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Beste Velsenaren,
Na een relatief rustige zomer is het coronavirus aan een come-
back bezig. Inmiddels zitten we middenin ‘de tweede golf’.

Iedere dag stijgt het aantal besmettingen in Velsen met dubbele 
cijfers en net als u maak ik mij daar zorgen over. Jonge mensen 
die besmet raken, blijven vaak bespaard van ernstige klachten. 
Maar zij geven het virus ook door aan ouderen en kwetsbaren, en 
dan wordt het een ander verhaal. Dat zien we nu gebeuren. Het 
aantal ziekenhuisopnames stijgt en de zorg krijgt het opnieuw 
zwaar.

Stevige aanpak corona
Daarom zijn de maatregelen aangescherpt. Er gelden kleine-
re groepsgroottes voor bijeenkomsten, de horeca sluit om 22.00 
uur. We werken weer meer vanuit huis. We controleren scherp op 
illegale feesten in onze recreatiegebieden, die zomaar een ge-
vaarlijke besmettingshaard kunnen opleveren. Afgelopen weekend 
grepen we in Velserbroek nog in bij een illegaal feest met 80 
feestgangers! En er is nu een advies van het Rijk: kom je in een 
openbare binnenruimte zoals een winkel, tankstation of museum: 
zet een mondkapje op.

We krijgen corona alleen weg als we met zijn allen het juiste 
gedrag laten zien. Anderhalve meter afstand houden, handen was-
sen en hoesten en niezen in je elleboog, zijn en blijven belang-
rijke basisregels om gezond en veilig te blijven.

Week van de Veiligheid
Veiligheid is ook buiten corona om een actueel onderwerp. Voor 
jou en 70.000 andere Velsenaren werk ik hier 365 dagen per jaar 
aan. Omdat ik wil dat iedereen in onze gemeente veilig is en 
zich veilig kan voelen. Deze week geven we dit extra aandacht, 
het is namelijk de Week van de Veiligheid.

Is veiligheid in Velsen een belangrijk thema? Zeker! We zijn 
geen grote gemeente,  maar hebben wel de veiligheidsproblemen 
van een grote stad. Zo is onze internationale haven een interes-
sant gebied voor drugshandel en andere smokkel. We hebben wijken 
met sociale problematiek. Er is uitgaansgeweld en we kennen pro-
blemen die samenhangen met drugs.
In de Week van de Veiligheid hebben we het hier over. Ook onze 
ondernemers en jongeren komen aan bod. Speciaal voor de jeugd is 
het programma ‘Hackshield’ waarin kinderen leren over cybercrime 
en online veiligheid. Voor  ondernemers in Velsen starten we een 
enquête waarin we hen vragen over hun ervaring met (on)veilig-
heid en hoe wij hen kunnen helpen weerbaarder te worden. 

Ik ben benieuwd: wat betekenen veiligheid en weerbaarheid voor 
jou? Wat zijn jouw ervaringen, welke onveilige dingen merk jij 
in jouw omgeving? Voel jij je zelf weerbaar of zou je daarin 
meer gesteund willen worden? 

Vrijdagmiddag: Facebook Live
Vrijdag 9 oktober om 16.00 uur is er weer een Facebook Live ses-
sie. Daarin hebben we het over de Velsense actualiteit rond co-
rona én over de Week van de Veiligheid. Ik hoop dat je in-
schakelt en met mij en vele anderen in gesprek wilt gaan. Tot 
vrijdag!

Jouw burgemeester, Frank Dales
 

In heel Nederland staat deze week veilig-
heid centraal. Juist in het najaar, tijdens 
de donkere dagen, want dan neemt de 
kans op criminaliteit toe. Dit jaar staat de 
Week van de Veiligheid in het teken van 
weerbaarheid. Hoe kunnen ondernemers 
en inwoners van Velsen weerstand bieden 
tegen criminaliteit? Kun je je preventief 
hierop voorbereiden? En welke rol kan de 
gemeente hierin spelen?
  
