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Etensresten?
De gft-bak smult ervan!
We hebben er even op moeten wachten;
maar deze week is de zomer weer begonnen! De bbq kan af en toe dus weer aan.
Vaak blijven er dan na afloop wat restjes over. Alle etensresten kunt u dan in de
gft-bak gooien. Het is daarom ook de afvalbak die het meest geleegd wordt. Dus
de kippenbotjes en visgraten, resten van
fruit en brood, allemaal bij het GFT. Er belanden in Velsen nog heel veel etensresten in het restafval. 32% van ons restafval
bestaat uit gft en etensresten. Dat is zonde! Want als u het in de groene bak gooit,
scheelt dat geld en maakt HVC er compost
en groen gas van.

Simpele tips

Basisschool Kompas-Oost wint
de afval-experience bij het
Pieter Vermeulen Museum
De teller van schoolgroepen uit de IJmond
die de expositie hebben bezocht staat inmiddels op 115! Dat betekent dat zo’n
3500 kinderen inmiddels veel wijzer zijn
over zwerfvuil, afval scheiden, recyclen en
hergebruik. Hoe kunnen we dat in onze regio beter doen dan met de hulp van TataSteel dachten de museummedewerkers bij
het samenstellen van de educatieve ‘afval
experience’. De tentoonstelling is nog tot
het einde van de zomervakantie te bezoeken. In totaal trok de tentoonstelling tot
nu toe al 8000 bezoekers.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Openwaterzwemmer Lars
Bottelier geeft clinic

•
•
•

Wil je graag eens buiten trainen, maar
weet je niet zo goed waar je moet beginnen? Kom dan naar de borstcrawl- en
openwaterclinic op zaterdag 29 juni in
zwembad De Heerenduinen.

•
•

Uit het college
•
ald.

•
•

Meer informatie:
•
•
•
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Van alles te doen tijdens de
Zwem4daagse
Van 1 t/m 5 juli is er alweer voor de 30e
keer zwem4daagse in het zwembad De
Heerenduinen. De inschrijving is inmiddels gestart.
Heb je je zwemdiploma? Kom binnen of
buiten zwemmen en laat je vlinder- of
schoolslagslag, 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 baantjes) 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 inclusief een blinkende medaille die, let op!,
alleen op vrijdag wordt uitgereikt. Kinderen
melden zich aan via www.sportpasvelsen.
nl. Volwassenen kunnen zich via de receptie

Aan de slag
Gemeente Velsen heeft een reeks aan trajecten en projecten gestart om deze langdurig 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:
‘Mensen 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 Epco Waagen
aan het woord die deel nam aan Velsen in
beweging.
Epco Waagen ( 48 jaar, Velserbroek): ‘Ik
heb mijn grenzen leren kennen’

maar omdat ik daarbij open was over de grilligheid van mijn ziekte leidde het tot niets.
Voordat MS bij mij werd vastgesteld sportte
ik intensief waardoor ik een goede conditie
had. Toen ik door de gemeente Velsen werd
uitgenodigd voor een zwemtraject van twaalf
weken wilde ik daar gelijk graag aan meedoen. Onder persoonlijke begeleiding van
een fysiotherapeut deed ik een half uur per
week oefeningen in het zwembad De Heerenduinen. Ik trainde samen met andere mensen
die in een negatieve spiraal terecht waren gekomen wat geld en/of gezondheid betreft,
dat schiep een band. Er was geen schaamte
en geen oordeel naar elkaar toe. Deelnemers
kropen uit hun schulp het contact werd met
de week spontaner.

‘In 2010 hoorde ik dat ik multiple sclerose
(MS) heb. MS is een ziekte van de hersenen
en het ruggenmerg . Het is geen spierziekte
zoals mensen weleens denken. Door het ontbreken van kennis over de oorzaak van MS is
er nog geen behandeling of medicijn beschikbaar om MS te genezen.

