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Het college wil de bedrijventerreinen in Vel-
sen duurzaam ontwikkelen. De provincie 
Noord-Holland stimuleert dit. Daarom krijgt 
de gemeente HIRB-subsidie (Herstructu-
rering en intelligent ruimtegebruik bedrij-
venterreinen Noord-Holland)  van €100.000 
voor een Beeldkwaliteitsfonds in havengebied 
IJmuiden. Het Beeldkwaliteitsfonds helpt on-
dernemers fi nancieel om het vooraanzicht 
van hun bedrijfspanden te verbeteren en in-
ritten, groenvoorzieningen en/of parkeerfaci-
liteiten bij hun bedrijfspanden aan te leggen. 

Hierdoor verbetert de aantrekkelijkheid van 
havengebied IJmuiden als vestigingsplaats 
voor bedrijven. De openstelling van het fonds 
loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 decem-
ber 2020. Om ondernemers te informeren 
wordt de parkmanager van het BIZ Havenge-
bied IJmuiden ingezet.

Meer informatie: 
• www.velsen.nl/gemeenteraad
• Klik op; vergaderkalender
• Klik op; overzichten en collegeberichten

  Uit het college

Evenementen in Velsen
Er valt komende weken weer veel te 
doen, te zien en te beleven in Velsen. 
Sportief, educatief of gewoon leuk. We 
hebben een paar evenementen voor u op 
een rijtje gezet. 

•  Santpoort Jazz, Blues & Soulfood-
fest 

•  Geniet op vrijdag 30 en zaterdag 31 au-
gustus 2019 vanaf 17.00uur van heerlij-
ke jazzmuziek tijdens Santpoort Jazz, 
Blues & Soulfoodfest op het Broekber-
genplein in Santpoort.

•  Tijdens Santpoort Jazz treden verschil-
lende blues- en jazzartiesten op en je 
kunt er terecht voor een hapje en drankje.

Kijk voor meer informatie en het com-
plete programma op de  Facebook pagi-
na van Santpoort Jazz.

•  Gezellige snu elmarkt Lange 
Nieuwstraat

•  Op de Lange Nieuwstraat zijn veel kra-
men te vinden met van alles en nog wat. 
Misschien ligt dat ene buitenkansje 
waar je naar op zoek bent er wel tussen.

•  Zaterdag 31 augustus vanaf 9:00 
tot 16.00 uur is alles opgesteld en kunt 
u uw hart ophalen, maar  eerder zijn ze 
ook aanwezig, dus bent u een vroege vo-
gel, u bent van harte welkom. Liever een 
kraam huren? Dat kan natuurlijk ook. 
Tarief voor een kraam is € 22,00. Met 
een dakje, zodat u nog meer kwijt kunt! 
Een ruime plaats is vanzelfsprekend. 
Bel naar Nel Klok voor meer informatie: 
0255-533233 of 06-10475023.

•  Motorendraaidag Zee- en 
•  Havenmuseum                                                                                                                                      
•  Oude scheepsmotoren van weleer ko-

men tot leven tijdens de motorendraai-
dagen in het Zee- en Havenmuseum. Tij-
dens deze dag ziet (en hoort!) u tal van 
bijzondere motoren. De motoren wor-
den de hele dag door regelmatig gestart. 
En een opengewerkte Kromhout 6 cilin-
der uit 1960 mag door de bezoekers ge-
start worden. 

Zie voor meer informatie en de volledige eve-
nementenkalender: www.vvvijmuidenaan-
zee.nl

Cadeau voor mantelzorgers 
Zorgt u voor een familielid, voor buren of 
bekenden? Dan bent u misschien mantel-
zorger en kunt u de mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Mantelzorgers zijn bijvoorbeeld senioren die 
zorgen voor hun partner die extra hulp nodig 
heeft. Maar ook ouders die zorgen voor hun 
gehandicapte kind, of kinderen die zorgen 
voor hun chronisch zieke ouder. Buren die re-
gelmatig boodschappen doen voor een ander 
of voor vervoer zorgen naar een dokter of zie-
kenhuis kunnen ook mantelzorger zijn. U bent 
mantelzorger als u meer dan vier uur per week 
en langer dan drie maanden voor een ander 
zorgt, zonder dat u daar voor wordt betaald.
Woont degene voor wie u zorgt in gemeente 
Velsen? Dan kunt u een VVV-cadeaukaart van 
€ 25 aanvragen. 

