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Wat gebeurt er in Velsen
als er heel veel regen valt?

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Het plantseizoen
is staan
aangebroken.
Dit beteDelen
van Limburg
onder water
als
kent dat
beplanting
aangebracht
kan
gevolg
vande
enorme
regenval.
En dat leidt
worden
in overlast
de Kennemerlaan.
In opdracht
tot
schade,
en ontreddering.
Dat
vaningemeente
Velsen
is Deregenwater
Bie Buitenwerken
er
korte tijd
zoveel
viel,
op
200 millimeter in
hiersommige
deze weekplaatsen
mee gestart.
twee
is heelvan
uitzonderlijk.
Maar
Bij dedagen,
herinrichting
de Kennemerlaan
is
stel
datgemaakt
die hoeveelheid
in Velsen
ruimte
voor 1.125regen
m2 extra
groen.
was
voor overlast
zouden
“Metgevallen.
deze extraWat
beplanting
nemen we
weer
wij
En hoe zouden
we ons
een dan
stap hebben?
in het vergroenen
van Velsen”,
zegt
kunnen wapenen tegen zulke hoeveelheden regen?
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Beste Velsenaren,
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
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het
november, de dagen worden donker en de
volgende winter komt eraan.
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
Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken.
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin
we bespreken over waar we samen doorheen
moeten.isKomende
vrijdag om 16.00
Wat
uw ervaring
metuur zit ik
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het
cybercriminaliteit?
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met
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phishing, hacking en
ransomware per sms
of e-mail. Dit kan helaas iedereen overkoburgemeester,
men. Door het delenJouw
van ervaringsverhalen
wil Noord Holland Frank
SamenDales
Veilig (NHSV),
Slachtofferhulp Nederland en gemeente Velsen inwoners voor de gevolgen van cybercriminaliteit waarschuwen. U kunt daarbij helpen.
NHSV - een samenwerkingsverband tussen
politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeenten (waaronder gemeente Velsen) – zoekt
via de website www.hetslachtofferspreekt.nl
slachtoffers van cybercriminaliteit die (anoniem) hun verhaal willen vertellen. Door
ervaringsverhalen te delen vergroten we het
bewustzijn rond de gevaren van cybercriminaliteit.
Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cybercrime en wilt u (anoniem) uw verhaal met
anderen delen en uw omgeving attenderen
op de risico’s en gevolgen?
Wist u dat?
Kijk dan op www.velsen.nl/wat-is-uw-ervaring-met-cybercriminaliteit voor meer
informatie. U kunt uw ervaring mailen naar
info@nh-sv.nl.
ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen.
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• Linnaeusstraat 143, plaatsen dakopbouw (13/07/2021) 86046-2021
• Kennemerlaan 93, veranderen entree
(13/07/2021) 86274-2021
• IJmuiderstraatweg 45, veranderen
2e verdieping, realiseren dakterras
(14/07/2021) 86851-2021
• Briniostraat 12, brandveilig gebruik
(16/07/2021) 88058-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 251, legaliseren
woningsplitsing in 3 appartementen
(14/07/2021) 86947-2021
• Dijckmansstraat 4, plaatsen tuinhuis
(14/07/2021) 86961-2021
Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 69, kappen 2 bomen
(12/07/2021) 85635-2021
Santpoort-Noord
• Kerkerinklaan 4, vervangen erker en
voordeurkozijn (11/07/2021) 849252021
• Hoofdstraat 38, veranderen kap, plaatsen dakkapellen (voor- en achterzijde)
(13/07/2021) 85944-2021
• Irissenstraat 3, vergroten 1e en 2e
verdieping (14/07/2021) 86913-2021
• Biallosterskilaan 55, bouwen garage /
berging met overkapping (14/07/2021)
86939-2021
• Burgemeester Enschedelaan 66,
kappen boom (15/07/2021) 87361-2021
(Noodkap)
• Hoofdstraat 236, kappen 2 bomen
(15/07/2021)
Velserbroek
• Ans Rosendahlstraat 28, plaatsen deurkozijn (voorzijde) (12/07/2021)
85151-2021