Het zwemtraject hielp me om mijn eigen
grenzen te leren kennen. Omdat ik vroeger
zo sportief was, ging ik gelijk weer voor de
prestatie en hield te weinig rekening met de
beperkingen van MS . Ik moest echt afgeremd worden door de begeleider. Dankzij het
zwemtraject heb ik een beter evenwicht gevonden tussen wat ik wil en wat ik kan. Waardevol dat de gemeente Velsen dit sporttraject
aanbiedt! Als het is afgelopen ben ik van plan
om te blijven zwemmen. Ik kijk nu graag naar
wat ik nog wel kan. Met behulp van de nodige
aanpassingen heb ik nog steeds een fantastisch leven met mijn gezin.’
Foto Mark Sassen

MS heeft tot gevolg dat ik bepaalde dingen
niet meer kan doen die ik vroeger normaal
vond. Het is elke dag afwachten wat mijn lichaam kan of niet kan door krachtverlies. Tot
2011 werkte ik met veel plezier als taxichauffeur en centralist. Helaas ging het taxibedrijf
failliet. Ik solliciteerde naar een nieuwe baan,

aanmelden.

Kom de zwemmers gezellig aanmoedigen. Op
het buitenterrein is van alles te doen:
Tijdens de Zwem4daagse worden er op de ligweide diverse activiteiten georganiseerd. Zo
is Smashing Velsen één of meerdere avonden
actief op het beachvolleybalveld. De Oldstars
van Telstar komen de relatief nieuwe sport
Walking Football op woensdagavond promoten. Woensdag en vrijdag kunnen de kinderen voor een creatieve activiteit terecht
bij Mamalou. Zij kunnen hier schelpen versieren en andere kunstwerkjes maken tegen
een kleine vergoeding. Mogelijk worden er
ook nog dansdemonstraties door KunstForm
Velsen verzorgd. De Zwem4daagse is een
mooi moment voor verenigingen om zich zelf
te promoten. De zwemverenigingen zijn gevraagd een activiteit in het doelgroepenbad
te organiseren.
Op de ligweide is tijdens de Zwem4daagse
naast diverse andere sport- en spellen ook
een enorme buikschuifbaan te vinden. Het
belooft weer een leuke week te worden die je
niet wilt missen!

Ruim 50 publieke en private partijen ondertekenen Green Deal
ZES tijdens State of the Region ‘19
Om de gevolgen van de fors toenemende logistieke – en pendelstromen binnen
de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het
hoofd te bieden, ondertekenden meer
dan 50 publieke en private partijen de
Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
(Green Deal ZES) tijdens State of the Region 2019. Ondertekenaars zetten hiermee in op het zoveel mogelijk emissievrij
beleveren van steden in 2025 en schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot
nul. Daarnaast vormen het terugdringen
van het aantal benodigde voertuigen en

voertuigkilometers voor de bevoorrading
van steden en het beperken van geluid belangrijke doelen van Green Deal ZES.

Wethouder Bram Diepstraten die namens
Velsen tekende, reageert: ‘Ik ben heel erg
blij met deze stap. Bedrijfsleven en overheden gaan gezamenlijk werken aan duurzame
stadslogistiek. Vanuit de IJmond hebben OV
IJmond en Platform IJmond Bereikbaar ook
meegetekend. Het past goed in onze ambities
die in de Mobiliteitsagenda van Velsen zijn
verwoord.’

Wil jij ook fijnstof meten?

Werkgroep IJmuiden start met
Hollandse Luchten
Wil jij ook graag weten en meten hoe het
met de fijnstofconcentraties in jouw leefomgeving is? Kom dan woensdag 26 juni
naar de startbijeenkomst Hollandse Luchten bij BRAK IJmuiden. De bijeenkomst
vindt plaats in het rode gebouw naast
BRAK, genaamd De Refter.

Tijdens deze bijeenkomst willen we graag
kennismaken en kennisdelen met iedereen die mee wil doen aan deze luchtkwaliteitsmeting door burgers. We horen graag
wat de verwachtingen zijn. Op basis van de
verwachtingen/ motivaties van de deelnemers willen we deze avond gezamenlijk de
meetdoelen bepalen.
Op de avond worden er korte presentaties
gehouden door het RIVM en de werkgroep
IJmuiden. Er is ook ruimte voor vragen; de
GGD en de omgevingsdienst zijn aanwezig
om deze te beantwoorden.

