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We gaan weer naar school
Aanstaande maandag 29 augustus is het
zover, de scholen in Velsen gaan weer
beginnen. In de eerste maanden na de
zomervakantie ligt het aantal verkeersslachtoffers landelijk hoger dan in de
rest van het jaar. Jonge kinderen en middelbare scholieren moeten na zes weken
vakantie weer wennen aan de verkeersdrukte rond de school en onderweg naar
school.

Alle scholen in Velsen hebben een gratis
spandoek ontvangen die zij gedurende twee
weken aan hun schoolhek bevestigen en een
digitale flyer met verkeerstips voor ouders.

Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning

IJmuiden
• Lierstraat 50, wijzigen constructie
(intern) (17/08/2022) 96442-2022
• Lierstraat 50, zwart schilderen kozijnen (17/08/2022) 96450-2022
• Trompstraat 150, bouwen dakopbouw (19/08/2022) 97117-2022

Maar ook ouders, buurtbewoners en andere
weggebruikers moeten zich weer instellen
op de hectiek in het verkeer. Gemeente Velsen vindt het belangrijk om extra aandacht
hieraan te besteden en voert twee weken
campagne door op verschillende locaties
reclameborden in te zetten en posters op te
hangen.

Velsen-Zuid
• Kerkesingel 1, plaatsen overkapping
met zonnepanelen (19/08/2022)
96997-2022(Gemeentelijk monument)

Fietsroute Pollution Art Festival
De fietsroute Pollution Art Festival
is twee nieuwe kunstwerken van afval rijker: PVZee en Plastic Paradise.
De kunstwerken maken onderdeel uit
van de Pollution Art Fietsroute die
langs acht kunstwerken van afval in de
IJmond voert.
De fietsroute is een gezamenlijk initiatief van
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de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen om aandacht te vragen voor het wereldwijde afvalprobleem.
Route en meer informatie
De fietsroute van circa 30 km.
U vindt de fietsroute op www.ijmuiden.nl/locatie/fietsroute-pollution-art-festival/

Santpoort-Noord
• Roos en Beeklaan 7, plaatsen dakkapel (voorgevel) (18/08/2022) 964922022
Driehuis
• Wolff en Dekenlaan 13, plaatsen
dakkapel (voorgevel) (15/08/2022)
95377-2022
Velserbroek
• Bagijnenkamp 8, vergroten 1e verdieping, plaatsen (achtergevel)
(16/08/2022) 96111-2022
• Zwanebloembocht 46, plaatsen 2 dakkapellen (achtergevel)
(18/08/2022) 96822-2022
• Vestingplein 64, brandveiliggebruik voor kinderopvang (0-4 jaar)
(18/08/2022) 96889-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn

IJmuiden
• Monnickendamkade 1, tijdelijk
(1jaar) plaatsen tent (16/08/2022)
75126-2022
• Kompasstraat 1, vergroten 2e verdieping, plaatsen dakkapel (voorgevel)
(18/08/2022) 78046-2022
Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 85, bouwen 2
aanbouwen en dakkapel, wijzigen
kozijnen (18/08/2022) 77209-2022
(Rijks monument)

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.
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

• Meer informatie over een bijdrage voor
een laptop, tablet of computer vindt u op
https://www.velsen.nl/bijdrage-vooreen-laptop-tablet-of-computer

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel
5:18
IJmuiden
• “Driehuizer Friethuis”, op vrijdag
van 11:00 tot 14:00 uur, locatie: t.o.
Kotterkade (19/08/2022) 971962022

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10

Santpoort-Noord
• “Foodfest”, 17 september 2022 van
17:00 tot 23:00 uur, locatie: Broekbergenplein (18/08/2022) 960452022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure

IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 503, verbouwen
en uitbreiden bovenwoning (vergroten 1e en 2e verdieping, plaatsen
dakkapel voorgevel, plaatsen entreedeur) (16/08/2022) 51409-2022
• Willem Barendszstraat 20, bouwen
dakopbouw (16/08/2022) 801102022

• Reigersbossenlaan 4, plaatsen dakkapel (voor- en achtergevel), vergroten entree (16/08/2022) 886852022
• Van Wassenaerstraat 64, bouwen
dakopbouw (18/08/2022) 716622022
• plantsoen t.o. Homburgstraat 32-RD,
kappen boom (18/08/2022) 887862022
• grasperk t.o. Eksterlaan 18, kappen 5
bomen (18/08/2022) 92412-2022
• Visseringstraat tegenover 41
(Dok 11), bouwen 4 woningen
(18/08/2022) 55308-2022
• Cypressenstraat 28, bouwen dakopbouw (18/08/2022) 88159-2022
• Zuiderkruisstraat 72 , deels wijzigen gebruik naar BSO (18/08/2022)
70451-2022
• Tiberiusplein 5, bouwen tijdelijke (3 jaar) onderwijshuisvesting
(18/08/2022) 81023-2022
Santpoort-Zuid
• Louise de Colignylaan 27, veranderen, vergroten woning (18/08/2022)
70270-2022
Velserbroek
• Hogemaad 1, bouwen aanbouw
(achter- en zijgevel) (16/08/2022)
78146-2022
• Wagenmakerstraat 41, bouwen vrachtwagenoverkapping
(18/08/2022) 82021-2022

Geweigerde omgevingsvergunning

Driehuis
• Van den Vondellaan 82, plaatsen 2
dakkapellen (voor- en achtergevel)
(18/08/2022) 59234-2022

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere
werktijden APV artikel 4:4
Velsen-Zuid
• Amsterdamseweg (N202 hmp 0,64,4 en hmp 2,5-6,3), asfalteringswerkzaamheden in de avonden en
nachten van 3 t/m 7 oktober 2022
en 10 t/m 14 oktober 2022 vanaf
20:00 uur tot 5:00 uur. (18-08-2022)
94555-2022

Verleende evenementenvergunning APV artikel 2:10

Velsen-Zuid
• “Bohemian bruiloft”, 27 augustus
2022 van 13:00 tot 23:00 uur, locatie:
De Ven, Recreatiegebied Spaarnwoude (16/08/2022) 78020-2022
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.

