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Hoe kun je meeuwenoverlast beperken?
Meeuwen kunnen overlast veroorzaken, vooral tijdens de broedperiode van halverwege april tot en met
augustus. Dan beschermen de vogels
hun nesten en hun jongen en zijn erg
luidruchtig. Ook trekken de meeuwen vuilniszakken kapot en kunnen
ze zelfs mensen aanvallen.
Tips om overlast te voorkomen
Meeuwen zijn beschermd door de Wet
Natuurbescherming. Dit betekent dat het
verboden is om meeuwen opzettelijk te
verontrusten, vangen of doden, de nesten
te verwijderen en eieren te rapen, uit het
nest te halen of te vernielen. Toch kun je
zelf overlast voorkomen. Bijvoorbeeld
door geen afval op straat achter te laten
en meeuwen niet te voeren.

Het
plantseizoen is aangebroken
Op www.velsen.nl/inwoner/natuur-en-milieu/dieren/meeuwenoverlast
leest u meer

Velsen wordt groener
tips om meeuwenoverlast te verminderen.
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Corona nieuws
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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. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met
mij, nu kun je ook vragen
stellen aan wethouder
Jeroen Verwoort. Hij
gaat over de onze gemeenschap krijgen het
zwaarder.
Jouw burgemeester,
Frank Dales

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl Met subsidie zonnepanelen op het dak van uw bedrijf!
0800 – 1351 (tussen 08.00
20.00 uur)
Heeftuur
u al en
zonnepanelen
geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++
subsidie
vanuit
de
Rijksoverheid?
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met

Bijzondere bijstand sociaal
culturele activiteiten

bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak.
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen

Nieuws van de raad
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rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
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Bekendmakingen
Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
• De Ruyterstraat 83, plaatsen dakopbouw met dakterras (18/07/2021)
88220-2021
• Eksterlaan 39, plaatsen dakkapel (achterzijde) (20/07/2021) 89183-2021
• Lange Nieuwstraat 791, wijzigen gevelreclame (21/07/2021) 90094-2021
• Groot Helmduin 22, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (22/07/2021) 90618-2021
• Sluisplein 55, brandveilig
gebruik samenvoegen wachtruimtes
(23/07/2021) 90930-2021
• Kanaalstraat 57 RD, wijzigen gebruik
van woning naar 2 appartementen
(23/07/2021) 90978-2021
Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg 50, bouwen loods
(19/07/2021) 88648-2021
• Stelling 52, plaatsen nieuwe woonark
(22/07/2021) 90723-2021
Velsen-Noord
• Wenckebachstraat 146, bouwen technische ruimte tankstation (20/07/2021)
89128-2021
•
Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, wijzigen gebruik kantoor/ berging naar Bed & Breakfast
(23/07/2021) 90884-2021
Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 59, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (21/07/2021) 90113-2021
•
Driehuis
• Middeloolaan 12, gebruik als Bed &
Breakfast en huisvesting i.v.m. mantelzorg (19/07/2021) 88823-2021
• Jacob Catslaan 1 D, bouwen aanbouw
met kelder (19/07/2021) 88922-2021
Velserbroek
• Hofgeest Buiten West ong., bouwen
170 woningen en 72 appartementen
(21/07/2021) 90048-2021

Rectificatie Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 172 B, vergroten en wijzigen gebruik van winkel/opslagruimte
naar 5 appartementen (5 juli 2021)
82121-2021

Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Eenhoornstraat 8, plaatsen mechanische ventilatie (16/07/2021) 594622021
• Maasstraat 15, gebruiken voor wonen en communicatietrainingen
(20/07/2021) 54639-2021
• Groeneweg 71, realiseren horecaterras
nabij entree Stadsschouwburg Velsen
(20/07/2021) 65097-2021
• Velserduinweg 19, 21, 21A, verbouwen
(intern, binnentuin,gevels) en gebruiken voor begeleid wonen (22/07/2021)
65201-2021
Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 267, verbouwen winkel tot woning (20/07/2021) 685792021
Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 171, wijzigen gebruik
garage naar 4 bedrijfsruimten, wijzigen
gevels (15/07/2021) 56989-2021
Santpoort-Noord
• Dinkgrevelaan 26, vergroten woning
(voor-, zij-, achterkant) en plaatsen
dakterras (19/07/2021) 64052-2021
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 77 en 79, vergroten van de 1e verdieping, vervangen kozijn door garagedeur (zijgevel)
(15/07/2021) 64878-2021
Velserbroek
• Dammersboog 184, plaatsen dakopbouw (20/07/2021) 62055-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Zeeweg 263, wijzigen gebruik van
bedrijf naar wonen (begane grond)
(22/07/2021) 69394-2021
• Route naar Kennemerstrand, tijdelijk
( jun 21 t/m okt 21) plaatsen van 60
vlaggenmasten (22/07/2021) 582282021

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

IJmuiden
• Zuidpier nabij noordkant Seaport Marina, tijdelijk plaatsen twee containers
en feedtank (20/07/2021) 60828-2021

Velsen-Noord
• Nabij Reyndersweg 3C, tijdelijk (1 april
t/m 30 oktober 2021) plaatsen van 2
spel rekwisieten (22/07/2021) 693202021

Ingediende aanvragen filmvergunningen APV artikel 2:7
Velsen-Zuid
• “Goede Tijden slechte Tijden”, op 2
september 2021 van 08:00 tot 22:00
uur, locatie: Begraafplaats Duinhof en
Park Velserbeek (23/07/2021) 885662021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Lagersstraat ong. (kavel 03), bouwen
woning (20/07/2021) 52606-2021
• Houtmanstraat 37, verbouwen tot
woning, plaatsen nieuwe achtergevel
(20/07/2021) 54509-2021
• Trawlerkade naast 8, uitbreiden met
vrieshuis, expeditieruimte en kantoorruimten (20/07/2021) 55947-2021
• Willem Barendszstraat 15 A, realiseren
dakterras (20/07/2021) 75024-2021
• Lagersstraat ong. (kavel 09), bouwen
woning (20/07/2021) 70115-2021
• Napierstraat 15, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel (voorgevel)
(20/07/2021) 73195-2021
• Briniostraat 16, plaatsen tijdelijke
lokalen (3 jaar) (22/07/2021) 589992021
• Mantelmeeuwpad 4, tijdelijk ( juli
en augustus 2021) plaatsen tent voor
kindersurfkamp (22/07/2021) 681812021
Santpoort-Zuid
• Bloemendaalsestraatweg 34, plaatsen
van een erker (22/07/2021) 704632021
Santpoort-Noord
• Burgemeester Enschedélaan 66, kappen boom (noodkap) (20/07/2021)
87361-2021
• Dinkgrevelaan 26, vergroten woning
(voor-, zij-, achterkant), dakterras op
achteruitbouw (22/07/2021) 640522021
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 123, strippen
(binnenwerk) bestaande gebouwen

(20/07/2021) 74755-2021
• Driehuizerkerkweg 59A, wijzigen erker, voor- en zijgevel (22/07/2021)
58106-2021
Velserbroek
• Westlaan 41, legaliseren tijdelijke (10
jaar) bijgebouw voor horeca en opslag
(20/07/2021) 54207-2021
• Dammersboog 184, plaatsen dakopbouw (22/07/2021) 62055-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

IJmuiden
• Planetenweg 301C, brandveilig
gebruiken van schoolgebouw en sporthal (22/07/2021) 59035-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velen-Noord
• Wardenaarstraat 16, legaliseren antenne (20/07/2021) 60314-2021

Verleende exploitatievergunningen
APV artikel 2:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben een exploitatievergunning verleend voor:
IJmuiden
• Mau’s BBQ, locatie: Vissershavenstraat
62 te IJmuiden (22/07/2021) 764432021
• Bizim Avrasya Markt, locatie: Marktplein 44 te IJmuiden (22/07/2021)
70500-2021

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2021 Light’,
van 31 juli 2021 t/m 7 augustus 2021,
locatie: diverse locaties in en om Santpoort-Noord (20/07/2021) 52981-2021

Overige bekendmakingen

• Ontwerpbestemmingsplan en MER
Energiehaven
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.

