit kan alleen, zolang het virus onder controle 
blijft. Dus laten we dit goede vooruitzicht op versoepeling nu met z’n allen niet verpesten door 
laconiek om te gaan met de maatregelen. Daarom: blijf weg van drukke plekken. Fiets of wandel 
een rondje in je eigen omgeving en stap niet massaal in de auto of in de trein om naar 
trekpleisters te gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart.” 
 
Extra maatregelen bij drukte 
In de veiligheidsregio Kennemerland gelden al langere tijd in verschillende gemeenten 
(verkeers)maatregelen die van kracht worden op het moment dat er drukte wordt verwacht, zoals 
het afzetten van wegen of sluiten van parkeerplaatsen. Als het te druk wordt bij de ponten in 
IJmuiden en Buitenhuizen worden verkeerregelaars en dranghekken ingezet en mensen 
gedoseerd toegelaten. Dat kan leiden tot flinke wachttijden.   
 
“We gaan ervan uit dat mensen de komende dagen hun gezond verstand gebruiken en dat 
verdere maatregelen niet nodig zijn”, aldus Marianne Schuurmans. “Maar wanneer het op 
bepaalde plekken toch te druk wordt, zullen we extra maatregelen nemen of gebieden geheel 
afsluiten. De gebruikelijke horecagelegenheden en andere faciliteiten in natuurgebieden zijn nog 
gesloten conform de noodverordening. Wie zich niet aan de 1,5 meter afstand houdt of besluit te 
gaan wildplassen, moet er echt op rekenen dat er wordt opgetreden. We willen de mensen daar 
vooraf op wijzen in het geval ze zij toch besluiten op pad te gaan.”  
 
 
 
Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over dit persbericht, kunt u contact opnemen met  
Youssef Eddini, 06-46250818. 
 

Rijkswaterstaat voert tussen maandag 
25 mei en vrijdag 3 juli in de avond en nacht 
werkzaamheden uit aan de A208 direct na 
afrit Velserbroek, Santpoort, Driehuis tot 
en met afrit IJmuiden, Velsen-Zuid, Am-
sterdam. De A208 is in deze periodes ter 
plaatse van de werkzaamheden volledig 
afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. 
Weggebruikers moeten rekening houden 
met een extra reistijd van ongeveer 5 mi-
nuten.
  
Werkzaamheden
De onderhoudswerkzaamheden bestaan uit 
asfaltreparaties en vervangen van hemelwa-
terafvoer en geleiderail.

Afsluitingen
Tijdens de werkzaamheden is de A208 vanuit 
Bloemendaal richting Amsterdam afgeslo-
ten. Om de hinder voor het verkeer te beper-
ken vinden de werkzaamheden ’s avonds en 
‘s nachts plaats. Overdag is de weg open voor 
verkeer. 

Week 22
25 mei t/m 29 mei, dagelijks van 21.00 tot 
06.00 uur
Week 23
1 juni t/m 6 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur

Week 24
8 t/m 12 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 uur
Week 25
15 t/m 19 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
Week 26
22 t/m 26 juni, dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
Week 27 
29 juni t/m 3 juli dagelijks van 21.00 tot 06.00 
uur
 
Omleidingsroutes 
Het verkeer vanuit Bloemendaal wordt om-
geleid via de N208 naar de Rijksweg, Amster-
damseweg, aansluiting IJmuiden.
Gedurende de afsluitingen is de Rijksweg van 
Hillegondswegje tot aan de Roosensteinweg 
een eenrichtingsweg. 
In week 22 is de A9 toerit IJmuiden op links 
richting Rottepolderplein afgesloten. Ver-
keer wordt omgeleid via de N202.
 Gele borden geven de omleidingsroutes aan. 
De hulpdiensten en lijndiensten kunnen wel 
gebruik maken van de afgesloten A208.

Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers 
goed voorbereid op weg te gaan en hun reis te 
plannen met behulp van www.rws.nl/werk-
zaamheden.  

Komende dagen is mooi weer voorspeld. 
Gaat u naar buiten? Geef elkaar de ruim-
te en vermijd drukte, ook onderweg. Maak 
alleen gebruik van de pont als dit echt no-
dig is. Voor een mooie fi etstocht is het niet 
noodzakelijk om de pont te nemen. Wielren-
ners en recreatieve fi etsers vragen wij daar-

om aan één kant van het kanaal te blijven. 
Voor gemotoriseerd verkeer geldt: maak, 
indien mogelijk, gebruik van de tunnel.
Zo blijft er voldoende ruimte voor noodzake-
lijk verkeer via de pont en kan men op de pont 
1,5 meter afstand houden tot elkaar. 