De gemeente Velsen doet ook mee. Tijdens 
deze week organiseren wij activiteiten om 
bewustzijn te creëren rondom vormen van 
criminaliteit en weerbaarheid. Hierbij wordt 
natuurlijk rekening gehouden met de coro-
namaatregelen. Ook dit valt onder de noe-
mer veiligheid. Zo gaat burgemeester Frank 
Dales op 9 oktober via een Facebooksessie 
in gesprek over veiligheid met Velsenaren. 
Velsense winkeliers worden gevraagd mee 
te doen aan een enquête. Zij krijgen de mo-

gelijkheid om kosteloos deel te nemen aan 
diverse trainingen gericht op het tegengaan 
van criminaliteit. Denk onder andere aan 
overval-trainingen, tip en trick voor tegen-
gaan van winkeldiefstal en bewustwording 
op het gebied van cybercrime. Woensdag 
7 oktober gaat Wethouder Jeroen Verwoort 
in gesprek met junior cyberagents over hun 
ervaringen met het project Hackshield. We 
geven hernieuwde aandacht aan het lande-
lijk project. Dit is een spannend spel over de 
gevaren op internet. Het leert jongeren (on-
line) skills waarmee ze zich kunnen wapenen 
tegen cybercriminaliteit.
 
De aandacht voor veiligheid blijft natuurlijk 
niet beperkt tot deze ene week. In komende 
periode zullen er meer veiligheidsinitiatie-
ven starten. Kortom, we gaan 365 dagen per 
jaar samen integraal aan de bak voor een 
weerbaar Velsen!

 Week van de Veiligheid 

Verhalen in coronatijd
Het coronavirus raakt ons allemaal. Vol-
houden is lastig. In de infopagina leest u 
aankomende tijd verhalen om elkaar door 
deze tijd te helpen.
  
 Reinette Broek (68), vrijwilligster bij woon-
zorgcentrum De Moerberg
Reinette werkte als gastvrouw in het restau-
rant van De Moerberg. Toen kwam corona. 
Er veranderde tot op de dag van vandaag veel 
voor haar. 

Reinette: ‘Ik woon alleen. Het vrijwilligers-
werk is mijn lust en mijn leven. Maar vanaf 
20 maart mocht ik De Moerberg niet meer 
in. Er gold een streng beleid voor vrijwilli-
gers vanwege corona. Vier weken zat ik thuis. 
Maakte tot vervelens aan toe het huis schoon 
en wandelde door de Heerenduinen. Vaak 
liep ik ook even langs De Moerberg, om een 
glimp van bewoners op te vangen. Ik miste 
hen vreselijk. En ook de collega’s en het werk. 
Eten in het restaurant ervaren bewoners als 
een uitje. Het is oprecht gezellig om er een 
handje te helpen. 
Het restaurant is nog steeds niet open. Men-
sen eten op hun kamer. Wel ging ik in april 
weer aan de slag als vrijwilliger, maar met 
een ander takenpakket. Onder andere orga-
niseerde ik samen met nog vier vrijwilligers 
de raamcontacten. Het was tijdelijk een goed 
alternatief. Maar er werden ook heel wat 
traantjes gelaten of weggeslikt; zo dicht bij 
elkaar zijn zonder elkaar de hand te kunnen 
reiken of te omhelzen is pijnlijk. Toen kwam 
de periode dat één vaste bezoeker per bewo-
ner was toegestaan. Mensen begrepen niet 
wat er allemaal gebeurde. Het coronavirus 
is een onzichtbare vijand. De bezorgdheid en 
angst vloeide langzaamaan over in gelaten-
heid. 
Op ‘het plein’, de ontmoetingsplek voor be-
woners, lieten mensen zich weer wat vaker 
zien. Even een krantje halen, een boodschap 
doen of samen een kop ko�  e drinken. Als be-
woners gedurende een gesprekje dichter bij 
elkaar schoven om elkaar beter te verstaan, 
was het ook aan mij om daar iets van te zeg-
gen. Ook tegen dwarse bezoekers. Ik voel-
de me soms meer agent dan gastvrouw. We 
spreken elkaar ook onderling aan wanneer 
dat nodig is. Dat vindt iedereen oké. 
Activiteiten lagen lang stil. Op het moment 
dat het weer kon, pakte de activiteitenbege-
leidster voorzichtig de draad weer op. Orga-
niseerde ko�  emomentjes per afdeling, met 
nostalgische kopjes en vers gezette fi lterkof-
fi e. Je moet iets langer wachten op je kopje 
ko�  e, maar ondertussen verspreidt de geur 
zich over de afdeling. Nu De Moerberg is 
getro� en door corona, gaan deze ko�  emo-
mentjes niet door. Ook is het op ‘het plein’ 

