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Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te doen,
te zien en te beleven in Velsen. Sportief,
educatief of gewoon leuk. We hebben
een paar evenementen voor u op een rijtje gezet.

Woensdag 17 juli t/m zondag 21 juli:
Zomerfestival .IJmuiden op en rond de Kennemerlaan in IJmuiden

Zondag 21 juli:
Museumdagen in Bunker Museum IJmuiden
Zondag 21 juli:
Meerijden (bij droog weer) op de miniatuurspoorbaan in Velsen-Zuid
Zie voor meer informatie en de volledige evenementenkalender: www.vvvijmuidenaanzee.nl

Nieuw maaibeheer
De Gemeente Velsen gaat vanaf dit jaar
experimenteren met nieuwe vormen van
(minder) maaien waar insecten, kleine dieren en mensen vrolijk van worden. In het
verleden werd bij de meeste maaibeurten
het hele veld gemaaid, terwijl dit eigenlijk niet zo goed is voor de flora en fauna.
Bij het ‘nieuwe’ maaibeheer, waarmee we
de biodiversiteit willen vergroten, wordt
er op meerdere locaties minder gemaaid
dan andere jaren, namelijk 1 á 2 keer per
jaar. Hierna wordt het gemaaide gras verzameld en afgevoerd. Dit zorgt ervoor dat
de grond schraler wordt, waardoor andere
planten (zoals bloemen- en kruidenplanten) de kans krijgen om te groeien.

Binnen gemeente Velsen zijn er zeven proeflocaties waar wij gestart zijn met sinusmaaien. Dit is het maaien in wisselende patronen,
zodat er veel variatie in hoogte, bloemen en
soorten groen ontstaat. We gaan niet in één
keer hele velden maaien, maar laten ook
een deel ongemaaid. Het ongemaaide deel

kan dan bij een latere maaibeurt alsnog gemaaid worden, terwijl dan weer een ander
deel van de oppervlakte ongemaaid blijft.
Het idee hierachter is dat er op deze manier
ook na een maaibeurt voedsel te vinden is en
schuilmogelijkheden overblijven voor kleine
dieren in het groen. Op de velden zijn slingerende maaipaden te vinden, de zogeheten sinuspaden. Deze paden worden iedere
maaibeurt weer anders gemaaid. Meer informatie? www.vlinderstichting.nl/sinusbeheer/
Deze nieuwe manier van maaien zorgt voor
het vergroten van de biodiversiteit en verbetert de leefomgeving van de bij. Bijen halen
hun voedsel uit bloemen die binnen een aantal honderden meters van hun nestelplaats
bloeien. Wanneer een voedselbron wegvalt
als gevolg van een maaibeurt, moeten er uitwijkmogelijkheden zijn om elders voedsel te
zoeken. Als deze er niet zijn, kan de bij geen
voedsel vinden en verminderd de bijenpopulatie.

Uit het college
Een aantal onderdelen van het gemeentehuis wordt verlicht; de pilaren onder de raadzaal, de ramen van de raadzaal, de galmgaten
en de ramen in de toren en het balkon van de
burgemeesterskamer. De verlichting wordt zo
geplaatst dat het licht niet in de omliggende
woningen schijnt. De verlichting zal aan het

einde van de zomer worden geplaatst.

uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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.

Meer informatie:
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

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

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 6 juli tot en met 12 juli
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
Lange Nieuwstraat 799, vervangen gevelkozijnen (07/07/2019) 54408-2019

Linneausstraat 28, plaatsen dakopbouw
(09/07/2019) 55415-2019
Groeneweg 68, plaatsen dakopbouw
(10/07/2019) 55647-2019
IJmuiderslag 1, aanleggen van stroomkabels en vervangen trafostation (10/07/2019)
55967-2019
Margadantstraat 20, wijzigen gevel, wijzigen begane grond in kantoren (12/07/2019)
57164-2019
Lange Nieuwstraat 6a, wijzigen gebruik winkel naar wonen (12/07/2019) 57168-2019

