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Mogen we bij u kijken tijdens de
Duurzame Huizen Route?
Heeft u energiebesparende maatregelen in uw woning genomen? Of woont u
zelfs in een aardgasvrij huis? Help inwoners van uw gemeente met uw kennis en
ervaring tijdens de Duurzame Huizen Route op zaterdag 31 oktober en 7 november. Duurzame huiseigenaren kunnen hun
deuren openen en anderen laten zien hoe
zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.
Gemeente Velsen doet mee aan de Duurzame Huizen Route om zoveel mogelijk
inwoners te stimuleren hun woning te verduurzamen.

Alle kennis en ervaringen op het gebied van
duurzaam wonen zijn welkom: van het aanbrengen van radiatorfolie, de opbrengst van
uw zonnepanelen tot het (ver)bouwen van
een energiezuinig huis. Ook als u net bent be-

gonnen, kunt u mensen helpen door de voorbereidingen en aanpak te bespreken. Heeft u
duurzame maatregelen genomen? Vindt u het
leuk om anderen op weg te helpen? Meld dan
uw woning aan en deel uw duurzame woonverhaal via www.duurzamehuizenroute.nl.
Verkiezing van het duurzaamste huis
van Nederland
Dit jaar vindt ook de verkiezing van het duurzaamste huis van Nederland plaats. Tot 20
september kunt u uw woning aanmelden via
het platform en meedoen met de verkiezing.
De woningen worden per categorie door een
deskundige jury beoordeeld op o.a. klimaatbestendigheid, energiezuinigheid en duurzaam materiaalgebruik. Meer informatie en
aanmelden: www.duurzamehuizenroute.nl/
verkiezing.

Zee- en Duinwijk Geen Bende,
samen voor een schone wijk!
De afgelopen tijd was iedereen veel thuis,
en is afval in onze wijk toegenomen. De
vuilniszak werd vaker vervangen. De gele
afvalbak op het speelplein was snel vol.
En er lag steeds meer zwerfvuil op straat.
Alle zeilen werden bijgezet om de wijk
schoon te houden.

De gemeente Velsen en partners werken samen aan dit probleem en organiseren jaarlijks een opruimevenement in de wijk. Het
evenement vindt dit jaar plaats in Zee- en
Duinwijk. Zwerfvuil oprapen en het in de
juiste afvalbak doen mag natuurlijk altijd.
Maar op deze dag gaan wij samen aan de slag;
de gemeente, velen medeorganisatoren en u!
Uitnodiging
Meer dan vorige jaren is het evenement voor
al gericht op families in de wijk. Jeugd met
een ouder of verzorger zijn van harte welkom om op woensdagmiddag 23 september van 14.00 tot 16.30 uur te komen helpen. Alle activiteiten vinden plaats volgens
de geldende richtlijnen m.b.t. het coronavirus. Daarom nemen kinderen een 18+ begeleider mee, om samen veilig op pad te gaan
en corona-proof in de wijk op te ruimen.
Feestlocatie, afval ophalen en marktkramen
Het terrein naast Buurtcentrum de Dwarsligger, Planetenweg 338 in Zeewijk is het hart
van het evenement. Hier kunnen materialen
geleend worden om afval op te rapen in de
wijk. Vanaf het terrein lopen de jeugd en 18+

Nationale
Sportweek
Van 18 tot en met 27 september is het Nationale Sportweek. In Velsen worden diverse activiteiten georganiseerd. Kijk op www.
sportpasvelsen.nl voor het aanbod sporten in
Velsen. Een perfecte kans om nieuwe sporten uit te proberen en samen sportplezier te
beleven.

