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Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

Velsen geeft ook dit jaar weer een ge-
meentegids uit. Hij is digitaal te raadple-
gen, en kan als papieren gids op verschil-
lende plekken in de gemeente worden 
opgehaald. Hij wordt niet meer huis-aan-
huis verspreid.

        
    

    
       

       
      

       
       
  

     
    

     
     

       
     
      

         
        

        
      

     

Ophaalpunten
  

Dudokplein 1, IJmuiden
  

Dudokplein 16, IJmuiden 
  

Maan Bastion 476, Velserbroek 
   

Planetenweg 338, IJmuiden 

  
Zeewijkplein 260, IJmuiden

   
Heirweg 2, Velsen-Noord 

   
Frans Halsstraat 29, IJmuiden 

   
Kanaalstraat 166, IJmuiden 

    
Lodewijk van Deijssellaan 254, Driehuis

  
Keizer Wilhelmstraat 1, IJmuiden

   
Zuiderkruisstraat 74, IJmuiden

  
Houtmanstraat 1, IJmuiden

  
Scheldestraat 101, IJmuiden

   
Aletta Jacobsstraat 227, IJmuiden

   
Lodewijk van Deijssellaan 4, Driehuis

Gegevens bijhouden
     

  
       

   
      

    
     

   
       

        
       

       
 

Vervangen openbare verlichting 
Parkweg
Vanaf maandag 17 juni t/m vrijdag 28 juni 
2019 vinden er werkzaamheden plaats 
langs de Parkweg in Velsen-Zuid.

      
       

    
     

      
      

      
       
   

       
     

       
     

      
    

Aan de slag

Digitaal en op papier
Gemeentegids Velsen 2019

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.’
Drie weken lang laten we een deelnemer 
aan het woord over zijn ervaring met de 
projecten. Deze week is Salam Qanbar 
aan het woord die deel nam aan Velsen in 
groen. 
Salam Qanbar (33 jaar, Velsen-Noord) 
‘Buiten werken geeft me energie’

        
        

      
       
        

       
       

         
     

           
      
     

         
      

      
      

         

        
       

         
       

          
     

 
     

          
       

         
        

         
      

        
     

     
       

      
        

      
       
    

         
          

    
        

   
       

       
      

          
       

        
      

Vaderdagactie zwembad 
De Heerenduinen
Verras je vader op Vaderdag (zondag 16 
juni) met een lekkere duik in het zwem-
bad en laat ze meedoen aan de glijbaan-
bandenrace. 
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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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 1 juni tot en met 7 juni 2019 de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Keetberglaan 329, plaatsen kelder en 
berging (03/06/2019) 39634-2019
Kennemerplein 21B, wijzigen gevel (naam-
bord) (03/06/2019) 41104-2019
Kennemermeer 25, aanvraag tijdelijke ver-
gunning (5 jaar) voor bestaand paviljoen, 
plaatsen windschermen achterzijde pavil-
joen, container voor opslag, overkapping ter-
ras, kast voor materiaal (05/06/2019) 41240-
2019
Raadhuisstraat 20, aanbrengen van verlich-
ting (06/06/2019) 42015-2019 (Rijksmonu-
ment)
Kennemerlaan 70, vervangen van reclame 
(06/06/2019) 42052-2019

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 88, plaatsen dak-
uitbreiding (01/06/2019) 39495-2019
Geelvinckstraat 22, legaliseren constructie-
ve doorbraak (03/06/2019) 40225-2019

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 44, plaatsen dakkapel (voorzijde) 

(04/06/2019) 40953-2019
Bloemendaalsestraatweg 4B, plaatsen 1 dam 
met duiker t.h.v. bedrijfswoning(05/06/2019) 
41487-2019
Wüstelaan 5, kappen boom (05/06/2019) 
41593-2019
Bloemendaalsestraatweg 4B, verplaatsen 
van bedrijf (07/06/2019) 42774-2019

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 20, plaatsen dakopbouw 
(05/06/2019) 41618-2019
Hagelingerweg 183, kappen boom 
(05/06/2019) 41647-2019
Hagelingerweg 104, plaatsen erker 
(voorgevel) (07/06/2019) 42861-2019
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bo-
men (07/06/2019) 42932-2019 (Rijksmonu-
ment)

Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, het vervangen kozij-
nen achterzijde en plaatsen zonnepanelen 
op bijgebouw (02/06/2019) 39556-2019 (ge-
meentelijk monument)