Gebruik de pont alleen als het echt 
nodig is

Vanuit Bloemendaal richting Amsterdam
 Werkzaamheden aan A208 

Gewijzigde 
openingstijden
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 
1 juni (Pinksteren).

Er wordt een zonovergoten Hemelvaarts-
dag voorspeld en het merendeel van Ne-
derland geniet straks van een lang week-
end vrij. Reden voor Veiligheidsregio 
Kennemerland om extra te benadrukken 
dat de huidige maatregelen gewoon gel-
den om verspreiding van het coronavirus 
te bestrijden. De veiligheidsregio roept 
de inwoners op om drukte te vermijden, 
júist op een dag als Hemelvaart. Ga niet 
massaal naar de stranden en duinen in de 
regio (Bloemendaal, Heemskerk, Wijk aan 
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dere trekpleisters. Mocht het op bepaalde 
plekken toch te druk worden, dan worden 
extra (verkeers)maatregelen genomen of 
gebieden worden afgesloten.
  
“De verdere versoepelingen vanaf 1 juni, zo-
als het openstellen van de terrassen, komen 
steeds dichterbij. Toch gelden de huidige 
maatregelen nog gewoon voor de komende 
twee weken tot 1 juni. Dat doen we niet voor 
niets”, aldus Marianne Schuurmans, voorzit-
ter van de Veiligheidsregio Kennemerland. 
“We begrijpen dat dit moeilijk en vervelend 
is, zeker met een lang en waarschijnlijk ook 
zonnig Hemelvaartsweekend voor de boeg. 
Maar het coronavirus is nog niet weg! Het 
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len stap voor stap verder versoepeld kun-
nen worden. Dit kan alleen, zolang het virus 
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met de maatregelen. Daarom: blijf weg van 
drukke plekken. Fiets of wandel een rondje 
in je eigen omgeving en stap niet massaal in 
de auto of in de trein om naar trekpleisters te 
gaan. Vermijd drukte, juist met Hemelvaart.”

Extra maatregelen bij drukte
In de veiligheidsregio Kennemerland gel-
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ten (verkeers)maatregelen die van kracht 
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laten. Dat kan leiden tot fl inke wachttijden.
“We gaan ervan uit dat mensen de komende 
dagen hun gezond verstand gebruiken en dat 
verdere maatregelen niet nodig zijn”, aldus 
Marianne Schuurmans. “Maar wanneer het 
op bepaalde plekken toch te druk wordt, zul-
len we extra maatregelen nemen of gebieden 
geheel afsluiten. De gebruikelijke horecage-
legenheden en andere faciliteiten in natuur-
gebieden zijn nog gesloten conform de nood-
verordening. Wie zich niet aan de 1,5 meter 
afstand houdt of besluit te gaan wildplassen, 
moet er echt op rekenen dat er wordt opge-
treden. We willen de mensen daar vooraf op 
wijzen in het geval ze zij toch besluiten op 
pad te gaan.”

Vermijd drukte; júist tijdens 
Hemelvaartsweekend

BESPROKEN IN DE SESSIES

• Treasurystatuut
• Onthe¥  ng woonplaatsvereiste wethouder 

S.Y. Dinjens
• Toetreding tot de belastingsamenwerking 

Gouwe Rijnland
• Bestemmingsplan Volkstuinen De Biezen 

(onder voorbehoud van sessie)
• Parapluplan woningsplitsing en kamerver-

huur
• Fractieverantwoording 2019
• Nieuw steunfractielid VVD
• Opleggen geheimhouding Meerjarenprog-

nose grondexploitaites (Mpg)

De raadsvergadering is op donderdag 28 mei om 
19:30 en wordt digitaal gevoerd. U kunt de vergade-
ring live volgen via www.velsen.nl/gemeenteraad .

VOLG ONS!
Bestemmingsplan Volkstuinen 
De Biezen
Er wordt gesproken over nieuwe regels 
rond volkstuinen De Biezen waar dag-
verblijven te groot zijn en weinig wordt 
gehandhaafd. Vijf insprekers deelden hun 
kritische blik op de plannen. Raadsleden 
stelden vervolgens vragen aan het college 
over het bestemmingsplan. De omvang van 
het park en de consequenties die dat heeft, 
kwam aan bod. Op initiatief van Velsen Lo-
kaal en LGV  wordt nu door alle partijen in 
de raad gekeken naar voorstel voor aanpas-
sing van de plannen. 
De wethouder gaf aan dat regels voor ie-
dereen hetzelfde zijn. Die kunnen soepel 
zijn, als het maar redelijk is. Er zal worden 
gehandhaafd.