weer stiller geworden. Uit angst voor besmet-
ting blijven veel bewoners toch liever op hun 
kamer, maar ik heb het volste vertrouwen dat 
dit maar tijdelijk is en dat het snel weer druk-
ker gaat worden op ’het plein’, met in achtne-
ming van de voorgeschreven afstand natuur-
lijk.  Tot die tijd zetten overburen hun deuren 
open en drinken in de deuropening een kop 
ko�  e.

De Moerberg is niet opnieuw gesloten. Want 
die lockdown was onmenselijk zwaar voor 
bewoners. Een ommetje maken buiten kan. 
Evenals bezoek ontvangen, op voorwaarde 
van de coronamaatregelen die gelden. Maar 
de mate van vrijheid voelt ingeperkt. Dat 
geldt ook voor mij en veel andere vrijwilli-
gers. Ik heb thuis niemand die ik kan besmet-
ten, of die kwetsbaar is. Daarom durf ik het 
aan om me in te blijven zetten als vrijwilliger. 
Maar ik kom niet op feestjes en verjaarda-
gen en ook niet bij mijn oudere broer, vanwe-
ge mijn vrijwilligerswerk. Ik ben al drie keer 
getest op corona, gelukkig negatief. Oudere 
vrijwilligers, of vrijwilligers met een andere 
thuissituatie dan ik moeten ervoor kiezen 
tijdelijk te stoppen met hun werk. Ik spreek 
weleens medevrijwilligers in de supermarkt. 
Ze staan te popelen om weer naar De Moer-
berg te komen als deze weer coronavrij is. We 
hebben het virus echt nog steeds serieus te 
nemen. En voor elkaar te zorgen.’
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Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag  
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht 
voor slimmer energie opwekken, besparen en 
klimaatbewuster leven en werken. Dit doen  
we samen met inwoners en ondernemers. 
Stel tijdens de Klimaatweken vragen, 
lees mee, deel ervaring en kennis en 
ga in gesprek! Zo gaan we samen 
voor een duurzaam Velsen!

Klimaatweken 2020 
12 oktober t/m 6 november

www.duurzaamvelse
n.n

l

Wilt u geld besparen op uw energiereke-
ning? Comfortabeler wonen? En  tegelijk 
een steentje bijdragen aan een duurzame 
samenleving? Op 15, 22 oktober en 5 no-
vember krijg je gratis advies en informatie 
over energie besparen, duurzaam wonen, 
slim verwarmen en duurzaam vervoer. Al-
lemaal coronaproof vanuit de Energiebus.
  
Zonnepanelen, warmtepompen, vloerver-
warming; we hebben er allemaal van gehoord. 
Maar wat heb je er precies aan? En hoe werkt 
het? Voordat je deze maatregelen zelf gaat 
toepassen, wil je ze natuurlijk eerst goed be-
grijpen en het liefst aanraken en voelen.

