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Mogelijke drukte op pont
en fietspaden
Let op! Volgende week gaan de (middelbare en basis-)scholen weer beginnen.
Dit betekent dat het o.a. tussen 7:30 en
9:00 drukker wordt op de fietspaden en
op de pont. Als het kan, kies dan voor een
ander tijdstip om op de fiets te stappen.

Gratis naar het zwembad
Heeft u een laag inkomen (tot 110% van
het minimum) en een kind in de leeftijd
van 10 tot 18 jaar? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een 10-badenkaart
voor zwembad De Heerenduinen. Met
deze kaart kan uw kind tien keer gratis
zwemmen!

Heeft uw kind geen zwemdiploma?
Dan wordt uw kind alleen onder begeleiding
van een volwassene toegelaten tot het zwembad.
Hoe vraagt u gratis zwemmen aan?
Ga naar de website van Velsen: www.velsen.
nl. Zoek vervolgens op ‘gratis zwemmen’.
U kunt daar het aanvraagformulier downloaden. Ontvangt u een uitkering van de gemeente Velsen? Dan krijgt u het aanvraag-

formulier automatisch thuisgestuurd.
Hoe gaat het verder?
Als u een aanvraag heeft ingediend en u voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u
snel daarna een brief die u kunt inleveren bij
het zwembad. U krijgt dan per kind in de leeftijd van 10 tot 18 jaar een 10-badenkaart.
Openingstijden
De openingstijden zijn te vinden op www.
zwembadvelsen.nl/openingstijden. Iedereen
vanaf 18 jaar dient een bezoek aan het zwembad vooraf te reserveren.
Huisregels
De huisregels van het zwembad zijn te vinden op www.zwembadvelsen.nl/huisregels.

Om er voor te zorgen dat mensen voldoende
afstand kunnen houden op de pont, kan het

gemotoriseerde verkeer tijdelijk niet worden
toegelaten op de pont zodat er meer fietsers
mee kunnen. Het blijft echter mogelijk dat
soms niet alle fietsers tegelijkertijd met de
pont mee kunnen. Houd hier rekening mee
als je tijdens ‘spitstijden’ naar de overkant
van het kanaal moet.
#Vermijddrukte #alleensamen

Uitzending Velsen Virtueel
Festival twee keer herhaald
Met een spetterend optreden van Latin Village-oprichter D-Rashid op het helikopterdeck van Forteiland IJmuiden kwam zondagavond om tien uur een einde aan het
allereerste Velsen Virtueel Festival. In een
zeven uur durend live-programma werden
oude beelden en interviews gekoppeld aan
optredens in coronatijd - op lege festivalterreinen en op bijzondere locaties in Velsen.
Vooral ‘s avonds werd het virtuele festival
door een groot aantal mensen gevolgd vanuit huis, de tuin, op het strand of op het terras. Artiesten als Yorick van Norden, Gerard

Alderliefste, Full Count, Funky Diva Ezz,
100% Pretband, Barry Brand en The Local
Boyzz maakten er met elkaar een uniek festival van. De huisband van het Velsen Virtueel Festival was Drie Vierkante Meter, dat
elk festivalblok met een toepasselijk lied
opende.
Vanwege de streamingproblemen in de eerste anderhalf uur wordt het volledige virtuele festival op zondag 16 en zondag 23 augustus vanaf 15.00 uur opnieuw uitgezonden op
RTV Seaport en YouTube.

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 geheimhouding 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 binnen enkele
weken het overzicht thuisgestuurd.
Team Contact
Postbus 465
1970 AL IJmuiden

Informatiebijeenkomst
verduurzamen huis
Energiek Velsen organiseert twee informatieavonden, waarbij inwoners van
Velsen van harte welkom zijn. Er wordt
algemene informatie over het verlagen
van energiekosten gegeven en verteld
welke maatregelen er mogelijk zijn. Tevens zijn er speeddate-gesprekken met
energiecoaches die op specifieke vragen
ingaan.

