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• Zowel gemeente Velsen als de visserij-
sector van IJmuiden zijn nauw betrok-
ken met het opruimen van het afval van 
de ramp met de MSC Zoë. Wethouder 
Dinjens pleit voor steviger regels voor 
containervervoer en een ruimhartige 
vergoeding voor het programma Fishing 

For Litter dat belangrijke bijdrage levert 
de Noordzee schoon te maken.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Aan de slag 
Gemeente Velsen heeft een reeks aan tra-
jecten en projecten gestart om deze lang-
durig werklozen een kans te geven op de 
arbeidsmarkt. Deze succesvolle projecten 
zijn Velsen in beweging, Velsen in groen, 
Velsen aan de slag, Zorgpoort en Telstar@
Work. Wethouder Marianne Steijn: ‘Men-
sen die problemen hebben te overwinnen 
worden met behulp van onze projecten 
begeleid naar werktrajecten.’
Aankomende drie weken laten we een 
deelnemer aan het woord over zijn erva-
ring met de  projecten. Deze week is Step-
hen Cassidy aan het woord die deel nam 
aan Velsen aan de slag en Zorgpoort.
Stephen Cassidy (56 jaar, woont in IJmui-
den): ‘begin de dag met een lach’

Twee jaar geleden stopte ik noodgedwongen 
met mijn werk als webdesigner. Mijn vrouw, 
tien jaar lang mijn danspartner, werd ziek. 
Uitgezaaide longkanker. In het jaar dat ons 
nog samen restte trouwden we in het Anto-
ni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Eenmaal 
thuis bestond er geen dag of nacht meer.  Ze 
had constant verzorging nodig. Een trauma-
tische tijd voor ons gezin.  

Na haar overlijden zat ik met mijn hoofd in 
mijn handen op de bank. Drie maanden stre-
ken doelloos voorbij. Tot ik bij toeval een buc-
ket-list van mijn vrouw tegenkwam. Slechts 
voor 1/5 afgemaakt. Dat doet je huilen en ook 
beseff en dat het leven zo voorbij is. 

Ik wilde weer van betekenis zijn en ging aan 
de slag als vrijwilliger voor Socius waarbij ik 
ernstig zieke mensen en hun verzorgers on-
dersteunde. Als geen ander wist ik wat hun 

pijn en behoefte was. Ik gaf hen ruimte om 
emoties te uiten, nam verzorgende taken 
over, zodat de partner even het huis uit kon. 
Ik besefte dat ik iemand helpen die ziek is 
veel waardevoller vind dan op een kantoor 
werken aan wereldwijde IT-opdrachten. 
Het leven overkwam me al die tijd en ik heb 
de  kansen die voorbij kwamen gepakt. Maar 
nu wilde ik bewust een volgende stap van-
uit mijn gevoel zetten. Vooruit willen, le-
ren, groeien zit in mijn genen gelukkig. Toen 
kreeg ik van de Gemeente Velsen een uitno-
diging voor de groepstraining ‘Velsen aan de 
slag’. Twee motiverende, positieve life coa-
ches hielpen me zes weken,  vier dagen per 
week om onder meer uit m’n comfortzone te 
komen en mezelf te presenteren. 

Na de emotioneel zware gebeurtenis met 
mijn vrouw ben ik gaan stotteren. Toch durf 
ik weer te laten zien wie ik ben. ‘s Avonds 
werk ik als dansdocent. Ik moet natuurlijk 
wel de Salsa en Bachata duidelijk uitleggen 
aan mijn cursisten. Ik zag dat de training ook 
andere mensen hielp om uit een donker gat te 
komen. De beste tip tijdens de training was 
voor mij: ‘Begin de dag met een lach’. Dat lijkt 
een open deur. Maar het helpt me zo om na 
het wakker worden even een grappig fi lmpje 
te bekijken. 

