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HVC draait al vele weken overuren. Maar ge-
lukkig lijken de afvalstromen nu langzaam 
weer normaal te worden. Op de milieustraat 
is de wachttijd inmiddels ook weer ‘nor-
maal’ en is iedereen welkom. Sinds de uit-
braak van het coronavirus zijn veel mensen 
thuis en bestellen ze vaker online. Dat leidt 
tot meer huishoudelijk afval maar ook ver-
bouwafval en grof afval en karton (dozen). 
Veel ondergrondse containers worden daar-
om vaker geleegd.

Sommige bewoners proberen op straat de 
doos plat te trappen en krijgen die voor 
een deel in de container. Dat leidt vaak tot 
verstopping van de papiercontainers. HVC 
roept bewoners op om dozen vooraf (thuis) 
in kleine stukken te scheuren. De papier-
container heeft een smalle opening, op die 
manier kan het er makkelijker in.

HVC laat weten dat de lange rijen op de 
milieustraat gelukkig zijn verdwenen. Bij 
de milieustraat was het afgelopen weken 
ook druk met soms lange wachttijden. Voor 
het ophalen van grof afval is er nog wel een 
lange wachttijd en gebruikt HVC al geruime 
tijd een extra vrachtwagen. Door de lange 
wachttijden werd door bewoners grofvuil 
zonder aanmelding bij de ondergrondse 
gezet. Dit uiteraard tot ergernis van andere 
bewoners. Hopelijk is dat nu verleden tijd, 
want inmiddels is iedereen weer welkom 
om grofvuil bij de milieustraat te komen 
brengen.

Drukke dagen zijn: vrijdag, zaterdag en 
maandag. Op woensdag en donderdag is het 
rustiger. Tijdelijk is de milieustraat vanaf 
07:30 uur geopend, wat ook nog een rustig 
moment van de dag is.

Wachttijd milieustraat HVC 
weer normaal

Iepziekte in Velsen
Ieder jaar, aan het begin van het voor-
jaar als de temperaturen stijgen, zien we 
iepen in Velsen ziek worden door iep-
ziekte. Ook dit jaar heeft Velsen te ma-
ken met veel zieke iepen, zelfs meer dan 
voorgaande jaren. Hoe dit komt weten 
we ook niet precies. Het beperkt zich 
niet tot specifi eke locaties, zieke iepen 
komen we tegen in heel Velsen. Helaas 
tast de ziekte ook oude, monumentale 
iepen aan. Omdat er niet of nauwelijks 
echte maatregelen zijn te tre� en, verlie-
zen we hiermee mooie oude bomen in 
onze gemeente. 

Bomen kunnen ziek worden, en ernstig ziek 
ook helaas. Iedere boomsoort kent zijn ei-
gen ziekte. Zo heeft de wilg last van de wa-
termerkziekte, kan een kastanjeboom last 
krijgen van de kastanjebloedingsziekte en 
hebben we bij de iep dus te maken met de 
iepziekte. Vooral die laatste is dit jaar be-
hoorlijk aanwezig bij de Velsense iepen.

Wat is de iepziekte?
De iep is een oerhollandse boom, letterlijk 
en fi guurlijk vergroeid met ons Nederland-
se landschap. Je vindt ze in vele soorten en 
maten door heel Nederland. Helaas worden 
veel soorten jaarlijks aangetast door de iep-
ziekte. De iepziekte is een schimmelinfectie 
die wordt veroorzaakt door de iepenspintke-
ver die de infectie meeneemt naar de bomen 
en zo de boom infecteert. Als reactie op de 

schimmel, die in de sapstroom terechtkomt, 
sluit de boom de sapstroom af en begint zo 
langzaam af te sterven. Je kunt de iepziek-
te herkennen aan de bladeren, deze worden 
geel en bruin in het voorjaar. De iepziekte 
is een zeer besmettelijke ziekte en kan ook 
door onderling contact van de wortels via de 
grond verspreid worden. 

