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Revisie klokken stadhuis 
vertraagd

Voor de tweede keer verkiezing 
Duurzaamste Huis van Neder-
land
De Nationale Duurzame Huizen Route 
gaat deze zomer weer op zoek naar het 
Duurzaamste Huis van Nederland. Met de 
verkiezing wil de organisatie huiseigena-
ren de welverdiende waardering geven 
voor hun prestaties op het gebied van 
duurzaam wonen. Daarnaast is het een 
kans om anderen te inspireren om zelf 
ook aan de slag te gaan. Alle huiseige-
naren die hun woning hebben verduur-
zaamd, kunnen deze aanmelden op de 
website en meedoen met de verkiezing. 
  
Trotse huiseigenaren in heel Nederland kun-
nen zich tot 8 september aanmelden voor de 
verkiezing via www.duurzamehuizenroute.
nl/verkiezing. Staat uw woning nog niet op 
de website? Meld dan eerst uw woning aan 
als voorbeeld. Een deskundige jury neemt 
de inschrijvingen vervolgens door en kiest 
in verschillende categorieën een winnaar. 
De jurywinnaars worden bekend gemaakt op 

het feestelijke (mogelijk online) verkiezings-
event op 20 november 2020.

De verkiezing wordt mogelijk gemaakt door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, de Volksbank, de pro-
vincies Drenthe, Friesland, Gelderland en 
Zeeland. 

De Nationale Duurzame Huizen Route
Onder andere gemeenten Velsen onder-
steunt de Nationale Duurzame Huizen Rou-
te: een ona� ankelijk platform waar huis-
eigenaren hun ervaringen met duurzaam 
bouwen en wonen delen. Zo zijn de wonin-
gen een bron van inspiratie en informatie 
voor mensen die zelf aan de slag willen met 
hun huis. Huiseigenaren kunnen online vra-
gen beantwoorden en hun woning tijdens 
de Duurzame Huizen Route op 31 oktober 
of 7 november aanstaande (mogelijk online) 
openstellen voor bezoekers.

Inwoners missen de uurwerken van de to-
ren van het gemeentehuis. Woensdag 3 
juni vertrokken ze op een grote kraanwa-
gen naar  de Koninklijke Eijsbouts Klok-
kengieterij in Asten voor restauratie. De 
herstelwerkzaamheden zouden ongeveer 
een maand duren. De tijd snelt voorbij, 
inmiddels is het half juni en de uurwerken 
laten nog op zich wachten. De Koninklij-
ke Eijsbouts Klokkengieterij verontschul-
digt zich voor de onvoorziene vertraging 
, Piet van Lieshout legt uit: 
  
‘De uurwerken blijken in veel slechtere staat 
te zijn dan we van tevoren hadden ingeschat. 
En het uit elkaar halen van het uurwerk was 
een ingewikkelde klus, waardoor het min-
der snel ging dan gedacht. Het verwijderen 

van de verfl agen en het schoonmaken van 
het uurwerk is handwerk en kostte meer 
tijd dan verwacht. Ook het aanbrengen van 
een laagje zink op de stalen frames duurde 
langer. Daarnaast heeft onze leverancier le-
veringsproblemen door corona. Vanaf van-
daag hebben we vier weken bedrijfsvakan-
tie. Half  augustus starten we met het laatste 
onderdeel van de restauratie: het vergulden 
van de uurwerken met bladgoud. Het uit-
harden van het bladgoud duurt vijf weken. 
Al met al verwachten we de gerestaureerde  
uurwerken tussen 21-25 september terug te 
plaatsen.’

Ook als gemeente  begrijpen we dat  inwo-
ners  hun uurwerken missen. Maar na de zo-
mer hangt er wel weer ‘kwalitijd’. 

 Compleet zomerprogramma 
voor jeugd in Velsen!
Jongeren in Velsen kunnen zich van 6 juli 
t/m 14 augustus inschrijven voor zomerse 
activiteiten! In het programma staan acti-
viteiten zoals levend stratego, basketbal, 
muziek maken of zelfs het volgen van een 
musical workshop! Alle activiteiten zijn te 
vinden op: velsen.nl/zomerprogramma. 
  