• Zon bastion 5, inpandige verbouwing
zorgcomplex met sloopwerkzaamheden (12/07/2021) 85384-2021
• Lepelaar 14, plaatsen dakkapel (vooren achterzijde) (13/07/2021)
86320-2021
• Aletta Jacobsstraat 19, plaatsen
dakkapellen (voor en achterzijde)
(15/07/2021) 87569-2021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder
onder hotel (15/07/2021) 22237-2021
• Trawlerkade naast 8, uitbreiden vrieshuis, expeditieruimte en kantoorruimten (15/07/2021) 55947-2021
• Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik
van winkel naar 2 appartementen
(15/07/2021) 39067-2021
• De Rijpstraat 15B - 15D, vergroten van
3 bedrijfunits en vervangen kozijnen
(15/07/2021) 48609-2021

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdieping (13/07/2021) 28620-2021
• Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslagcontainers (15/07/2021) 12008-2021
Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan
grond, zeven grond, breken puin of
asfalt, plaatsen vlaggenmasten en
terreinafscheiding (15/07/2021)
16942-2018
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 8, bouwen veranda
(15/07/2021) 53445-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Huygensstraat 67RD, legaliseren kamergewijze bewoning (4 kamers, 4 perso-

nen) (13/07/2021) 59696-2021
• Doorneberglaan 234, plaatsen airco
unit op het dak van een appartementenblok (13/07/2021) 71094-2021
• Snelliusstraat 21 RD, legaliseren splitsen woning in 2 woningen
(15/07/2021) 22312-2021
• Pegasusstraat 40, wijzigen voorgevel
(15/07/2021) 68617-2021
• Kortenaerstraat 59, plaatsen dakopbouw (15/07/2021) 80225-2021
• Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw
(15/07/2021) 43988-2021
Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A, 8,
wijzigen gebruik horecagelegenheid
naar 6 gestapelde woningen en vergroten woningen (15/07/202149681-2021)
Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 136, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (13/07/2021) 61256-2021
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 25, plaatsen overkapping (zijtuin) (13/07/2021) 31517-2021
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen,
veranderen kap, plaatsen dakkapellen
(voor- en achterzijde) (13/07/2021)
54214-2021
• Valckenhoeﬂaan 63, realiseren balkon
(achterzijde) (13/07/2021) 69608-2021
Velserbroek
• De Zeiler 138, plaatsen dakopbouw
(13/07/2021) 61305-2021
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voorzijde) (15/07/2021) 57885-2021

Verleende standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

IJmuiden
• ‘’Bevolkingsonderzoek borstkanker’’,
op maandag t/m zaterdag, van 19 april
t/m 30 september 2021. Locatie: Kennemerplein (15/07/2021) 81073-2021
Velserbroek
• ‘Verkoop pizza’s’ , maandag t/m vrijdag,
van 28 juli 2021 t/m 28 juli 2022,
Locatie: parkeerterrein Aurora Bastion
(13/07/2021) 67078-2021

Verleende evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Strand6Daagse’: doorkomst Gemeente Velsen 28 juli 2021 vanaf 11.00 uur
tot 29 juli 2021 tot 11:00 uur, inclusief
overnachting sportcomplex Planetenweg 271 (voetbalvereniging SVIJ) te
IJmuiden (16/07/2021) 58997-2021
Velsen-Zuid
• Oefenwedstrijden Telstar, op 13 juli
2021 van 13:00 tot 17:00 uur, op 20 juli
2021 van 15:00 tot 19:00 uur, locatie:
BUKO stadion, Minister van Houtenlaan 123 (13/07/2021) 80535-2021

Overige bekendmakingen

• Kapmelding van een Prunus aan de
Valckenhoeﬂaan in Santpoort-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.

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kompasstraat 63, splitsen naar 2
woningen (15/07/2021) 43988-2021

9 juli 2021

Santpoort-Zuid
• Anna van Burenlaan 8, legaliseren
overkapping en bijgebouw
(13/07/2021) 43626-2021

9 juli 2021

9 juli 2021

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

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.
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