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Bekendmakingen
Overige mededelingen

Kapmeldingen
• Linde Driehuizerkerkweg 184 Driehuis; Kastanje Tesselschadeplantsoen
in gras Driehuis; Linde Terrasweg
nabij 5 Santpoort-Noord; Sorbes Florapad 22 Velserbroek; Prunus Kromme
Weid Velserbroek; Els Maanbastion
Velserbroek; twee Wilgen langs water
Lange Sloot tussen Westlaan en Waterscheerling Velserbroek; Ceder Parkweg
Velsen-Zuid; Iep Schiplaan IJmuiden.
• Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Hofgeest’
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Schouw
• 14 parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen

Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Vleetstraat 14, plaatsen dakopbouw
(21/06/2021) 74784-2021
• Willem Barendszstraat 15 A, realiseren
dakterras (21/06/2021) 75024-2021
• Kaplanstraat 5 A, wijzigen gevel, splitsen unit naar 2 units (21/06/2021)
75128-2021
• Dirk Hartoghstraat 42, plaatsen dakopbouw (23/06/2021) 76072-2021
• Bellatrixstraat 26, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (23/06/2021) 76394-2021
• Wijk aan Zeeërweg 144, vergroten
dakkapel (zijkant), plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/06/2021) 76474-2021
• Strandweg 16, veranderen gevelbekleding, bouwen laad- en loskuil
(24/06/2021) 76947-2021
• nabij Radarstraat 73, plaatsen scooterstalling (25/06/2021) 77420-2021
• Grahamstraat 223, plaatsen dakopbouw (25/06/2021) 77625-2021
Velsen-Zuid
• Stationsweg 93, plaatsen aanbouw
(begane grond en 1ste verdieping
(25/06/2021) 77292-2021

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 13, vervangen dakkapel
(achterzijde) (21/06/2021) 75140-2021
Santpoort-Noord
• Schipbroekenweg 35, vergroten dakkapel (achterzijde), vergroten woning
(voorzijde) (22/06/2021) 75562-2021
• Rijksweg 326, plaatsen dakopbouw
(23/06/2021) 76386-2021
• Hyacinthenstraat 1 t/m 17 oneven en
8, 10, 14, 18, 20d, vervangen kozijnen
(24/06/2021) 76874-2021
• Tulpenstraat 10, 12, 14, 20, 22, 28 en
9, 11, 13, 17, 19, 21, vervangen kozijnen
(24/06/2021) 76874-2021
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, strippen
(binnenwerk) bestaande gebouwen
(21/06/2021) 74755-2021(Gemeentelijk monument)
• P.C.Hooftlaan 51, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (24/06/2021) 769292021
Velserbroek
• Zadelmakerstraat 140, plaatsen reclame (zijgevel) (21/06/2021) 74852-2021
• Wilhelmina Druckerstraat 24, plaatsen dakkapel (voor- en achterzijde)
(22/06/2021) 75357-2021

Verlengen beslistermijn

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A, 8,
wijzigen gebruik van horeca naar 6
gestapelde woningen en vergroten woningen (22/06/2021) 49681-2021
Santpoort-Noord
• Roos- en Beeklaan 37, bouwen 2
aanbouwen waarvan 1 met dakterras, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(21/06/2021) 39591-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Santpoort-Noord
• Biallosterskilaan 55, bouwen garage /