Wethouder jeugd Sebastian Dinjens: ‹De co-
ronacrisis heeft een enorme impact op jon-
geren. De scholen gingen fysiek dicht, sport-
faciliteiten werden gesloten en evenementen 
werden afgelast. Voor sommige jongeren zul-
len ook de vakantieplannen gewijzigd zijn of 
zelfs helemaal niet doorgaan. Om er ondanks 

de maatregelen toch een mooie zomer van te 
maken, hebben we daarom een zomerpro-
gramma opgesteld voor jongeren. Zo is er 
elke dag wel iets te doen!›

Activiteiten
Het programma bevat activiteiten voor jeugd 
van 4 tot en met 20 jaar. Bijna elke dag van 
de vakantie is er een activiteit op het gebied 
van sport, spel of muziek. Het programma is 
tot stand gekomen door een samenwerking 
met  Stichting Welzijn Velsen, het Sportlo-
ket, SportSupport, KOEL en 3x3 Unites. Kijk 
voor meer informatie op  velsen.nl/zomer-
programma. 
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 23 juli 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in 
de periode van 11 juli tot en met 17 juli 
2020 de volgende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning hebben ontvan-
gen op grond van de wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Pruimenboomplein 79, plaatsen balkonbegla-
zing (13/07/2020) 73125-2020
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula en 
bijgebouwen van Begraafplaats Duinhof 
(13/07/2020) 73179-2020 (gemeentelijk mo-
nument)
Kromme Mijdrechtstraat 59, vergroten zol-
derverdieping (13/07/2020) 73301-2020
Acaciastraat 13, plaatsen dakopbouw 
(13/07/2020) 73357-2020

Dirk Hartoghstraat 56, plaatsen dakopbouw 
(14/07/2020) 73360-2020
De Ruyterstraat 95, plaatsen dakopbouw 
(14/07/2020) 73809-2020
Briniostraat 12, realiseren smart tech lokaal 
(14/07/2020) 73817-2020
Duinstraat 4, nieuwbouw 4 bedrijfsruimtes 
met kantoren (16/07/2020) 74359-2020
Marktplein 44 – 58, uitbreiden winkels, wij-
ziging gevels appartementen (16/07/2020) 
74394-2020
Cederstraat 46, plaatsen dakopbouw 
(16/07/2020) 74763-2020
 
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestem-
mingsplan tijdens evenement Strong Viking 
Hills Brother Edition 2020 (16/07/2020) 
74548-2020

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, plaatsen 2 dakkapellen 
(16/07/2020) 74821-2020

Santpoort-Noord
Groenelaantje 6 0043, vergroten tuinhuisje 
(11/07/2020) 72761-2020

Beekvlietstraat 17, terugbrengen 2 dakka-
pellen naar 1 dakkapel (16/07/2020) 74682-
2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140, moderniseren wo-
ning (17/07/2020) 75118-2020(gemeentelijk 
monument)
Van den Vondellaan, Station Driehuis, toe-
gankelijk maken station voor mindervali-
den en upgraden luifels (16/07/2020) 74819-
2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw en 
gevelwijziging (13/07/2020) 51185-2020
Willebrordstraat 45, legaliseren kamerver-
huur (4 kamers, 4 personen) (16/07/2020) 

59170-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123, kappen 20 bomen 
(14/07/2020) 51844-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Driehuis
P.C. Hooftlaan 71, verbouwen, vergroten ate-
lier (14/07/2020) 53451-2020

Verleende APV vergunning (escortbe-
drijf ) 
Velsen-Noord
Grote Hout of Koningsweg 229, exploiteren 
escortbedrijf van 7 juli 2020 tot 7 juli 2021 
(Clear Consultancy) (17/07/2020) 28767-
2020

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 11 juli 
tot en met 17 juli 2020 de volgende aanvragen 
voor een evenementenvergunning heeft ont-
vangen op grond van de Algemene plaatselij-

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.