Uiteindelijk bepaalt de werkgroep samen
met de aanwezigen waar de sensoren het beste geplaatst kunnen worden. Naast de werkgroep IJmuiden, zijn er ook de werkgroepen
Beverwijk en Wijk aan Zee, die bijeenkomsten op andere avonden houden.
Mocht u hier ook aanwezig willen zijn, willen wij u vragen om u aan te melden via: https://www.meetup.com/Hollandse-Luchten/
events/261620454/
Of bel naar: 06-10744874
Woensdagavond 26 juni om 19:30 uur
Gratis toegang, graag vooraf aanmelden
Inloop vanaf 19:00 bij BRAK! IJmuiden
Gebouw De Refter (rode gebouw)
Kennemermeer 26, IJmuiden
NB BRAK! is gelegen op het parkeerterrein
van IJmuiden aan Zee, naast de klimtoren
van PBN.

Wethouder Bram van Diepstraten was namens de gemeente Velsen aanwezig bij de ondertekening van Green Deal ZES tijdens State of the Region 2019.
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Een informatieavond op 26 juni over lowbudget woningaanpassingen

De Energierekening Omlaag
Hoe zorg je nu met kleine ingrepen dat
je huis beter geïsoleerd is, zodat de verbruikskosten naar beneden gaan? Op
deze vraag geven de experts van het
Duurzaam Bouwloket graag antwoord tijdens een informatieavond op 26 juni a.s.

Op woensdagavond 26 juni is er een informatieavond bij BRAK! IJmuiden over kleine
(woning)ingrepen die ervoor zorgen dat de
energiekosten omlaag gaan. Wat kan je met
geringe investering voor elkaar krijgen? En
welke regelingen zijn er allemaal om je woning beter te isoleren? Hoe zit dit eigenlijk

bij sociale huurwoningen? Wat kan en mag
je doen? Het antwoord op deze, en veel meer
vragen, komt aan bod op deze laagdrempelige informatieavond. Inloop vanaf 19.00 uur,
start om 19.30 uur. Locatie Brak! IJmuiden,
Kennemermeer 26 in IJmuiden. In verband
met beperkte ruimte vragen wij je aan te melden via de website www.brakijmuiden.nl.
Een bijeenkomst die de gemeente Velsen van
harte toejuicht. Het brengt mogelijkheden
om kosten en energie te besparen praktisch
in beeld.
Bezoekers van het ontmoetingsparcours gaven veel goede tips en ideeën.

Voorbereiding Week van de
ontmoeting in volle gang
Wat betekent ‘ontmoeten’ voor Velsenaren? Hoe gebruiken zij allerlei ontmoetingsruimtes, zoals bijvoorbeeld bij sportverenigingen, in het park, in een buurthuis,
de volkstuin, bij scholen of op straat? Welke ideeën leven er om wat er is zo slim mogelijk te benutten? En: waar steken zij zelf
energie in? Over deze vragen gaan we in
gesprek met inwoners en samenwerkingspartners tijdens de Week van de Ontmoeting in september. We starten in Velserbroek en IJmuiden-Noord/-Zuid.

Later volgen de andere woonkernen.
In aanloop naar ‘De week van de ontmoeting’
zetten we afgelopen dinsdag een ‘Ontmoetingsparcours’ uit in de Burgerzaal van het
gemeentehuis.
Een actieve inloopmiddag om van zoveel mogelijk betrokkenen te horen wat ‘ontmoeten’
voor hen betekent. De middag was een samenspel tussen samenwerkingspartners, bestuurders, raadsleden en medewerkers van
de gemeente.

Veilig de zomer door

Maak het inbrekers moeilijk
deze zomer
De zomerperiode is een tijd waarin veel
mensen op vakantie gaan, of dagje uit. En
daarom ook de tijd waarin veel inbrekers
toeslaan. De gemeente Velsen wil woninginbraken in de zomer tegengaan. Met
deze tips maakt u het de inbreker moeilijk:

•
•

•
•

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw
vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze het een bewoonde indruk te geven. Door de post
weg te halen, de plantjes water te geven,
de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen.
Even weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaak open bij
mooi weer. Een insluiper kan dan zonder
in te breken uw woning binnenkomen en
er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor zijn. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u maar heel even

naar de buren, boodschappen doen of
even naar boven om bijvoorbeeld de was
op te hangen. Leg geen kostbare spullen
in het zicht.

•
•

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden vanuit
uw woning terwijl u er niet bent) direct
de politie moeten bellen via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed.
Snel alarm slaan, betekent een grotere
kans om de inbrekers te pakken.

