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Wijziging levering spoedaanvraag
paspoorten/identiteitsbewijs
Gemeente Velsen moet een nieuw systeem
(PACE-protocol) invoeren om de gegevens
van de chip op uw paspoort/identiteitskaart
te lezen. Om dit te kunnen doen onderbreken
we tijdelijk de spoedleveringen.
Dient u donderdag 25 augustus tot 14.00 uur
(Nederlandse tijd) een spoedaanvraag in
voor een Nederlandse identiteitskaart of pas-

poort? Dan wordt deze maandag 29 augustus
geleverd in plaats van vrijdag 26 augustus.
Dit geldt voor alle paspoortmodellen zoals
een Nationaal paspoort, Dienstpaspoort,
Zakenpaspoort, Noodpaspoort etc.
Het nieuwe systeem wordt ingevoerd om aan
de hoogste eisen van gegevensbeveiliging te
voldoen.

Energieadvies op jaarmarkt Dorpsfeest Santpoort
Hebt u hulp nodig bij energiebesparen?
Of wilt u meer weten over hoe u het beste kunt verduurzamen of vergroenen?
Op 5 augustus staan we op de jaarmarkt
van het Dorpsfeest Santpoort. Hier kunnen
we u helpen met uw hoge energierekening,
geven we tips over vergroenen, en bieden
we informatie over bijvoorbeeld isoleren
en zonnepanelen. Ook kunt u meedoen met
een prijsvraag, waarbij u mooie prijzen
kunt winnen. Zien we u dan?

Bijzondere bijstand indirecte schoolkosten
Naar school gaan moet voor elk kind
mogelijk zijn. Ouders van schoolgaande
kinderen met een inkomen tot 110% van
de bijstandsnorm komen in aanmerking
voor een gemeentelijke bijdrage om indirecte schoolkosten te betalen. Voorbeelden van indirecte schoolkosten zijn de
ouderbijdrage, schoolactiviteiten (zoals
schoolreis of werkweek) en kosten voor

materiaal. Vaak heeft uw kind voor school
een computer, laptop of tablet nodig. Zit
uw kind op het voortgezet onderwijs dan
kunt u bijzondere bijstand krijgen voor
zo’n aankoop.
Wilt u een aanvraag doen? Meer informatie over deze minimaregeling vindt u op
www.velsen.nl/indirecte-schoolkosten
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Mededelingen
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
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Waar vraag ik geheimhouding van
persoonsgegevens uit de BRP aan?
In de basisregistratie personen (BRP)
staan persoonsgegevens van iedereen die
in gemeente Velsen woont. Denk hierbij
aan gegevens over uw adres, huwelijk of
geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, uw ouders en kinderen.
U kunt gemeente Velsen kosteloos vragen
om uw gegevens uit de Basisregistratie
Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde
organisaties.
Geheimhouding persoonsgegevens
door gemeente
Heeft u uw gemeente gevraagd om geen
persoonsgegevens te delen? Dan mag zij
uw persoonsgegevens niet doorgeven aan
onder andere:
• de stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA);
• organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling;
• organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren;
Geheimhouding persoonsgegevens
aanvragen
U vraagt geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente waar u
woont. De geheimhouding geldt voor alle
gegevens uit de BRP. U kunt alleen voor
uzelf en voor uw minderjarige kinderen
geheimhouding aanvragen. Als uw kind
meerderjarig is, moet het zelf geheimhou-