Viaduct Driehuis dicht door 
werkzaamheden
Vanaf maandag 27 juli 2020 beginnen we 
aan fase twee van de werkzaamheden aan 
de Van den Vondellaan. In deze tweede 
fase is de rotonde van de Nicolaas Beet-
slaan/Hiëronymus van Alphenlaan en de 
weg onder het viaduct afgesloten. Dit 
betekent dat de onderdoorgang tijdelijk 
niet gebruikt kan worden door verkeer. 
  
De eerste fase van de werkzaamheden aan 
de Van den Vondellaan is deze week afge-
rond. Het gebied tussen de twee rotondes 
heeft dan een nieuw wegdek en is weer be-
reikbaar voor bewoners via de rotonde Wa-
terloolaan/Driehuizerkerkweg.

Rotonde bij viaduct dicht
Maandag 27 juli start de aannemer met de 
wegwerkzaamheden van de 2de fase van dit 
project.  De weg vanaf de rotonde Nicolaas 
Beetslaan/Hiëronymus van Alphenlaan tot 
aan het spoorviaduct wordt dan opengebro-
ken. De rotonde wordt opnieuw aangelegd 
en voorzien van vrijliggende fi etspaden. Au-
toverkeer kan tijdens deze werkzaamheden 
niet door de onderdoorgang.

Verkeersmaatregelen 
Doorgaand verkeer (vanuit IJmuiden en 

Santpoort) wordt omgeleid via de N208, zie 
het plaatje voor meer informatie.  Tijdens de 
werkzaamheden is het dus niet mogelijk om 
met de auto via het viaduct vanuit Santpoort 
naar Driehuis of vanuit Driehuis naar Sant-
poort te komen.  Dit kan alleen via de om-
leiding op de N208. Fietsers, brommers en 
voetgangers kunnen wel onder het viaduct 
door. 

Busverbinding
Ook de bussen van Connexxion rijden om 
tijdens het werk. Zij rijden via de HOV-bus-
baan. Meer informatie hierover en over tij-
delijke bushaltes kunt u vinden op 
www.connexxion.nl.

Afronding fase 2    
De planning is dat 28 augustus fase 2 (en dus 
het hele werk) afgerond is. Dit onder voor-
behoud van onvoorziene zaken.

Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan  
kunt u contact opnemen met het klantcon-
tactcentrum van gemeente Velsen via tele-
foonnummer 140255 (zonder kengetal er-
voor).
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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
Dokweg 17 A, vervangen reclame (zuil en 
luifel) (14/07/2020) 54407-2020
Zeeweg 1, brandveilig gebruik ruimte voor 
dagbesteding (14/07/2020) 17792-2020
Plein 1945 nr. 55, vergroten restaurant (ach-
terkant) (16/07/2020) 30184-2020
De Lumeystraat 31, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakkapel en gevelwijziging (o.a. er-
ker) (16/07/2020) 51185-2020
Tuindersstraat 97, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakterras (17/07/2020) 62012-2020

Tuindersstraat 1, veranderen voorgevel 
(ramen en buitenisolatie) (17/07/2020) 
40410-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 259, plaatsen warmte-
pomp/airco-unit achtergevel (14/07/2020) 
61963-2020
Beecksanghlaan 36, verduurzaming en re-
novatie woning (15/07/2020) 63713-2020 
(gemeentelijk monument)

Santpoort-Noord
Hageveldlaan 16, plaatsen erker (voorzijde) 
(17/07/2020) 65213-2020

Driehuis
De Genestetlaan 31, wijzigen construc-
tie (draagmuur en begane grondvloer) 
(14/07/2020) 66872-2020