berging met overkapping (24/06/2021)
64144-2021

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• Castle Christmas Fair, 18 t/m 20 november 2021 van 11:00 tot 22:00 uur,
op 21 november 2021 van 11:00 tot
18:00 uur, locatie: Buitenplaats Beeckestijn, Rijksweg 134 (21/06/2021)
75117-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kromhoutstraat 54-0019 en 0020, wijzigen voorgevel (overheaddeur), splitsen in 4 bedrijfsruimten met kantoor
(22/06/2021) 52438-2021
• Kastanjestraat 16, plaatsen dakopbouw
(22/06/2021) 53631-2021
• Tasmanstraat 2, splitsen woning in 3
appartementen (22/06/2021) 312582021
• Trompstraat 166 A, plaatsen dakopbouw (22/06/2021) 52670-2021
• Petteveltlaan 8,plaatsen dakkapel
(voorzijde) (22/06/2021) 57357-2021
• Acaciastraat 19, plaatsen dakopbouw
(24/06/2021) 53672-2021
• Willebrordstraat 17, bouwen uitbouw
(achterzijde), plaatsen dakopbouw,
plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
(24/06/2021) 51356-2021
Velsen-Zuid
• Dr. Kuyperlaan 42, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (24/06/2021) 57750-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 266, bouwen aanbouw, vergroten 1e verdieping, vervangen kozijnen (voorzijde) (22/06/2021)
43754-2021

tern) (24/06/2021) 60430-2021
Santpoort-Noord
• Johan Maurits van Nassaulaan 15,
plaatsen erker inclusief dakterras
(voorzijde), vervangen kozijn (achterzijde) (24/06/2021) 57066-2021
• Kerkweg 67A (en nabij 67 en 69), verbouwen bedrijf tot 5 appartementen,
gebruiken terrein voor parkeren en tuinen (24/06/2021) 18981-2021
Velserbroek
• De Zeiler 150, dichtzetten voorportaal
(24/06/2021) 70027-2021
• Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
Velsen-Noord
• ‘Escortbedrijf Pink Sheets BV’: locatie: Grote Hout of Koningsweg 229
(24/06/2021) 70179-2021

Verleende filmvergunningen APV
artikel 2:7

IJmuiden
• ‘Der Amsterdamse Krimi’: 21 juni t/m
26 juni 2021, Locatie: Zeehaven IJmuiden (18/06/2021) 72855-2021
• ‘De Verschrikkelijke Jaren Tachtig’: op
5 juli 2021, locatie: nabij Zuiderkruisstraat 64-68 / Eenhoornstraat 49 t/m
137, op 6 juli 2021, locatie: nabij Kop
v.d. Haven-Sluisplein, t.o. Halkade 13,
voor Trawlerkade 18 (22/06/2021)
72092-2021
• Een papieren versie van de bekendmakingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen,
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei,
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum
De Hofstede, Bibliotheek IJmuiden,
Bibliotheek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de
Moerberg

Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Daniëlslaan 15, uitbreiden 1e
verdieping, wijzigen constructie (in-

Corona nieuws
Informatie over testen
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Coronabewijs voor reizen en evenementen met CoronaCheck
Wilt u reizen binnen de Europese Unie of
naar een evenement in Nederland? Dan heeft
u een coronabewijs nodig. Dat kan een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs zijn.
Of een bewijs dat u bent hersteld van corona.
Met de CoronaCheck-app kunt u vanaf 1 juli
2021 deze bewijzen laten zien.
DigiD
Een DigiD-app of sms-controle van DigiD is
nodig om uw vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app en op CoronaCheck.nl te maken.
De aanvraag van een nieuwe DigiD duurt enkele werkdagen.
Geen smartphone
Als u geen smartphone heeft, kun u uw coronabewijs ook aanmaken via de website www.
CoronaCheck.nl.
Papieren coronabewijs aanvragen
Heeft u geen computer en kunt u niet ge-

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

holpen worden door familie of vrienden om
het coronabewijs uit te printen? Dan kunt u
vanaf 1 juli contact opnemen met het 24/7
BZ Contactcenter via +31 247 247 247 of
het publieksinformatienummer 0800 - 1351.
U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk en met uw BSN-nummer en uw
postcode kunt u een papieren coronabewijs
aanvragen. Dit bewijs wordt per post opgestuurd. Deze route is alleen mogelijk als u
heeft aangegeven dat u uw gegevens met het
RIVM wilt delen of als u door de GGD bent
geprikt. Is dat niet het geval? Dan kunt u vanaf 1 juli 2021 contact opnemen met de zorgverlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een
papieren coronabewijs voor u uitprinten.
Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.
nl/coronabewijs.

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

