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Vind je brieven soms
moeilijk te begrijpen?
Hoe breng je je
administratie op orde?
Wil je goed met je
geld omgaan?
Hoe kan je geld
besparen?
Iedereen kan het leren.
Jij ook!

Voor ‘t zelfde geld
Wil je beter worden in het op orde houden van jouw papieren en geldzaken?
Geef je dan op voor de gratis bijeenkomsten ‘Voor ‘t zelfde geld’.
‘Voor ‘t zelfde geld’ wordt gegeven op dinsdagochtend in Bibliotheek Velsen.
Een docent geeft les over geldzaken. Je krijgt ook persoonlijke hulp van een
geldmaatje. De eerste workshop is op 12 oktober. Word ook slim met geld!

Meer informatie of aanmelden?
• Contactpersoon: Zoë Schultz
• 06 50169995
• taalhuis@bibliotheekvelsen.nl

Velsen

Draag voor 1 juli 2021 kandidaten voor

Die verdient een lintje!
Kent u iemand in Velsen die een lintje verdient? Bijna iedereen kan deze vraag met
‘ja’ beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich in voor vele doelen.

Wie zich jarenlang op bijzondere wijze inzet voor de samenleving kan in aanmerking
komen. Denk aan vrijwilligers die actief zijn
in bijvoorbeeld het jeugdwerk, voor de kerk,
op sportgebied, in de gezondheidszorg of op
een ander terrein. Vergeet niet de mensen
die voor hun werk geruime tijd iets bijzon-

Beach Busters

Op de eerste stranddagen van het jaar waren
de Beach Busters in Velsen van de partij. De
Beach Busters willen strandbezoekers op een
vrolijke en positieve manier bewust maken
van de gevolgen van zwerfafval. In hun opvallende outfits ruimden ze samen met kinderen zwerfafval op en deelden ze vuilzakjes

www.taalhuisijmond.nl

Ontvang officiële bekendmakingen
automatisch in uw mail
Wilt u weten welke aanvragen er zijn gedaan voor bijvoorbeeld een dakkapel, een
kapmelding, een evenementenvergunning
of een gehandicaptenparkeerplaats? De
gemeente deelt deze informatie met een
bekendmaking. De gemeente laat ook weten welke besluiten zij over een verordening of een bestemmingsplan neemt.

In de begroting 2021 is opgenomen dat vanwege bezuinigingen publicaties van officiële
bekendmakingen moeten versoberen. Daarom vindt u in De Jutter/De Hofgeest vanaf
1 juli een beknopter overzicht van de officiële
bekendmakingen.
Inschrijven e-mailservice
Wilt u uitgebreid op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt? Dan kunt u zich
inschrijven voor een e-mailservice. U geeft
aan over welke bekendmakingen en over welke buurt u een e-mail wilt ontvangen. Zodra
de gemeente een bekendmaking publiceert
op Overheid.nl ontvangt u automatisch een email hierover. Met deze handige service hoeft
u dus niet meer zelf te zoeken.
Bekendmakingen online bekijken
Wilt u geen gebruikmaken van de e-mailservice, maar wel meer weten over de wekelijkse bekendmakingen in Velsen? Dan kunt u dat
online bekijken op www.officielebekendmakingen.nl. Deze website is een onderdeel van
Overheid.nl.

Papieren versie
Kunt u de bekendmakingen niet online lezen,
dan ligt er wekelijks een papieren versie voor
u klaar op de volgende plekken:
IJmuiden
• Gemeentehuis Velsen, Dudokplein 1
IJmuiden
• Buurtcentrum De Dwarsligger, Planetenweg 338 IJmuiden
• Buurthuis De Brulboei, Kanaalstraat 166
IJmuiden
• Bibliotheek IJmuiden, Dudokplein 16
IJmuiden
• Uitleenpunt de Moerberg, Zuiderkruisstraat 74 IJmuiden
Santpoort
• Dorpshuis Het Terras, Dinkgrevelaan 17
Santpoort-Noord
Velsen-Noord
• Wijkcentrum De Stek, Heirweg 2 VelsenNoord
Velserbroek
• Wijkcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat 227 Velserbroek
• Bibliotheek Velserbroek, Maan Bastion
476 Velserbroek
Driehuis
• Uitleenpunt Huis ter Hagen, Lodewijk
van Deyssellaan 254 Driehuis