•
•

Zorg voor een goedgekeurd slot
Een goedgekeurd slot voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Vraag hierover advies aan
een PKVW-bedrijf. Erkende PKVW-bedrijven in uw buurt vindt u op https://
hetccv.nl/certificatie-inspectie/vakman/politiekeurmerk-veilig-wonen/

Vergaderingen Gemeenteraad
Raadsvergadering donderdag 27 juni
2019
Locatie: het gemeentehuis, ingang Plein
1945 te IJmuiden
Aanvangstijd 19.30 uur

U bent van harte welkom de vergadering
bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen
op de publieke tribune van de raadzaal. De
raadsvergadering is zowel live als achteraf
te volgen op www.velsen.nl/gemeenteraad.
Open de raadskalender en klik op de datum
van deze vergadering. Ook zijn de uitzendingen van de vergaderingen van de raad Velsen
live te volgen en terug te zien op het TV-kanaal en via www.raadsplein.tv van RTVSeaport.
Inspreken tijdens het Actualiteitenuurtje?
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie via tele-

foonnummer 0255 - 567251 of via de mail
griffie@velsen.nl met vermelding van het
onderwerp, uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De griffie neemt dan contact
met u op.
Een Greep uit de Agenda
Jaarstukken diverse gemeenschappelijke regelingen
Op diverse beleidsterreinen werken de
IJmond gemeenten samen. Op 18 juni zijn
de jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen besproken. Dit gaat bijvoorbeeld over veiligheid, de participatiewet, beschermd wonen, omgevingsdienst en afval.
In de raadsvergaderingen liggen de zienswijzen over deze jaarstukken voor ter besluitvorming.

Planontwikkeling Hofgeest
Er ligt een plan om woningen te bouwen
in Hofgeest. Het plan bestaat uit Hofgeest
West en Hofgeest VSV en omvat 380 woningen waarvan 86 sociale huurwoningen. Op
16 april hebben de ontwikkelaars samen met
de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd. De schriftelijk verzamelde opmerkingen van deze bijeenkomst zijn onderdeel
van de uitwerking van de planontwikkeling. Er zijn binnen het plan enkele verschillen met het ontwerp-ontwikkelingsplan die
de gemeenteraad in 2011 heeft vastgesteld,
deze aanpassing ligt nu voor. De raad heeft
het plan 12 juni in een sessie besproken en
nu ligt het ter besluitvorming voor.
Mobiliteitsagenda Velsen
Het huidige Lokaal Verkeers- en Vervoerplan (LVVP) loopt ten einde daarom is een

nieuwe beleidsagenda opgesteld voor de
komende jaren: de Mobiliteitsagenda Velsen. Deze agenda is tot stand gekomen na
een uitgebreide inspraak door inwoners. De
raad heeft de Mobiliteitsagenda 12 juni in
een sessie besproken en nu ligt het ter besluitvorming voor.
Doorfietsroute IJmond, tracé Velsen
In de vergadering van 22 februari 2018 is
de snelfietsroute IJmond in de gemeenteraad van Velsen behandeld. Naar aanleiding
van de routekeuze heeft de Fietsersbond bezwaar gemaakt tegen de route door Driehuis
en Santpoort. In samenspraak met de Fietsersbond ligt er nu een nieuw voorstel voor
de tracékeuze. De raad heeft de doorfietsroute op 12 juni in een sessie besproken en
nu ligt het ter besluitvorming voor.
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Vrijgeven investeringskrediet sportpark Zeewijk, impuls voor de buitensport
De gemeenteraad heeft een bedrag van €
295.000, - vrijgemaakt voor de verhuizing
van korfbalvereniging DKV van sportpark
Schoonenberg 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 onderdeel 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 multifunctioneler
maken van sportpark Zeewijk.
Jaarrekening 2018 Velsen
Elk jaar legt het college verantwoording af
aan de raad over het gevoerde beleid. In de

