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Zomerprogramma: Zomerpret in Velsen
Zaterdag 16 juli a.s. om 10.00 uur geeft
wethouder Bram Diepstraten de kickoff van de spellen op het terrein van
Rugbyclub The Smugglers in Velserbroek. Dit is het startsein van Zomerpret, een programma waarin er gedurende de hele zomervakantie voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar uit Velsen
6 weken lang de leukste activiteiten
worden georganiseerd voor zoveel mogelijk zomerpret.

De 11-jarige Valentijn uit Santpoort was de jongste deelnemer van re_B00TCMP.

40 jonge IT-talenten leren over kansen
en risico’s cybercriminaliteit
40 jongeren met sterk ontwikkelde ITvaardigheden deden zaterdag 9 juli mee
met re_B00TCMP. Dit was op uitnodiging van Noord-Holland Samen Veilig
(NHSV), de politie en de deelnemende
gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Haarlemmermeer, Den Helder, Heemstede,
Purmerend en Velsen. Tijdens het event
kregen zij inzicht in de kansen en risico’s
die hun IT-talenten met zich meebrengen. Re-B00TCMP werd voor de tweede
keer georganiseerd in het H2O esportsen gamingcentrum in Purmerend.

Doel van re_B00TCMP was om jongeren
te laten zien hoe ze hun cyberkennis op een
goede manier kunnen inzetten. Ook ouders
waren zaterdag welkom. Zij kregen informatie over hoe ze hun kinderen kunnen ondersteunen en hoe ze tijdig risicogedrag kunnen
signaleren.
Meer informatie over cybercriminaliteit
vindt u op: www.velsen.nl/
cybercrime-of-internetoplichting

De gemeente Velsen organiseert tijdens de
6 weken durende schoolvakantie veel gratis activiteiten. Er is elke dag een activiteit,
zodat niemand zich hoeft te vervelen! Het
zomerprogramma wordt gehouden in samenwerking met: Muziek en Meer in de

IJmond, Alphenaar muziekles, Stichting
Zee- en Havenmuseum, Theaterschool Wat
een drama, Calmkidsclub, Amuze zangcoaching, Ruïne van Brederode, Schaatslab
Santpoort, Kuijpers Sports, Sportloket Velsen, Koel, Stadsschouwburg Velsen, Hart
voor Velserbroek, Stichting de Baan, Stichting Welzijn Velsen, Harddraverij Santpoort en SportSupport.
Op velsen.nl/zomerpret staat een overzicht
van alle activiteiten. Kijk voor de data en
tijdstippen in de weekoverzichten of bij
de activiteit. Meld in de e-mail de activiteit, datum en tijd en naam en leeftijd van
het kind. Advies luidt om er snel bij te zijn,
want voor enkele activiteiten geldt:
vol = vol.

Iepenziekte
Het is heel vervelend als een boom ziek
wordt of een plaag voor overlast zorgt en de
beplanting verstoort. Daarom treffen we als
gemeente waar nodig maatregelen om ziekten en plagen te voorkomen en bestrijden.
Een ziekte als de Iepenziekte kan snel zorgen voor een achteruitgang van de bomen
in Velsen. Ieder jaar, aan het begin van het
voorjaar, zien we iepen ziek worden door
deze ziekte. Het is een schimmelinfectie
die de sapstroom in een Iep afsluit en ervoor zorgt dat de zieke boom langzaam
afsterft. Omdat het een erg besmettelijke

ziekte is, die nauwelijks te behandelen is,
halen wij zieke iepen zo snel mogelijk weg.
Als wij bomen terugplaatsen kiezen we
voor andere boomsoorten of resistentere
iepen. Wilt u meer weten over de Iep, de
Iepenziekte en andere bomenziekten? Kijk
eens op www.bomenbieb.nl.