Velsen-Zuid
Torenstraat
3,
verplaatsen
schuur
(07/07/2019) 54460-2019
Minister van Houtenlaan 123, kappen 30 bomen (08/07/2019) 54848-2019
Amsterdamseweg 12, plaatsen carport voor
ambulances (11/07/2019) 55753-2019

Hoeve Duin- & Kruidberg (10/07/2019)
55733-2019
(gemeentelijk
monument)

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192-A, legaliseren woning
(09/07/2019) 55351-2019
Duin- en Kruidbergerweg 89, verbouwen

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-

Driehuis
Nicolaas Beetslaan 12, plaatsen dakkapel
(09/07/2019) 55235-2019
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den voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
Driehuis
Driehuizerkerkweg 71 te Driehuis (gemeentelijk monument)
wijzigen
gevel
en
terrasafscheiding

(08/07/2019) 28391-2019
Ingekomen aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Noord
CYELL fotoshoot NOOS collectie, op
23/24 juli of 25/26 juli 2019, locatie Aloha Beach, Reyndersweg 2 te Velsen-Noord
(10/07/2019) 55715-2019
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Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode 6 juli tot
en met 12 juli 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.

Velsen-Zuid
Vergunning (competitie/beker) wedstrijden
2019 – 2020, periode augustus 2019 – mei
2020, locatie: “Telstar Stadion” Minister van
Houtenlaan 123 Velsen-Zuid (09/07/2018)
55340-2019

locatie, t.o. Velserhof ), Lange Nieuwstraat te
IJmuiden (12/07/2019) 31234-2019

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
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.

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
Lijsterlaan 31, vervangen schutting door
groendrager (zij perceelgrens) (10/07/2019)
12946-2019
Berkenstraat 8, vergroten woning (begane grond en 1ste verdieping met dakterras)
(10/07/2019) 19825-2019

Lange Nieuwstraat 401 B, vervangen reclame
(10/07/2019) 35847-2019
Planetenweg
62,
vervangen
reclame
(10/07/2019) 35849-2019
Zeewijkplein 121 9000, vervangen reclame
(10/07/2019) 35854-2019
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 152, realiseren 5 appartementen, opbouwen achterzijde, plaatsen balkon (10/07/2019) 14358-2019
Melklaan 35a, gewijzigd plan verbouwen woning (10/07/2019) 9792-2019
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 167, vervangen reclame (12/07/2019) 38508-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 98, wijzigen winkel (begane
grond) naar woning, veranderen voor- en achtergevel (10/07/2019) 14705-2019
Duin en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen
(11/07/2019) 42932-2019
Velserbroek
Zadelmakerstraat 64, gebruiken pand voor
zelfverdedigingslessen en fysieke training
(10/07/2019) 38321-2019
Dammersboog 102, bouwen erker (voorzijde)
(11/07/2019) 29697-2019
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben standplaatsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
Verkoop vis, locatie: (t.h.v. van oude KPN

Santpoort-Noord
Verkoop paardenworst +bijartikelen, locatie:
Burgemeester Weertsplantsoen/Hagelingerweg te Santpoort-Noord (12/07/2019) 497092019
Verleende filmvergunningen APV artikel
2:72
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben filmvergunning verleend
voor:
IJmuiden
Smeris seizoen 5, op 12 juli 2019, van 8:00
tot 12:00 uur, locatie: Barendszstraat 21
(11/06/2019) 43733-2019
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
Geweigerde filmvergunningen APV artikel 2:72
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben filmvergunning
geweigerd voor:
IJmuiden/Velsen-Noord
Alexander Mooi, op 3 juni 2019 tot 9 juni 2019,
locatie Noord- of Zuidpier te IJmuiden/Velsen-Noord (12/07/2019) 33149-2019

