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Rijkswaterstaat start met groot 
onderhoud aan de Pier van 
IJmuiden

Tegemoetkoming indirecte 
schoolkosten
Voor het schooljaar 2020-2021 kunnen 
ouders met een laag inkomen een tege-
moetkoming aanvragen voor indirecte 
schoolkosten. Deze regeling is bedoeld 
voor mensen met inwonende kinderen tot 
18 jaar en een inkomen tot 110% van de 
bijstandsnorm.
  
Indirecte schoolkosten zijn kosten die ge-
maakt worden voor allerlei bijkomende uit-
gaven naast de onderwijsbijdrage en school-
kosten zoals boekengeld. Te denken valt aan 
schoolactiviteiten zoals schoolreisje en bij-
komende kosten zoals een boekentas, agen-

da of schrijfgerei. De tegemoetkoming is per 
schooljaar maximaal € 270,-- voor kinde-
ren op het voortgezet onderwijs en MBO en 
maximaal € 50,-- voor kinderen op het basis-
onderwijs. Een schooljaar loopt van 1 augus-
tus tot en met 31 juli.

Hoe vraagt u aan?
Ga naar www.velsen.nl en zoek vervolgens op 
‘schoolkosten’. U kunt daar het aanvraagfor-
mulier downloaden. Ontvangt u een uitke-
ring van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het 
aanvraagformulier thuisgestuurd. 

Rijkswaterstaat (RWS) start op 3 augus-
tus 2020 met groot onderhoud aan het 
zuidelijk havenhoofd. Stormen eerder dit 
jaar veroorzaakten schade en RWS her-
stelt dit om ervoor te zorgen dat er ook 
de komende jaren voldoende bescher-
ming tegen de zee blijft.
  
Afsluiting Zuidpier
Veel inwoners en bezoekers van IJmuiden 
gebruiken de pier voor verschillende vormen 
van recreatie, daarom vermelden wij voor u 
de afsluitingstijden nog even duidelijk!

Van maandag 3 augustus tot eind oktober 
2020 ( 12 weken) is de pier op doordeweekse 
dagen gesloten. Van maandag 06.00 uur tot 
en met vrijdag 21.00 uur.
In het weekend is de pier wel beschikbaar 

voor recreatie!

Werkzaamheden
Een aantal benodigde goederen (breuk-
steen) vervoert RWS over het water daar-
naast gebruiken ze voor transporten vracht-
wagens die over de pier rijden én over de 
openbare weg.
Gele borden voorzien recreanten van infor-
matie hierover. Bewoners van met name de 
Kennemerboulevard worden extra geïnfor-
meerd door RWS

Contact
Mocht u vragen hebben met betrekking tot 
de uitvoering dan kunt u mailen of bellen 
naar de contactpersoon van RWS hierover:
edputs@vandoornbuitenruimte.nl of bellen 
met 06-12263767  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 jonge-
ren. De scholen gingen fysiek dicht, sportfa-
ciliteiten 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. 

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.30 juli 
2020. Voor informatie kunt u contact op-
nemen 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 18 juli tot en met  24 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
Uranusstraat 1, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(18/07/2020) 75299-2020
Pruimenboomplein 30, plaatsen balkonbe-
glazing (22/07/2020) 76765-2020 
Koningin Wilhelminakade 183, splitsen 
bovenwoning naar twee appartementen 
(24/07/2020) 77928-2020
Kennemerboulevard 250, Brandveilig ge-
bruik (24/07/2020) 77957-2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen boom 
(20/07/2020) 75836-2020

Santpoort-Noord
Valckenhoefl aan 3, vergroten balkon (achter-
zijde) (22/07/2020) 76876-2020
Hyacinthenstraat 26, aanbrengen construc-
tieve wijzigingen (23/07/2020) 77548-2020

Velserbroek
Rietkamp 45, plaatsen 2 dakkapellen (voor- 
en achterzijde) (22/07/2020) 76512-2020
Galle Promenade 2-36, uitbreiden winke-
lunits (voor- en achterzijde) (24/07/2020) 
77788-2020

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
Kennemerboulevard / Jachthaven Marina 