Jonge mantelzorgers ook
Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jonge-
ren die zorgen voor bijvoorbeeld een ziek fa-
milielid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn, 

maar ook een oma of opa. Ook jonge mantel-
zorgers kunnen de cadeaukaart aanvragen!

Aanvraag
U kunt de VVV-cadeaukaart tot en met 31 de-
cember 2019 aanvragen via de website www.
velsen.nl/mantelzorgwaardering. Lukt dat 
niet, dan kunt u een aanvraagkaart ophalen bij 
de balie van het gemeentehuis (Dudokplein 1) 
of bij Socius Centrum Mantelzorg (Plein 1945 
nummer 10) in IJmuiden. De voorwaarden 
staan op de website en op de aanvraagkaart. 

Informatie en advies
De gemeente wil mantelzorgers ook graag hel-
pen met informatie, ondersteuning en advies. 
Daarvoor kunt u contact opnemen met de con-
sulenten van Socius Centrum Mantelzorg via 
telefoonnummer 088-8876900. De consu-
lenten van Socius kunnen u informatie geven 
over praktische zaken, zoals vergoedingen en 
toeslagen. Ook kunnen zij ondersteunen als de 
zorg te zwaar wordt.

 Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen
Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hiervan is een wijkplatform actief. In 
onderstaande tabel treft u een overzicht aan wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betre	ende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieronder staan de locaties en vergaderdata voor 2019.

Wijkplatform Locatie Tijd Datum

Velsen-Noord De Stek 19:30
4 september, 2 oktober, 6 november 
en 18 december

IJmuiden-Noord De Spil 19:30
11 september, 9 oktober en 13 
november

IJmuiden-Zuid De Spil 19:30 18 september en 20 november
Zee- en Duinwijk De Dwarsligger 19:30 14 oktober en 9 december
Velserbroek De Hofstede  Nog niet bekend

Japanse duizendknoop en 
reuzenberenklauw nu ook op 
www.velsen.nl te zien
Vanaf nu kunt u op www.velsen.nl zien 
waar in Velsen de Japanse duizendknoop 
en de reuzenberenklauw groeien en wat 
de gemeente eraan doet om ze te bestrij-
den.

 De reuzenberenklauw en de Japanse dui-
zendknoop zijn plantensoorten die niet in 
Nederland thuishoren en daardoor de bio-
diversiteit verstoren. De Japanse duizend-
knoop brengt ook schade toe aan gebouwen 
en wegen. Aanraking met de reuzenberen-
klauw kan ernstige brandwonden opleveren. 
De gemeente bestrijdt ze daarom zoveel mo-
gelijk.

Chemievrij bestrijden waar mogelijk
Waar de Japanse duizendknoop gebouwen en 
wegen dreigt te beschadigen, bestrijden we 
met voorrang. We doen dit zoveel mogelijk 
zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Dit 
is een langdurige strijd en het kost 5 keer zo-
veel geld dan chemische bestrijding. Daarom 
gaan we op sommige plekken  chemisch be-
strijden. Waar de Japanse duizendknoop geen 
directe bedreiging is voor gebouwen en we-
gen, passen we voorlopig geen bestrijding toe.

Nu meer informatie op www.velsen.nl
Wilt u meer informatie over waar de planten 
in Velsen groeien en hoe we die bestrijden? 
Ga dan naar www.velsen.nl. 