Wat is er aan te doen?
Een zieke iep kan niet meer behandeld wor-
den. De meeste iepen gaan uiteindelijk dood 
aan deze schimmelinfectie. Omdat het een 
zeer besmettelijke ziekte is, worden zieke 
iepen zo snel mogelijk verwijderd. Het hout 
wordt afgevoerd en verwerkt op een manier 
waardoor de schimmel en iepspintkever 
niet verder verspreid kan worden. 
Gelukkig zijn er ook goede ontwikkelingen. 
De wetenschap en boomkwekers zijn voort-
durend op zoek naar soorten iepen die niet 
aangetast worden door iepziekte. 

Nieuwe bomen
Zieke iepen worden door de gemeente zo-
veel mogelijk vervangen door nieuwe bo-
men. In een jaar waarin veel meer bomen 
sterven dan normaal, is het niet altijd mo-
gelijk om meteen nieuwe bomen te planten. 
Daar is niet altijd budget voor. Gedurende de 
jaren kijken we dan hoe we dit kunnen op-
vangen. 

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len 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 kunt
u na het maken van een afspraak een formu-
lier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 16 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met afdeling Fysiek Domein 
(tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning. Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Velsen maken 
bekend dat zij in de periode van 4 juli 
tot en met 10 juli 2020 de volgende aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
hebben ontvangen op grond van de wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld

IJmuiden
Halkade 31,verplaatsen tijdelijke snack-
bar naar permanente locatie (07/07/2020) 
70620-2020
Boerhaavestraat 18, wijzigen gebruik naar 
wonen/kantoor (09/07/2020) 72107-2020
Cypressenstraat 30, realiseren dakopbouw 
(achterzijde) (09/07/2020) 72251-2020
Planetenweg 14, plaatsen van een afvoerka-

naal (achtergevel) (10/07/2020) 72559-2020

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 80, kappen 3 bo-
men (09/07/2020) 72248-2020
Oosteinderweg 10, vervangen dakkapel 
(voorzijde) (10/07/2020) 72525-2020
Pontplein 1, tijdelijk (10 jaar) wijzigen naar 
cafetaria, VVV-infopunt kantoor, verhalen 
atelier, uitkijklocatie (10/07/2020) 72538-
2020
Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 
(1 jaar) plaatsen zittribune (Noordzijde) 
(10/07/2020) 72605-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen dak-
kapel (voor- en achterzijde) (07/07/2020) 
70917-2020

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 26, kappen 
boom (05/07/2020) 69759-2020
Marowijnestraat 3, plaatsen dakka-
pel (voor- en achterzijde) (07/07/2020) 
70845-2020

Driehuis
Hofdijklaan 61, kappen boom (04/07/2020) 
69690-2020

Velserbroek
Waterlobelia 4, plaatsen dakkapel (voor-
zijde), 2 dakkapellen (achterzijde) 
(10/07/2020) 72708-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 

Driehuis
Da Costalaan 17, legaliseren plaatsing air-
conditioning unit op bestaande dakkapel 
(achterzijde) (09/07/2020) 50056-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

IJmuiden
Sluisplein 4, deels gebruiken voor Bed & 
Breakfast (07/07/2020) 60299-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, realiseren 2 dak-
kapellen (09/07/2020) 45512-2020

Ingediende aanvragen evenementen-
vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 4 
juli tot en met 10 juli 2020 de volgende 
aanvragen voor een evenementenvergun-
ning heeft ontvangen op grond van de Alge-
mene plaatselijke verordening artikel 2:10. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

Velsen-Zuid
Competitiewedstrijden voetbal Telstar, 
seizoen 2020/2021, locatie: Sportpark 
Schoonenberg, 
Minister van Houtenlaan 123 (07/07/2020) 
70630-2020

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende bij het (de) onder-
staande besluit(en) gedurende zes we-
ken na de dag van verzending van het be-
sluit 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 (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende geval-
len kan een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Noord-Hol-

land, locatie Haarlem, sector bestuurs-
recht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een voorlopige voorziening kan alleen 
worden aangevraagd, indien er ook een 
bezwaarschrift is ingediend. De ver-
zenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