jaarrekening wordt een financiële verantwoording afgelegd. In het raadsvoorstel
wordt ook aan de raad gevraagd een aantal
voorstellen goed te keuren waaraan het positieve resultaat over 2018 uitgegeven kan
worden. De jaarrekening is eerder besproken door de raadsleden en ligt nu ter besluitvorming voor.
Hernieuwde vaststelling bestemmingsplan Duingebied
Op 5 juli 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Duingebied vastgesteld. Tegen dit besluit zijn twee beroepen ingesteld
bij de Raad van State. De Raad van State
heeft de gemeenteraad van Velsen opdracht
gegeven een nieuw vaststellingsbesluit te
nemen. Hiermee wordt het bestemmingsplan aangepast. De raad neemt vanavond
dus een nieuw besluit over het bestemmingplan Duingebied.
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Regenbooggemeente Velsen 2019-2022
De gemeente wil meer aandacht wil besteden aan de acceptatie van LHBTI. Een belangrijke stap was de ondertekening van de
intentieverklaring Regenbooggemeente (12
oktober 2018). Met de ondertekening van de
intentieverklaring in 2018 heeft de gemeente zich bereid verklaard zich in te willen zetten voor het accepteren en respecteren van
onze LHBTI-inwoners, van jong tot oud. Het
beleid is een aanvulling op het eerder door
de raad vastgestelde antidiscriminatiebeleid van de gemeente.
Het geheel is gericht op respect en de sociale
acceptatie, het tegengaan van vooroordelen,
eenzaamheid en het bieden van een veilige
leefomgeving voor onze LHBTI-inwonersTijdens de raadsessie van 11 april zijn een
aantal punten toegevoegd, waaronder een
paragraaf over de uitvoering van het beleid

en het opnemen van het speerpunt eenzaamheid onder ouderen.
Bestemmingsplan Biezenweg
Het bestemmingsplan Biezenweg is bedoeld
om natuurontwikkeling, de bouw van 2 woningen en het herbestemmen van de voormalige bedrijfswoning op het perceel Biezenweg 70 te realiseren. Om dit te kunnen
realiseren is een nieuw bestemmingsplan
noodzakelijk. Het ontwerpbestemmingsplan heeft inmiddels ter inzage gelegen, er is
1 zienswijze bij de gemeenteraad ingediend.
De zienswijze is beantwoord in een afzonderlijke nota ‘behandeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Biezenweg’.
De zienswijze leidt, wat het college betreft,
niet tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Vanavond zal de raad hier
een besluit over nemen.

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.

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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24
uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk 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 melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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 gepubliceerd 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 gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 8 juni tot en met 14 juni
2019 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
Celsiusstraat 3, plaatsen erker (voorzijde
woning) (08/06/2019) 42948-2019
Mantelmeeuwpad 4 (Hightide Surf & Food),
bouwen tijdelijk (7 jaar) wind- en watersportpaviljoen (12/06/2019) 44123-2019
Kennemerlaan 24, plaatsen gevelreclame
(12/06/2019) 44163-2019
Zeeweg 182, veranderen draagconstructie
(13/06/2019) 44386-2019
Meeuwenlaan 18, vergroten en wijzigen gevel
bestaande schuur (13/06/2019) 45019-2019
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5, afwijken
bestemmingsplan voor wonen (12/06/2019) 43721-2019

St. Martinstraat 10, veranderen winkel in
woning met gevelwijziging (13/06/2019)
44537-2019
Velserbroek
Zwanebloembocht 89, plaatsen
(08/06/2019) 42913-2019

raam

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
IJmuiden
Frans Naereboutstraat 9 en 9 RD, intern verplaatsen woningentree (11/06/2019) 231312019
Kompasstraat 3, vergroten 2e verdieping
(13/06/2019) 23127-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 75, uitbouwen verdieping, plaatsen dakkapellen (14/06/2019)
23317-2019
Velserbroek
Linie 28, plaatsen beschoeiing, bouwen kapschuur (13/06/2019) 22547-2019
Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
IJmuiden
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 8:00 tot
12:00 uur, locatie: Barendszstraat 21 (Café
IJmuiden) (11/06/2019) 437332019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 12:00 tot
14:30 uur, locatie: Dollardstraat (11/06/2019)
43744-2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019 van 14:30
tot 16:00 uur, locatie: Strengholtstraat
(11/06/2019) 43758-2019
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 16:00
tot 18:00 uur, locatie: IJmuiderstraatweg

(11/06/2019) 43754-2019
Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen maakt bekend dat hij in de periode van 8 juni tot en met 14 juni 2019 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op
grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Pierloop Velsen, op 8 september 2019 van
10:00 tot 13:30 uur, locatie: start en finish
Kennemerboulevard (13/06/2019)
45068-2019
Velsen-Noord
Circus RENZ Berlin, opbouw en voorstellingen tussen 23 september en 6 oktober 2019,
locatie: veld Concordiastraat,
(12/06/2019) 44076-2019