ding aanvragen. U hoeft bij het verzoek
niet te vertellen waarom u geheimhouding
aanvraagt.
Niet verstrekken persoonsgegevens
niet altijd mogelijk
Heeft een organisatie uw gegevens nodig
voor het uitvoeren van een taak? Bijvoorbeeld voor de inning van belasting of de
betaling van uw pensioen? Dan moet de
gemeente uw gegevens doorgeven. Uw
gegevens blijven dan niet geheim. Ook al
heeft u hiervoor een verzoek ingediend.
Kijk voor meer informatie hierover op
www.rvig.nl/brp/wetgeving
Benieuwd hoe u in BRP staat?
Wilt u weten hoe u geregistreerd bent in
de BRP? Log dan in op www.mijnoverheid.
nl. Kloppen uw gegevens niet? Bel dan met
gemeente Velsen via 14 0255.
Wie kreeg uw gegevens?
Wilt u weten aan wie het afgelopen jaar
gegevens zijn verstrekt van u uit de basisregistratie? Vraag dan een overzicht op bij
gemeente Velsen. Stuur een brief met een
kopie van uw legitimatiebewijs. Dan krijgt
u een uitnodiging om het overzicht op te
halen.
Team Contact
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Bekendmakingen
Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning
IJmuiden
• Cypressenstraat 28, bouwen dakopbouw (23/07/2022) 88159-2022
• Reigersbossenlaan 4, plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel) en vergroten
entree (25/07/2022) 88685-2022
• Grahamstraat 259, wijzigen ramen
(voor- en zijgevel) (25/07/2022)
88710-2022
• Homburgstraat 32-RD, kappen boom
(26/07/2022) 88786-2022
• Oosterduinweg 43, bouwen
dakopbouw (28/07/2022) 90189-2022
• Van Wassenaerstraat 36, het bouwen
van een dakopbouw (29/07/2022)
90603-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 16, kappen
boom (27/07/2022) 89503-2022
• Albert Glasstraat 1, kappen boom
(28/07/2022) 90136-2022
Santpoort-Noord
• Broekbergenlaan 3, afwijken bestemmingsplan voor wijzigingen gebruik
naar horeca (24/07/2022) 88237-2022
• Kruidbergerweg 19, bouwen aanleunwoning (28/07/2022) 90115-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Middenhavenstraat 35, verbouwen
(gevel, units samenvoegen, intern) en
gebruiken voor grafisch-media-reclame-bedrijf (28/07/2022) 68596-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Driehuis
• Driehuizerkerkweg 113, plaatsen hoogwerker (28/07/2022) 85563-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Nieuwjaarsduik 2023’, op 01 januari
2023 van 12:30 tot 13:30 uur, locatie:
Kennemerstrand 172 te IJmuiden
(28/07/2022) 89932-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Leeuweriklaan 52, legaliseren gebruiken voor kamerverhuur (6 kamers,
6 personen) (26/07/2022) 78902-2022
Velsen-Noord
• Van Rijswijkstraat 53 en 49, gedeeltelijk verbouwen begane grond
tot woning en plaatsen garagedeur
(26/07/2022) 54127-2022
• Wijkerstraatweg 283A, legaliseren
brandcompartimentering 2 woningen
(26/07/2022) 61901-2022
• Concordiastraat tegenover 84 (kavel 1),
bouwen bedrijfshal (inclusief terreininrichting en hekwerk) (28/07/2022)
42348-2022
Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden
kopgevel (26/07/2022) 18685-2022

Velserbroek
• Ceylon Bastion, Colombo Bastion,
Closenberg Bastion, Matara Bastion en
Lippenberg Bastion te Velserbroek
• plaatsen 110 warmtepompen op daken
(26/07/2022) 72058-2022
• Liniepad 42, bouwen twee bijgebouwen (26/07/2022) 76303-2022
• De Zeiler 56, bouwen berging (voorgevel) (28/07/2022) 80490-2022

Santpoort-Noord
• ‘Dorpsfeest Santpoort 2022’, van
30 juli 2022 t/m 6 augustus 2022,
locatie: in en om dorp SantpoortNoord (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,
locatie: Hoofdstraat (26/07/2022)
45698-2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning

Overige bekendmakingen

IJmuiden
• Dennenstraat 14, vervangen kozijnen
en wijzigen erker (26/07/2022) 719172022
• Velserduinweg 312, realiseren kamerverhuur (26/07/2022) 79100-2022
Velsen-Zuid
• Driehuizerkerkweg 15D, bouwen receptie/sanitairgebouw (28/07/2022)
58799-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Velsen-Zuid
• ‘Dance Valley Festival’, op 13 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (26/07/2022) 323092022
• ‘Dutch Valley Festival’, op 14 augustus
2022, van 12:00 tot 23:00 uur, locatie:
Spaarnwoude (26/07/2022) 324692022
• ‘Latin Village Festival’, op 20 en
21 augustus 2022, van 13:00 tot
23:00 uur, locatie: Spaarnwoude
(26/07/2022) 84912-2022

• Voornemen tot uitgifte gemeentegrond:
een perceel grond aan de Zeeweg 240
kadastraal bekend gemeente IJmuiden,
sectie M, nummer 9403, gedeeltelijk,
groot 100m2
• Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst Vlietweg 2, Velserbroek
• Kapmelding 1x dode es tegen over
Grote Buitendijk 96, Velserbroek
• Kapmelding 1x dode Sierpeer
Ossenland, Velserbroek
• Kapmelding 1x slechte els met een
aantasting van wilgenhoutrups Banenkamp hoek De Kamp, Velserbroek
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. Voor de inzage van stukken kunt u
naar het gemeentehuis.