Velserbroek
De Zeiler 54, realiseren aanbouw (voorzij-

de) (14/07/2020) 63008-2020
Fregat 87, realiseren schuur (zijgevel) 
,2 dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(15/07/2020) 66252-2020
De Kamp 61, aanpassen  kozijn (voorgevel) 
(15/07/2020) 61172-2020
De Zeiler 166, plaatsen dakopbouw (achter-
zijde) (15/07/2020) 58512-2020
Waterlobelia 4, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (17/07/2020) 72708-
2020
Watergentiaan 16, plaatsen erker (voorge-
vel) (17/07/2020) 61786-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning geweigerd voor: 
IJmuiden
Steentijm 25, plaatsen gedeeltelijke on-
dergrondse berging met hellingbaan 
(16/07/2020) 38788-2020

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 28 mei 2020 heeft besloten 
dat een paraplubestemmingsplan wordt 
voorbereid voor de plangebieden, zoals 
weergegeven op de bij dit besluit beho-
rende verbeelding.

Aanleiding
Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de 
verdere groei van kamerverhuur, het opsplit-
sen van woningen, bed and breakfast en het 
bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen te 
gaan. Bij een omgevingsvergunning kan hier-
van worden afgeweken. Het college van bur-
gemeester en wethouders kan aan de omge-
vingsvergunning voorschriften verbinden, 
waaronder het verlenen van een omgevings-
vergunning voor een bepaalde periode. 
Het voorbereidingsbesluit geldt voor één 
jaar. In dat jaar wordt een paraplubestem-

mingsplan voor de bestemmingsplannen, 
waarop dit voorbereidingsbesluit betrekking 
heeft, opgesteld en in procedure gebracht. 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking 
met ingang van de dag na bekendmaking er-
van. 

Plan inzien
Het voorbereidingsbesluit ligt  met in-
gang van 24 juli 2020 (idn NL.IMRO.0453.
VB0000ANTISLPITWO2-R001) gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage.

Hier kunt u het plan inzien: 
•  Bij het Klant Contact Centrum, gemeen-

te Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden. 
•  Digitaal raadpleegbaar op w ww.ruimte-

lijkeplannen.nl. 

Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbe-
reidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan 
worden ingesteld. 

Voorbereidingsbesluit Woongebruik

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

•  drie parkeerplaatsen aan het Zeewijk-
plein op de gezamenlijke parkeerplaats 
aan te wijzen als algemene gehandicap-
tenparkeerplaats, door middel van het 

plaatsen van borden E6 zoals bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990.

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

van 6 weken na de datum waarop het besluit 
is bekend gemaakt in de digitale Staatscou-
rant, schriftelijk (postbus 465, 1970 AL 
IJmuiden) dan wel op www.velsen.nl; (werkt 
alleen in combinatie met inloggen via DigiD) 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen  bij 
het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen.

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

Verkeersmaatregel

Besluiten

ke verordening artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen 
haakjes vermeld.

IJmuiden
International Tiny House Beurs, op 24, 25 en 26 september 
2020 van 09:00 tot 18:00 uur, locatie: Basecamp terrein, Ken-

nemermeer 27 (17/07/2020) 75030-2020
 
Velsen-Zuid
Mountainbike Evenement Spaarnwoude, op 12 septem-
ber 2020 van 09:00 tot 21:00 uur, op 13 september 2020 van 
09:00 tot 19:00 uur, locatie: Heuvelweg 6 (Spaarnwoude) 

(13/07/2020) 73306-2020

Strong Viking Brother Edition, op 10 en 11 oktober 2020 van 
08:00 tot 21:00 uur, locatie: Genieweg 46 (Spaarnwoude)  
(16/07/2020) 74487-2020

Deze bomen worden geruimd:
•  Een wilg in de Grahamstraat  in IJmui-

den t.h.v. Komeet huisnummer 218-228, 
de wilg is in slechte staat.

•  Een abeel aan de Havenkade in IJmui-
den, tussen Orionweg/Dokweg

•  Twee knotlindes aan het Oosterpad in 
Velsen-Zuid vanwege rotting in de holte 
van de stam. 

Kapmeldingen