Velserbroek
Linie 26, vervangen schuur (03/06/2019) 
40307-2019 

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 

IJmuiden
Sparrenstraat 46, wijzigen van 2 woningen 
naar 1 woning (03/06/2019) 18924-2019
Rijnstraat 61, plaatsen dakopbouw 
(04/06/2019) 19107-2019
Forteiland 10, legaliseren 5 noodtrappen 
(05/06/2019) 22939-2019(provinciaal mo-
nument)
Berkenstraat 8, vergroten woning (bega-
ne grond en 1ste verdieping) (05/06/2019) 
19825-2019
Marktplein 3, wijzigen bedrijfswoning naar 
twee bovenwoningen (06/06/2019) 21656-
2019

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 46, wijzigen ge-
bruik naar onzelfstandige woonruimte t.b.v. 
kamerverhuur (05/06/2019) 11261-2019
 
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 98, wijzigen winkel (bega-
ne grond) naar appartement (05/06/2019) 
14705-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, uitbreiden 
openingstijden tot 21.00 uur (06/06/2019) 
20723-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

Driehuis
Kriemhildestraat 2, plaatsen zonnepanelen-
systeem (07/06/2019) 37419-2019

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

IJmuiden
DAK (Der Amsterdam Krimi), op 29 en 30 
juli 2019 van 08:00 uur tot 18:00 uur, locatie 
Sluisplein en 
Forteiland (07/06/2019) 42373-2019

Ingediende aanvragen evenementenvergun-
ningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 1 juni 
tot en met 7 juni 2019 de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatse-
lijke verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Theatervoorstelling Luwte, op 10, 12 en 15 
september 2019 van 18:00 uur tot 23:00 uur, 
locatie: Zandvoortstraat 77 (04/06/2019) 
40694-2019

IJmondcommissie 18 juni 2019
Locatie IJmondcommissie: gemeentehuis 
Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Be-
verwijk
Aanvang 19.30 uur

Wat doet de IJmondcommissie?
De gemeenteraadsleden van Beverwijk, 
Heemskerk en Velsen krijgen informatie en 
bespreken regionale onderwerpen met de 
daarbij behorende raadsvoorstellen in de 
IJmondcommissie. Daarna nemen de raads-
leden over de raadsvoorstellen in de drie af-
zonderlijke raadsvergaderingen een besluit.
U bent van harte welkom de vergadering van 

de IJmondcommissie bij te wonen. U kunt 
hiervoor plaatsnemen op de publieke tribu-
ne van de raadzaal. Voor meer informatie zie: 
https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/
gemeenteraad en klik op vergaderkalender 
en kies dan voor IJmondcommissie.

Inspreken 
Aanmelden kan tot op de dag van de vergade-
ring tot 12.00 uur bij de gri�  e: 0255 567502 
of via de mail: gri�  e@regioijmond.nl met 
vermelding van onderwerp, naam, e-mail-
adres en telefoonnummer. De gri�  e neemt 
dan nog contact met u op. 

Agenda IJmondcommissie 

Veranderingen maatschappelijke op-
vang en beschermd wonen 
De fi nanciering van maatschappelijke op-
vang en beschermd wonen gaat veranderen. 
Doel hiervan is, onder andere, om door deze 
herverdeling gemeenten meer ruimte te ge-
ven om op basis van hun lokale situatie zorg 
op maat en dichtbij inwoners te organiseren.

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van 
de Gemeenschappelijke Regelingen
De fi nanciële stukken van Gemeenschappe-

lijke Regelingen zijn ter bespreking geagen-
deerd. In de eerstvolgende raadsvergadering 
van de gemeenten liggen deze ter besluitvor-
ming voor.  

Luchtkwaliteit
De politieke partijen krijgen de mogelijkheid 
om een eerste reactie te geven op het RIVM 
rapport en de Roadmap 2030.

Verder wordt voorgesteld om van de “Lucht-
kwaliteit” een vast agendapunt te maken 
voor de IJmondcommissie.

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. 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 bestuursor-
gaan 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 for-
mulier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Noord-
Holland, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen worden 
aangevraagd, indien er ook een bezwaar-
schrift is ingediend. De verzenddatum van 
het besluit is tussen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden 
Burgemeester Rambonnetlaan 24, plaatsen 
uitbouw (achterzijde) (03/06/2019) 19794-
2019
Canopusplein 9, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 

en achterzijde) (03/06/2019) 20033-2019
nabij Kennemermeer, tijdelijk (tot en met au-
gustus 2023) plaatsen van 4 kunstobjecten 
(03/06/2019) 14261-2019
Zandhaver 74, vervangen van een garagedeur 
door een kozijn (06/06/2019) 24146-2019
Trawlerkade ong., afwijken bestemmings-
plan op 28, 29 en 30 juni 2019 (Haven-
festival 2019) (07/06/2019) 12891-2019
Eksterlaan 8, bouwen berging (07/06/2019) 
24758-2019
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Velsen-Zuid
‘s Gravenlust 37, veranderen Firezone tank-
station naar ESSO Express (nieuwe lui-
felrand, vervangen prijzenbord, reclame-
elementen op kolommen) (05/06/2019) 
20571-2019
‘t Roode Hart 15, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (06/06/2019) 24526-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 4B, ophogen en 
egaliseren voor nieuwe bedrijfslocatie (tot 
0,4+NAP) en aanleggen van extra stuk pad 
(toegang bedrijfswoning) (05/06/2019) 
6480-2019
Wüstelaan 44, plaatsen dakkapel (voorgevel) 
(06/06/2019) 40953-2019