Daarna kunt u met de raadsleden van gedachten wisselen over allerhande zaken die spelen
in Velsen

U kunt de raad volgen op:
Twitter: @RaadvanVelsen
Instagram:
www.instagram.com/gemeenteraadvelsen/
Facebook:
www.facebook.com/raadvanvelsen

Wilt u overlast of gevaarlijke situaties door
ziekten of plagen melden?
Dat kan heel makkelijk via www.velsen.nl/
melding-openbare-ruimte.

AGENDA VAN DE RAAD

Raadsvergadering
Daarna gaat u naar de raadsvergadering. Om
19.30 uur woont u de raadsvergadering bij op
de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens
mogelijke schorsingen is er gelegenheid om
vragen te stellen aan de raadsleden en na afloop van de vergadering kunt u ook andere
raadsleden spreken.
Als Gast van de Raad wordt u om 18.00 uur
door een griffiemedewerker ontvangen bij de
ingang aan Plein 1945 van het gemeentehuis.
In een vergaderzaal verwelkomen drie raadsleden u met een broodbuffet. Zij geven dan uitleg over het raadswerk en het verloop van de
raadsvergadering.

Agenda van de raadsvergadering
van woensdag 13 juli en donderdag 19 juli
Gast van de Raad
Politiek is spannend. Zeker als je weet
hoe het werkt. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad veel besluiten die directe invloed hebben op de
inwoners in Velsen. Maar hoe werkt dat
precies? Dat willen de raadsleden van
Velsen graag vertellen! Daarom nodigt de

gemeenteraad u uit om aanwezig te zijn
als Gast van de Raad. Ook groepen zijn
van harte welkom.
Prat en met raadsleden
Eerst ontmoet u een paar raadsleden.
Zij kunnen u alles vertellen over:
• hoe de gemeenteraad werkt
• hoe het is om raadslid te zijn
• hoe beslissingen worden genomen in de
gemeente

Aanmelden
Wilt u als inwoner van de gemeente Velsen
Gast van de Raad worden? Vul dan het aanmeldingsformulier in op de website: www.
velsen.nl/gastvanderaad. De eerstvolgende
raadsvergadering is na het reces op donderdag 29 september. Na aanmelding ontvangt u
een bevestiging op uw e-mailadres. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie: 0255 567502 of mailen
naar griffie@velsen.nl
De gemeenteraad hoopt u te mogen begroeten
in het gemeentehuis van Velsen.

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Steenbokstraat 29 te IJmuiden plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel)
(04/07/2022) 79990-2022
Kennemerstrand 500-778, legaliseren
strandhuisjes, wifi palen en plaatsen
erfafscheiding (04/07/2022)
80101-2022
• Willem Barendszstraat 20, bouwen
dakopbouw (04/07/2022) 80110-2022
Tiberiusplein 5, bouwen tijdelijke (3 jaar) onderwijshuisvesting
(06/07/2022) 81023-2022
• Jacob van Heemskerkstraat 47,
bouwen dakopbouw (05/07/2022)
81773-2022
Velsen-Zuid
• Meervlietstraat 62, wijzigen gebruik
naar wonen (06/07/2022) 81372-2022
Santpoort-Zuid
• Wijnoldy Danielslaan 42,
bouwen aanbouw (zij- en achtergevel)
(06/07/2022) 81171-2022
Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 47, vergroten 2e
verdieping (06/07/2022) 814182022
• Gladiolenstraat 6, plaatsen
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(07/07/2022) 82036-2022
Velserbroek
• De Zeiler 56, bouwen berging (voorgevel) (05/07/2022) 80490-2022
• Galle Promenade 60, plaatsen 4 split
aircounits op het dak (07/07/2022)
81762-2022
• Achter Wagenmakerstraat 41, bouwen vrachtwagenoverkapping
(07/07/2022) 82021-2022
• Hélène Mercierstraat 39, kappen boom
(07/07/2022) 82034-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Fahrenheitstraat 14, bouwen uitbouw
(zijgevel) (07/07/2022) 54159-2022
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 41B, bouwen woning
met bijgebouw (05/07/2022)
136213-2020
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 135, verbouwen woonwinkelpand naar woning (05/07/2022)
72522-2022
Velserbroek
• J. Michaëlpad 114, vervangen gevelpaneel, bouwen balkon (05/07/2022)
75727-2022
• Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
Velsen-Zuid
• Dutch Lipo Master’, 2 t/m 4 september
van 08:00 tot 18:00 uur, locatie:
De Ven (04/07/2022) 80345-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• De Ruyterstraat 150, wijzigen gebruik
(begane grond) horeca naar wonen met
bovenwoning (05/07/2022) 226722022
• Kromhoutstraat 54-0032, veranderen
constructie, gebruiken voor sportfunctie (05/07/2022) 49217-2022
• Jacob van Heemskerkstraat 23A,
verbouwen begane grond tot woning,
veranderen gevel (05/07/2022)
32331-2022
• Betelgeuzestraat 2A, legaliseren splitsen woning in 2 woningen
(05/07/2022) 67506-2022
• Planetenweg 62, plaatsen reclame
(05/07/2022) 74622-2022

