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De provincie Noord-Holland gaat samen met 
de gemeenten Velsen en Beverwijk 2 nieuwe 
busbanen tussen Beverwijk en Velsen én een 
voet-fi etsonderdoorgang onder de Velsertra-
verse aanleggen. 
Omdat mensen zich zorgen maken over 
de  veiligheid bij de onderdoorgang én over 
het mogelijk verdwijnen van de gelijkvloerse 
oversteek, organiseren de provincie en de ge-
meenten Velsen en Beverwijk op maandag 16 
september een informatieavond. Het college 
hecht er waarde aan om de inbreng en menin-
gen van inwoners mee te nemen in het project. 
Tijdens deze avond wordt informatie gegeven 
over de nieuwe busverbindingen, de verande-
ring in haltes, de nieuwe voet-fi etsonderdoor-
gang, de gelijkvloerse oversteek, de route van 
de nieuwe fi etsverbinding en de ontwikkelin-
gen voor het gebied. Ook worden de mogelijk-
heid voor participatie en inspraak toegelicht. 

We luisteren naar wat de zorgen zijn en wat de 
wensen van aanwezigen zijn.  
Datum informatieavond: maandag 16 septem-
ber 2019

Waar: FCVelsenoord Sportpark, Rooswijk
Rooswijkerlaan 2, 1951 HH Velsen-Noord

Programma:
19.00 – 19.30 uur: inloop
19.30 – 19:45 uur: opening informatieavond 
wethouder Bram Diepstraten
19.45 – 21.30 uur: groepssessies met de moge-
lijkheid om in gesprek te gaan, informatie in te 
winnen en suggesties mee te geven.

Meer informatie: 
• 
•   
•     

  Uit het college

150 Jaar openbaar onderwijs in 
Santpoort

Wereld Alzheimer Dag staat in het 
teken van Samen bewegen
Op 21 september is het Wereld Alzheimer 
Dag. Dit jaar staat de Wereld Alzheimer 
Dag in het teken van ‘Samen Bewegen’. Van 
16 tot en met 20 september worden in de 
regio Midden-Kennemerland verschillende 
activiteiten georganiseerd. Zo ook in ge-
meenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

Bewegen is belangrijk voor de kwaliteit van 
leven van mensen met dementie. Het is goed 
voor de gezondheid, en mensen hebben min-
der snel hulp nodig bij de dagelijkse activi-
teiten. Bewegen geeft veel mensen een goed 
gevoel. En samen bewegen is ook nog eens ge-
zellig!

In de week van 16 tot en met 20 september 
wordt daarom in het kader van Wereld Alzhei-

mer Dag aandacht gevraagd voor het belang 
van samen bewegen. Verschillende organi-
saties in de regio verzorgen activiteiten voor 
mensen met dementie, hun mantelzorgers of 
andere geïnteresseerden.

Wilt u meedoen? Of kent u iemand die mee 
      

 
voor details over de activiteiten in uw buurt. 
U hoeft zich hiervoor niet van tevoren aan te 
melden. U bent van harte welkom!

Voor informatie over dementie en betrokken 
organisaties in de regio kunt u kijken op de 

    
nemerland - www.dementiemiddenkenne-
merland.nl 

Samen met een paar oud-leerlingen en 
de jongste leerling van de Bosbeekschool 
uit Santpoort-Noord luidden burgemees-
ter Frank Dales maandag 9 september de 
schoolbel,  als startsein voor de week 150 
jaar openbaar onderwijs in Santpoort.

Deze week viert de Bosbeekschool 150 jaar 
openbaar onderwijs in Santpoort met aller-
lei activiteiten zoals: tentoonstelling, thea-
trale rondgang, oude lessen, voorstelling en 
een reünie op zaterdag 14 september. (Foto 
Reinder Weidijk)

      
nemerboulevard in IJmuiden aan Zee de 
27e Pierloop Velsen.  Er werd  5, 10 of  15 kilo-
meter hardgelopen.  Ook was er een scholen-
loop en een guppenloop. Zo’n 300 kinderen 
zetten hun beste beentje voor om een blin-

kende medaille te behalen. Wethouder Bram 
Diepstraten gaf het startschot. In totaal wa-
ren er ruim 800 deelnemers. Het was weer 
een geslaagde, sportieve dag. (Foto Reinder 
Weidijk)

