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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Bekendmakingen

Hebt u hulp nodig bij energiebesparen? Of 
wilt u meer weten over hoe u het beste kunt 
verduurzamen of vergroenen? Op 5 augustus 
staat het Energieadvies team op de jaar-
markt van het Dorpsfeest Santpoort. Hier 
kunnen we u helpen met uw hoge energie-

rekening, geven we tips over vergroenen, 
en bieden we informatie over bijvoorbeeld 
isoleren en zonnepanelen. Ook kunt u mee-
doen met een prijsvraag, waarbij u mooie 
prijzen kunt winnen. 
Zien we u dan?

Energieadvies op jaarmarkt 
Dorpsfeest Santpoort

Ingediende aanvragen omgevings-
vergunning
IJmuiden
• Kanaalstraat 257, afwijken bestemmings-

plan voor hotel (incl. optoppen en par-
keerterrein) (18/07/2022) 85855-2022

• Tiberiusplein 6, plaatsen fi etsen-
stalling (19/07/2022) 86741-2022

• Breesaapstraat 52, afwijken bestem-
mingsplan voor opbouw en 21 apparte-
menten (19/07/2022) 86579-2022

Velsen-Zuid
• Heuvelweg 8, gebruik voor sportevene-

ment Strong Viking Brother Edition op 
8-9 oktober 2021 (inclusief op- en 
a� ouw) (21/07/2022) 87696-2022

Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 14, plaatsen 

2 dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(21/07/2022) 87706-2022

Driehuis
• Middeloolaan 12, isoleren zijgevel 

(21/07/2022) 87699-2022
• Middeloolaan 12, plaatsen zonnepanelen 

(22/07/2022) 88106-2022

Velserbroek
• Galle Promenade 135, veranderen 

gevelbekleding en kleur(22/07/2022) 
87786-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Visseringstraat tegenover 41 (Dok 11), 

bouwen 4 woningen (19/07/2022) 
55308-2022

• Waalstraat 77, 81, 85 en 87, bouwen 
4 dakopbouwen (19/07/2022)

Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, gedeelte-

lijk verbouwen begane grond tot woning 
en plaatsen garagedeur (21/07/2022) 
54127-2022

Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 21, bouwen kap 

op garage (19/07/2022) 62646-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, bouwen dakopbouw 

(19/07/2022) 38616-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Open Nederlands Kampoienschap Blok-

art’, op 29 en 30 oktober 2022 van 09:00 
tot 17:00 uur, locatie: strand IJmuider-
slag (18/07/2022) 86082-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30 juli 

2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en 
om dorp Santpoort- Noord (26/07/2022) 
44180-2022

• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6 
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, loca-
tie: Hoofdstraat te Santpoort-Noord 
(26/07/2022) 45698-2022

Driehuis
• “Gedenkavond Westerveld” op 02 no-

vember 2022, locatie: Duin- en Kruidber-
gerweg 2- 6 (19/07/2022) 86383-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Groot Helmduin 28, tijdelijk (10 jaar) 

plaatsen 2 containers t.b.v. kleedruimtes 
(19/07/2022) 49821-2022

• Jacob van Heemskerkstraat 16, 
bouwen dakopbouw (19/07/2022) 
74203-2022

• Pegasusstraat 20, bouwen dakopbouw 
(19/07/2022) 48799-2022

• IJmuiderstraatweg 55, bouwen dakop-
bouw en isoleren voorgevel (21/07/2022) 
64823-2022

Velsen-Noord
• Gildenlaan 363A, bouwen dakopbouw 

(21/07/2022) 65662-2022
• Wijkerstraatweg 164, opbouwen 

garage en bouwen aanbouw en berging 
(21/07/2022) 31713-2022

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 6, plaatsen dak-

kapel (voorgevel) (19/07/2022) 77613-
2022

• Bloemendaalsestraatweg 42, plaat-
sen dakkapel (voorgevel) (21/07/2022) 
63153-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 134, bouwen dakopbouw 

(21/07/2022) 38616-2022

Velserbroek
• Kamerkamp 4, plaatsen dakkapel 

(achtergevel) (19/07/2022) 65430-2022

Buiten behandeling gestelde 
aanvraag omgevingsvergunning 
Velsen-Noord
• Coymansstraat 2, legaliseren plaatsen 

twee roldeuren (21/07/2022) 56019-
2022

Verleende onthe�  ng voor 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4 
Velsen-Noord
• Nabij Wenckebachstraat / Gildenlaan 

op N197 te Velsen-Noord Sealen van 
bochten, in avond en nacht van 3 op 4 au-
gustus 2022 van 20:00 uur t/m 05:00 uur  
(18/07/2022) 83889-2022

Verleende fi lmvergunningen APV 
artikel 2:7 
Santpoort-Zuid
• ‘Leeuwin’, op 7 augustus 2022 van 

07:00 tot 19:00 uur, locatie: Sportlaan 3 
(21/07/2022) 80534-2022

Verleende evenementenvergun-
ning APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Zomerfestival IJmuiden”, 20 t/m 24 juli 

van 12:00 tot 01:00 uur, locatie: Kenne-
merplein (19/07/2022) 35899-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van 30 juli 

2022 t/m 6 augustus 2022, locatie: in en 
om dorp Santpoort- Noord (26/07/2022) 
44180-2022

• “Dorpsfeest Santpoort”, van 30 juli t/m 
5 augustus van 9:00 tot 1:00 uur en 6 
augustus van 9:00 tot 00:00 uur, loca-
tie: Hoofdstraat te Santpoort-Noord 
(26/07/2022) 45698-2022

Een papieren versie van de bekendmakingen 
ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarslig-
ger, Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uitleen-
punt Huis ter Hagen en uitleenpunt de Moer-
berg. Voor de inzage van stukken kunt u naar 
het gemeentehuis.

Een klein gebaar kan
het verschil maken.

Wie stuur jij een kaartje
vanaf je vakantieadres?

Aah, de zomervakantie. Is het niet heerlijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan de helft van 
alle 75-plussers voelt zich namelijk weleens eenzaam. En zeker als hun naasten op vakantie zijn. 
Ken je zo iemand? Stuur hem of haar dan een kaartje, foto of berichtje vanaf je vakantieadres. 
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. En kan het verschil maken. Wil je weten wat je nog 
meer kunt doen tegen eenzaamheid? Je leest het op eentegeneenzaamheid.nl.
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Aah, de zomervakantie. Is het niet heer-
lijk? Ja! Maar niet voor iedereen. Meer dan 
de helft van alle 75-plussers voelt zich na-
melijk weleens eenzaam. En zeker als hun 
naasten op vakantie zijn.
Kent u zo iemand? Stuur hem of haar dan 

een kaartje, foto of berichtje vanaf uw va-
kantieadres.
Dat wordt gewaardeerd, zo’n klein gebaar. 
En kan het verschil maken. Wilt u weten wat 
u nog meer kunt doen tegen eenzaamheid? 
U leest het op eentegeneenzaamheid.nl.

Wie stuurt u een kaartje
vanaf uw vakantieadres?




