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Open Monumentendag NAAR SCHOOL!

Velsense leermonumenten

In het weekend van 12 en 13 september
zal er landelijk dit jaar een ‘light versie’
van de Open Monumentendag worden
georganiseerd, met als thema: leermonument. Ook de gemeente Velsen heeft
vanwege het Coronavirus besloten dit
jaar niet actief openstellingen te organiseren, maar het aan de eigenaren van
monumenten over te laten óf zij mee willen doen met de Open Monumentendag
en in welke mate. Zie voor meer informatie www.openmonumentendag.nl

Iedereen die een monument bezoekt, beleeft
dat op een andere manier, maar vaak kun je er
wat van leren. Bijvoorbeeld over de architectuur of de betekenis van zo ’n pand of object
voor zijn omgeving.
Daarnaast zijn er ook monumenten die letterlijk een leerfunctie hadden of hebben, zoals scholen en universiteiten. Ook in Velsen
zijn nog diverse leermonumenten te vinden,
zoals de Bosbeekschool die vorig jaar haar
150 jarig jubileum vierde. Het monumentale
gebouw van het Vellesancollege was de eerste school voor voortgezet onderwijs in de gemeente. En het gebouw van het huidige Zeeen Havenmuseum was de eerste school voor
visserij in Nederland.
Al deze leermonumenten geven een identiteit aan een plek en verbinden ons met die
plek. Ze leren ons over het verleden en heden.
Brochure
Om de Open Monumentendag niet helemaal
ongemerkt voorbij te laten gaan is door de gemeente een brochure rondom het landelijke
thema ‘Leermonument’ samengesteld. Er is
een keuze gemaakt van de meest aansprekende leermonumenten van Velsen. Zo kunt
u toch uw eigen leermo(nu)ment beleven.

dero in Santpoort-Noord, boekhandel The
Read Shop, en de bibliotheek in IJmuiden
en de bibliotheek in Velserbroek. Ook vindt
u informatie op de website www.openmonumentendag.nl.
Wij wensen u veel leesplezier.

Naar school!
Velsense leermonumenten

Open Monumentendag
Zaterdag 12 september 2020

De brochure is af te halen bij boekhandel Bre-

Oproep: ga lokaal op zoek
naar vertier
De cultuursector is net als de horeca en
een deel van de middenstand zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale
ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne Ik koop
lokaal en Ik eet lokaal ontwikkeld. In september voegen zij daar een derde campagne aan toe: Ik bezoek lokaal. Hiermee
worden inwoners opgeroepen in hun eigen gemeente een activiteit, theater of
museum te bezoeken.

‘Het zijn een ongekende tijden waarin ondernemers onze steun verdienen’, aldus wethouder Jeroen Verwoort. ‘Dat geldt ook voor
organisaties in de cultuursector, sport en recreatiebranche. Door de coronamaatregelen
kunnen er vaak minder bezoekers tegelijk
aanwezig zijn. Daarom is het van groot belang
dat we de plekken die er wél zijn maximaal
benutten. Uiteraard met inachtname van de
coronamaatregelen. Laten we allemaal lokaal
op zoek gaan naar vertier. Er is hier écht van
alles te doen.’
‘Voor de bedrijven en organisaties in Velsen
is het ontzettend belangrijk dat we ons geld in
de buurt uitgeven’, voegt citymarketeer Friso

Huizinga toe. ‘We hebben een prima winkelaanbod, fijne restaurants, een mooi theater,
uiteenlopende musea, een betaald voetbalclub en ondernemers die leuke activiteiten
aanbieden. Daar hoef je de gemeente niet
voor uit. Ik kan zo vijfentwintig dingen opnoemen die het bezoeken meer dan waard
zijn.’
Om de campagne extra onder de aandacht te
brengen wordt vanaf 4 september elke week
een cadeaubon verloot via de Facebookpagina van Citymarketing Velsen | .IJmuiden.
De winnaar mag een activiteit van maximaal
50 euro uitkiezen. Meedoen is heel simpel.
Schrijf in een reactie onder het Facebook-bericht de tekst ‘Ik bezoek lokaal’ en tag de persoon waarvan jij vindt dat hij of zij een leuk
uitje verdient. De reden hoeft niet vermeld te
worden, alleen een naam is voldoende. Als je
zelf in aanmerking wilt komen vul je alleen
‘Ik bezoek lokaal’ in. De winnaar wordt vrijdag rond 16.00 uur getrokken en krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

1

Week van lezen en schrijven
In de week van 7 september 2020 is er landelijk aandacht voor de week van ‘Lezen en
schrijven’ (voorheen de week van alfabetisering).