Een geslaagde en sportieve dag
Pierloop Velsen

Vanaf 16 september kunt u ervoor kiezen 
onze post over uw uitkering, de bijzondere 
bijstand of WMO op papier óf digitaal te ont-
vangen. U kiest zelf wat u prettig vindt. Wilt 
u deze brieven graag digitaal ontvangen? Dat 
kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. 
Blijft u deze brieven liever per post ontvan-
gen? Dan hoeft u niets te doen. Twijfelt u? 
Lees dan de voordelen van digitaal post ont-
vangen.

Wat is het voordeel van digitaal post 
ontvangen?
Het voordeel van digitaal post ontvangen is 
dat het overzichtelijk, betrouwbaar en veilig 
is. U kunt uw post altijd en overal inzien in en 
u hoeft geen papieren post meer te bewaren. 
Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt 
u automatisch een e-mail. 

Ik wil post van de gemeente Velsen graag 
digitaal ontvangen. Wat moet ik doen?
Dat kan met de Berichtenbox van MijnOver-

heid. Dit is uw persoonlijke digitale brieven-
bus waarin u post van de overheid ontvangt. 
Om uw post digitaal te ontvangen, logt u in 
op mijn.overheid.nl en zet u het vinkje voor 
gemeente Velsen aan bij ‘Instellingen’. U ont-
vangt uw post dan voortaan digitaal. 

Vragen?
Heeft u nog vragen over digitaal post ontvan-
gen van de gemeente Velsen? Neem dan con-
tact met de gemeente op via telefoonnummer 
0255-567200. Meer uitleg over MijnOver-
heid en het aanmelden vindt u op de www.
mijn.overheid.nl.

Post van gemeente Velsen digitaal 
ontvangen?

Volgende week worden de lasers van de fo-
toregistratie en de verlichting in de glijbaan 
vernieuwd. Daarom kan de glijbaan vanaf 

maandag 16 september tot en met uiterlijk vrij-
dagmiddag 20 september  2019 niet gebruikt 
worden. Excuses voor het ongemak. 

Glijbaan zwembad Heerenduinen 
buiten gebruik
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Donderdag 5 september heeft wethou-
der Bram Diepstraten de Sportgids Velsen 
2019-2020 uitgereikt aan kinderen van ba-
sisschool De Origon in IJmuiden.

 Betrokken docenten en maar liefst 100 en-
thousiaste kinderen uit groet 6, 7 en 8 za-
ten op de tribune in de school waar wethou-
der Bram Diepstraten de kinderen toesprak. 
Twee leerlingen namen de boekjes in ont-
vangst waarna luid werd geapplaudisseerd.

Alweer voor het tweede jaar is er een groot 
sportaanbod te vinden in deze vernieuw-
de brochure. De Sportgids is bedoeld om 
de kinderen tot en met groep acht kennis 
te laten maken met verschillende sporten.

Diverse sportverenigingen bieden kennis-
makingslessen aan. De gids is rijk gevuld 
met sporten zoals o.a. atletiek, judo, klim-
men, krav maga, dansen en fi etscrossen.
Verder staat er informatie in over leuke buiten-
schoolse sportactiviteiten zoals Sportmix en 
de Schoolsportkalender. De Sportmix wordt in 
bijna elke wijk of dorp gegeven en kost € 1, - tot 
€ 3, - per keer.

Al deze activiteiten staan ook online, je kunt 
kennis maken door je in te schrijven via de site 
www.Sportpasvelsen.nl.

Wethouder Bram Diepstraten  wenst  alle kin-
deren veel sportplezier toe! (Foto Reinder 
Weidijk)

Sportgids uitgereikt op de Origon

Groen Velsen-Noord
Langs de Andreaweg, de Gildenlaan en 
Rijk de Waalweg in Velsen-Noord staan 
Canadese populieren. Ze zijn al wat ou-
der en daardoor kunnen de takken en de 
top makkelijk afbreken. De gemeente wil 
de veiligheid van voorbijgangers en het 
spoor blijven  garanderen. Daarom verwij-
dert de gemeente de populieren. 