IJmuiden
Industriestraat ong. (tussen de nrs. 37 en 
39), bouwen bedrijfsgebouw (07/07/2020) 
32365-2020
Andromedastraat 35, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (08/07/2020) 52016-2020

Herenlaan 3, kappen 3 bomen (09/07/2020) 
62425-2020
Wijk aan Zeeërweg 64, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2020) 63645-2020
Voltastraat 10, realiseren aanbouw (achter-
zijde) met dakterras, uitbouw achtergevel 1e 
verdieping (10/07/2020) 51194-2020

Velsen-Noord
Zeeuwstraat 13, plaatsen dakopbouw 
(07/07/2020) 59604-2020
hoek Duinvlietstraat / Stratingplant-
soen, nieuwbouw 39 huurappartemen-
ten, 6 twee-onder-een-kap koopwoningen 
(07/07/2020) 31233-2020
Ladderbeekstraat 119, realiseren dakop-
bouw (10/07/2020) 52883-2020

Santpoort-Zuid
Louise de Colignylaan 68, plaatsen 2 

dakkapellen (rechter- en linkerzijde) 
(09/07/2020) 70917-2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 59, kappen van 
een boom (07/07/2020) 66854-2020
Beekvlietstraat 17, uitvoeren gevelwij-
ziging, plaatsen erker en 2 dakkapellen 
(08/06/2020) 51804-2020

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 23, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (08/07/2020) 58540-2020
Tjotter 41, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/07/2020) 67812-2020
De Zeiler 146, bouwen stenen schuur (voor-
zijde) (09/07/2020) 58526-2020
Fregat 56, plaatsen dakopbouw 
(09/07/2020) 60165-2020

Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Schoonoordstraat 41, 1951 CB  VELSEN- 
    NOORD

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij het 

KCC in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

- een parkeerverbod in te stellen op het
noordwestelijk gelegen trottoir van het
Moerbergplantsoen nabij het bankfi liaal,
door middel van het plaatsen van borden
E1 zoals bedoeld in bijlage 1 van het Re-

glement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderbord met de tekst ‘Ma – Za 
07:00 – 19:00’ en onderborden OB501L en 
OB501R. 

Mogelijkheid van bezwaar 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-
sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen. 

Nadere informatie 
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

Verkeersmaatregel

Besluiten
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De gemeenteraad heeft al een tijd geleden 
de wens uitgesproken om camperplaatsen 
mogelijk te maken bij het Pontplein. De LGV 
heeft hier in 2016 een motie voor ingediend 
en de hele gemeenteraad heeft hier vervol-
gens mee ingestemd. Het idee is om deze 
camperplaatsen vanaf september op de par-
keerplaats van het Pontplein te realiseren. 
We zijn als gemeente bezig met ontwerpen 

voor de vernieuwing van het Pontplein. In 
eerste instantie wilden we de camperplaat-
sen tegelijk met de herinrichting van het 
Pontplein realiseren. Dit duurt echter iets 
langer dan gepland, daarom willen we nu 
toch al een aantal plekken mogelijk maken. 

Eenvoudige plaatsen
Om de plaatsen op korte termijn mogelijk 

te maken, hebben we gekozen voor een re-
latief eenvoudige camperplaats met alleen 
een voorziening voor elektra. Zo kunnen de 
camperplaatsen gemakkelijk worden ver-
plaatst als we aan de slag gaan met de herin-
richting van het Pontplein. Het camperter-
reintje zal met borden worden aangegeven. 
Ook komt er een muurtje, zodat het gedeel-
te met camperplaatsen afgescheiden is van 

de rest van het parkeerterrein. Kampeer-
ders kunnen via een automaat betalen voor 
een overnachting. Het is de bedoeling dat de 
plek in september geschikt wordt gemaakt 
voor campers.

Het verkeersbesluit voor de realisatie van 
de camperplaatsen wordt gepubliceerd op 
de website www.overheid.nl.

Vanaf september camperplaatsen bij Pontplein

08 16 juli 2020