Santpoort-Noord
Hagelingerweg 132A, veranderen 
bedrijfs(boven)woning naar 2 appartemen-
ten (04/06/2019) 21963-2019
Hagelingerweg 155, vergroten 2e verdieping 
(05/06/2019) 23119-2019
Broekbergenlaan 9, doortrekken kap tot zijge-
vel en plaatsen 2 dakkapellen (voor- en ach-

terkant) (06/06/2019) 1667-2019
Duin & Kruidbergerweg 60, legaliseren tocht-
portaal (06/06/2019) 31413-2019 (Rijksmo-
nument)

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 4, kappen 4 bomen 
(04/06/2019) 35713-2019  

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

IJmuiden
Velserduinweg 248 en 248 A, legaliseren 
dichtbouwen binnentuinen (afwijking van 
vergunning 32391-2017) (05/06/2019) 3896-
2019

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het on-
derstaande besluit gedurende zes weken 
na de dag van verzending van het besluit 

een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het bestuursorgaan dat het be-
sluit 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.

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

IJmuiden

Summer Vibes, op 6 juli 2019 van 12:00 tot 
16:00 uur, locatie: Plein 1945, Lange Nieuw-
straat en Marktplein (06/06/2019) 26285-
2019

Velsen-Zuid
Stilo Latino Festival op 16 juni 2019 van 13:00 
uur tot 23:00 uur, locatie De Ven (Spaarnwou-
de) te Velsen-Zuid (07/06/2019) 7006-2019

Immortality, op 15 juni 2019 van 13:00 tot 
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
te Velsen-Zuid (11/06/2019) 14098-2019

Velserbroek
Back 2 Hippie Market, op 22 en 23 juni 2019 
van 12:00 tot 20:00 uur, locatie strand bij Villa 
Westend, Westlaan 41 (06/06/2019) 13763-
2019

Avondvierdaagse Velserbroek, op 11 juni  t/m 
13 juni 2019 van 17:30 tot 21:00 uur en op 14 
juni 2019 van 16:30 tot 21:30 uur, route door 
de gemeente Velsen met start/fi nish op Ves-
tingplein te Velserbroek (07/06/2019) 13852-
2019

Rectifi catie Voorbereidingsbesluit Woongebruik
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 22 mei 2019 heeft besloten 
dat een paraplubestemmingsplan wordt 
voorbereid voor de plangebieden van de 
volgende bestemmingsplannen:

• KNP-locatie
• Spaarnwoude
• Velsen-Noord
• De Biezen
• De Leck en De Bergen
• Zeezicht

• Bedrijventerrein Velserbroek
• Oud IJmuiden West
• President Steynstraat
• Driehuis en Velsen-Zuid
• IJmuiden Centrum
• IJmuiden West
• Keetberglaan
• Binnenhaven

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de 
verdere groei van kamer verhuur, het opsplit-
sen van woningen, short stay, hotel, bed and 
breakfast en het bedrijfsmatig verstrekken 

van logies tegen te gaan. Bij omgevingsver-
gunning kan hiervan worden afgeweken, mits 
wordt voldaan aan de Huisvestingsverorde-
ning 2017, de beleidsregel gebruik onzelfstan-
dige woonruimte Velsen 2016, de beleidsregel 
Short Stay Velsen 2017 en de beleidsnotitie 
Bed & Breakfast. Het college van burgemees-
ter en wethouders kan aan de omgevingsver-
gunning voorschriften verbinden, waaronder 
het verlenen van een omgevingsvergunning 
voor een bepaalde periode. 

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. 

In dat jaar wordt een paraplubestemmings-
plan voor bovengenoemde bestemmingsplan-
nen opgesteld en in procedure gebracht. Het 
voorbereidingsbesluit is op 31 mei 2019 in 
werking getreden. Het voorbereidingsbesluit 
ligt  ter inzage bij de receptie van de  gemeen-
te Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden. Tevens 
is het besluit in te zien op www.velsen.nl en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met kenmerk 
NL.IMRO.0453.VB0000ANTISLPITWO1-
R001. Wettelijk is bepaald dat tegen het voor-
bereidingsbesluit geen bezwaar en beroep 
kan worden ingesteld. 