Samen met bewoners hebben we een plan ge-
maakt hoe we het groen kunnen terugbren-
gen.              
Om tot dit plan te komen hebben we het vol-
gende gedaan:
•  In december 2018 stuurde de gemeente 

een enquête naar 550 bewoners in Vel-
sen-Noord, om te achterhalen hoe zij 

het groengebied gebruiken. 66 bewoners 
vulden de enquête in.

•  In maart 2019 kwam de gemeente samen 
met bewoners tot 2 ontwerpen.

•  In een vervolgenquête gaven 133 bewo-
ners hun voorkeur voor één van de ont-
werpen aan. Ruim 75% van hen koos 
voor ontwerp 1 (zie a� eelding).

Het college heeft ontwerp 1 dan ook vastge-
steld op dinsdag 3 september.
Vanaf week 39 (23 september 2019)  gaat de 
gemeente Velsen de resterende populieren 
tussen de Andreaweg, de Gildenlaan en Rijk 
de Waalweg in Velsen-Noord kappen. In het 
najaar starten we met het aanplanten van het 
nieuwe groen zoals in ontwerp 1.
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Open Monumentendag 
Velsen viert de Open Monumentendag op 
zaterdag 14 september 2019.  Aansluitend 
op het landelijke thema staat deze dag in 
het teken van ‘Plekken van Plezier’. 

Hoe hebben mensen zich in de loop van de 
eeuwen vermaakt en welke monumenten zijn 
daarvoor het decor of podium geweest? 
In Velsen zijn verschillende gebouwen en plek-
ken die speciaal ontworpen en gebouwd zijn 
voor vermaak. Maar er zijn ook panden die 
vroeger bestemd waren voor bezinning of le-
ring en nu gebruikt worden als ‘plek van ple-
zier’. En ook de openbare ruimte kon en kan een 
plek van plezier zijn, in de vorm van parken,  
zwembaden, speeltuinen of recreatiegebied.

Brochure
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 
14 september worden op verschillende locaties 
speciale openstellingen en activiteiten voor 
publiek georganiseerd. Deze zijn vrij toeganke-
lijk. Informatie hierover is te vinden in de gratis 
brochure ‘Vertier in Velsen’. Deze is af te halen 
bij boekhandel Bredero in Santpoort-Noord, 
boekhandel The Read Shop, het gemeentehuis 
en de bibliotheek in IJmuiden en de biblio-
theek in Velserbroek.  Ook vindt u informatie 
op de website openmonumentendag.nl.

OPENSTELLINGEN  & ACTIVITEITEN
Zaterdag 14 september 2019  
Dorp Oud-Velsen
Rondleiding door het dorp om 11.00 en 15.00 
uur, start bij de Engelmunduskerk. In een aan-
tal panden zijn verhalenvertellers aanwezig die 
u meenemen naar vroeger tijden. 
Graag aanmelden voor 12 september bij info@
dorpvelsen.nl o.v.v. het gewenste tijdstip. Vol is 
vol.

Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 
1 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur.

Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 
Velsen-Zuid
Geopend op zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Om 11.00 uur kunt u (nog een keer) een trouw-

foto laten maken 
in het oude raad-
huis.
Van 13.00 tot 
15.30 uur mini workshops (30 min.) ‘plezier 
met verf’ en ‘plezier met sieraden’.  

Parksessie bij de muziektent Velserbeek
Gezellig met vrienden of familie genieten van 
een picknick (zelf meenemen) met akoestische 
muziek of theater rondom de muziektent in 
Velserbeek. Van 12.00 tot 16.00 uur.

Beeckestijn, Rijksweg 134 Velsen-Zuid
Geopend van 11.00-16.00 uur. Presentatie van 
het nieuwe Museumhuis Beeckestijn. Bezoe-
kers kunnen in het huis ontdekken en beleven 
hoe er geleefd werd, inclusief interactieve on-
derdelen tijdens het bezoek.
 
Stichting Oer-IJ
Wandelexcursie van 7 km langs een aantal bui-
tenplaatsen in Velsen. Onderwerpen zijn o.a. 
het landschap en de invloed van het Oer-IJ 
daar op. De wandeling start om 13.30 uur vanaf 
het hoofdhuis Beeckestijn. Vooraf opgeven is 
niet nodig.