Herinrichting sportpark Schoonen-
berg-Waterloo
De raad heeft in 2017 1,7 miljoen euro be-
schikbaar gesteld voor het herinrichten en 
vergroenen van sportpark Schoonenberg-
Waterloo. Een ambtenaar presenteerde 
tijdens de sessie de plannen. Onder meer 

aan de hand van luchtfoto’s werd getoond 
hoe het park beter kan worden ingericht, 
er meer biodiversiteit komt en meer moge-
lijkheden voor individuele sporters.
Raadsleden stelden vragen over het aantal 
velden en parkeerplaatsen. Ook werd ge-
vraagd of het plan volledig genoeg is en er 
waren zorgen over jongerenoverlast. 
De wethouder gaf aan de Dorpsdialoog af 
te wachten, voordat hij de plannen verder 
invult. Woningbouw rond het park is een 
apart programma, maar die plannen moe-
ten aansluiten bij die van het sportpark. Er 
volgt nog een sessie.

Parapluplanwoningsplitsing en ka-
merverhuur
Om woningnood tegen te gaan, worden 
woningen steeds vaker gesplitst, wat voor 
overlast in de buurt kan zorgen. Het college 
presenteerde plannen met nieuwe regels. 
Vanuit de raadsleden werd daarop posi-
tief gereageerd. De VVD vroeg zich af of 
het niet beter is om één lijn te trekken met 
andere plannen. Er kwamen verder vra-
gen over handhaa« aarheid en regels over 

Airbnb. Nadat een ambtenaar nog enkele 
technische vragen had beantwoord, stelde 
de wethouder dat Airbnb onder regels voor 
bed & breakfast valt. 

Op een later moment verduidelijkt de wet-
houder andere voorwaarden voor kamer-
splitsing.

Bij de raadsvergadering op 28 mei wordt 
over dit onderwerp gestemd.

Wilt u altijd op de hoogte blijven van wat 
er in de gemeenteraad gebeurt? Volg ons op 
sociale media:

       Facebook: raadvanvelsen
  
       Instagram: gemeenteraadvelsen

AGENDA RAADSVERGADERING
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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 ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 9 mei tot en met 15 mei 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat t.o. 755, gebruik voor tijde-
lijk plaatsen oliebollenkraam (09/05/2020) 
47484-2020
De Lumeystraat 2, plaatsen dakopbouw 

(11/05/2020) 47840-2020
Rijnstraat 61, plaatsen 2 dakramen (voor-
zijde), plaatsen opbouw (achterzijde) 
(12/05/2020) 48303-2020
Marktplein 33, vervangen reclame 
(12/05/2020) 48460-2020
Nabij Dokweg 22, plaatsen kunstwerk 
(15/05/2020) 49784-2020

Velsen-Noord
Concordiastraat 84, legaliseren lichtmasten 
(15/05/2020) 49605-2020

Santpoort-Zuid

Wüstelaan 3, kappen boom (14/05/2020) 
49483-2020

Santpoort-Noord
Marowijnestraat 20, bouwen fi etsenafdak 
(12/05/2020) 48602-2020
Kweekerslaan 21, kappen 2 bomen 
(15/05/2020) 49794-2020

Velserbroek
Waterranonkel 11, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (11/05/2020) 47756-2020
Vestingplein t.o. nr. 58, gebruik voor tijde-
lijk plaatsen oliebollenkraam (13/05/2020) 

49140-2020

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voornemen 
hebben een omgevingsvergunning te ver-

Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.
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Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.

Discotheken
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Inspraak voorontwerpbestemmingsplan De Schouw
Vanaf vrijdag 22 mei 2020 tot en met donder-
dag 2 juli 2020 ligt het voorontwerpbestem-
mingsplan De Schouw ter inzage. 

Het bestemmingsplan maakt de bouw van 
36 woningen mogelijk op het terrein van 
het voormalig conferentiecentrum van Tata 
Staal in Velsen-Noord. 

Ligging plangebied
Het gebied wordt aan de westzijde begrensd 
door de Grote Hout- of Koningsweg, aan de 
zuidzijde door de Schulpweg, aan de oostzij-
de door de Bleyenhoevelaan en aan de noord-
zijde door de Wenckebachstraat.

plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan De 
Schouw (idn: NL.IMRO.0453.BP0403DE-
SCHOUW1- V001) ligt met ingang vrijdag 
22 mei 2020 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbe-
stemmingsplan liggen tevens de daarop be-
trekking hebbende onderzoeken en rappor-
tages ter inzage. 