begeleiders door Zeewijk om zwerfvuil op te
halen. Inleveren van een zak afval wordt beloond met een leuke verrassing!
Na de ronde in de wijk te hebben gelopen is
erop het festivalhart nog veel te beleven. Bij
de marktkramen kan de jeugd lid worden van
de Beestenbende, laat het Pieter Vermeulen
Museum zien wat zwerfafval met dieren doet
en kan een HVC afvalcoach alles vertellen
over afval.
Al het opgehaalde afval wordt gewogen bij
de wijkmobiel op de feestlocatie. Aan het
einde van het evenement maakt de wethouder bekend hoeveel afval er opgehaald is!
Groot succes!
Afgelopen jaren is een zelfde activiteit georganiseerd in de wijken Velsen-Noord, Velserbroek en IJmuiden Noord. Op een leuke
manier samen opruimen in de wijk, leren
over zwerfafval en zorgen voor de natuur.
Gezien de opkomst van de vorige jaren een
schot in de roos. Ook dit jaar gaan we voor
een succesvol evenement met veel gezelligheid, educatie en een fantastische sfeer.
Medeorganisatoren
Gemeente Velsen, De Beestenbende, Pieter Vermeulen Museum, Stichting Welzijn Velsen, Wijkplatform Zee- en Duinwijk, HVC, Politie, Woningbedrijf Velsen,
Velison Wonen, Sport Support, Het Sociaal Wijkteam Velsen. Alle partijen dragen
bij en doen wat past bij hun organisatie.

Wat hoort in welke afvalbak?
Twijfel je weleens in welke afvalbak het
hoort? Check het in de app! Je kan nu foto’s
maken van je afval of de barcode scannen. De
app geeft daarna aan in welke bak het afval

hoort. Staat het product er niet in? Laat het
ons weten, dan voegen we het toe. Meer info:
hvcgroep.nl/afvalwijzer
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Wereld Alzheimer Dag
lijk.nl vindt u informatie over een dementievriendelijke samenleving. Ook kunt u hier de
onlinetraining ‘goed omgaan met dementie’
volgen. Hierin leert u stap voor stap vaardigheden die belangrijk zijn in het contact met
mensen met dementie.

21 september is het Wereld Alzheimer
dag. Een dag om extra aandacht aan dementie te besteden.

Bij dementie kunnen de hersenen informatie
niet meer goed verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van
Alzheimer. In Velsen wonen 1.300 mensen
met dementie. De verwachting is dat dit aantal stijgt naar 2.500 mensen in 2050. De gemeente Velsen heeft als doel dat mensen met
dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en als volwaardige burgers aan de
samenleving kunnen deelnemen.
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KOOP LOKAAL

ZEKER NU
IK BEZOEK

Meer weten?
Wilt u meer weten over dementie? Of weten
hoe om te gaan met mensen met dementie?
Op de website www.samendementievriende-

Zet je mobiel op stil en rijd MONO
Je kent het vast wel; je rijdt in de auto of op
de fiets en er komt een berichtje binnen op je
smartphone. Elke keer dat dit gebeurt, raak je
even afgeleid van de weg. Wist je dat smartphonegebruik in het Nederlands verkeer
leidt tot enkele tientallen doden en honderden gewonden per jaar? En dat het lezen en
schrijven van berichtjes op je mobiel het risico op een ongeval minstens 25 keer vergroot?

LOKAAL
EEN ACTIVITEIT
OF MUSEUM
VAN HIER

“Gelukkig is er een simpele oplossing”, vertelt Bram Diepstraten, wethouder en ambassadeur verkeersveiligheid. “Zet je mobiel op
stil en rijd MONO. Zo raak je niet afgeleid
door telefoongeluiden. En kun je je beter concentreren op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook voor anderen.”

BESPROKEN IN DE SESSIES
Concept RES
De regionale energiestrategie gaat over de aanpak voor het opwekken van duurzame energie.
Bijvoorbeeld waar windmolens of zonnepanelenweides geplaatst kunnen worden. De
raadsleden stelden vragen bij de mogelijkheid
om windmolens te plaatsen rondom Spaarnwoude. Ook kwamen de effecten voor trekvogels
voorbij en de vraag of IJmond in moet zetten
op kernenergie als duurzaam alternatief. Bij de
raadsvergadering van 24 september wordt hier
verder over gedebatteerd.

sessie op 17 september waarin de toekomst van
BRAK! /PVM wordt besproken.