Nu doe ik voor 16 weken mee aan het pro-
ject Zorgpoort waar bij de Gemeente Vel-
sen en Zorgbalans samenwerken om men-
sen in de zorg aan het werk te krijgen. Welke 
hulp ik kan bieden maakt niet zoveel uit. Of 
ik schoonmaak,  een luier verschoon, of een 
luisterend oor bied. Het is niet zomaar werk, 
ik help iemand!  Foto Mark Sassen

Aanpassingen bushaltes
De toegankelijkheid van openbare voor-
zieningen voor mindervaliden is van groot 
belang. Dit geldt ook voor het openbaar 
vervoer. In Velsen liggen nog enkele bus-
haltes die niet goed toegankelijk zijn 
voor (visueel) gehandicapte personen. 
In IJmuiden zijn dit de haltes Logger-
straat en Stationsstraat. In Velserbroek 
zijn dit de haltes Zwanebloemplantsoen, 
Florapad, Dammersboog, Vromaadweg, 
Velserbroek Centrum en Velserbroekse 
Dreef. 

In de week van 3 juni starten we in IJmui-
den met de werkzaamheden aan de haltes 
om ze toegankelijker te maken voor (visu-
eel) gehandicapten. De werkzaamheden du-
ren ongeveer zes weken duren en leiden naar 
verwachting niet of nauwelijks tot verkeers-
hinder. Tijdens de werkzaamheden aan een 
halte stoppen de bussen waar mogelijk vlak 
voor of vlak na de halte. 

De aanpassingen aan de bushaltes worden 
bekostigd vanuit een subsidieregeling van de 
Provincie Noord-Holland. 

Verwijzing alternatieve route 
tegen sluipverkeer in woonkern 
Velsen-Noord
Op dinsdag 11 juni wordt bij wijze van proef 
een verwijssysteem voor de alternatieve 
route in Velsen-Noord geplaatst. Het sys-
teem gaat automobilisten die van het Tata 
Steel terrein komen bij drukte op de regu-
liere route Wenckebachstraat/Rijk de Waal-
weg/Velsertraverse (N197) (route A) ver-
wijzen naar een alternatieve route via het 
bedrijventerrein De Grote Hout (route B). 
Hierdoor wordt tegengegaan dat auto-
mobilisten door de woonkern van Velsen-
Noord rijden om bij de snelweg A22 te ko-
men. Het terugdringen van dit sluipverkeer 
komt de leefbaarheid in de woonkern ten 
goede.

Het systeem bestaat uit twee informatiescher-
men, waarop bij drukte/vertraging op de route 
Wenckebachstraat/Rijk de Waalweg/Velser-
traverse wordt verwezen naar de alternatieve 
route. De informatieschermen komen te staan 
langs de Breedbandweg voor het kruispunt 
BreedbandwegWenckebachstraat/Grote Hout 
of Koningsweg en langs de Wenckebachstraat 
voor het kruispunt Wenckebachstraat/Staal-
havenweg. De alternatieve route leidt via de 
Staalhavenweg, de Noordersluisweg, de Con-

cordiastraat, de Wijkermeerweg en de Basis-
weg naar de Lijndenweg. Hier kunnen automo-
bilisten kiezen om de A22 op te gaan of om via 
de Parallelweg, de Wijkermeerweg en de Noor-
derweg naar de A9 te rijden. De route tot aan de 
Lijndenweg wordt verwezen d.m.v. bordjes.
Als er op de route via de Lijndenweg ook ver-
traging optreedt zal het systeem niet gaan ver-
wijzen. Dit om te voorkomen dat automobilis-
ten die verwezen worden naar de alternatieve 
route, op de Lijndenweg alsnog in de fi le komen 
te staan. 
De informatie is gebaseerd op gegevens uit 
smartphones en navigatiesystemen. Hiermee 
kunnen reistijden en vertragingen gemeten 
worden, die gebruikt worden om het systeem 
aan te sturen.
Het gaat om een proef die 16 weken zal duren. 
Om het systeem te kunnen evalueren wordt ge-
registreerd hoe vaak naar de alternatieve rou-
te is verwezen en hoeveel voertuigen vanaf de 
Wenckebachstraat Velsen-Noord inrijden.
Automobilisten worden opgeroepen nooit door 
de woonkern van Velsen-Noord te sluipen. Wie 
per auto het Tata-terrein verlaat, wordt na-
drukkelijk verzocht de omleidingsroute te vol-
gen als deze wordt verwezen. 
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 Zwem4daagse kaartverkoop 
gestart!
Van 1 t/m 5 juli is er  alweer voor de 30e 
keer zwem4daagse in het zwembad De 
Heerenduinen.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of bui-
ten zwemmen en laat je vlinder- of school-
slagslag, borstcrawl, of rugslag zien! 

