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 Blauwalg Westbroekplas 
Velserbroek
In de Westbroekplas is door de aanhou-
dende warmte blauwalg ontstaan: blauw-
groenig water met een drijfl aag van troe-
bele algen.
  
Kom je hiermee in contact, dan kan dat je 
huid en ogen irriteren. Krijg je per ongeluk 
wat water binnen, dan kun je klachten krij-
gen als misselijkheid, buikkramp, braken en 
diarree. De klachten ontstaan na twaalf uur 
en gaan meestal binnen vijf dagen vanzelf 
weer over. Wil je uitsluiten dat de klachten 
niet worden veroorzaakt door een andere 

bacterie of een virus? Bel dan je huisarts.

Ook honden kunnen last krijgen van blauw-
algen; laat je hond daarom niet in water met 
blauwalgen zwemmen.
Check om te voorkomen dat je ziek wordt 
thuis de waterkwaliteit van o�  cieel aange-
wezen zwemplekken. Kijk hiervoor op www.
zwemwater.nl of in de Zwemwater-app. En 
spoel je na het zwemmen in natuurwater al-
tijd goed af onder de douche.

Wijkmobiel in Santpoort-Noord
Op dinsdag 25 augustus 2020 staat het 
Sociaal Wijkteam Velsen met de wijkmo-
biel bij het Burgemeester Weertplant-
soen/Hagelingerweg in Santpoort. Tus-
sen 14.00 uur en 16.00 uur staat voor 
iedereen een kop ko�  e en iets lekkers 
klaar. De ontmoeting wordt op 1,5 meter 
afstand georganiseerd.
  
In Het Sociaal Wijkteam Velsen werken ver-
schillende organisaties samen uit het maat-
schappelijk werk, welzijnswerk en wijkver-
pleging.

Vragen van persoonlijke aard?
Bijvoorbeeld over inkomen en zorg, gezond-
heid etc. 
We gaan graag met u in gesprek, denken mee 

en bieden een steuntje in de rug. 
Vragen en signalen over de lee� aarheid in 
uw buurt?

Naast het Sociaal Wijkteam Velsen sluit 
ook een medewerker van de gemeente Vel-
sen, de woningbouwvereniging en politie/
handhaving aan. Inwoners kunnen met hen 
signalen uit de wijk uitwisselen en prakti-
sche vragen over de wijk bespreken.  Denk 
aan vragen over prettig wonen, een vei-
lige wijk of een goed idee voor de buurt. 

We kijken uit naar een ontmoeting met u. 
Sociaal Wijkteam Velsen
088 8876970
contact@swtvelsen.nl 
www.swtvelsen.nl 

Sinds begin dit jaar kunt u  uw paspoort/
identiteitskaart  laten bezorgen. Bijvoor-
beeld  thuis of op uw werk, We bezor-
gen van maandag tot en met vrijdag 
van 08:00 tot 22:00 uur. En op zaterdag 
van 08:00 uur tot 18:00 uur. U kiest  een 
4-uur tijdvenster binnen het  dagdeel dat 
u het beste uitkomt. 
  
De burgemeester: “Aan het begin van de be-
stuursperiode hebben de gemeenteraad en 
het college uitgesproken dat we onze dienst-
verlening willen verbeteren. Het bezorgen 
van reisdocumenten is hier een mooi voor-
beeld van. 

De gemeente geeft de bezorging in handen 
van een door het Ministerie gecertifi ceerd 
bedrijf. Zo wordt gegarandeerd dat de iden-
titeit van de inwoner op juiste wijze wordt 
vastgesteld. 

Geef tijdens uw afspraak aan de balie aan dat 
u uw reisdocument(en) wilt laten bezorgen. 
U kunt uw reisdocument(en) laten bezor-
gen overal binnen Nederland (behalve op de 
Waddeneilanden) voor € 15,00 per bezorging. 
Meer weten? https://www.velsen.nl/pas-
poorten-en-identiteitskaarten-ook-laten-
bezorgen

Laat uw paspoort/identiteits-
kaart thuis bezorgen!

Deze week zijn de scholen weer van start 
gegaan in Velsen. Dit betekent meer kin-
deren in het verkeer die lopend of op de 
fi ets naar school gaan. In de eerste maan-
den na de zomervakantie ligt het aantal 
verkeersslachto� ers hoger dan in de rest 
van het jaar.
  

“Het is voor veel kinderen weer even wennen 
nu het weer drukker op de weg wordt”, zegt 
Bram Diepstraten, wethouder Verkeer. “Daar-
om zijn ze extra kwetsbaar in het verkeer. Het 
is van groot belang dat iedere weggebruiker ex-
tra goed oplet op lopende en fi etsende kinderen 
in het verkeer nu de scholen weer gestart zijn. 
Want elk verkeersslachto� er is er één te veel.”

