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Pollution Art Festival

Op een unieke manier vragen zij samen aandacht voor een maatschappelijk probleem:
de wereldwijde vervuiling zoals de grote hoeveelheid plastic in de oceaan, smog in China,
grote afvalbergen en olierampen. Door met
afval en rauwe producten kunst te maken
en deze kunstwerken te plaatsen op en rond
het strand, duinen en haven in Heemskerk,
IJmuiden en Wijk aan Zee willen de gemeenten de bewustwording rond het afvalprobleem
vergroten.
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Reisadvies
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis goed voor te bereiden met
behulp van www.rws.nl/werkzaamheden en de gele borden te volgen die de
omleidingsroutes aangeven.

Toen we afgelopen maart de winter achter
ons lieten, werden we geconfronteerd met
de harde realiteit van corona. Na een korte
tijd van verlichting in de zomer, zette half
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november, de dagen worden donker en de
volgende winter komt eraan.

Nieuws van de raad
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Kunstwerken van afval
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Zwemmen moet voor iedereen mogelijk zijn. Ook
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deze regeling vindt u op www.velsen.nl/producten/voorzieningen-voor-kinderen-10-badenkaartzwembad

Velsen wordt groener
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De afgelopen weken steeg het aantal besmettingen snel in Nederland en in Velsen. De
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is
nodig omdat meer besmettingen meer zieke
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft
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toch een mooie zomer van te maken in eigen
woonplaats, hebben we daarom een zomerprogramma opgesteld voor jongeren. Zo is er
elke dag wel iets te doen!’
Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor jeugd
van 4 tot en met 23 jaar. Bijna elke dag van de
vakantie is er een activiteit op het gebied van
sport, spel, theater of muziek. Houd de website in de gaten, want elke week worden er
weer nieuwe activiteiten toegevoegd. Meld je
snel aan via velsen.nl/zomerpret.
Het programma is tot stand gekomen
door een samenwerking met onder andere Stichting Welzijn Velsen, het Sportloket
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en SportSupport.
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Trompstraat 32, plaatsen dakopbouw
(28/06/2021) 78481-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 10), bouwen
woning (29/06/2021) 78655-2021
Kennemermeer 27, tijdelijk plaatsen
3 recreatie-eenheden (30-06-2021)
79596-2021
• Kortenaerstraat 59, plaatsen dakopbouw (01/07/2021) 802252021
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 50, bouwen
aanbouw met kelder (02/07/2021)
81282-2021
Santpoort-Noord
• J.T. Cremerlaan 79, bouwen aanbouw
(zijkant en achterzijde) (29/06/2021)
78974-2021
• Sabastraat 4, plaatsen dakopbouw
(02/07/2021) 80910-2021
• Sabastraat 13, plaatsen dakopbouw
(02/07/2021) 80928-2021
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, wijzigen gebruik missiehuis naar 45 appartementen, bouwen 35 woningen (01/07/2021)
79891-2021
Velserbroek
• Schoener 73, bouwen garage (wijziging op eerder verleende vergunning)
(02/07/2021) 81261-2021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Dokweg 38, legaliseren overheaddeur en vloeren (intern) (29/06/2021)
38097-2021
Santpoort-Noord
• Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort
(29/06/2021) 42637-2021
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen,
veranderen kap en plaatsen dakkapellen (voor- en achterzijde) (01/07/2021)

54214-2021
Velserbroek
• Westlaan 41, legaliseren tijdelijk (10 jaar) voor horeca en opslag
(29/06/2021) 54207-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Santpoort-Zuid
• Charlotte de Bourbonlaan 21, kappen 2
bomen (01/07/2021) 70124-2021
• Velserenderlaan 2, gebruik terrein voor
overnachten (10 weekenden per jaar)
(01/07/2021) 57467-2021
Santpoort-Noord
• nabij Hoofdstraat 234, tijdelijk (7 juli
t/m 30 juli 2021) plaatsen poﬀertjessalon (29/06/2021) 66834-2021
Driehuis
• P.C.Hooftlaan 51, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (29/06/2021) 769292021

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bouwen 38 bedrijfsunits (29/06/2021)
22261-2021

Ingediende aanvraag ontheffing
werkzaamheden buiten reguliere
werktijden APV artikel 4:4
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinderen van vloeren tussen 9 juli 2021
18:00 uur en 10 juli 2021 09:00 uur
(29/06/2021) 80313-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• tegenover Fultonstraat 19, kappen
boom (29/06/2021) 73668-2021
• Uranusstraat 19, plaatsen dakopbouw
(01/07/2021) 59076-2021

• Verbrande Vlak 2, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (01/07/2021) 67499-2021
Velsen-Zuid
• vlak bij pad en brug naar van Tuyllweg,
kappen boom (29/06/2021) 736562021
Velsen-Noord
• Starrebosstraat 5, plaatsen dakkapel, vergroten dakkapel (voorzijde)
(01/07/2021) 57756-2021
Santpoort-Zuid
• Litslaan 14, plaatsen dakkapel (voorzijde) (29/06/2021) 54267-2021
• Harddraverslaan 19, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (01/07/2021) 58257-2021
Santpoort-Noord
• Molenveltlaan 29, plaatsen 2 dakkapellen (voor- en achterzijde) (01/07/2021)
49628-2021
Driehuis
• nabij van Maerlantlaan (langs hek tussen school en Nieuw Velserduin), kappen 2 bomen (29/06/2021) 73666-2021
• Driehuizerkerkweg 79, vergroten van
de 2e verdieping en dakterras aan de
voorzijde (01/07/2021) 64863-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 31A, legaliseren splitsen
bovenwoning (29/06/2021) 535542021
•

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Deutzstraat ong. (tegenover 1-5), bouwen 38 bedrijfsunits (29/06/2021)
22261-2021

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
IJmuiden
• Zandvoortstraat 112 en 48, vlinderen

vloeren tussen 9 juli 2021 18:00 uur en
10 juli 2021 09:00 uur (05/07/2021)
80313-2021

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

Velsen-Noord
• Verkoop kipproducten, tijdelijk (5 jaar)
op vrijdag en zondag vanaf 1 juli 2021,
locatie: Wijkerstraatweg t.h.v. nr. 167B
(01/07/2021) 64242-2021
Santpoort-Noord
• Verkoop kipproducten, tijdelijk ((5
jaar) op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 1
juli 2021, locatie: Hagelingerweg,
hoek Burgemeester Weertsplantsoen
(01/07/2021) 64240-2021

Overige bekendmakingen

• Organisatiebesluit Gemeente Velsen 2021
• Woningbouw aan de Platbodem in
Velserbroek
• 4 Parkeerplaatsen aan te wijzen ten
behoeve van het opladen van elektrische voertuigen. De 4 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over
1 locatie: de parkeervakken aan de
zuidzijde van de rijbaan van de afslag vanaf de Minister van Houtenlaan naar de entree naar het BUKO
Stadion te Velsen Zuid.
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.

