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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 paspoort? 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.

Regelingen bij een laag inkomen: indirecte
schoolkosten, computer tablet of laptop
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.

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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Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Kompasstraat 12, plaatsen dakkapel
(voorgevel) (08/08/2022) 93112-2022
• Plein 1945 nr. 46, realiseren bedrijfsruimte (begane grond) en 10 appartementen (08/08/2022) 93599-2022
Driehuis
• Driehuizerkerkweg 222, wijzigen garagedeur naar raamkozijn (11/08/2022)
94616-2022
Velserbroek
• Elisabeth Vijlbriefstraat 25, bouwen
dakopbouw (12/08/2022) 95148-2022

IJmuiden
• Trompstraat 17, vergroten eerste
verdieping en bouwen dakopbouw
(11/08/2022) 74198-2022

Ingetrokken aanvragen
omgevingsvergunning

Driehuis
• Middeloolaan 12, plaatsen zonnepanelen (11/08/2022) 88106-2022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
• Meer informatie over een bijdrage voor
een laptop, tablet of computer vindt u op
https://www.velsen.nl/bijdrage-vooreen-laptop-tablet-of-computer
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Bekendmakingen

Welstand
Verlengen beslistermijn

Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen is er een bijdrage
van maximaal € 350 voor de aanschaf van
een computer, laptop of tablet. Dit is van toepassing als de school een klein deel van de
schoolboeken vervangt door digitaal lesmateriaal.
Wilt u een aanvraag doen?
• Meer informatie over indirecte schoolkosten vindt u op
https://www.velsen.nl/indirecte-schoolkosten
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Mededelingen

Velsen-Zuid
• Competitiewedstrijd 1e divisie Telstar - PEC Zwolle, op 12 augustus 2022
van 18:00 tot 01:00 uur, locatie: Buko
Stadion, Minister van Houtenlaan 123
(26/07/2022) 94171-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Kastanjestraat 9, bouwen dakopbouw
(09/08/2022) 84526-2022
• Oosterduinweg 43, bouwen dakopbouw
(09/08/2022) 90189-2022
• Spilbergenstraat 4, bouwen dakopbouw (11/08/2022) 83277-2022
Driehuis
• Valeriuslaan 43, legaliseren kozijnwijziging (voorgevel) en buitengevelisolatie (voor- en zijgevel verdieping)
(09/10/2022) 66994-2022

Overige bekendmakingen

Verkeersmaatregen:
• Individuele gehandicaptenparkeerplaats Lagersstraat 50, IJmuiden
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.