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vijf hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel treft u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre¤ ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of onge-

vraagd advies. Wijkplatforms 
worden heel vaak gevraagd 
deel te nemen aan discussie-
groepen. Voor meer informa-
tie, ga naar de website https://www.wijkplat-
formsvelsen.nl/ 

Als u een vergadering wilt bijwonen: hieron-
der staan de locaties en vergaderdata voor 
2019.
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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 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-
trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-

opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een 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 na-
tuurlijk 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 is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-
tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunningen, 
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl gepu-
bliceerd. Op de gemeentelijke website www.
Velsen.nl komt daar een link naar toe. Hier 
kunt u de besluiten van de afgelopen week of 
maand zien. Daarnaast wordt er ook gepubli-
ceerd op de Infopagina van de gemeente in de 
huis-aan-huisbladen de Jutter en de Hofgeest. 
Informatie over de gemeenteraad van Velsen 
en de vergaderingen van het Raadsplein is te 
vinden op: www.velsen.nl/gemeenteraad.

Cindy, moeder van Féline: ‘ Ik was meteen ver-
kocht. Wat is dat leuk dat babyzwemmen!’

Samen met je baby het water ontdekken en 
wat daarin allemaal mogelijk is…zó bijzonder! 
Door een variatie aan makkelijke oefeningen, 
liedjes en bewegingen maakt je kindje kennis 
met het grote, maar aangename warme water. 
Zingen, waterdruppels op het hoofdje, ont-
spannen drijven, trappelen met de voetjes, 
even onder water kijken, spelletjes etc.  Op 
speelse wijze leren kinderen de basistechniek 
van het zwemmen en leren ze  zichzelf te red-
den in het water. Het is mooi om te zien hoe 
kleine baby’s al enthousiast reageren op wa-
ter….dat is toch het leukste speelgoed dat er 
bestaat!

We zorgen dat de uitdagingen goed passen 
bij de leeftijd van de kinderen. In het zwem-

bad zijn voldoende aankleedtafels, kussens en 
boxen aanwezig.

Starten met babyzwemmen
Het baby- en peuterzwemmen is voor kin-
deren vanaf 3 maanden. De groepen zijn in-
gedeeld per geboortejaar. Is je kindje in 2019 
geboren?  Vanaf september starten we op don-
derdag 15.15 uur en vrijdag 14.00 uur met twee 
nieuwe groepen voor kinderen uit het geboor-
tejaar 2019. De les duurt een half uur. 
Er zijn diverse groepjes van verschillende ge-
boortejaren waar nog plek is.
Je mag altijd gezellig een proefl es mee komen 
doen. 

Voor meer informatie: www.zwembadvelsen.
nl of neem contact op met de receptie van het 
zwembad via 0255-531888 of  zwembad@vel-
sen.nl

Groots plezier met baby- en 
peuterzwemmen

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 17 augustus tot en met 23 au-
gustus 2019 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
Kennemerboulevard 322, tijdelijk (2 jaar) 
veranderen van café en ijssalon in woning 

(19/08/2019) 70124-2019
De Zandkuil 8, realiseren carport
 (19/08/2019) 70218-2019
Zeeweg 222, legaliseren gevelwijziging
(20/08/2019) 70708-2019
Piet Heinstraat 36, plaatsen dakopbouw 
(21/08/2019) 70858-2019
De Ruyterstraat 148, plaatsen dakopbouw 
(22/08/2019) 71332-2019

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 

omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 17 
augustus tot en met 23 augustus 2019 de 
volgende aanvragen voor een evenemen-

tenvergunning heeft ontvangen op grond 
van de Algemene plaatselijke verorde-
ning artikel 2:10. De datum van ontvangst 
is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden 
Nieuwjaarsduik, op 1 januari 2020 van 
12:00 tot 13:30 uur, locatie: Kennemerstrand 
(20/08/2019) 70645-2019

Weer naar school 
Niks geen bakfi ets, fi etsstoeltje of achter-
bank, maar lekker lopen naar school! Wet-
houder Bram Diepstraten van verkeer liep 
de eerste schooldag in  het ochtendzonne-
tje mee naar  school met moeder Dedi, va-
der Dave en hun 4-jarige tweeling Bobbi 
en Loïs. Via het zebrapad kwamen ze vei-
lig aan. Ook vriendinnetje Puck liep mee. 
En wat stond er ook alweer op de Nijntje-
tegel? Weer even goed lezen samen na zes 
weken vakantie.