Je kunt starten:                                                                                                                              
Maandag t/m vrijdag van 12.00-13.00 uur
Maandag t/m vrijdag  tussen 17.00-20.00 uur. 
Dinsdag  t/m vrijdag tussen 9.00-10.00 uur

Dit zijn de zwemafstanden                                                                                               
Volwassenen zwemmen 500 meter (20 baan-
tjes) en kinderen t/m 10 jaar en 65-plussers 

zwemmen 250 meter (10 baantjes), maar meer 
mag natuurlijk ook!

Bijdragen                                                                                                                               
Volwassenen betalen €11,00. Voor kinderen 
geldt een speciaal schooltarief van €5,50 inclu-
sief een blinkende medaille die, let op!, alleen 
op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen melden 
zich aan via www.sportpasvelsen.nl. Volwasse-
nen kunnen zich vanaf vrijdag 31 mei a.s. via de 
receptie aanmelden. 
Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen. 
Op het buitenterrein is van alles te doen.                                     
Het belooft weer een leuke week te worden die 
je niet wilt missen1

Sessies woensdag 12 juni 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Volg de raad
U bent van harte welkom de sessies bij te wo-
nen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de pu-
blieke tribune van de vergaderzaal. De verga-
dering is zowel live als achteraf te volgen via 
de raadskalender op www.velsen.nl/gemeente-
raad. Open de vergaderkalender en klik vervol-
gens op de datum en de zalen van deze sessies. 
RTV Seaport zendt de sessies vanuit de raad-
zaal uit op het TV-kanaal en via www.raads-
plein.tv.

Agenda 12 juni
Planontwikkeling Hofgeest
Er ligt een plan voor om woningen te bouwen 
in Hofgeest. Het plan bestaat uit Hofgeest 
West en Hofgeest VSV en omvat 380 wonin-
gen waarvan 86 sociale huurwoningen. Op 16 
april hebben de ontwikkelaars samen met de 
gemeente een inloopbijeenkomst georgani-
seerd. De schriftelijk verzamelde opmerkin-
gen van deze bijeenkomst zijn onderdeel van 
de uitwerking van de planontwikkeling. Er zijn 
binnen het plan enkele verschillen met het ont-
werp-ontwikkelingsplan die de gemeenteraad 
in 2011 heeft vastgesteld, deze aanpassing ligt 
nu voor.
Raadzaal: 19.30 – 21.00 uur

Vrijgeven voorbereidings-krediet sport-
park Zeewijk Impuls voor de Buitensport 
De gemeenteraad heeft een bedrag van 
€ 295.000, - vrijgemaakt voor de verhuizing van 
kor� alvereniging DKV van sportpark Schoo-
nenberg naar sportpark Zeewijk. De verhuizing 
van DKV gaat vooraf aan de herinrichting van 
sportpark Schoonenberg, waarvoor in de 2e 
helft van 2019 een voorstel aan de raad wordt 
voorgelegd. De verhuizing van DKV maakt on-
derdeel uit van de uitvoering van de Agenda 
Sportaccommodaties 2018-2022 “Ruimte voor 
de sport!”. Het toevoegen van de vereniging is 
een belangrijke stap naar het multifunctione-
ler maken van sportpark Zeewijk. 
Schoonenbergzaal: 19.30-21.00 uur

