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Duurzaam afval inzamelen met
 recycle-tarief
Beter afval scheiden, hoe krijgen we dat 
samen voor elkaar? Jaarlijks produceren 
we in Velsen miljoenen kilo’s afval. Het 
scheiden van dit afval gaat steeds beter. 
Toch zitten er nog vaak veel grondsto� en 
in het restafval. Deze grondsto� en kunnen 
we recyclen terwijl we ze nu onnodig ver-
branden tegen hoge kosten. 
 
Recycle-tarief
Het recycle-tarief stimuleert het scheiden 
van afval. Inwoners die namelijk weinig rest-

afval overhouden, betalen minder dan de in-
woners die afval niet goed scheiden en dus 
meer restafval weggooien. 

Enquête
Wat vind u van het recycle-tarief ? Vul voor
1 juli de enquête in op www.velsen.nl/recy-
cle-tarief. 

Meer weten over afval inzamelen met recy-
cle-tarief kijk op www.velsen.nl/recycle-ta-
rief. 

Gemeente Velsen heeft een aantal prach-
tige, historische buitenplaatsen. Deze 
mooie groene parken vol natuur en cul-
tuurhistorie vragen om zorgvuldig beheer 
en voldoende aandacht. En daarom horen 
we graag van u wat deze parken zo bijzon-
der maakt.

Uitnodiging meedenken buitenplaatsen
Bent u een gebruiker of lie� ebber van de bui-
tenplaatsen? Dan horen we graag wat u van de 
parken vindt en wat we eventueel kunnen ver-
beteren. Daarom nodigen we u uit om op 22 juni 

mee te denken over de buitenplaatsen. 

Aanmelden
Stuur een mail naar ckruidenberg@velsen.
nl om u aan te melden.  Tijdens de bijeen-
komst informeren wij u over het project en het 
proces dat we gaan doorlopen. Meer informa-
tie leest u op www.samenspelvelsen.nl.

Plannen over de buitenplaatsen
De gemeente Velsen start met het opstellen 
van  plannen voor de buitenplaatsen Velser-
beek, Schoonenberg en Spaarnberg.  

Meedenken over buitenplaatsen in 
Velsen

Afgelopen week zijn de duinen voor de appar-
tementen van Seaport Beach Resort afgetopt. 
In de loop der jaren groeiden de duinen fl ink 
aan. Hierdoor veranderde het zeezicht in uit-
zicht op een duinenrij voor de bewoners van 
de eerste verdieping van Seaport Beach Re-
sort. Ook leverden de hoge duinen veel stuif-
zand op. De VVE van Seaport Beach Resort 
vroeg vergunning aan om de duinen af te top-

pen. De Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord verleende een onthe�  ng Wet natuur-
bescherming en gemeente Velsen verleen-
de een omgevingsvergunning. Nadat aan al-
le vergunningsvoorwaarden was voldaan, kon 
er de afgelopen dagen gestart worden met het 
aftoppen van de duinen. Voorlopig kunnen de 
bewoners weer over de duinen uitkijken op 
zee. 

Zeezicht terug door aftoppen duinen

In Velsen is er voor basisschoolleerlin-
gen vanaf dit weekend een Romeinen-
speurtocht rondom de modelbootvijver 
in Spaarnwoude, Velsen-Zuid.  De korte 
speurtocht (coronaproof) is gemaakt door 
de Archeologische Werkgroep Velsen en 
gemeente Velsen, in samenwerking met 
het Pieter Vermeulen Museum. De speur-
tocht is mogelijk gemaakt met medewer-
king van het Recreatieschap Spaarnwou-
de. De speurtocht is onderdeel van de Na-
tionale Archeologiedagen die dit jaar op 
18, 19 en 20 juni plaatsvinden.

In het gebied waar ooit de Romeinen leefden 
en werkten in Velsen zijn zes posters opge-
hangen met weetjes en a� eeldingen over hun 

omgeving, voedsel, kleding en bodemvonds-
ten. Op iedere poster staat een vraag, het ant-
woord op de vraag geeft een letter. De gevon-
den letters vormen een woord  dat te maken 
heeft met de Romeinen in Velsen. Oplossin-
gen kunnen worden gestuurd naar: archeolo-
gie@velsen.nl (met leeftijd erbij). Onder de 
goede inzendingen worden 10 prijzen verloot.