Locatie: op het terras van Restaurant Bosch-

beek, Wüstelaan 75 in Santpoort-Zuid. Er is
plaats voor maximaal 40 personen!
De data en tijden zijn:
– woensdag 19 augustus om 19.30 uur
– woensdag 26 augustus om 19.30 uur
Meer informatie en aanmelden is te vinden
via de homepage van Energiek Velsen en op
de pagina:
www.energiekvelsen.nl/santpoort-zuid
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Matrixborden bij
strandopgangen
Gaat u met dit mooie weer naar het strand?
Op initiatief van burgemeester Frank Dales staan vanaf vandaag bij de strandopgangen van IJmuiden aan Zee, IJmuiderslag en
Reyndersweg in Velsen-Noord deze matrixborden. Houd bij een bezoek aan het strand
de vlaggen en borden van de reddingsbrigade in de gaten. Deze informatie staat in het

Nederlands, Engels en Duits.
Wilt u weten welke vlaggen reddingsbrigades gebruiken, kijk op:
www.reddingsbrigade.nl
Wij wensen iedereen een fijne en veilige dag
op het strand.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische 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 bellen 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 formulier ophalen, waarop u uw melding of klacht
kunt noteren. Graag deze vervolgens verstu-

ren naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 13 augustus
2020. Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in
de periode van 1 augustus tot en met 7 augustus 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van
ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Kruitenstraat 13, brandveilig gebruik 5 hotelkamers (01/08/2020) 80166-2020
Iepenstraat 21, plaatsen dakopbouw
(02/08/2020) 80320-2020

Kennemerplein 21, plaatsen hekwerk
(06/08/2020) 81918-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, wijzigen gebruik naar terras
(05/08/2020) 81737-2020 (Rijksmonument)
Stationsweg 61, legaliseren van het isoleren
dak, aanbrengen zonnepannen, plaatsen dakkapel (zijkant) (07/08/2020) 82491-2020
Velsen-Noord
De Zandstraat 1, legalisatie bewoning
(03/08/2020) 80648-2020
Wijkerstraatweg 55 A, herindelen tot 4 appartementen (03/08/2020) 80770-2020
Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 36, kappen
(07/08/2020) 82314-2020

4

bomen

vel (achter- en zijgevel) (06/08/2020) 822002020
Driehuis
Van
Lenneplaan
6,
kappen
(07/08/2020) 82433-2020

boom

Velserbroek
Hofgeesterweg 10A, bouwen paardenstal
(07/08/2020) 82450-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorgevel), plaatsen balkonhek, wijzigen van de ge-

Verlengen beslistermijn
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 199, vergroten 2e verdie-

spoedeisende gevallen kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een voorlopige voorziening
kan alleen worden aangevraagd, indien
er ook een bezwaarschrift is ingediend.
De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Oosterduinweg 29, uitbreiden en veranderen voormalige drukkerij naar 4 zelfstandige appartementen (04/08/2020) 154732020
De Ruyterstraat 95, plaatsen dakopbouw inclusief dakkapel (05/08/2020) 73809-2020
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor in een
appartement (nr. 3) (06/08/2020) 308292020
Oranjestraat 2 (hoort bij Kanaalstraat 71),
wijzigen kantoor en verdieping in 3 appartementen (nrs. 1, 5 en 6), plaatsen dakraam en
realiseren dakterras (06/08/2020) 308312020

ping, herbouwen mansardekap op bijgebouw,
wijzigen voorgevelkozijn (04/08/2020)
58067-2020
Olieweg 1, tijdelijk (3,5 jaar) uitbreiden bedrijfsaccommodatie (04/08/2020) 598572020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen tuinhuis met
zithoek (06/08/2020) 32519-2020
Driehuizerkerkweg 71, plaatsen dierenverblijf (06/08/2020) 77567-2019
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
Driehuis
Tot de dood ons scheidt, op 26 en 27 augustus 2020, locatie: Nicolaas Beetslaan 24
(04/08/2020) 81360-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het (de) onderstaande
besluit(en) gedurende zes weken na de
dag van verzending van het besluit 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 (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, legaliseren aangepaste
erfafscheiding (07/08/2020) 63699-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velsen-Noord
Geelvinckstraat 83, plaatsen dakopbouw
(achterzijde) en veranderen kozijnen
(06/08/2020) 64975-2020