Jaarstukken 2018 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af aan 
de raad over het gevoerde beleid. In het jaarver-
slag wordt gerapporteerd over de resultaten op 
de diverse beleidsterreinen. In de jaarrekening 
wordt een fi nanciële verantwoording afgelegd. 
De jaarrekening is door de accountant gecon-
troleerd en brengt daarover verslag uit. Dit ver-
slag wordt besproken met de accountant en de 
portefeuillehouder in de vergadering van de 
rekenkamercommissie. De rekenkamercom-
missie brengt advies uit aan de gemeenteraad 
over de jaarstukken. In het raadsvoorstel wordt 
ook aan de raad gevraagd een aantal voorstellen 
goed te keuren waaraan het positieve resultaat 

over 2018 uitgegeven kan worden. 
Rooswijkzaal: 19.30- 21.00 uur

A) Mobiliteitsagenda Velsen 
(begint om 21.30 uur)
Omdat het einde van de looptijd van het hui-
dige Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) 
is een nieuwe beleidsagenda opgesteld voor de 
komende jaren: de Mobiliteitsagenda Velsen. 
Deze agenda is tot stand gekomen na een uitge-
breide inspraak door inwoners. De raad geeft in 
deze sessie een (voorlopig) oordeel over de Mo-
biliteitsagenda Velsen.
Raadzaal: 21.30-22.30 uur (kan eerder of later 
afgelopen zijn)

B) Tracé doorfi etsroute IJmond 
(begint om ongeveer 22.30 uur)
In de vergadering van 22 februari 2018 is de 
snelfi etsroute IJmond in de gemeenteraad 
van Velsen behandeld. Naar aanleiding van de 
routekeuze heeft de Fietsersbond bezwaar ge-
maakt tegen de route door Driehuis en Sant-
poort. De raad heeft de voorgestelde tracékeuze 
door de kernen als voorkeurstracé aangewe-
zen, met de afspraak dat voor het defi nitieve 
tracé nog nader overleg gevoerd moest worden. 
In samenspraak met de Fietsersbond ligt er nu 
een nieuw voorstel voor de tracékeuze.
Raadzaal: 22.30-23.00 uur (kan eerder of later 
beginnen)

Evaluatie standplaatsenbeleid 
De vraag is of het standplaatsenbeleid uit 2011 
nog altijd aansluit op de behoefte van de onder-
nemers. De raad heeft de opdracht meegegeven 
om in gesprek te gaan met standplaatsonder-
nemers en winkeliersverenigingen over de er-
varingen en knelpunten met standplaatsen in 
de gemeente. De conclusies en aanbevelingen 
van deze evaluatie worden in de vorm van uit-
gangspunten aangeboden voor een discussie 
in de raad. De uitkomsten van deze bespreking 
worden meegenomen in het nieuw op te stellen 
standplaatsenbeleid.
Schoonenbergzaal: 21.30 – 23.00 uur

Groenstructuurplan - Visie
In het raadsakkoord en het collegeprogramma 
spreken college en gemeenteraad grote ambi-
ties uit als het gaat over groen in de gemeen-
te en tegengaan van klimaatverandering. Het 
voorstel dat nu voorligt heeft als doel de be-
staande kwaliteit van het landschap en groen 
nu en in de toekomst te behouden. In het nieu-
we plan  worden de kansen voor  klimaatadap-
tatie op het gebied van groen en water benut en 
werken we toe naar een klimaatbestendige ge-
meente.

Het voorstel is al eerder besproken in de raad 
op 16 mei.  Een aantal aanpassingen zijn ver-
werkt en in deze sessie wordt de aangepaste Vi-
sie het raadsvoorstel besproken. 
Rooswijkzaal: 21.30 – 23.00 uurmende jaren. 