De Energiebus
Dat kan dus nu! Op 15 oktober en 5 november 

staat de energiebus op de markt in IJmui-
den en op 22 oktober staat de bus bij de De-
kaMarkt in Santpoort-Zuid. De bus staat vol 
duurzame energietechnologie. Tussen 11.00 
uur en 16.00 uur kun je als inwoner van ge-
meente Velsen in deze mobiele showroom 
rondkijken en van dichtbij zien hoe slim en 
technisch hoogstaand duurzame oplossin-
gen zijn geworden. Daarnaast is een specia-
list van het Duurzaam Bouwloket aanwezig 
voor uitleg en vragen. We zorgen er natuur-
lijk voor dat dit coronaproof is. 

De Energiebus wordt mede mogelijk gemaakt 
dankzij onze duurzame partners:
Duurzaam Bouwloket, Energiek Velsen, Om-
gevingsdienst Ijmond en HVC. 

Energiebus bezoekt Velsen!

De wereldwijde Coming Out Day gaat op 
zondag 11 oktober  niet ongemerkt aan 
Velsen voorbij. Op initiatief van de Ge-
meente Velsen organiseert een aantal sa-
menwerkende lokale en regionale instel-
lingen voor deze gelegenheid zelfs een 
Coming Out Weekend, dat zich op zater-
dag 10 en zondag 11 oktober gaat afspe-
len in de Stadsschouwburg in Velsen. 
  
Blikvangende ingrediënten van de tweedaag-
se zijn een collegetour-achtige talkshow met 
wethouder Marianne Steijn en een breed 
scala aan fi lmvertoningen. In de talkshow op 
zaterdag 10 oktober schuiven in ieder geval 
de populaire schrijver en tv-maker Splinter 
Chabot, theater- en televisiepersoonlijkheid 
Barrie Stevens en de ambassadeur van het 
Velsense Regenboogloket Youss Belk hrou�  
aan.
Met de viering van de Coming Out Day ge-
ven gemeente Velsen en haar partners aan te 

streven naar een samenleving waarin ieder-
een zichzelf moet kunnen zijn en zich geac-
cepteerd en veilig moet kunnen voelen. Ge-
meente Velsen organiseert haar Coming Out 
Day in samenwerking met de Stadsschouw-
burg Velsen, Stichting Regenboog Loket, 
Stichting Welzijn Velsen, COC Kennemer-
land en Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland. 
De talkshow heeft  gratis toegang. Reserve-
ren en meer informatie over het programma 
vindt u op www.velsen.nl/velsen-viert-co-
ming-out-day-in-stadsschouwburg 

Velsen viert Coming Out Day in 
Stadsschouwburg

Ben je een ondernemer in Velsen? Green-
Biz IJmond organiseert een webinar over 
verduurzaming. GreenBiz IJmond is een 
vereniging voor en door ondernemers die 
kijkt naar duurzaamheidskansen voor uw 
bedrijf. Door een gratis energiescan (uit-
gevoerd door organisatie Klimaatroute), 
krijgt u inzicht in uw energieverbruik en 
waar u geld kunt besparen. Er zijn al 100 
energiescans uitgevoerd en er blijkt veel 
mogelijk! 
  
Wij nodigen ondernemers uit Velsen daar-
om op maandag 12 oktober van 16.00 – 17.00 
uur uit voor de webinar ‘Samen en lokaal be-
drijven verduurzamen’. U doet inspiratie op 

en we geven tips voor uw bedrijf. Eén van de 
energieadviseurs van Klimaatroute vertelt u 
over: 
•  De eerste resultaten van de uitgevoerde 

energiescans: wat levert het op?
•  Hoeveel CO2 en energie kunnen we met 

elkaar besparen?
•  Welke maatregelen helpen u geld te be-

sparen?
•  En wat kunt u nog meer doen om duur-

zaam te ondernemen?

Aanmelden
Stuur een e-mail naar info@greenbizijmond.
nl en wij sturen u een link naar de webinar.

Als ondernemer verduurzamen 
en tegelijkertijd geld besparen? 

hvcgroep.nl/gft

plantenpech? 
alléén de plant 
voor bakkie! 
De groene bak is alléén voor jouw 
gft en etensresten. Ben jij er mooi 
vanaf en maken wij er groen gas 
en compost van!