 De speurtocht begint en eindigt bij parkeer-
plaats De Ven in Recreatiegebied Spaarnwou-
de, Velsen-Zuid. De speurtocht is uitgezet van 
19 juni tot en met 22 juli. Meer informatie is 
te vinden op www.archeologiedagen.nl/activi-
teiten/speur-naar-de-romeinen-in-velsen

Speur naar Romeinen in Velsen

Op 11 mei heeft de gemeente Velsen de 
concept-nota van uitgangspunten Driehuis 
2021 – 2030 vrijgegeven voor reactie. Op 
18 mei is dit concept besproken met de in-
woners van Driehuis tijdens de zesde bij-
eenkomst van de Dorpsdialoog Driehuis. 

Reageren
Tot en met 22 juni kunt u reageren op de con-

cept-nota van uitgangspunten door uw reac-
tie te sturen naar wonen@velsen.nl o.v.v. No-
ta van uitgangspunten Driehuis. 

Op www.samenspelvelsen.nl, onder het kopje 
Dorpsdialoog Driehuis, kunt u alle documen-
ten inzien en downloaden. Ook voor vragen 
kunt u terecht bij wonen@velsen.nl.

Concept-nota van uitgangspunten 
Driehuis

Uitnodiging toekomsttafels 
Amateurkunst en Beeldende kunst
De coronacrisis had en heeft nog steeds 
een grote impact op de culturele sector. 
Gemeente Velsen wil in gesprek met ama-
teurkunstverenigingen en beeldend kun-
stenaars over welke zorgen er zijn, zowel 
voor nu als in de toekomst. Ook zijn we be-
nieuwd naar de kansen voor herstel en mo-
gelijkheden voor ontwikkelingen. Het doel 
is om de Kunst- en Cultuursector te stimu-
leren bij het herstel van de coronacrisis en 
om de inwoners van Velsen weer in con-
tact te laten komen met Kunst en Cultuur 
in Velsen. 

Bijeenkomst
Wij organiseren hiervoor twee bijeenkom-

sten. Op dinsdag 29 juni van 16.00 tot 17.30 
uur over Amateurkunst. En op maandag 
12 juli  van 15.30 uur tot  16.00 uur over Beel-
dende kunst

Aanmelden
Voor de bijeenkomst over Amateurkunst kunt 
u zich aanmelden tot maandag 28 juni via 
www.kunstencultuur@velsen.nl. 

Voor de bijeenkomt over Beeldende kunst 
kunt u zich aanmelden tot vrijdag 9 juli via 
www.kunstencultuur@velsen.nl. 
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Coronanieuws

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

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

Informatie over testen

rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona
Rijksoverheid.nl/quarantaine

Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

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

verantwoord en daarmee niet toegestaan om 
op schermen in de horeca of op straat voet-
bal te kijken. Geniet dus thuis met maximaal 4 
personen van het Nederlands elftal. 

Hup Holland Hup! 

Wilt u weten welke aanvragen er zijn ge-
daan voor bijvoorbeeld een omgevings- 
of evenementenvergunning? Dat meldt de 
gemeente met een bekendmaking. De ge-
meente doet ook een bekendmaking als 
zij een besluit over een verordening of be-
leid neemt. Ook verkeersbesluiten of het 
maken of wijzigen van bestemmingsplan-
nen meldt de gemeente met een bekend-
making. 

Bekendmakingen online bekijken
Wilt u weten welke bekendmakingen er in 

Velsen zijn gedaan? Dan kunt u dat online be-
kijken op www.o�  cielebekendmakingen.nl. 
Deze website is een onderdeel van www.over-
heid.nl  en biedt ook bekendmakingen van an-
dere overheden in Nederland. 