Finse school, Driehuizerkerkweg 34 Drie-
huis
Geopend van 10.00-16.00 uur.

Stadsschouwburg Velsen, Groeneweg 71 
IJmuiden
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding van 
60 min. om 11.30, 13.00, 14.30 en 16.00 uur. 
Aanmelden kan via www.stadsschouwburg-
velsen.nl, maar is niet noodzakelijk. De foyer is 
open voor een hapje en een drankje.

Molen De Zandhaas, Wüstelaan 83 Sant-
poort-Noord
Geopend van 10.00-17.00 uur. Rondleiding 
door de molen om 11.30, 13.00 en 15.00 uur.

Ruïne van Brederode, Velserenderlaan 2, 
Santpoort-Zuid
Geopend van 11.00-17.00 uur. Rondleiding om 
14.00 uur. 

Op woensdagmiddag 25 september or-
ganiseert gemeente Velsen samen met De 
BeestenBende, Pieter Vermeulen Museum, 
Stichting Welzijn Velsen, Wijkteam Velsen 
Noord, HVC, Politie, Woningbedrijf Velsen, 
Velison Wonen, Sociaal Wijkteam het eve-
nement Velsen-Noord Geen Bende.

Zwerfvuil oprapen en het in de juiste afvalbak 
doen mag natuurlijk altijd. Maar op deze dag 
bundelen we onze krachten en maken we er sa-
men een feestje van! Alle bewoners van de wijk 
zijn van harte welkom om op woensdagmiddag 
25 september van 14.00 tot 16.30 uur te komen 
helpen. Voor zowel jong als oud belooft het een 
mooie middag te worden. Hoe meer mensen, 
hoe meer handjes en hoe schoner de wijk weer 
zal worden.  
Het Stratingplantsoen is het hart van het eve-

nement. Een feestlocatie vol gezelligheid, in-
formatie en educatie. Hier kun je prikstokken, 
vuilniszakken en handschoenen lenen waar-
mee je op pad kunt gaan. Op pad? Ja! Verspreid 
over de wijk zijn expo-punten neergezet, en 
deze zijn echt de moeite waard om te bezoe-
ken. Onderweg prikken we het zwerfafval mee 
en bij inlevering van je opgehaalde afval krijg je 
een leuke verrassing. 

Velsen Noord Geen Bende; op een leuke manier 
samen opruimen, leren over zwerfafval en zor-
gen voor de natuur. 

Locatie: Stratingplantsoen, Velsen Noord
Datum en tijd: woensdag 25 september, 14.00 
– 16.30 uur

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl. 

Help je mee? 
Wij gaan voor een schone wijk! 
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De gemeente is nieuwsgierig naar hoe men-
sen elkaar ontmoeten. Dit om te weten te 
komen waar mensen elkaar ontmoeten. 
Maar ook wat ontmoetingen voor hen bete-
kenen en wat er anders of beter kan. De uit-
komsten van deze gesprekken geven rich-
ting aan hoe de wijken zo ingericht kunnen 
worden dat mensen elkaar makkelijk kun-
nen ontmoeten. Dat er zo min mogelijk be-
lemmeringen zijn.  De gemeente wil dit dan 
samen met inwoners, ondernemers en an-
dere partijen zo slim mogelijk organiseren.

 In ‘ De week van de ontmoeting’ tussen maan-
dag 23 en zondag 29 september gaan wethou-
ders, raadsleden, ambtenaren, leden van de par-
ticipatieraad, medewerkers van verschillende 
wijkorganisaties en inwoners als ‘ontmoe-
tingsreizigers’ in gesprek met buurtbewoners. 
Eerst in IJmuiden-Noord, IJmuiden-Zuid en 
Velserbroek. Volgend jaar ook in andere wijken 

in Velsen.
De gemeente zoekt nog mensen die ook als ont-
moetingsreizigers in gesprek willen met inwo-
ners. Wilt u meedoen? Dan vragen we enkele 
uren van uw tijd voor de voorbereiding en voor 
de gesprekken zelf. Dit kan op verschillende 
momenten in de Week van de Ontmoeting. U 
kunt zich tot 20 september aanmelden via ont-
moetingen@velsen.nl.  U krijgt dan de gelegen-
heid om u in te schrijven op momenten dat het 
u het beste uitkomt.