Sessies woensdag 13 juni 2019
Locatie sessies: gemeentehuis Velsen, 
ingang Plein 1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

Perspectiefnota 2020-2023 gemeente 
Velsen
De perspectiefnota biedt het inhoudelijk en fi -
nancieel kader voor de begroting 2020. De per-
spectiefnota geeft een overzicht van de beleids-
keuzes van de gemeente, de prioriteiten die 
worden gesteld  en voorstellen met fi nanciële 
consequenties voor de komende jaren. Daar-
bij worden voor het dekken van de aanvullende 
kosten een aantal bezuinigingen voorgesteld.

Behalve het stellen van politieke vragen is deze 
sessie bedoeld om in gesprek te gaan met an-
dere fracties om gemeenschappelijke wensen 
te bespreken zodat deze voor de raadsvergade-
ring op 4 juli 2019 uitgewerkt kunnen worden 
in moties en amendementen. Op deze wijze kan 
de gemeenteraad prioriteiten aangeven en wij-
zigingen aanbrengen. 

Traditiegetrouw vinden de Algemene beschou-
wingen plaats bij de Perspectiefnota. Bij deze 
beschouwingen vertellen de politieke partijen 
hun visie op de gemeente Velsen voor de ko-
mende jaren. 

Maandag 10 juni 2019 is het tweede Pink-
sterdag. Op deze dag haalt HVC geen afval op. 
HVC komt op een andere dag langs dan u ge-
wend bent. Wilt u weten op welke dag HVC 
uw minicontainer komt legen? Download de 
HVC afval-app of kijk in de online afvalka-
lender en vul uw postcode en huisnummer 
in. Met de HVC afval-app kunt u voortaan al-
tijd een melding krijgen wanneer HVC langs-

komt om uw minicontainer te legen. Ook kunt 
u opzoeken welk afval in welke bak hoort.

Afvalbrengstations Tweede 
Pinksterdag gesloten
De afvalbrengstations zijn gesloten op maan-
dag 10 juni. Kijk voor de openingstijden in de 
HVC afval-app of kijk op hvcgroep.nl. 

 Check de afvalkalender 
rond feestdagen! 

wist je dat...
in de gemiddelde 
restafvalbak nog 32% gft  
en etensresten zit?

Tip: doe ook je etensresten  
in de gft-bak, wij maken er groen 
gas en compost van!
in de gft-bak, wij maken er groen 

hvcgroep.nl

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw vragen of 
problemen waar u zelf niet uit komt.
Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970 
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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 vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, sec-
tor bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een voorlopige voorziening kan 
alleen worden aangevraagd, indien er ook 
een bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen haak-
jes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-

vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Nabij Briniostraat 12, voortzetting tij-
delijk (5 jaar) gebruik als schoolplein 
en plaatsing hekwerk (27/05/2019)
11390-2019
IJmuiderstraatweg 155, veranderen wo-
ning (inpandig en voorgevel), plaatsen 
dakopbouw (28/05/2019) 12339-2019
Boerhaavestraat 11, plaatsen dakopbouw 
(28/05/2019) 18547-2019

Velsen-Zuid
De Ven, afwijken bestemmingsplan voor 7 
evenementen (periode 1 juni t/m 23 juni 2019 
inclusief parkeren en op- en a� ouwperiode) 
(29/05/2019) 9614-2019

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 14, vergroten bestaande 
kapconstructie (27/05/2019) 14524-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, verruimen ope-
ningstijd tot 01:30 uur i.v.m. het evenement 
‘Midzomernachtwandeling’ op 22 juni 2019 
(29/05/2019) 11893-2019  

Velserbroek
Hofgeester Eijnde 20, afwijken bestem-
mingsplan i.v.m. evenement “Soli’s night of 

music” op 25 mei 2019 van 20:00 uur tot ui-
terlijk 01:00 uur (29/05/2019) 12541-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

IJmuiden
Velserduinweg 248 zw, legaliseren dakterras 
(29/05/2019) 2818-2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende bij het onder-
staande besluit gedurende zes weken na 
de dag van verzending van het besluit een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen (zoals college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen of burge-
meester van Velsen,  Postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden), dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-

rechter van de rechtbank Noord-Holland, 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 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 vermeld.