Bram: “Altijd weer een beetje spannend zo’n 
eerste schooldag. Extra leuk dat ik juist op 
deze dag mee mocht lopen met dit gezin.  Jong 
& oud neemt deel aan het verkeer. Kinderen 
zijn kwetsbaar in het verkeer. Zij ervaren het 
verkeer heel anders dan volwassenen. Door 
hun lengte zien ze de wereld vanuit een ander 
perspectief, waardoor ze te weinig overzicht 
hebben over de omgeving. Afstand, snelheid 
en remweg kunnen ze nog moeilijk inschat-
ten. Nu de vakantie voorbij is, mensen weer 
aan het werk zijn en de scholen zijn begonnen, 

wordt het weer drukker op de wegen in Velsen. 
Help je kind daarom veilig naar school.”

Project Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt uitgebreid
De gemeente Velsen wil dat alle jeugdi-
gen zoveel mogelijk kansen krijgen in het 
onderwijs. Sinds het afgelopen schooljaar 
(2018-2019) bestaat  het project huiswerk-
begeleiding Plus voor middelbare scholie-
ren die de huiswerkbegeleiding niet kun-
nen betalen en die extra ondersteuning 
nodig hebben.  Huiswerkbegeleiding Plus 
wordt geboden door Study Consultan-
cy uit Santpoort-Noord en bestaat uit drie 
keer per week huiswerkbegeleiding op 
een van de locaties van Study Consultan-
cy en een keer per twee à drie weken coa-
ching en begeleiding thuis.  Voor meer in-
formatie hierover kunt u contact opnemen 
met Study consultancy (info@studycon-
sultancy.nl/023-5392664) of de middelba-
re school van uw kind.

Vanaf het nieuwe schooljaar ( 2019-2020 ) 
wordt het project uitgebreid en wordt Huis-
werkbegeleiding Plus door Happy Homework 
toegevoegd voor basisschoolleerlingen uit 
groep 7 en 8. Happy Homework biedt leerlin-
gen een veilige en stimulerende leeromgeving, 
waarbij positieve ondersteuning,  motivatie en 

leersucces voorop staan. Zij werken met rea-
listische leerdoelen en streven inzicht en zelf-
acceptatie na.

Tijdens Huiswerkbegeleiding Plus komen be-
halve de cognitieve vaardigheden ook diverse 
studievaardigheden aan bod. Dan kunt u den-
ken aan het aanbrengen van structuur (o.a. 
plannen) en het ontwikkelen van een goede 
werkhouding. Deze begeleiding wordt gege-
ven door professionals uit het onderwijsveld. 
Ouder(s)/verzorger(s) die een inkomen heb-
ben dat ten hoogste 130 % van de bijstands-
norm is en waarvan de kinderen extra onder-
steuning nodig hebben krijgen de begeleiding 
vergoedt van de Gemeente Velsen.

Voor meer informatie en het indienen van een 
aanvraag kunt u contact opnemen met Happy 
Homework (info@happyhomework.nl/023-
2052341) of de basisschool van uw kind. Ook 
de intern begeleider van de basisschool kan 
aangeven dat deze extra naschoolse begelei-
ding wenselijk is. In alle gevallen zal er overleg 
plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), de 
leerling en de basisschool. 
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Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een individuele gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen voor de 
volgende percelen:

•  Alexander Bellstraat 49, 1972 RB
•   IJMUIDEN

• Elisabeth Vijlbriefstr 23, 1991 PC  
• VELSERBROEK 

• Sirenestraat 32, 1973 PP  IJMUIDEN

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 elektro-
nische 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.

Verkeersmaatregelen

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 - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Oosterduinweg 59, legaliseren dakterras 
(12/08/2019) 39296-2019
Kennemerplein 21B, aanpassen gevel 
(14/08/2019) 41104-2019
Forteiland 10 (provinciaal monument), ver-
breden entree, verplaatsen damwand, ver-
groten doorgang, plaatsen nieuwe deur 
(15/08/2019) 47593-2019

Velsen-Noord
Staalstraat 150, bouwen overdekte opslag-
ruimte (13/08/2019) 28406-2019

Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 76 (gemeen-
telijk monument), restaureren kozijnen 
(20/08/2019) 52757-2019