Alles begint met taal: dingen begrijpen, de eigen wensen kenbaar maken, zaken zelfstandig
regelen, contact met anderen, zijn onderdeel
van onze samenleving.
Er zijn twee belangrijke doelgroepen: mensen
die Nederlands als tweede taal leren (NT2) en
mensen die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), maar die moeite hebben met lezen
en schrijven in het dagelijks leven. Zij kunnen
daardoor ze niet goed functioneren in onze
maatschappij. Het is zelfs zo dat 2,5 miljoen
volwassenen in Nederland hebben moeite met
lezen, schrijven, reken en/of digitale vaardigheden.

Kijk voor meer activiteiten van het Taalhuis
op de website: www.taalhuisijmond.nl of op
de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl
De wethouders van de deelnemende gemeenten hebben in een kort filmpje een boodschap
ingesproken om u over de streep te trekken.
Kent u iemand waarvan u weet dat dat lezen
en schrijven hen niet makkelijk valt, wellicht
kunt u ze attenderen op dit bericht! (Foto Reinder Weidijk)

In Velsen proberen wij in het samenwerkingsverband ‘Taalhuis IJmond’, waarin we onder
andere samenwerken met de andere IJmondgemeenten, bibliotheken, welzijnsinstellingen
en het onderwijs, inwoners te bereiken die aan
hun probleem op taalgebied iets willen doen.
U bent van harte welkom in de bibliotheek
van Velsen, iedere dinsdagmiddag van 14.00
Kijk voor alle activiteiten in de gemeente – 16.00 uur en ook op donderdagochtend van
Velsen op www.ijmuidenaanzee.nl of volg 10.00 – 12.00 uur.
IJmuiden Rauw aan Zee op social media.

Vergaderdata Wijkplatforms
Wijkplatform IJmuiden-Zuid
Woensdag 16 september, aanvang 19.30u in
buurtcentrum De Spil
Vanwege de coronamaatregelen mag er een

beperkt aantal bezoekers komen. Aanmelden is daarom verplicht via wijkplatformsvelsen@ijmuiden-zuid.
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Kinderen debatteren over armoede
ren of doordat discussie kan leiden tot ruzie.
Stichting Discussiëren Kun Je Leren helpt
leerlingen om de vaardigheden rondom discussiëren onder de knie te krijgen. Dit gebeurt
aan de hand van actuele thema’s, zoals armoede en schuld. Door hier met elkaar over te praten ontstaat verdraagzaamheid en begrip voor
de verschillen in de klas.

Praten over omgaan met geld, armoede
en schulden is voor veel volwassenen taboe. Maar niet voor de leerlingen van basisschool De Origon. Zij gingen met elkaar
in debat over de stelling ‘Kinderen die in
armoede opgroeien hebben extra hulp nodig op school’. Speciale gast was wethou-

der Marianne Steijn, die ook deelnam aan
de discussie.

Discussies tussen kinderen zijn vaak verrassend en spontaan. Maar ze kunnen ook lastig
zijn. Doordat het onderwerp gevoelig ligt, kinderen graag praten maar vergeten te luiste-

De winnaars van het debat zijn Willem Groot uit groep 8 en Emmely van der Veen uit groep 7.

AGENDA VAN DE SESSIES
Lokale steun Kenter jeugdhulp
Kenter Jeugdhulp is sinds 2018 in financiële
problemen geraakt. Ondanks de verwachting
dat in 2021 positieve financiële resultaten worden verwacht, ontstaat er in 2020 mogelijk een
liquiditeitsprobleem voor Kenter. Dit vormt
een gevaar voor de organisatie en daarmee
voor de zorg die Kenter levert aan onze jeugd.
De gemeente is vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor de continuïteit van de jeugdhulp. Daarom wordt de gemeenteraad gevraagd
voor Kenter Jeugdhulp eenmalig extra geld te
geven om de financiële positie te verstevigen.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
in de Raadzaal
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan
Er moet een nieuw Masterplan onderwijshuisvesting voor alle schoolgebouwen en gymzalen
worden gemaakt. Dit doet de gemeente door
het opstellen van een Integraal Onderwijs
Huisvestingsplan (IOHP).
Tijdens deze sessie zal de gemeenteraad in gesprek gaan met de betrokken schoolbesturen
en zich buigen over het Integraal Onderwijs
Huisvestingsplan. Deze sessie wordt digitaal
gehouden.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
digitaal via Zoom