Historische kosten BRAK!
Raadsleden hebben voor de zomer gevraagd om
inzicht te krijgen in het geld dat de gemeente
heeft uitgegeven aan BRAK! De raadsleden
waren kritisch over de bedragen die tot nu toe
zijn uitgegeven. Zij wilden echter niet al te lang
stil staan bij het verleden en kijken uit naar de

Impact van de coronacrisis
De gemeenteraad heeft tijdens de sessie informatie ontvangen over de impact van de coronacrisis op de gemeente Velsen tot nu toe. De
raadsleden hebben aan de hand van een aantal
scenario’s gesproken over de mogelijke maatregelen om de gevolgen voor inwoners, bedrijfsle-

Nota investeren en afschrijven
De nota Investeren en afschrijven omvat richtlijnen die de gemeente hanteert voor besluitvorming bij investeringen en de administratieve
verwerking daarvan. De raadsleden zijn positief,
maar zijn wel benieuwd wat dit betekent voor de
controle door de gemeenteraad. Het raadsvoorstel gaat als hamerstuk naar de raadsvergadering van 24 september.

AGENDA VAN DE RAAD
ven, culturele en maatschappelijke instellingen
en horeca zo positief mogelijk te houden. Er is
door de VVD een motie aangekondigd over het
uitbreiden van terrassen, deze zal tijdens de komende raadsvergadering worden behandeld.

De volgende onderwerpen staan op de agenda
van de raadsvergadering op 24 september.

Bijsturingsmaatregelen begroting
De gemeente Velsen moet bezuinigen. De raad
heeft uitgebreid gesproken over de verschillende maatregelen waarmee de gemeente kan
bezuinigingen. De fracties zijn het in grote
lijnen met elkaar eens dat er geen onomkeerbare besluiten genomen moeten worden en dat
de kwetsbare groepen zoveel mogelijk ontzien
moeten worden. Een aantal fracties hebben
richting aangegeven waar wel of juist niet op
bezuinigd mag worden. Ook is er gesproken
over het al dan niet verhogen van de lasten voor
inwoners. Eind september ontvangt de raad de
uitwerking in de conceptbegroting.

•
•

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

DE VISIE VAN DE CHRISTENUNIE
Iedere maand geeft een politieke partij haar visie
op een actueel onderwerp. Deze maand Leen de
Winter van de ChristenUnie over de toekomst van
BRAK!/PVM.
BRAK!/PieterVermeulenMuseum is wat CU betreft een behoorlijk hoofdpijndossier geworden.
Juni 2020 besloot de raad, na een amendement
van de CU, dat de gevraagde € 60.000 voor verdere
doorontwikkeling van dit project niet eerder vrijgegeven kan worden voordat er een bedrijfsplan,
sluitende businesscase en plan van aanpak ligt.
De raad heeft uiteindelijk alvast € 30.000 euro
vrijgegeven en de overige € 30.000 achter de hand
gehouden, totdat de gevraagde plannen er zijn.

Leen de Winter,
fractievoorzitter ChristenUnie

Woensdag 9 september heeft de raad teruggekeken wat we nu concreet hebben voor de tot nu
toe uitgegeven € 700.000. We zien dat eigenlijk
alles is opgegaan aan inhuur van projectleiders,
directeuren, externe bedrijven, kwartiermakers,
proceskosten, ontwikkelkosten, schetsontwerpen,

U kunt contact opnemen met de ChristenUnie fractie via fractie@velsen.christenunie.nl

bedenken van missie/visie en communicatie.
Oké, er staat een wikkelhuis achter de boulevard,
maar dat hebben we te leen van de hogeschool van
Amsterdam. Het is droevig dat er, ondanks al dit
werk, nog zo weinig concreets bereikt is.
Nu liggen er in twee maanden tijd concrete (het
kan dus wel) plannen die ons 17 september over de
streep moeten trekken om de volgende € 30.000
ter beschikking te stellen voor de verdere doorontwikkeling van het project.
Tijdens de raadsvergadering van oktober/november besluiten we over de definitieve vrijgave van
de reeds gereserveerde € 2.9 miljoen voor daadwerkelijke realisatie van BRAK!/PVM sciencecenter.
Voor CU staat bovenaan dat het voortbestaan van
het PVM niet in gevaar mag komen. Wij zullen dan
ook zeker vragen om een plan B, zodat wat er ook
uit gaat komen het voortbestaan van het PVM gegarandeerd is. Begrijpt u onze hoofdpijn?