Driehuis 
Van Lenneplaan 28, uitbreiden begane 
grond, 1ste verdieping en plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (21/08/2019) 
53798- 2019
Bilderdijklaan 10, vervangen erker, uitbou-
wen 1e verdieping achter met dakterras, 
plaatsen dakopbouw en dakkapel (voor-
zijde) en vergroten garage inclusief kap 
(21/08/2019) 14741-2019

Velserbroek
Kamerkamp 16, legaliseren dakterras 
(22/09/2019) 46737-2019

Verleende standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een stand-
plaatsvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Verkoop Mode, op 7, 14 en 21 september 
2019, locatie: Lange  Nieuwstraat 501A (t/o 
winkel) (13/08/2019) 60502-2019

Velserbroek
Verkoop paardenworst etc. vanaf 4 oktober 
t/m 27 december 2019 elke vrijdag, locatie: 
Ster Bastion (15/08/2019) 49703-2019

Ingetrokken standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben stand-

plaatsvergunning ingetrokken voor: 

IJmuiden
Verkoop worstproducten elke vrijdag, lo-
catie: Planetenweg (t/o Dekamarkt) 
(16/08/2019) 68111-2019

Velserbroek
Verkoop worstproducten elke woensdag, lo-
catie: Ster Bastion (16/08/2019) 68109-2019

Verleende onthe�  ng voor werkzaam-
heden buiten reguliere werktijden  APV 
artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben een onthef-
fi ng verleend voor: 

Velsen
Werkzaamheden buiten reguliere werktij-
den, vervangen asfaltdeklagen rijksweg A9, 
van knooppunt Velsen tot Rottepolderplein 
(22/08/2019) 59105-2019
week 37 maandag t/m donderdag van 22:00 
tot 05:00 uur en vrijdag van 22:00 tot 07:00 
uur; 
week 39 maandag t/m woensdag van 22:00 
tot 05:00 uur;
week 45 vrijdag van 22:00 tot 07:00 uur en 
zaterdag van 22:00 tot 08:00 uur.

De burgemeester van Velsen heeft het 
hierna volgende besluiten genomen. Op 
grond van de Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende bij het 
onderstaande besluit gedurende zes we-
ken 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 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 evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden 
Pierloop Velsen, op 8 september 2019 van 
10:00 tot 13:30 uur, locatie: start/fi nish Ken-
nemerboulevard (route door
IJmuiden) (23/08/2019) 45068-2019

Velsen-Zuid
Spelen voetbalwedstrijden, in het speel-
seizoen 2019-2020, locatie: Rabobank 
IJmond Stadion, Minister van Hou-
tenlaan 123 (23/08/2019) 55340-2019

Santpoort-Zuid
Willem van Oranje-voorstellingen, van 3 
t/m 7 september 2019 dagelijks van 19:30 
tot 23:00 uur, locatie: Ruïne van Brederode 
(23/08/2019) 50234-2019 

Driehuis
Geschenken veiling, boeken- en rommel-
markt op 5 oktober 2019 van 09:00 tot 14:00 
uur, locatie St. Engelmunduskerk, Driehui-
zerkerkweg  113 (16/08/2019) 65246-2019

Besluiten

De gemeente werkt aan herontwikkeling 
van de locatie Van Diepenstraat in Velsen-
Noord. Doel van die he rontwikkeling is het 
realiseren van woningen, waarbij particu-
lieren de mogelijkheid krijgen om zelf hun 

eigen droomhuis te bouwen. Met het oog op 
het kabels en leidingentracé voor de nieuwe 
woningen aan de zijde van de Wijkerstraat-
weg is het niet mogelijk om de bomen die nu 
in  de groenstrook voor de woningen staan, 

waaronder één monumentale kastanjeboom, 
te behouden. Bovendien is gebleken dat deze 
kastanjeboom ziek is. Als onderdeel van de 
herontwikkeling zullen in de groenstrook 
aan de Wijkerstraatweg een aantal nieuwe 

bomen worden geplant die buiten het kabels 
en leidingentracé worden gepositioneerd.

Kapmelding