• Frogerstraat 14, verbouwen tot
bedrijfsruimte en (boven)woning
(07/07/2022) 29706-2022
• Breesaapstraat 11-13-17-19-21 (en
Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C),
verbouwen tot bedrijfsruimten en 8
(boven)woningen (07/07/2022)
29708-2022
• Frogerstraat 16-16A-18A-18B-18C (en
Breesaapstraat 11-13-17-19-21), verbouwen tot bedrijfsruimten en 8 (boven)woningen (07/07/2022)
29708-2022
• Roggeveenstraat 8, wijzigen kozijnen
(voorgevel) (07/07/2022) 72769-2022
• Kennemerlaan 111, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (07/07/2022) 61264-2022
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong. (kavel 5, 6, 8, 9 en
10), bouwen 5 woningen (07/07/2022)
22193-2022
• Bleyenhoevelaan ong., bouwen 36
woningen (inclusief opties), inrichten
buitenruimte (07/07/2022)
27221-2022
Santpoort-Noord
• Rijksweg 380, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (07/07/2022) 70738-2022
• Spekkenwegje 5, uitbouwen
entree, gedeeltelijk veranderen gevel
(07/07/2022) 60970-2022
Velserbroek
• Liniepad 50, plaatsen woonark
(05/07/2022) 43429-2022
• Zadelmakerstraat 140, verlengen (2 jaar) tijdelijk doek (zijgevel)
(05/07/2022) 67934-2022
• Lieskamp 2, plaatsen dakkapel (voorgevel) (05/07/2022) 74820-2022
• Zadelmakerstraat 3, plaatsen nieuwe
luchtbehandelingskast (07/07/2022)
39398-2022

Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
• Loggerstraat 13, plaatsen luifel
(07/07/2022)

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 31, deels afwijken van
bestemmingsplan (B&B) (07/07/2022)
64635-2022

Verleende filmvergunningen
APV artikel 2:7

IJmuiden
• ‘Incognito’, 5 juli 2022 van 08:00 tot
18:15 uur, locatie: begraafplaats
Duinhof, Slingerduinlaan 6
(05/07/2022) 74447-2022
Velsen-Zuid
• 'Eerlijk Gestolen', 6 juli 2022 van
06:00 tot 19:00 uur, locatie: Valleiweg
(05/07/2022) 78900-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Velserbroek
• ‘Huttenbouw Velserbroek’, 18 juli 2022
van 13:00 tot 17:30 uur, 19 juli 2022
van 09:00 tot 17:30 uur, 20 juli van
09:00 tot 21:00 uur en 21 juli van 09:00
tot 13:00 uur, locatie: Grote Buitendijk
t.o. nr. 212 (05/07/2022) 61837-2022

Overige bekendmakingen

• Vastgesteld bestemmingsplan
Westlaan
• Kapmelding: verwijderen van een
Esdoorn en een dode Eik bij het
Herman Harsveldpad in Velsen-Noord
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. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.