‘Een schoon strand ligt voor het oprapen’

ders doen waar de hele samenleving wat aan
heeft.
Volgend jaar een Koninklijke onderscheiding? Dien voor 1 juli uw aanvraag in
Voordat een lintje wordt toegekend, gaat er
heel wat tijd voorbij. Wie iemand wil voordragen voor de lintjesregen van 2022 moet
het verzoek insturen voor 1 juli 2021.
Meer informatie bij de afdeling kabinetszaken: kabinetszaken@velsen.nl of 0255567200. Meer informatie ook op lintjes.nl

uit aan bezoekers. Hiermee konden zij afval
naar de prullenbakken brengen. Deze ‘Nederland Schoon’ zakjes staan in Velsen bij
elke strandopgang en kunnen bezoekers gratis pakken. Veel bezoekers wisten dat of hadden zelf al een vuilniszak meegenomen.
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Coronanieuws
Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Hup Holland Hup!
Van 11 juni tot en met 11 juli is het weer zover:
het Europees Kampioenschap voetbal! Ondanks de toenemende vaccinatiegraad en de
afnemende besmettingen is het nu nog niet

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Informatie over testen

Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Nieuws van de raad
Agenda van de raad
Versnellen woningbouw
Op initiatief van de raad is er eerder een sessie geweest,
waar de mogelijkheden voor het versnellen van de woningbouw zijn besproken. De sessie in maart 2020 ging
niet door. Met deze sessie wordt er weer een nieuwe start
gemaakt. Tijdens de sessie wordt gepresenteerd en toegelicht wat voor ideeën de ambtelijke organisatie heeft om
de woningbouw in Velsen te versnellen.
Uitgangspunten huisvestingsverordening
Woningen zijn schaars, daarom heeft de gemeente een
huisvestingsverordening voor een goede verdeling van
woonruimte. Er zijn regionaal uitgangspunten opgesteld,
waarmee een nieuwe huisvestingsverordening wordt voor
bereid. De raad kan in deze sessie input meegeven voor de
nieuwe verordening.

MRA verstedelijkingsagenda
Er komt een nieuwe verstedelijkingsagenda voor de Metropoolregio Amsterdam. Hierin wordt een beeld geschetst
hoe de regio verder kan groeien met beperkte ruimte. De
Raad van Velsen kan wensen en bedenkingen meegeven.
Sluizenroute
Onlangs heeft Rijkswaterstaat een presentatie gegeven
over de sluizenroute. Raadsleden hadden behoefte om
nog een extra sessie hierover te hebben. Deze sessie is
door een groep van raadsleden voorbereid.
Herijking jeugdhulp
Er worden maatregelen genomen om steviger te sturen op
de inhoud en kosten van de jeugdhulp. De gemeenteraad
wil op de hoogte worden gehouden van de voortgang.

verantwoord en daarmee niet toegestaan om
op schermen in de horeca of op straat voetbal
te kijken. Geniet dus thuis met maximaal 4
personen van het Nederlands elftal.
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.

Vanwege de coronamaatregelen is het gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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
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 kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 10 juni
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Groeneweg 71, aanleggen horecaterras met
terrasafscheiding (01/06/2021) 65097-2021
Velserduinweg 19, veranderen gevels, wijzigen gebruik van fietsenstalling/winkel
woning naar begeleid wonen (01/06/2021)
65201-2021
Herculesstraat 42, bouwen aanbouw en erker
met luifel, plaatsen dakkapel (achterzijde),
wijzigen aanbouw (zijgevel) (02/06/2021)
66026-2021
Plein 1945 81 t/m 105 (De Beurs), veranderen