Inschrijven e-mailservice
Wilt u op de hoogte blijven van bekendma-
kingen in uw buurt? Dan kunt u zich inschrij-
ven voor een e-mailservice. U ontvangt dan 
de bekendmakingen per e-mail. U hoeft dan 
niet zelf in de gaten te houden wanneer de ge-
meente, maar ook andere overheden, nieuwe 

bekendmakingen op Overheid.nl publiceren.
Na het invullen van uw e-mailadres en post-
code geeft u aan over welke besluiten u een e-
mail wilt ontvangen. Sommige berichten gaan 
over besluiten rondom  een specifi ek adres. 
Bijvoorbeeld berichten over een omgevings-
vergunning. U geeft dan ook het aantal kilo-
meters rondom de postcode aan. U ontvangt 
dan berichten over besluiten in dat gebied. 
Andere berichten kunnen gaan over de he-
le gemeente. Bestemmingsplannen kunnen 
gaan over een adres of de hele gemeente. U 
kiest zelf van welke overheden u deze berich-

ten wilt ontvangen.

Papieren versie in elke kern
Voor wie de bekendmakingen niet via de digi-
tale weg kan lezen, komt een papieren versie 
te liggen bij onderstaande locaties: 
Gemeentehuis Velsen, Buurtcentrum De 
Spil, Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum De 
Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcen-
trum De Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bi-
bliotheek IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, 
uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg

Ontvang o�  ciële bekendmakingen automatisch in uw mail

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Kom je terug uit een land  
met een oranje reisadvies  

vanwege corona?

Actuele reisadviezen: www.nederlandwereldwijd.nl

Dringend advies: blijf  
10 dagen in thuisquarantaine
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Nieuws van de raad
Agenda van de raad

   Jaarstukken Velsen 2020 
 Ieder jaar wordt er verantwoording afgelegd over het be- 
 leid en de uitgaven. Dit staat in de jaarrekening en het jaar 
 verslag. Het resultaat over 2020 is €6,4 miljoen positief. 

   Budgetoverheveling 2020
 Een aantal projecten is begonnen in 2020, maar nog niet  
 afgerond, daarom wordt een deel van het budget overge- 
 heveld naar 2021. 

   Jaarstukken Gemeenschappelijke regelingen
 De gemeente Velsen heeft veel taken samen met andere  
 gemeenten georganiseerd. Dat zijn gemeenschappelijke  
 regelingen zoals IJmond Werkt. De raad kan een zienswijze  
 indienen op de jaarstukken van 10 gemeenschappelijke  
 regelingen. 
  

   Aanvraag stichting Islamitisch Basisonderwijs 
 Amsterdam
 Er is een aanvraag ingediend voor een oprichting van een  
 basisschool op islamitische grondslag. Het college stelt  
 voor om dit verzoek niet in te willigen vanwege het leerlin- 
 genaantal.

  Verordening op de vertrouwenscommissie Velsen
 De termijn van de burgemeester loopt af per april 2022.  
 Voor de (her-)benoeming van de burgemeester moet een  
 vertrouwenscommissie worden ingesteld. 

  Gedragscode integriteit raadsleden Velsen
 De gemeenteraad heeft een gedragscode over integriteit.  
 De huidige gedragscode stamt uit 2009 en daarom wordt  
 nu een nieuwe verbeterde versie vastgesteld. 

  Fractieverantwoording 2020 en verordening op de  
 fractieondersteuning
 Ieder jaar krijgen de politieke partijen een bedrag van de  
 gemeente dat zij kunnen besteden voor hun politieke  
 werk. De gemeenteraad moet de verantwoording hierover  
 goedkeuren. Daarnaast stelt de raad een nieuwe verorde- 
 ning vast, waarin de regels staan hiervoor.

  Herijking Reglement van Orde 2021
 In het Reglement van Orde staat hoe de gemeenteraad  
 vergadert en welke afspraken daarbij horen. De aanpassin- 
 gen zijn bedoeld om een aantal punten te verduidelijken  
 en het reglement beter te laten aansluiten op de huidige  
 manier van werken. 

  Regionale gezondheidsnota
 In  de veiligheidsregio wordt samengewerkt door de ge- 
 meenten voor een gezondere regio. De speerpunten hier 
 voor staan beschreven in de gezondheidsnota. 