Doe mee met de Week van de 
Ontmoeting

Wil je uit je dak gaan, lekker zwemmen en 
misschien wel je verjaardagspartijtje vieren, 
kom dan naar de spectaculaire  After Sum-
mer Party.

 Van 18.00 t/m 21.00 uur kun je met vrienden en 
vriendinnen dansen op de muziek van onze DJ. 

Jij komt toch ook?  Neem je zomerhoed, zonne-
bril en andere zomerse spulletjes  mee. We ma-
ken er weer een te gek discofeest van met licht- 
en lasere� ecten!

Voor de jeugd van 6 t/m 14 jaar.
Tarief: € 6,20

Discoseizoen zwembad van start 

Leerlingen ‘School van de week’ 
zwemmen voordelig
Het is belangrijk voor de zwemvaardigheid 
dat kinderen de weg naar het zwembad blij-
ven vinden. Als aanvulling op ons school-
zwemprogramma Swimming’s Cool benoe-
men we daarom wekelijks een ‘school van de 
week’. De school van de week krijgt van ons 
400 zwemkaartjes om die week aan hun leer-
lingen uit te delen. De leerlingen van deze 
basisschool mogen dan op een bepaalde za-
terdagmiddag tussen 12:00 - 16:00 uur ko-
men zwemmen tegen de voordelige prijs van
€ 2,00 i.p.v. € 4,90

Hier ziet u welke scholen de komende weken 
‘school van de week’ zijn:
21 september 2019:  De Origon
28 september 2019:  De Boekanier: 
28 september 2019: De Antoniusschool
5 oktober 2019: De Vliegende Hollander

Voor meer informatie kunt u terecht bij de ba-
sisschool van uw kind, of neem contact op met 
zwembad De Heerenduinen via 0255-531888.

 De gemeente Velsen heeft in samenwerking 
met alle partners in het Havenkwartier ge-
werkt aan het opstellen van de gebiedsvi-
sie Havenkwartier. Hierbij heeft Zeehaven 
IJmuiden als groot grondeigenaar in dit ge-
bied een intensieve rol gespeeld. 

 Een belangrijk onderdeel van de gebiedsvisie 
is het project “Viskade” aan de Halkade. Bij dit 
gezamenlijke project, op initiatief van Zeeha-
ven IJmuiden, wordt de openbare ruimte aan 
de Halkade vanaf De Hallen tot het water op-

nieuw ingericht. Omdat de bestaande steiger 
aan vervanging toe is komt er een nieuwe stei-
ger of een kade. 
Er wordt een partij gezocht die samen met de 
gemeente Velsen en Zeehaven IJmuiden N.V. 
het ontwerp voor de Viskade gaat afmaken dat, 
na goedkeuring, wordt uitgevoerd. De verwach-
ting is dat de uitvoering van deze werkzaamhe-
den plaatsvindt in 2020.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: amulder@velsen.nl

Ondernemende partijen zoeken 
bouwpartner Viskade Haven-
kwartier

Het Sociaal Wijkteam, voor al uw 
vragen of problemen waar u zelf 
niet uit komt.

Neem contact met ons op via:
Website: www.swtvelsen.nl
E-mailadres: contact@swtvelsen.nl
Telefoonnummer: 088 8876970
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De raad van Velsen heeft verschillende manieren waarop u in-
vloed kunt uitoefenen. 

•  U kunt inspreken bij een vergadering 
•  U bent van harte welkom bij de fracties 
•  U kunt een e-mail of brief sturen aan de raad 
•  U kunt een petitie beginnen en voorleggen 
•  U kunt zelf een initiatiefvoorstel indienen 

Wilt u in contact komen met de Raad van Velsen? Kijk dan op www.
velsen.nl/gemeenteraad of neem contact op met griffi e@velsen.nl

WIST U DAT...?  