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref 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 on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. De vergaderingen zijn openbaar. 
Voor meer informatie, ga naar de website htt-
ps://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

 Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2020.

Vanwege corona is er een beperkt aantal be-
zoekers welkom bij de vergaderingen van 
het wijkplatform. U kunt zich aanmelden 
via https://www.wijkplatformsvelsen.nl/.

Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen

Wijkplatform  Locatie Tijd  Datum
IJmuiden-Zuid  De Spil 19:30  18 november
IJmuiden-Noord  De Spil 19:30  14 oktober
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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 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 ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 bel-
len 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, waar-
op 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 web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

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 Berich-
ten over uw buurt) op 8 oktober 2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij in de 
periode van 26 september tot en met 2 ok-
tober 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
Plein 1945 1 t/m 10 en 48 t/m 55, vervangen lui-
fels (28/09/2020) 101867-2020

Jan Pieterszoon Coenstraat 4, vergroten zolder-
verdieping (01/10/2020) 103484-2020
Zeeweg 194, plaatsen dakopbouw (01/10/2020) 
103662-2020
Acaciastraat 38, plaatsen dakopbouw 
(01/10/2020) 103847-2020
Kennemerlaan 67, splitsen 3 appartementen 
naar 2 appartementen (02/10/2020) 104356-
2020
 
Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen van berging (28/09/2020) 
101741-2020
Dr. Kuyperlaan 48, plaatsen kozijn (achtergevel) 
(02/10/2020) 104365-2020

Velsen-Noord
Smidt van Gelderstraat 31, intern verbouwen 
woning (29/09/2020) 102336-2020

Heirweg 2A, plaatsen buitenunit t.b.v. warmte-
pompinstallatie (29/09/2020)
Wijkerstraatweg 267, verbouw winkel naar 
winkel met parkeergarage en 8 appartemen-
ten(01/10/2020)
103785-2020

Santpoort-Noord
Terrasweg 52, legaliseren dakterras 
(27/09/2020) 101487-2020
Bosbeeklaan 22, kappen 2 bomen (achterzijde) 
(27/09/2020) 101473-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping 
(30/09/2020) 103191-2020
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen 
(01/10/2020) 103459-2020 (Rijksmonument

Velserbroek
Marie Jungiusstraat 16, kappen boom 

(26/09/2020) 101368-2020
Linie 7 te Velserbroek, veranderen gevels en ver-
dieping(29/09/2020)102597-2020
Elisabeth Vijlbriefstraat 2, legaliseren erfaf-
scheiding  (01/10/2020) 103696-2020 
Spitsaak 17, plaatsen  dakkapel (02/10/2020) 
104218-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze 
worden voorgelegd aan de commissie Ste-
delijk Schoon Velsen. Voor meer informa-
tie over welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden 
Dudokplein 16, inpandige verbouwing 

Binnenkort controleert een aantal hon-
dencontroleurs de aanwezigheid van hon-
den.  De hondencontroleurs van de fi rma 
Legitiem B.V. doet dit in opdracht van ge-
meente Velsen. Er wordt gecontroleerd 
aan de hand van de gemeentelijke belas-
tingadministratie. De hondencontroleurs 
werken volgens de coronarichtlijnen van 
het RIVM. En zij legitimeren zich met een 
door de gemeente verstrekt legitimatie-
bewijs.
  
Waarom controle?
Wie een hond heeft moet dat melden bij de 
gemeente en moet hondenbelasting beta-
len. De gemeente verstuurt de aanslagen 
daarvoor. Om dat goed te kunnen doen con-
troleert de gemeente regelmatig op honden-
bezit. Bent u niet thuis en vermoedt de hon-
dencontroleur dat  u een hond heeft die nog 
niet geregistreerd staat? Dan  laat de honden-
controleur een informatiebrief met een aan-

giftebiljet hondenbelasting achter.