  Regionale Energiestrategie (RES) 1.0
 Als gevolg van het Parijsakkoord moet meer hernieuwbare  
 energie worden opgewerkt door zonnepanelen en wind- 
 turbines. In de RES staat beschreven waar dit in de regio  
 mogelijk is.

  MRA Verstedelijkingsstrategie
 De metropoolregio Amsterdam heeft een verstedelijkings- 
 strategie opgesteld voor de groei van de hele regio. De  
 gemeenteraden in de regio kunnen een zienswijze geven  
 op deze plannen. 

  Kadernota vastgoed
 De Kadernota vastgoed geeft kaders aan het vastgoedbe- 
 leid, zoals het behouden of verkopen van vastgoed en te 
 gen welke kosten. 

  Vaststellen bestemmingsplan Hofgeest 
 Er zijn woningbouwplannen voor locatie de Hofgeest. De  
 gemeenteraad moet hiervoor het bestemmingsplan goed 
 keuren. 

  1e Bestuursrapportage 2021 
 In de 1e bestuursrapportage krijgt de gemeenteraad in 
 zicht in de voortgang op het beleid en de �nanciële gevol- 
 gen daarvan. 

  Kadernota 2022-2025 
 De Kadernota is één van de belangrijkste documenten van  
 een gemeente. Hierin staan de plannen en prioriteiten van  
 de gemeente voor de komende jaren. 

  Motie VVD bevolkingsonderzoek borstkanker
 De termijn tussen twee uitnodigingen voor het borstkan- 
 ker onderzoek is verlengd van naar 3 jaar. De VVD wil via  
 deze motie bij het kabinet erop aandringen dat dit op 2  
 jaar blijft gehandhaafd. 

  Motie PS Steun om gezondheidsschade te 
 voorkomen
 De fractie PS wil steun uitspreken aan de inwoners en orga- 
 nisaties die zich inzetten voor om gezondheidsschade in  
 de gemeente Velsen te voorkomen. 

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 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 ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 bel-
len 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, waar-
op 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 web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
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 Be-
richten over uw buurt) op 17 juni 2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Dennenstraat 1, plaatsen dakopbouw 
(06/06/2021) 67483-2021
Verbrande Vlak 2, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (06/06/2021) 67499-2021
Mantelmeeuwpad 4, tijdelijk (1 juli tot 31 au-
gustus 2021) plaatsen tent naast strandpavil-
joen (07/06/2021) 68181-2021

Cederstraat 29, vergroten 2e verdie-
ping, plaatsen dakkapel (rechterzijde) 
(08/06/2021) 68430-2021
Pegasusstraat 40, wijzigen entreekozijn 
(08/06/2021) 68617-2021
Kromhoutstraat 20, uitbreiden loods (ach-
terzijde) (09/06/2021) 69241-2021
Zeeweg 263, wijzigen gebruik van bedrijf 
naar wonen (begane grond) (09/06/2021) 
69394-2021
nabij Lagersstraat (kavel 09), bouwen wo-
ning (10/06/2021) 70115-2021
Burgemeester Rambonnetlaan 34, plaatsen 
dakopbouw (11/06/2021) 70469-2021
 
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 34, aanbrengen rookkanaal, 
dakvenster, erfafscheiding (07/06/2021) 
68166-2021(Rijksmonument)

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, wijzigen gebruik 
van winkel naar wonen (begane grond) 
(08/06/2021) 68579-2021

Pontweg 1 D, legaliseren plaatsen nieuwe ko-
zijnen (08/06/2021) 68875-2021
Reyndersweg 3C, tijdelijk (1 april tot 30 ok-
tober 2021) plaatsen 2 spel rekwisieten 
(09/06/2021) 69320-2021
Perceel rondom Emplacementsweg (kadas-
traal Velsen C 2513), inrichten werkterrein 
(11/06/2021) 70884-2021  

Santpoort-Zuid
Sportlaan 3, tijdelijke camping voor GP 2021 
(06/06/3032) 67541-2021
Velserenderlaan 2, tijdelijk gebruik terrein 
voor overnachten (5 jaar à 10 weekenden per 
jaar) (10/06/2021) 70113-2021
Bloemendaalsestraatweg 34, plaatsen erker 
(11/06/2021) 70463-2021
Charlotte de Bourbonlaan 21, kappen 2 bo-
men (10/06/2021) 70124-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 10, bouwen erker, aanbouw 
met dakterras, luifel bij entree (07/06/2021) 
67601-2021