ZETELVERDELING RAAD
ZETELVERDELING VAN DE RAAD
De raad van Velsen heeft 33 raadsleden en 10 partijen

Velsen Lokaal 6 zetels
D66 5 zetels
VVD 4 zetels
LGV 4 zetels
CDA 3 zetels
Forza! IJmond 3 zetels
GroenLinks 3 zetels
PvdA 2 zetels
Politiek Sociaal (PS) 2 zetels
ChristenUnie (CU) 1 zetel

Nieuws van de raad

SOCIAL MEDIA UPDATE

De Raad van Velsen is ook te volgen via social media. Volgt 
u ons als op Facebook of Instagram? 

Facebook https://www.facebook.com/raadvanvelsen
Instagram https://www.instagram.com/gemeenteraadvel-
sen/

WIST U DAT...?  

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
Iedere maand is er een nieuwsbrief 
waarin u de ontwikkelingen van de 
lokale politiek van Velsen kunt volgen. 
Heeft u interesse in deze nieuwsbrief? 
U kunt zich aanmelden via de website 
www.velsen.nl/gemeenteraad of stuur 
een mail naar griffi e@velsen.nl

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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 31 augustus tot en met 6 sep-
tember 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
Vijgenboomhof 7, gebruik woning voor kamer-
gewijze verhuur (29/08/2019) 75914-2019
Lorentzstraat 6, legaliseren pui (voorgevel) 
(02/09/2019) 74676-2019
Lariksstraat 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/09/2019) 75251-2019
Eenhoornstraat 2, tijdelijk (1 jaar) plaatsen 4 
klaslokalen (04/09/2019) 75535-2019
Velserduinweg 193, plaatsen dakopbouw 
(05/09/2019) 76054-2019
Breesaapstraat 60A, uitbreiden en ver-
anderen hotel (05/09/2019) 76231-2019
Groeneweg 23, kappen boom (06/09/2019) 
76499-2019

Velsen-Zuid

s Gravenlust 11, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(03/09/2019) 74992-2019 75251-2019  

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 49, kappen 2 bomen 
(03/09/2019) 75245-2019

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 272, oprichten woning 
(06/09/2019) 76745-2019

Driehuis
Driehuizerkerkweg 220, dichtbouwen balkon  
(06/09/2019) 76454-2019 

Velserbroek
Dammersweg 15, uitbreiding / verbouwing 
van B&B (01/09/2019) 74269-2019  

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 
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 192 A, legaliseren woning 
(02/09/2019) 55351-2019

Velserbroek
Hofgeesterweg 20, bouwen paardenschuur 
(02/09/2019) 50166-2019

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Santpoort-Zuid
Blekersveld 25, plaatsen reclame 
(04/09/2019) 58470-2019
Bloemendaalsestraatweg 47, isoleren dak 
(04/09/2019) 58280-2019 (gemeentelijk mo-
nument)

Ingekomen aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7
IJmuiden
Talpa, Sla je Slag, op 13 september 2019 van-
af  7:30 uur, locatie: Thalia Theater, Breesaap-
straat 52 (06/09/2019) 
76521-2019      

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Vel-
sen maakt bekend dat hij in de periode 31 
augustus tot en met 6 september 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
Strandrace IJmuiden, op 3 oktober 2020 van 
9.00 tot 19.00 uur, en 4 oktober 2020 van 9.00 
tot 18.00 uur, locatie nabij Kennemerboule-
vard (02/09/2019) 74535-2019
Havenrun, op 20 oktober 2019, van 18.30 tot 
20.30 uur, locatie: start / fi nish Trawlerkade 
(04/05/2019) 75603-2019

Santpoort-Noord
Kerstmarkt Santpoort, op 15 december 2019 
van 12:00 tot 17:00 uur, locatie: Hagelinger-
weg en Hoofdstraat  (04/09/2019) 75645-
2019 
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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 wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning verleend voor: 

IJmuiden
Trompstraat 1, wijzigen bedrijfswoning 
naar burgerwoning (02/09/2019) 59885-
2019  
Margadantstraat 20, wijzigen ge-
vel en  wijzigen begane grond in kan-
toor (02/09/2019) 57164-2019
Lange Nieuwstraat 6A, gebruiken begane 
grond als woning (05/09/2019) 57168-2019
Zandvoortstraat t.v. 106 (Blokkenterrein), 
het tijdelijk (2weken) gebruiken terrein voor 
theatervoorstellingen (10/09/2019) 72506-
2019 