Verleende evenementenvergunning APV 
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend voor: 

Velsen-Zuid
The Promised Land Open-Air op 8 juni 2019 
van 13:00 uur tot 23:00 uur, locatie: De Ven 
(27/05/2019) 6834-2019

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt op 10 juni 2019 van 10:30 
uur tot 17:30  uur, locatie: Landgoed Duin 
en Kruidberg (28/05/2019) 6140-2019

Driehuis
Avond4daagse IJmuiden/Velsen, van 3 t/m 5 
juni 2019 van 17:30 uur tot 21:00 uur en op 6 
juni 2019 van 17:30
uur tot 22:00 uur, start-fi nish bij K.H.C. 
Strawberries, Waterloolaan 1 (29/05/2019) 
19205-2019

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 25 mei 2019 tot en met 31 
mei 2019 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dolfi jnstraat 230 t/m 308 (even nummers) 
en Waalstraat 2 t/m 80 (even nummers), ver-
bouwen van 80
portiekwoningen tot 94 galerijwoningen 
(25/05/2019) 38597-2019
Sirenestraat 1, plaatsen dakopbouw 
(29/05/2019) 39048-2019
Oosterduinweg 59, legaliseren dakterras 
(29/05/2019) 39296-2019 
Stolstraat 2, nokverhoging, plaatsen dakka-

pel (voorzijde) (30/05/2019) 39357-2019
Kanaaldijk ong., tijdelijk (10 jaar) plaatsen 
sculptuur (30/05/2019) 39392-2019

Velsen-Noord
Heirweg 2A, aanpassen gevelbeplating bij 
kozijnen (28/05/2019) 38291-2019

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 13, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (28/05/2019) 38167-2019
Bloemendaalsestraatweg 161, plaatsen dak-
kapel (voorzijde) (27/05/2019) 38638-2019
Bloemendaalsestraatweg 167, vervangen re-
clame (28//05/2019) 38508-2019
Vinkenbaan 38, plaatsen dakkapel (voorzij-
de), veranderen entreepui en constructieve 
doorbraak
(29/05/2019) 39030-2019
Duinlustparkweg 73, plaatsen aircobuiten-

unit (29/05/2019) 39335-2019

Santpoort-Noord
Duinmeer, vervangen vogeluitkijkhut 
(27/05/2019) 38566-2019
Crijnssenstraat 16, vervangen voordeur en 
garagedeur (31/05/2019) 39478-2019

Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, gebruiken pand voor 
zelfverdedigingslessen en fysieke training 
(28/05/2019) 38321-2019
Velserbroekse Dreef 7, vervangen reclame 
(28/05/2019) 38495-2019
Hillegondswegje 14, oprichten nieuwbouw-
woning (29/05/2019) 39016-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen 
voor een omgevingsvergunning betrek-

king hebben op een bouwactiviteit kun-
nen deze worden voorgelegd aan de com-
missie Stedelijk Schoon Velsen. Voor 
meer informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Driehuis
Bilderdijklaan 10, vervangen erker, uitbou-
wen 1e verdieping achter met dakterras, 
plaatsen
dakopbouw, vergroten garage inclusief kap 
(28/05/2019) 14741-2019 

Ingekomen aanvragen standplaatsver-
gunningen APV artikel 5:15

Velserbroek
Rijksweg 289, aanvraag standplaats (zonda-
gen) (27/05/2019) 39050-2019