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Aansluiting regionale samenwerkingsverbanden bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
Jaarstukken Noord-Hollands Archief
Verordening Beeldkwaliteitsfonds Havengebied IJmuiden 2020
Nota Investeren en afschrijven
Uitvoeringsprogramma Visie Spaarnwoude
Park
Lokale steun Kenter Jeugdhulp
BRAK/PVM
Armoedevisie 2020-2024
Concept-Regionale Energiestrategie
Algemene Subsidieverordening Velsen 2020
Zienswijze ontwerp-Luchtvaartnota

WIST U DAT
De Raad van Velsen heeft twee soorten openbare vergaderingen. Namelijk sessievergaderingen en raadsvergaderingen. In sessievergaderingen worden geagendeerde onderwerpen
verder uitgediept en besproken. In de raadsvergaderingen worden aanpassingen ingediend en
neemt de raad daadwerkelijk een besluit.
INSPREKEN
U heeft de mogelijk tot inspreken over een
groot aantal onderwerpen. Als u wilt inspreken
over een onderwerp dat deze maand wordt
besproken, dan kan dat alleen bij sessievergaderingen. Dit is ook het moment waarop raadsleden nog een oordeel vormen en waar u dus
ook het meeste invloed kunt hebben.
DE EERSTVOLGENDE VERGADERING
Op donderdag 24 september vergadert de Raad
van Velsen. De vergadering start om 19u30 en
is digitaal te volgen via de website.
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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
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.

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.
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-

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 17 september 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 5 september tot en met 11 september 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.
IJmuiden
Willebrordstraat hoek IJmuiderstraatweg,
plaatsen van een te koop bord (08/09/2020)
94718-2020
Velserduinweg 202, uitbreiden 1e en 2e verdieping (09/09/2020) 94620-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg ong. (t.o. 124), plaatsen van een

te koop bord (08/09/2020) 94706-2020
Santpoort-Zuid
Blekersveld
25,
legaliseren
(10/09/2020) 95160-2020

draaideur

Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 16, vervangen dakkapel (achterzijde) (06/09/2020) 95175-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 103, wijzigen kozijn (voorgevel) (09/09/2020) 94844-2020
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
Marktplein 44 – 58, uitbreiden winkels en gevel-

wijziging appartementen (09/09/2020) 743942020
Velsen-Zuid
Heuvelweg 6, tijdelijk afwijken bestemmingsplan tijdens Strong Viking Hills Brother Edition
2020 (10/09/2020) 74548-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Leeuweriklaan
44,
plaatsen
carport
(08/09/2020) 91328-2020
Kennemerboulevard 250, bouwen pergolaconstructie (09/09/2020) 42320-2020
Velsen-Zuid
Rijksweg 116,wijzigen gebruik van de gronden
(09/09/2020) 81737-2020 (Rijksmonument)
Driehuis
Lodewijk van Deyssellaan 47, vervangen kozijnen (voorzijde), plaatsen zonnepanelen (voorzijde) (10/09/2020) 28518-2020

Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen-Noord
A22, Velser Traverse (N197), vervangen asfaltdeklagen en tussenlagen, van 2 oktober
2020 20:00 uur tot 4 oktober 2020 06:00 uur.
(07/09/2020) 93938-2020
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
IJmuiden
“The Spectacular”,
21 t/m 24 september 2020, tijden en locaties te
IJmuiden:
21 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) Halkade / Seinpostweg
22 september 2020 (08:00 tot 18:00 uur) 3e Industriedwarsstraat, Industriestraat
23 september 2020 (11:00 tot 21:00 uur) Middenhavenstraat 20
24 september 2020 (10:30 tot 20:30 uur) Felison
Cruise Terminal, Zeehavenweg (10/09/2020)
95366-2020

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.