Santpoort-Zuid
Blekersveld 25, aanbrengen re-
clame  (02/09/2019) 52955-2019
Duinweg of Duivelslaan 4, kappen van 
een boom (02/09/2019) 66550-2019
Duinlustparkweg 73, legaliseren airco-bui-
tenunit (04/09/2019) 39335-2019

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, verbouwen 
van Hoeve Duin en Kruidberg (04/09/2019) 
55733-2019  (gemeentelijk monument)

Velserbroek
De Zeiler 162, bouwen schuur (02/09/2019) 
66938-2019  
Zwanebloembocht 89, plaatsen raam  
(5/09/2019) 42913-2019

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 5, kappen boom (04/09/2019) 
41593-2019
Bloemendaalsestraatweg/ Van Dalenlaan, 
plaatsen 3 vlaggenmasten (04/09/2019) 
52982-2019

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 Vel-
sen of burgemeester van Velsen,                          
Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan 
wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; 
werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, lo-
catie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een 
voorlopige voorziening kan alleen wor-

den aangevraagd, indien er ook een be-
zwaarschrift is ingediend. De verzend-
datum van het besluit is tussen haakjes 
vermeld.

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een 
evenementenvergunning verleend 
voor: 
IJmuiden
Theatervoorstelling Luwte, op 10 sept. en 
op 12 t/m 15 sept.2019 dagelijks van 18:00 
tot 23:00 uur, locatie: Blokkentertein van 
RWS aan de Zandvoortstraat te IJmuiden 
(04/09/2019) 40694-2019

Clubwedstrijden Strandzeilen, op 
12 oktober 2019  van 9:00 tot 15: uur
26 oktober  2019  van 8:00 tot 14:00 uur
23 november 2019 van 8:00 tot 13:00 uur
7 december 2019  van 8:00 tot 12:00 uur
14 december 2019 van 10:00 tot 16:00 uur 
28 december 2019 van 10:00 tot 15:00 uur,
locatie zone 2 van het IJmuider strand te 
IJmuiden (05/09/2019) 60414-2019

Velsen-Zuid
Strong Viking Brother Edition 2019, op 12 en 
13 oktober 2019 dagelijks van 08:00   uur tot 
21:00 uur, locatie Recreatiegebied Spaarn-
woude te Velsen-Zuid. (06/09/2019) 64251-
2019   

Besluiten

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij op 3 september 2019 het 
wijzigingsplan “Van Diepenstraat” 
(idn: NL.IMRO.0453.WP0401VANDIE-
PENST1-R001)  hebben vastgesteld. Het 
ontwerpwijzigingsplan heeft hieraan 
voorafgaand vanaf vrijdag 31 mei 2019 
gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 
geen zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt  in het braak-
liggende terrein tussen de Wijkerstraatweg, 
Doelmanstraat en de Van Diepenstraat te 
Velsen-Noord de bouw van 17 woningen in 
het kader van kleinschalig opdrachtgever-
schap mogelijk gemaakt.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uitsluitend uit 
het braakliggende terrein tussen de Wij-
kerstraatweg, Doelmanstraat en de Van Die-
penstraat te Velsen-Noord.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigings-
plan “Van Diepenstraat” voor een ieder met 
ingang van vrijdag 13 september 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage.  
Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Centrale bibliotheek, Dudokplein 16, IJmui-
den.

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, kunnen beroep indienen. 
Met ingang van de dag nadat het besluit ter 
inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes 
weken beroep worden ingediend bij de Raad 
van State. 
Hiervoor is een gri�  erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die be-
roep hebben ingesteld kunnen verzoeken om 
een voorlopige voorziening. Indien binnen 
de termijn naast het beroepschrift een ver-
zoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het 
verzoek is beslist.

Downloads 
• Plantekst.pdf
• Verbeelding.pdf
• Bijlagen.pdf

Vastgesteld wijzigingsplan Van Diepenstraat Velsen-Noord