gevelbekleding (03/06/2021) 66731-2021
Santpoort-Zuid
Huis te Wissenlaan 5, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (31/05/2021) 64762-2021
Willem de Zwijgerlaan 58, kappen 4 bomen
(03/06/2021) 66830-2021
Santpoort-Noord
Duin en Kruidbergerweg 60, plaatsen overkapping (04/06/2021) 67327-2021 (Rijksmonument)
Hagelingerweg 167, wijzigen gebruik van
winkel/woning naar 3 appartementen,
plaatsen dakopbouw, vernieuwen kozijnen
(04/06/2021) 67366-2021
nabij Wüstelaan 89, tijdelijk (7 juli t/m 30
juli 2021) plaatsen van een poffertjessalon
(03/06/2021) 66834-2021
Driehuis
Driehuizerkerkweg 79B, plaatsen2 dakopbouwen (voor- en achterzijde) (31/05/2021)
64863-2021
Driehuizerkerkweg 77, plaatsen garagedeur,
vergroten 1e verdieping (31/05/2021) 648782021
Driehuizerkerkweg 42, veranderen en vergroten woning (04/06/2021) 67364-2021

Velserbroek
De Zeiler 148, verplaatsen voordeur in portiek (02/06/2021) 65947-2021
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd
met 6 weken. De datum van verzending van
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Lindenstraat 25, veranderen voorgevelkozijn
(01/06/2021) 43378-2021
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, legaliseren overkapping en bijgebouw (03/06/2021) 43626-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Tussenbeeksweg 60, legaliseren kamergewijze verhuur van 4 kamers (01/06/2021)
27469-2021
Velserbroek
De Zeiler 148, verplaatsen voordeur in portiek (03/06/2021) 65947-2021
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Santpoort-Noord
Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar) op
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
zaterdag vanaf 1 juli 2021, locatie: Burgemeester Weertsplantsoen 213 (30/05/2021)
64240-2021
Velsen-Noord
Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar), op
vrijdag en zondag vanaf 1 juli 2021, locatie:
Wijkerstraatweg 173 (30/05/2021) 642422021

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten
genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande besluit(en)
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 burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige 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 tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - re-

guliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Linnaeusstraat 42, plaatsen dakopbouw
(01/06/2021) 54865-2021
Grahamstraat 233, vergroten 2e verdieping
(achterzijde) (01/06/2021) 43226-2021
Lindenstraat 14, plaatsen dakopbouw
(01/06/2021) 58603-2021
Willem Barendszstraat 15, legaliseren splitsen
woning in 2 woningen (01/06/2021) 366552021
naast Zandvoortstraat 110, bouwen bedrijfshal
(01/06/2021) 34526-2021
Grahamstraat 209, plaatsen
dakopbouw
(03/06/2021) 41108-2021
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, plaatsen
(31/05/2021) 44567-2021

dakopbouw

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 27, plaatsen erker, dakkapel
(voorzijde) (01/06/2021) 45085-2021
Kieftendellaan 24, plaatsen erker (01/06/2021)

58642-2021
Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren erfafscheiding
met toegangspoort en groendrager (voorzijde)
(01/06/2021) 26386-2021
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning
hebben verleend voor
:
Driehuis
Nicolaas Beetslaan 5-7, bouwen van 10 woningen en 6 appartementen, het vellen van 4 bomen (met de plicht tot het herplanten van 6 bomen) (8/06/2021) 57289-2020
De omgevingsvergunning, de verklaringen van
geen bedenkingen en de bijhorende stukken
ligt met ingang van 10 juni 2021 gedurende zes
weken ter inzage bij Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht Handhaving. Tevens zijn de besluiten in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.
OM0038NICOLAASBEE1-R001

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te zijn
ingediend binnen een termijn van zes weken
met ingang van de dag na die waarop het besluit
ter inzage is gelegd bij de rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden

Infopagina
10 juni 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Subsidieregeling zomerprogramma Velsen 2021
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij in hun vergadering van
8 juni 2021 hebben besloten:

•

de Subsidieregeling zomerprogramma
Velsen 2021 vast te stellen;

•

deze subsidieregeling in werking te laten
treden op de dag na publicatie.

De integrale tekst van de subsidieregeling is
na te lezen op officielebekendmakingen.nl

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
•

Langemaad 40, 1991 EG
VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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-