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden.
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.
Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage 
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op 
het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Of via ro@velsen.nl. Onder vermelding van 
“inspraakreactie bestemmingsplan vooront-
werpbestemmingsplan De Schouw”.. Vergeet 
daarbij niet duidelijk uw fysieke postadres 
aan te geven.

Deze publicatie is tevens een mededeling als 
bedoeld in artikel 1.3.1 van het Besluit ruim-
telijke ordening. 

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

• Wijkerstraatweg 265, 1951 EG  VELSEN-
NOORD

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.

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
Celsiusstraat 50, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (11/05/2020) 45072-2020

Dokweg 21, legaliseren gevelbekleding en re-
clame (12/05/2020) 3539-2020
Rondweg 34, legaliseren gebruik voor (on-
dergeschikte) horeca voor maximaal 10 jaar 
(12/05/2020) 26923-2020
nabij Kennemermeer (parkeerplaats ach-
ter Kennemerboulevard), plaatsen tijdelijk 
recreatief nachtverblijf (tot en met oktober 
2025) (13/05/2020) 30927-2020
Van der Helststraat 14, plaatsen dakopbouw 
(13/05/2020) 42490-2020
Venusstraat 5, plaatsen dakkapel (voorzijde), 
isoleren dak (13/05/2020) 34899-2020
Lange Nieuwstraat 751, vervangen gevelre-
clame (14/05/2020) 38640-2020

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, restaureren t.b.v. bewo-
ning (14/05/2020) 34954-2020(Rijksmonu-
ment)

Velsen-Noord
Pontweg 1 D, wijzigen oplaadstation (wij-
ziging op vergunning 5998-2018 d.d. 4 juli 
2018) (12/05/2020) 42967-2020

Santpoort-Noord
Kieftendellaan 46, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (11/05/2020) 45556-2020

Driehuis
Waterlandweg 2, renoveren en schilderen 
woning (12/05/2020) 24913-2020 (Gemeen-
telijk monument)
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen dakramen 
(13/05/2020) 34208-2020(Gemeentelijk 

monument)

Velserbroek
Floraronde 73, bouwen schuur met 2 over-
kappingen (13/05/2020) 31833-2020
Mina Krusemanstraat 22, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (13/05/2020) 38413-2020

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

Santpoort-Noord
Verkoop visproducten, broodjes, soepen, 
vanaf 1 juli 2020 elke maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag, locatie: Burge-
meester Weertsplantsoen / Hagelingerweg 
(11/05/2020) 43204-2020

Verkoop kaas, vanaf 25 mei 2020 elke zater-
dag, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen 
/ Hagelingerweg (11/05/2020) 42011-2020

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 
evenementenvergunning ingetrokken 
voor: 

IJmuiden
Nationaal Circus Barani, van 27 mei t/m 
7 juni 2020, locatie: Heerenduinweg t.h.v. 6 
(13/05/2020) 73939-2019

Santpoort-Noord
Avondvierdaagse Basisschool Parnassia, van 
12 mei t/m 15 mei 2020, locatie: omgeving 
Santpoort-Noord (13/05/2020) 18429-2020

Velserbroek
Avondvierdaagse Velserbroek, van 12 mei 
t/m 15 mei 2020, locatie: omgeving Velser-
broek (13/05/2020) 19732-2020 

lenen voor de onderstaande aanvraag. De 
aanvraag, de ontwerpomgevingsvergun-
ning en de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 15 mei 2020 gedurende 
zes weken ter inzage bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Om de stukken in te zien 
kan contact worden opgenomen met de 
werkeenheid Vergunningen, telefoon 
140255. 
Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging, kan een ieder naar keuze mondeling 
of schriftelijke zienswijzen inbrengen 

tegen de ontwerpomgevingsvergunning. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan 
het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen, Publiekszaken, werk-
eenheid Vergunningen, Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar 
maken van mondelinge zienswijzen kunt 
u contact opnemen met de werkeenheid 
Vergunningen, telefoon 140255.
IJmuiden
Zeeweg 1: het brandveilig gebruik van de 

ruimte voor dagbesteding (26/03/2019) 
17792-2020.

Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker 
(11/05/2020) 31248-2020
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met 2e 
verdieping (13/05/2020) 31369-2020

Velsen-Noord

Wijkerstraatweg 180, legaliseren gebruik ka-
mergewijze verhuur 9 kamers (11/05/2020) 
30189-2020

Santpoort-Zuid
Blekersveld 1, legaliseren tourniquet 
(11/05/2020) 30378-2020

Velserbroek
Broekeroog ong. tov Hillegondswegje, aanleg-
gen riolering (11/05/2020) 31927-2020