Valckenhoefl aan 63, plaatsen balkon 1e ver-
dieping (achterzijde) (09/06/2021) 69608-
2021

Driehuis
Van Maerlantlaan 19, wijzigen erker, vergro-
ten 2e verdieping, maken doorbraak (intern) 
(10/06/2021) 70405-2021

Velserbroek
De Zeiler 150, verplaatsen voordeur in por-
tiek (10/06/2021) 70027-2021

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

 Rectifi catie Ingediende aanvragen om-
gevingsvergunning
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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 ver-
leend voor: 

 IJmuiden
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(08/06/2021) 24114-2021
Lindenstraat 25, veranderen  voorgevelkozijn 
(08/06/2021) 43378-2021  
Lindenstraat 32, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 

en achterzijde) (08/06/2021) 55684-2021
Marconistraat 18, plaatsen dakopbouw 
(08/06/2021) 57405-2021
Briniostraat 16, gevelwijziging t.b.v. ventila-
tieverbetering (08/06/2021) 64110-2021 (ge-
meentelijk monument)
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 
splitsen woning in 3 gestapelde woningen en 
bouwen aanbouw met dakterras (08-06-2021) 
3967-2021
Saturnusstraat 8, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 49280-2021
Keetberglaan 310, vervangen kozijnen, vergro-
ten 2 kozijnen (voorgevel) toevoegen 2 kozij-
nen (zijgevel) (10/06/2021) 47797-2021
Diezestraat 14, plaatsen dakkapel (10/06/2021) 
61563-2021
Trompstraat 151, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 49922-2021
Kompasstraat 42, plaatsen dakkapel (voorge-
vel) (10/06/2021) 50029-2021
Maasstraat en Van Ostadestraat 1-133, plaat-
sen ondersteuning van balkons (achterzijde) 
(10/06/2021) 52946-2021
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 50, tijdelijk (10 jaar) 
plaatsen verblijf- en trainingshonden loods 
(08/06/2021) 37668-2021
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag 
(10/06/2021) 31949-2021

Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 5, kappen boom (10/06/2021) 
62776-2021
Louise de Colignylaan 70, kappen boom 
(10/06/2021) 63206-2021

Santpoort-Noord
nabij Kennemergaardeweg 1, kappen boom 

(08/06/2021) 60439-2021
J.T. Cremerlaan 3, plaatsen dakopbouw 
(10/06/2021) 48954-2021
Hagelingerweg 152, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (10/06/2021) 54397-2021

Driehuis
Feithlaan 12 en 14,plaatsen 2 aaneengesloten 
dakkapellen (voorzijde) (10/06/2021) 51237-
2021

Velserbroek
De Zeiler 148,dichtzetten voorportaal 
(08/06/2021) 62778-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwer-
pomgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 29 maart 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving. Om de stukken in te zien 
kan contact worden opgenomen met de werk-
eenheid Vergunningen, telefoon 140255. 
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of schrifte-
lijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Domein Fysieke 
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht 
Handhaving,  Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor 
het kenbaar maken van mondelinge zienswij-
zen kunt u contact opnemen met de werkeen-
heid Vergunningen, telefoon 140255.

Santpoort-Zuid
Brederoodseweg 41B: het bouwen van een 
woning met bijgebouw (15/06/2021) 136213-
2020.