Wethouder Marianne Steijn: ‘In samenwerking met de gemeente werd op verschillende
basisscholen een debat georganiseerd. De gemeente vindt het belangrijk het taboe rondom
armoede en schuld te doorbreken. Deze discussie draagt zeker bij aan het bespreekbaar
maken van armoede en schulden. En ik heb
veel input meegekregen voor de uitvoering
van de armoedevisie.’ (Foto’s Reinder Weidijk)

Kosten HVC en de milieustraat
Tijdens de behandeling van de jaarrekening
2019 werd duidelijk dat de kosten van huishoudelijk afval fors hoger uitvallen. Met een motie
heeft de raad in juni het college verzocht om
een plan van aanpak op te stellen om de kosten
voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden en hierover uiterlijk in het vierde
kwartaal te rapporteren.
In deze sessie zullen de raadsleden van gedachten wisselen over de kosten van huishoudelijk
afval, de wijze van planning en control, kostenbesparing en het effect op de afvalstoffenheffing.
Donderdag 17 september van 19.30 -21.00 uur
in de Schoonenbergzaal
BRAK/PVM
Tijdens de raadsvergadering in juni vroeg het
college de raad om € 60.000 beschikbaar te
stellen voor het doorontwikkelen van de samenwerking van BRAK! en PVM in 2020.
De raad amendeerde dit besluit en stelde
€30.000 direct beschikbaar. Voordat de gemeenteraad de rest van het geldbedrag beschikbaar stelt, wil hij met een bedrijfsplan en
een sluitende businesscase, eerst overtuigd
worden dat het beschikbaar stellen van nog
een extra budget voor BRAK! wel nodig is en zo
ja voor welk bedrag. De raad gaat in discussie

IJMOND COMMISSIE
of hij het restbedrag wil vrijgeven.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Schoonenbergzaal
Armoedevisie
Met de huidige aanpak voor armoede en schulden worden onvoldoende resultaten behaald.
Daarom is een nieuwe aanpak uitgewerkt, dat
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Omdat armoede en schulden vaak samengaan is
ervoor gekozen om één beleidsplan te maken
met een integrale aanpak. Dit beleid is opgenomen in de visie ‘Een andere kijk op armoede
2020-2024’. De visie bevat een uitvoeringsprogramma dat is uitgewerkt op basis van vijf
doelstellingen.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Raadzaal
Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude Park
Het algemeen bestuur van het recreatieschap
Spaarnwoude heeft de Visie Spaarnwoude
Park 2040 vastgesteld.
Tegelijkertijd is er een uitvoeringsprogramma
opgesteld waarin de visie wordt vertaald naar
acties en projecten voor de komende jaren.
De raad kan nu een zienswijze indienen op het
uitvoeringsprogramma.
Donderdag 17 september van 21.30-23.00 uur
in de Rooswijkzaal / digitaal via Zoom

Bij de sessies kunt u inspreken, dit kan alleen digitaal. Mocht u willen inspreken, meldt dit dan via griffie@velsen.nl

Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050
De luchtvaartnota geeft aan hoe de luchtvaart
zich kan ontwikkelen in de komende jaren. In de
IJmondcommssie wordt de luchtvaartnota besproken. De gemeenteraad van Velsen kan een zienswijze indienen op het ontwerp Luchtvaartnota, daarom
staat de luchtvaartnota ook op de agenda van de
raadsvergadering.
Dinsdag 15 september om 19:30 uur, digitaal
Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit is een terugkerend onderwerp op de
agenda van de IJmondcommissie. In deze sessie is
er een terugblik op de voortgang, RIVM rapport en
onderzoek van de GGD.
In het tweede deel van deze sessie wordt het conceptprogramma TATA Steel 2020-2050 besproken.
Dinsdag 15 september om 20:30 uur, digitaal