‘Wij gaan weer naar school’ 

Met illustraties van Dick Bruna, die associaties oproepen met kinderen, worden weggebruikers eraan 
herinnerd dat de scholen weer zijn begonnen en er weer veel kinderen in het verkeer aanwezig zijn.
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Aanvragen
Geplaatst op  www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 20 augus-
tus2020. Voor informatie kunt u contact 
opnemen 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 1 augustus tot en met 7 au-
gustus 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Reaumurstraat 6, bouwen woning 
(10/08/2020) 82874-2020
Snelliusstraat 2, realiseren dakopbouw 
(13/08/2020) 84388-2020
tussen Volendamkade en IJmondhaven, bou-
wen bedrijfspand (14/08/2020) 84722-2020

Velsen-Noord

Heirweg 1, het legaliseren van groendragers 
(13/08/2020) 84090-2020
Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 388, plaatsen geneesmiddelen 
automaat (12/08/2020) 83902-2020
Brederoodseweg 41, kappen 29 bomen 
(13/08/2020) 84234-2020 (Rijksmonument)
Laurillardlaan 6, kappen boom (14/08/2020) 
84843-2020
Velserenderlaan 2, legaliseren
van 4 opslagvoorzieningen en 4 tent/luifel 
constructies (14/08/2020) 84848-2020

Santpoort-Noord
Schipbroekenweg 17, plaatsen erker, dakka-
pel (voorzijde) (14/08/2020) 84744-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entree-
deur (14/08/2020) 84750-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking 
hebben op een bouwactiviteit kunnen 
deze worden voorgelegd aan de commis-

sie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer 
informatie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula 
en bijgebouwen (Begraafplaats Duinhof ) 
(13/08/2020) 73179-2020 (Rijksmonument)

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Driehuis
Tollenslaan 2, bouwen overkapping (zijtuin) 
(11/08/2020) 62769-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden
“Doodstil” (Penoza), op 21 augustus 2020, 3 en 
4 september 2020, locatie: Egmondstraat 18,   
 1e Industriedwarsstraat 4, Bronsstraat 33, 
Middenhavenstraat  20, Westerduinweg 
(10/08/2020) 82843-2020

“Luizenmoeder de Film”, op 9 (of 10 oktober) 
2020 van 07:00 tot 19:00 uur, locatie Ichtus-

kerk en grasveld voor de kerk, Snelliusstraat 
40 (14/08/2020) 84608-2020

Driehuis
“Hoe mijn koele ouder in de cel belandden 
(voorheen TTDOS)”, op 2 en 3 september 
2020 van 08:00 uur tot 19:00 uur, locatie: Ni-
colaas Beetslaan 24 (14/08/2020) 84664-
2020   

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 
van 8 augustus tot en met 14 augustus 
2020 volgende aanvragen voor een eve-
nementenvergunning heeft ontvangen 
op grond van de Algemene plaatselijke 
verordening artikel 2:10. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Lidl kerstmarkt 2020, op 4 en 5 december 
2020 van 08:00 tot 18:00 uur en op 6 decem-
ber van 10:00 tot 17:00 uur, locatie: Canopus-
plein 1(10/08/2020) 82999-2020

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen hebben de hierna volgende be-
sluiten genomen. Op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 bur-
gemeester en wethouders van Velsen 
of burgemeester van Velsen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs 

elektronische weg (elektronisch formu-
lier op www.velsen.nl; werkt alleen in 
combinatie met inloggen via DigiD). In 
spoedeisende gevallen kan een voorlo-
pige 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 tus-
sen haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - 
reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsvergun-
ning verleend voor: 

Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 
(5 jaar) plaatsen zittribune (noordzijde) 
(14/08/2020) 72605-2020

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen uitschui� a-

re antennemast voor radioamateur gebruik 
(14/08/2020) 21784-2020

Santpoort-Zuid
Wijnoldy Daniëlslaan 2, kappen boom 
(12/08/2020) 75836-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140, moderniseren wo-
ning (11/08/2020) 75118-2020(Gemeente-
lijk monument)

Besluiten

Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende per-
ceel:

• Roggeland 22, 1991 CK  VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden.

Verkeersmaatregel

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 telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland 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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Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
28 mei 2020 heeft besloten dat een paraplu-
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de 
plangebieden zoals weergegeven op de bij dit 
besluit behorende verbeelding.

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel de 
verdere groei van kamerverhuur, het opsplit-
sen van woningen, bed and breakfast en het 
bedrijfsmatig verstrekken van logies tegen 
te gaan. Bij omgevingsvergunning kan hier-
van worden afgeweken. Het college van bur-
gemeester en wethouders kan aan de omge-
vingsvergunning voorschriften verbinden, 
waaronder het verlenen van een omgevings-
vergunning voor een bepaalde periode. 

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één 
jaar. In dat jaar wordt een paraplubestem-
mingsplan voor de bestemmingsplannen 

waarop dit voorbereidingsbesluit betrekking 
heeft opgesteld en in procedure gebracht. 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking 
met ingang van de dag na bekendmaking er-
van. 

Plan inzien
Het voorbereidingsbesluit ligt   met in-
gang van 24 juli 2020 (idn  NL.IMRO.0453.
VB0000ANTISLPITWO2-R001) voor een 
ieder ter inzage.

 Hier kunt u het plan inzien:
•  Bij het Klant Contact Centrum, gemeen-

te Velsen, Dudokplein 1, IJmuiden.
•  Digitaal raadpleegbaar op www.ruimte-

lijkeplannen.nl.
 
Wettelijk is bepaald dat tegen het voorbe-
reidingsbesluit geen bezwaar en beroep kan 
worden ingesteld.

 Voorbereidingsbesluit Woningsplitsing.

 