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

Velsen
Velsertunnel (spoortunnel) , stralen beton-
nen ondergrond en aanbrengen slijtlagen op 
vluchtpaden,  van 9 juli 2021 vanaf 20:00 uur 
t/m 12 juli 2021 05:00 uur (08/06/2021) 63319-
2021 

Driehuis
Van den Vondellaan 100 (station Driehuis) hij-
sen van staalconstructies en herinrichting van 
het station en perron,  van 09 juli 2021 23:00 
uur tot 12 juli 2021 05:00 uur (08/06/2021) 
58813-2021

Verleende fi lmvergunningen APV artikel 
2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
‘Der Amsterdamse Krimi’ : op 11 t/m 26 + 
30 juni 2021, locatie: Zeehaven IJmuiden 
(10/06/2021) 68438-2021

Besluiten

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 234 (i.p.v. nabij Wüstelaan 
89), tijdelijk  (7 juli t/m 30 juli 2021) plaat-
sen po¡ ertjessalon (03/06/2021) 66834-
2021 

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 

de verlenging is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw, split-
sen naar 2 woningen (04/06/2021) 43988-
2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 25, plaatsen overkapping 
(07/06/2021) 31517-2021

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest West

Een Iep (monumentale) aan de Fultonstraat 
in IJmuiden wordt gekapt. De iepziekte (ver-

oorzaakt door de iepenspintkever) heeft deze 
boom aangetast.  

Kapmelding Iep Fultonstraat

www.odijmond.nl

Bekendmaking Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht (Wabo)
De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van  
Omgevingsdienst IJmond het volgende bekend:

Bekendmaking Besluit mer-beoordeling
International Slop Disposal B.V, gelegen aan Trawlerkade 94a te IJmuiden, heeft op 4 maart 2020 
een aanmeldingsnotitie voor het Besluit Milieueffectrapportage ingediend voor het oprichten van 
een depot om de door de visserij-scheepvaart afgegeven afvalstoffen te verzamelen op één locatie, 
gesorteerd op te bulken en om het afval te transporteren naar een erkende inrichting voor verdere 
verwerking.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in de bijlage van  
het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) in onderdeel D onder categorie 18.1.

Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te  
worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, welke belangrijke nadelige gevol-
gen voor het milieu kan hebben. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt bekend dat op 
basis van de aanmeldingsnotitie en de ingediende aanvraag er geen belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zijn. Om deze reden is besloten dat er geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Op 4 maart 2020 is voor de bovenstaande activiteit tevens een aanvraag om een  
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
ingediend door International Slop Disposal B.V., voor het oprichten van een inrichting gelegen  
aan Trawlerkade 94a te IJmuiden. 

De directeur van Omgevingsdienst IJmond is van plan de gevraagde omgevingsvergunning te 
verlenen.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 19 juni tot 1 augustus 2020 ter inzage bij  
Omgevingsdienst IJmond en bij de receptie van het gemeentehuis en is tevens in te zien  
op: www.odijmond.nl.
Voor inzage in stukken kan men op werkdagen telefonisch een afspraak maken tussen  
09.00 en 17.00 uur bij Omgevingsdienst IJmond. Stukken liggen tevens ter inzage bij  
de receptie van het gemeentehuis op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur en op  
donderdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur.

Zienswijzen
Tot 1 augustus 2020 kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen  
bij de directeur van Omgevingsdienst IJmond.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl 

Beverwijk, 18 juni 2020

De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namen het dagelijks bestuur van Omge-
vingsdienst IJmond bekend dat een besluit is 
genomen voor het vaststellen van hogere waar-
den voor de geluidbelasting in het kader van de 
Wet geluidhinder, voor de ontwikkeling van lo-
catie Hofgeest te Velserbroek.

Tegen het ontwerpbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder zijn zienswijzen ingediend. Deze 

zijn verwerkt in het besluit, maar hebben niet 
geleid tot wijzigingen.

Het hogere waarden besluit heeft betrekking 
op wegverkeerslawaai.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waar-
de voor de geluidbelasting ligt met ingang van 
18 juni 2021 gedurende zes weken, ter inzage 
bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 

48b te Beverwijk en van maandag t/m donder-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur en via www.odij-
mond.nl

De beroepstermijn tegen het besluit vangt aan 
met ingang van de dag waarop beroep kan wor-
den ingesteld tegen het bestemmingsplan voor 
ontwikkeling van locatie Hofgeest te Velser-
broek. Binnen de bovenstaande termijn kun-
nen belanghebbenden beroep indienen bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, on-
der vermelding van “Besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder Bestemmingsplan Hofgeest 
Velserbroek, Plandeel Hofgeest West”.