45283-2020
Eenhoornstraat 2, uitbreiden met 1 noodlokaal, verlengen termijn noodschool (t/m juni
2021) (09/09/2020) 65325-2020
Iepenstraat 21, plaatsen dakopbouw
(10/09/2020) 80320-2020

ken ligt met ingang van 18 september 2020
gedurende zes weken ter inzage bij Team
Vergunningen Toezicht Handhaving. Tevens
zijn de besluiten in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.OM0039SPEKKENWEGJ1-R001

Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 45, vervangen kozijnen
(voorzijde) (09/09/2020) 79309-2020

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning
verleend voor:

Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 5, gebruiken van perceel met
bebouwing als burgerwoning met garage en
bed & breakfast (2 kamers) (02/09/2020)
43721-2019

IJmuiden
Westerduinweg 1, bouwen barietdepot voor
noodopslag (08/09/2020) 43305-2020
Cederstraat 46, plaatsen dakopbouw
(08/09/2020) 74763-2020
Dokweg 21, gebruiken personeelskantine als
kaasbar, plaatsen 2 terrassen (09/09/2020)

Santpoort-Zuid
Harddraverslaan 60, kappen 10 bomen (nrs. 1
t/m 9 + 11) (08/09/2020) 78512-2020
Burgemeester Rijkenspark, hoek Wijnoldy
Daniëlslaan en Middenduinerweg, kappen
boom (09/09/2020) 90472-2020
Vinkenbaan 36, kappen 2 bomen (voorzijde)
(09/09/2020) 82314-2020
Santpoort-Noord
Dobbiuslaan 46, plaatsen erker (09/09/2020)
69221-2020
Spekkenwegje 5, kappen 6 bomen
(10/09/2020) 29470-2020

De omgevingsvergunning, de verklaringen
van geen bedenkingen en de bijhorende stuk-

Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-

houders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
Santpoort-Zuid
Harddraverslaan
60,
kappen
boom
(boom nr.10) (08/09/2020) 78512-2020
Vinkenbaan 36, kappen 2 bomen (achterzijde) (09/09/2020) 82314-2020
Geweigerde standplaatsvergunningen
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben standplaatsvergunning geweigerd voor:
Velsen-Noord
Oliebollenkraam, op 28, 30 en 31 december 2020, locatie: t.o. Wijkerstraatweg 177
(10/09/2020) 65209-2020
Ingetrokken filmvergunningen APV artikel 2:7
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben aanvraag
filmvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
“The Spectacular”, op 14, 15 en 16 september
2020, locaties: 3e Industriedwarsstraat , Middenhavenstraat 20,
Halkade, Seinpostweg 29 (10/09/2020)
75971-2020
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

Infopagina
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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 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.

gemeentevelsen |

gemvelsen |

De verzenddatum van het besluit is tussen haakjes vermeld.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning verleend voor:

gemeente_velsen

Velsen-Zuid
MTB Evenement” ,op 12 september 2020 van
09:00 tot 21:00 uur, op 13 september 2020 van
09:00 tot 19:00 uur, locatie: terrein Recreatieschap Spaarnwoude en SnowWorld Spaarnwoude (08/09/2020) 73306-2020

Kapmelding
Aan de Havenkade / terrein openbare werken
van de gemeente Velsen staat een Iep met een
doorsnee van 20-3- cm. Deze boom wordt ge-

kapt omdat de Iep dood is.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten
een individuele gehandicaptenparkeerplaats
aan te leggen voor het volgende percelen:
•

Van Leeuwenstraat 33 RD, 1972 PG
IJMUIDEN

•

Floraronde 71, 1991 HJ VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-

kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;
werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders

van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.