Seaport, tijdelijk (10 jaar) aanmeren van ten-
ders (21/07/2020) 58723-2020
Kennemerlaan 24 A, splitsen woning in 2 ap-
partementen (21/07/2020) 50175-2020
Kanaalstraat 31 A, legaliseren splitsen boven-
woning in 2 woningen (21/07/2020) 63813-
2020
Wijk aan Zeeërweg 90, realiseren dakopbouw 
(21/07/2020) 53871-2020
4e Havenstraat 3 A, bouwen bedrijfsgebouw 
(21/07/2020) 54353-2020
 
Velsen-Zuid
Meervlietstraat 151, uitbreiden entree 
(21/07/2020) 53469-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Dirk Hartoghstraat 22, gebruik woning voor 
kamergewijze verhuur (23/07/2020) 66130-
2020
 
Driehuis
Valeriuslaan 43, vervangen erker, isoleren 
voor- en zijgevel (21/07/2020) 39542-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

IJmuiden
Doodstil (Spin-o�  Penoza), op 19 augustus 
2020 van 07:00 tot 20.00 uur, op 21 augustus 
van 07: 00 tot 01.00 uur, locatie  Middenha-
venstraat  20 (17/07/2020) 76146-2020

The Spectacular, op 14 t/m 17 september 
2020, tijden en locaties:
maandag 14 september 2020 (08:00 tot 18:00 
uur) Derde Industriedwarsstraat
dinsdag 15 september 2020 (08:00 tot18:00 
uur) Middenhavenstraat 20, Vuurtorenstraat 
en Middenhavenstraat 6
woensdag 16 september 2020 (08:00 tot 
1800 uur) Halkade (ter hoogte van Maxima 
Seafood) Seinpostweg 29 + parkeerterrein bij 
De IJmond 
donderdag 17 september 2020 (12:00 - 
22:00 uur) nabij Felison Cruise Terminal  
(17/07/2020) 75971-2020

Velsen-Noord
Doodstil (Spin-o�  Penoza),  op 12 t/m 14 au-
gustus 2020 van 18:00 tot 06:00 uur + zater-
dagochtend, locatie Strand en Vliegerpad 
(17/07/2020) 76146-2020

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 
weken na de dag van verzending van 
het besluit een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bestuursorgaan 
dat het besluit heeft genomen (zoals 
college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.vel-
sen.nl; werkt alleen in combinatie met 
inloggen via DigiD). In spoedeisende ge-
vallen 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
J.C. van Neckstraat 3, bouwen 8 be-
drijfsruimten met 8 bedrijfswoningen 
(21/07/2020) 34991-2020 

Zeeweg 137, plaatsen dakopbouw 
(24/07/2020) 59172-2020
Cypressenstraat 30, realiseren van een dak-
opbouw (achterzijde) (24/07/2020) 72251-
2020
De Lumeystraat 2, plaatsen van een dakop-
bouw (24/07/2020) 47840-2020

Santpoort-Zuid 
Van Dalenlaan 1, plaatsen twee dakkapellen 
(voor - en achterzijde) (22/07/2020) 61729-
2020
Wüstelaan 5, plaatsen dakkapel voor-, zij- en 
achterdakvlak (24/07/2020) 68609-2020

Santpoort-Noord 
Beekvlietstraat 17, terugbrengen twee dak-
kapellen naar één dakkapel (wijziging op 
vergunning 51804-2020) (23/07/2020)

74682-2020

Driehuis
Van den Vondellaan 33, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (22/07/2020) 63754-2020
Van den Vondellaan 49, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (24/07/2020) 67243-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning buiten behandeling gesteld voor: 

Velserbroek
Galle Promenade 4, uitbreiden drie winkels 
voor- en achterzijde (23/07/2020) 27719-
2020

Besluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij in hun vergadering van 30 
juni  2020 hebben besloten: 

1.  De Subsidieregeling sociaal domein 

2020 vast te stellen;  
2.  De Subsidieregeling sociaal domein 

2018 in te trekken;
3.  De besluiten onder 1 en 2 in werking te 

laten treden op de dag na publicatie.

Ter inzage
De integrale tekst van de Subsidieregeling 
sociaal domein s is als bijlage in het elektro-
nisch gemeenteblad gepubliceerd op www.
o¦  cielebekendmakingen.nl. De Subsidie-

regeling sociaal domein wordt ook gepubli-
ceerd op www.overheid.nl. 

Subsidieregeling sociaal domein Velsen 2020 

10 30 juli 2020