Voorkom een boete
Heeft u sinds kort een hond en was u nog niet 
in de gelegenheid om daarvan aangifte te 
doen?  Dan kunt u uw hond alsnog aanmelden 
bij de werkeenheid Belastingen en Invorde-
ring. U kunt een aangiftebiljet hondenbelas-
ting downloaden via www.velsen.nl./ digitaal 
loket./producten en diensten/ hondenbelas-
ting/ aanvragen/ aangiftebiljet downloaden.

Ook kunt u bellen voor het aangiftebiljet hon-
denbelasting via 0255-567322. Als u geen 
aangifte doet  en de hondencontroleur treft 
wel een hond aan, dan betaalt u niet alleen de 
aanslag hondenbelasting, maar ook een boe-
te.

Meer informatie
Meer informatie over hondenbelasting op 
www.velsen.nl.

Hondencontrole is gestart

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond
Voor de tweede hond
Voor de derde hond en elke volgende, per hond
Voor kennels

€   92,76
€  117,45
€ 131,94
€ 650,07
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch 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, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, indien er ook een bezwaarschrift 
is ingediend. De verzenddatum van het 
besluit is tussen haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Slingerduinlaan 4, verduurzamen aula 
en bijgebouwen (Begraafplaats Duinhof ) 
(29/09/2020) 73179-2020(rijksmonument)
Planetenweg 14, legaliseren afvoerkanaal 
(achtergevel) (30/09/2020) 72559-2020
De Lumeystraat 24, plaatsen dakopbouw in-
clusief dakkapel (01/10/2020) 92629-2020

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 270, kappen 2 bomen 
(30/09/2020) 88264-2020
Kerkerinklaan 34, vergroten 2e verdieping 
inclusief 2 dakkapellen (01/10/2020) 90582-
2020

Driehuis
Duin- en Kruidbergerweg 4 (achterzijde in-
gang), kappen boom (29/09/2020) 98024-
2020
Driehuizerkerkweg 123, kappen boom 
(30/09/2020) 86247-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen hebben omgevings-
vergunning geweigerd voor: 
Santpoort-Zuid
Duinweg of Duivelslaan 37 te Santpoort-Zuid 
(29/09/2020) 86098-2020 

Besluiten

De burgemeester van Velsen maakt be-
kend dat hij op 24 september 2020 heeft 
besloten:

1.  het “co� eeshopbeleid Velsen 2020” vast 
te stellen;

2.  het “beleid co� eeshops en illegale ver-

kooppunten verdovende middelen ge-
meente Velsen 2013” in te trekken;

3.  de “beleidsregels verdeling gedoogver-
klaringen co� eeshops” vast te laten stel-
len;

4.  de besluiten onder 1, 2 en 3 daags na be-
kendmaking in werking te laten treden;

Ter inzage
De volledige beleidsregels kunt u vinden 
op www.o�  cielebekendmakingen.nl of via 
www.velsen.nl/actueel/bekendmakingen. 
Tevens wordt het beleid gepubliceerd op 
www.overheid.nl. 

Bekendmaking co� eeshopbeleid  

(30/09/2020) 80096-2020

Velsen-Zuid
Stationsweg 61, legaliseren verhogen , isoleren 
dak, aanbrengen zonnepannen, plaatsen dakop-
bouw (zijkant) (29/09/2020) 82491-2020

Buitenhuizerweg 18, verhogen verdieping, 
plaatsen nieuwe kap met 2 dakkapellen (voor en 
achter) (30/09/2020) 67247-2020

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorgevel), 

plaatsen balkonhek, wijzigen gevel (achter- en 
zijgevel) (29/09/2020) 82200-2020

Ingediende aanvragen standplaatsvergun-
ningen APV artikel 5:15
Santpoort-Zuid

DELTA Fiber Netwerk, op 6 en 9 oktober 2020, 
locatie: Blekersveld 25 (28/09/2020) 102338-
2020

 