Verleende evenementenvergunning APV
artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:
IJmuiden
Zomerfestival IJmuiden, op 17 en 18 juli 2019
van 11:00 tot 24:00 uur, op 19 en 20 juli 2019
van 11:00 tot 01:00 uur,op 21 juli 2019 van
13:00 tot 23:00 uur, locatie: Kennemerplein,
Van Poptaplantsoen en Homburgstraat te
IJmuiden (08/07/2019) 4745-2019

Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2019
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij in haar vergadering
van 9 juli 2019 heeft besloten:
1. de beleidsnotitie ‘Wabo Afwijkingenbeleid

Velsen 2019’ vast te stellen;
2. de in 2012 door het college vastgestelde beleidsnotitie ‘Wabo Afwijkingenbeleid Velsen 2012’ in te trekken.
3. de besluiten onder 1 en 2 daags na publica-

tie in werking te laten treden.
Ter inzage
Het volledige besluit kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad via:

www.officielebekendmakingen.nl. of www.
velsen.nl. Tevens wordt het beleid gepubliceerd op www.overheid.nl.

Besluit te vernietigen analoge archiefbescheiden 2019
De digitalisering van de samenleving
van het laatste decennium heeft het informatiebeheer bij overheidsinstanties
sterk beïnvloed. De informatiestromen
verlopen hoe langer hoe meer digitaal.
In het collegeprogramma 2018-2022
heeft de gemeente Velsen de ambitie opgenomen om de digitale dienstverlening
flink uit te breiden. Onderdeel daarvan

is ook om tot verdere digitalisering van
de administratie over te gaan zodat de
afhandeling en archivering van fysieke
documenten zoals ingediende verzoeken en aanvragen digitaal kan plaatsvinden.
Het college neemt daarom het besluit
om papieren documenten te vervangen
door digitale exemplaren.

Het college besluit:
1. over te gaan tot vervanging van de analoge archiefbescheiden, die op grond van de
Selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2017 voor vernietiging in
aanmerking komen, in digitale reproducties opgeslagen of opgemaakt in het zaaksysteem Medewerkerportaal. Daarna
worden deze analoge archiefbescheiden

vernietigd.
2. deze analoge archiefbescheiden te reproduceren op de wijze zoals omschreven in
het Handboek vervanging op termijn te
vernietigen archiefbescheiden gemeente
Velsen 2018.
3. deze besluiten in werking te laten treden
op de dag na bekendmaking.

• Crijnsenstraat 18 tandartspraktijk: 2 iepen omtrek 20-30 cm
• Schooneberg park achter korfbalvereniging DKV: 3 iepen omtrek <20
cm

• van Tuylweg bij lantaarnpaal 4: 1 iep omtrek 20-30 cm
• van Tuylweg bij lantaarnpaal 12: 1 iep omtrek 30-50 cm

Kapmeldingen iepen in velsen
In Velsen is bij een aantal iepen de iepziekte
aangetroffen.

• IJmuiderstraatweg bij lantaarnpaal 06A:
2 iepen omtrek <20 cm.

Locaties IJmuiden
• Heerenduinweg bij lantaarnpaal 52:1 iep
omtrek <20 cm
• Maasstraat in bos t.h.v. Vechtstraat: 10 iepen omtrek <20 cm
• IJmuiderstraatweg bij lantaarnpaal 05A:
1 iep omtrek <20 cm

Locaties Santpoort en Driehuis
• v/d Vondellaan 8: 1 iep omtrek <20 cm
• Begraafplaats de Biezen zuidkant tegen
paarden bak: 1 iep omtrek 20-30 cm
• Valckenhoeﬂaan naast speeltuin: 1 iep
omtrek <20 cm
• Rijksweg 436: 1 iep omtrek 20-30 cm

Locaties Velsen-Zuid
• van Tuylweg 2: 1 iep omtrek 20-30 cm, 3
iepen omtrek 30-50 cm, 1 iep omtrek 50100 cm

Bij iepziekte zijn wij verplicht om deze bomen te verwijderen. Dit voorkomt dat de
ziekte zich verder verspreid onder de bestaande Iepen.