BEZOEK CDK
Op 16 september komt de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, naar de gemeente Velsen.
Daarom is er een openbare
raadsbijeenkomst waarin
de raadsleden met de commissaris in gesprek kunnen
over diverse onderwerpen.
U kunt dit live volgen via de
website van Velsen.
Woensdag 16 september om
16:45 uur in de raadzaal.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken 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 gemeentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

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 bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

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, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 29 augustus tot en met 4 sep-

tember 2020 de volgende aanvragen voor
een omgevingsvergunning hebben ontvangen op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 10 -09-2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

IJmuiden
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap)
(31/08/2020) 90930-2020
Radarstraat 161, uitbouwen van de 2e verdieping (31/08/2020) 91304-2020
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Leeuweriklaan 44, plaatsen carport
(31/08/2020) 91328-2020
De Lumeystraat 24, plaatsen dakopbouw
(03/09/2020)
92629-2020
Zeeweg 249, plaatsen dakopbouw
(04/09/2020) 93323-2020
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 4, kappen 2 bomen
(31/08/2020) 90982-2020
Driehuis
Jacob Catslaan 7, uitbreiden begane grond
(31/08/2020) 91270-2020
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren hoekdakkapel (01/09/2020) 91815-2020
Driehuizerkerkweg 28, legaliseren interne constructieverandering (doorbraak en nieuwe begane grond vloer) (01/09/2020) 91823-2020

Velserbroek
Floraronde 65, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(01/09/2020) 91700-2020
Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze
worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer informatie over welstand: 140255
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Wijk aan Zeeërweg 101, vervangen garagedeur
door raam (02/09/2020) 60473-2020
Halkade 31, verplaatsen tijdelijke snackbar naar
permanente locatie (02/09/2020) 70620-2020
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Planetenweg 14, plaatsen afvoerkanaal (achtergevel) (04/09/2020) 72559-2020

Waterranonkel 11, plaatsen dakkapel (achterzijde) (02/09/2020) 47756-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, gebruik woning voor kamergewijze verhuur (5 kamers, 5 personen)
(02/09/2020) 66837-2020

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 29
augustus tot en met 4 september 2020 de
volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond
van de Algemene plaatselijke verordening
artikel 2:10. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0023, legaliseren tuinhuis
(02/09/2020) 12207-2018
Groenelaantje 6-0008, plaatsen dagverblijf
(02/09/2020) 20807-2019
Marowijnestraat 20, bouwen fietsenafdak
(02/09/2020) 48602-2020
Velserbroek

Velsen-Zuid
Telstar - FC Volendam, op 13 september 2020
van 18:00 tot 0:00 uur, locatie: Telstar Rabobank
IJmond Stadion, Minister van Houtenlaan 123
(03/09/2020) 92880-2020

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende 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 burgemeester en
wethouders van Velsen of burgemeester
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs elektronische weg
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD). In spoedeisende gevallen
kan een voorlopige 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 tussen haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning

verleend voor:
IJmuiden
Briniostraat 12, bouwen entresol en kleine
tribune in bestaand klaslokaal (03/09/2020)
73817-2020
Kennemerboulevard / Jachthaven Marina
Seaport, tijdelijk (10 jaar) aanmeren crewtenders (03/09/2020) 58723-2020
Zeeweg 268, kappen boom (noodkap)
(03/09/2020) 90930-2020
4e Havenstraat 3A, bouwen bedrijfsgebouw
(03/09/2020) 54353-2020
Boerhaavestraat 18, deels gebruiken woning
voor kantoor (beroep aan huis) (04/09/2020)
72107-2020
t.o. Edisonstraat 19, kappen boom
(04/09/2020) 90410-2020
Santpoort-Zuid
Laurillardlaan 6, kappen boom (noodkap)
(03/09/2020) 84843-2020
Santpoort-Noord
Hyacinthenstraat 26, aanbrengen constructieve wijzigingen (02/09/2020) 77548-2020
Hagelingerweg 225, plaatsen dakkapel (voorzijde) (02/09/2020) 87215-2020
Kerkweg 103, uitbreiden 1e verdieping, plaatsen dakkapel (voorzijde) (04/09/2020)
64403-2020