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 - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

IJmuiden
Stephensonplein 5, realiseren dakopbouw
incl. dakkapel (13/06/2019) 23187-2019
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 220, uitbreiden garage/berging
(11/06/2019) 13918-2019
Kerkweg 97, verbreden dakkapel (wijziging
verleende vergunning) (13/06/2019) 310322019
Roos en Beeklaan 13, bouwen erker (voorzijde) (13/06/2019) 31593-2019
Kerkerinklaan
12,
aanpassen
vloer
(13/06/2019) 22968-2019
Driehuis

Tesselschadeplantsoen 18, bouwen erker,
vervangen kozijn (13/06/2019) 27155-2019
Velserbroek
Zadelmakerstraat 98, plaatsen verdiepingsvloer , veranderen gevel (van de dierenkliniek) (13/06/2019) 32051-2019
Elisabeth Vijlbriefstraat 10, plaatsen dakopbouw (14/06/2019) 25667-2019
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit gedurende zes weken
na de dag van verzending van het besluit
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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.
Ontwerpbesluit

omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen

hebben een omgevingsvergunning te verlenen voor de onderstaande aanvraag. De
aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 21 juni 2019 gedurende
zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken. Om de stukken in te zien
kan contact worden opgenomen met de
werkeenheid Vergunningen, telefoon
140255.
Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan een ieder naar keuze mondeling
of schriftelijke zienswijzen inbrengen
tegen de ontwerpomgevingsvergunning.
Zienswijzen moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Publiekszaken, werkeenheid Vergunningen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar
maken van mondelinge zienswijzen kunt
u contact opnemen met de werkeenheid
Vergunningen, telefoon 140255.

Gemeente

gemeentevelsen |

gemvelsen

IJmuiden
Wilgenstraat 1: het brandveilig gebruiken van
een kinderdagverblijf (18/06/2019) 140822019.
Velsen-Zuid
’s Gravenlust 35: het brandveilig gebruik van
de brandweerpost (18/06/2019) 18944-2019
Verleende evenementenvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
IJmuiden Kust Trail, op 5 oktober 2019 van
09:00 tot 16:00 uur, locatie: route door duingebied met start/finish bij Zwembad de Heerenduinen (14/06/2019) 14686-2019
Snuffelmarkt Lange Nieuwstraat, data 28
september 2019 is gewijzigd naar 7 september 2019 van 09:00 tot 16:00 uur, locatie: Lange Nieuwstraat (06/02/2019) 19163-2018

Velsen-Zuid
52e Jaarmarkt Velsen-Zuid en Kindervrijmarkt, op 28 september 2019 van 09:00 tot
16:30 uur, locatie: Kerkplein en Torenstraat
(14/06/2019) 24793-2019
Meesterplusser Festival (Urban en House
Festival), op 22 juni 2019 van 13:00 tot
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude)
(18/06/2019) 7040-2019
Marbella White Festival (Urban en House
Festival), op 23 juni 2019 van 13:00 tot
23:00 uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude)
(18/06/2019) 18986-2019
Velsen-Noord
Avond4daagse Velsen-Noord, van 17 juni t/m
20 juni 2019 dagelijks van 17:30 tot 20:30
uur, locatie: route door de gemeente Velsen
(14/06/2019) 12371-2019

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten om:
•

door middel van het aanbrengen van
een gele onderbroken streep als bedoeld
in artikel 24, lid 1, onder e van het RVV
1990, een parkeerverbod in te stellen
over een lengte van circa 25 meter aan

de oostzijde van de Zandvoortstraat, tussen het kruispunt met de Strandweg en
het toegangshek van perceel Zandvoortstraat 43.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn

van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale
Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
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

Melden kappen Santpoort-Zuid en Driehuis
Aan de Vinkenbaan in Santpoort-Zuid en de
Middeloolaan in Driehuis worden bomen gekapt. In Santpoort-Zuid gaat het om 2 berken

en in Driehuis gaat het om 1 malus. De bomen
worden gekapt omdat ze dood zijn.

wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij de receptiebalie, stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013
vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale Staatscourant.