Schipbroekenweg 17, vergroten woonhuis d.m.v. erker en dakkapel (voorzijde)
(04/09/2020) 84744-2020
Driehuis
t.o. Van den Vondellaan 50, kappen boom
(04/09/2020) 90408-2020
Velserbroek
Floraronde 65, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(03/09/2020) 91700-2020
Rijksweg 241, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (02/09/2020) 55776-2020
De burgemeester van Velsen heeft het
hierna volgende besluiten genomen. Op
grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit 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
burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van Velsen, Postbus
465, 1970 AL IJmuiden), dan wel langs
elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt alleen in
combinatie met inloggen via DigiD). In
spoedeisende gevallen kan een voorlopige 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 tussen haakjes vermeld.
Ingetrokken evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning ingetrokken
voor:
IJmuiden
“International Tiny House Beurs”, op 24, 25
en 26 september 2020, locatie: Basecamp
terrein, Kennemermeer 27 (04/09/2020)
75430-2020
Velsen-Zuid
“Velserbeek Culinair”, op 12 en 13 september
2020, locatie: De Theeschenkerij Velserbeek
(04/09/2020) 78384-2020
Santpoort-Noord
“Pinkenweekend”, op 10 en 11oktober 2020,
locatie: Frans Netscherlaan 12 (04/09/2020)
46145-2020

Kapvergunning
Terrasweg 58 Santpoort, Hazelaar is dood
Tolsduinerlaan/hoek Driehuizerkerkweg
Driehuis, Es is dood

Slaperdijk 4 Santpoort, Berk, dood
Kruidbergerweg 44, Santpoort, Prunus is
dood

Terrein
openbare
werken
aan
Havenkade,IJmuiden, Iep is dood

de

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen maken bekend dat zij in het kader
van het Besluit bodemkwaliteit op 25 augustus
2020 de “Notitie grondverzet Bodemkwaliteitskaart PFAS” d.d. 20 mei 2020 heeft vastgesteld
voor het grondgebied van gemeente Heemskerk. De Notitie grondverzet Bodemkwaliteits-

kaart PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) bevat aanvullende regels met betrekking tot de
milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen grond met PFAS binnen de gemeente.
Inzage
De Notitie en het besluit liggen vanaf 8 septem-

ber 2020 ter inzage op het gemeentehuis.
Als u als belanghebbende het niet eens bent met
dit besluit kunt u binnen zes weken na de datum
van deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders.
Noem in het bezwaarschrift in ieder geval:

•
•
•
•
•

Uw naam, adres en telefoonnummer
De datum waarop u het bezwaarschrift
schrijft
Een omschrijving van het besluit waar het
niet mee eens bent
De redenen waarom u bezwaar maakt
Uw handtekening

Toepassing belemmeringenwet privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat van maandag 21 september
2020 tot en met maandag 5 oktober 2020 het
verzoek van TenneT TSO B.V. aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst te Utrecht gedurende veertien dagen ter inzage ligt in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 in
IJmuiden.
Dit betreft een verzoek om met toepassing
van de Belemmeringenwet Privaatrecht de
rechthebbenden de gedoogplicht op te leggen

voor de aanleg en instandhouding van de 220
kV- en 380 kV-hoogspanningsverbindingen
Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust
(west Alpha).
Voor de openingstijden van het gemeentehuis
en het maken van een afspraak wordt verwezen naar de website www.velsen.nl. Een afspraak voor het inzien van de stukken kan
worden gemaakt via het Klant Contact Centrum, telefoon 14 0255 of 0255 – 567200.
Vanwege de maatregelen tegen verdere ver-

spreiding van het Covid-19-virus kunnen de
stukken ook digitaal worden opgevraagd via
het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.
Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er
tevens voor rechthebbenden een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen bezwaren worden ingediend en kan overleg worden
gepleegd met de verzoeker, TenneT TSO B.V.
De zitting zal worden gehouden in het ge-

meentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48,
1948 LC Beverwijk op dinsdag 13 oktober
2020 om 13.00 uur. In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid19-virus kan het zijn dat de zitting telefonisch
zal plaatsvinden. Indien dat het geval is, zullen rechthebbenden daarover later geïnformeerd worden.
De bekende rechthebbenden van de kadastrale percelen worden schriftelijk in kennis
gesteld.

