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IJmondgemeenten zetten in
op verdere verbetering
luchtkwaliteit

AGENDA
SCHONE

Geslaagde Coming Out Day
Jaarlijks wordt op 11 oktober Coming Out
Day gevierd, een internationale dag waarop wordt stil gestaan bij de mensen die
LHBTI zijn. De gemeente Velsen is Regenbooggemeente. Het bestuur vindt het belangrijk dat iedereen kan zijn wie hij of zij
is. In Velsen doet namelijk iedereen mee
en dat mag best gezien worden! Coming
Out Day is een mooi moment waarop het
zichtbaar kan worden gemaakt, want het
is nog altijd nodig dat aandacht wordt besteed aan inclusie. Ook voor onze LHBTIinwoners.

waar iedereen de eigen vooroordelen kon toetnemerland met de Roze Salon Velsen en het

Op alle meetpunten in de IJmond werd in
2018 voldaan aan de Europese wettelijke
grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgege-

wethouder Marianne Steijn een vervolg krijgt.

met 2018, laat bovendien voor alle gemeten

Kennemerland bezig houden met het vergro-

ten en overlast van stof, geur en geluid ervaren. Via de gegevens die het meetnet levert,
houden IJmondgemeenten vinger aan de
Meer informatie over de datarapporten is te

#BRAKIJmuiden en Pieter
Vermeulen
Museum starten
Bekendmaking
Wet milieubeheer
herfstvakantie met thema vogels

In 2019

1 op de 4

heeft
respondenten
(28%, 68 van de 240 respondenten) te maken
met homovijandige gebeurtenissen
*niet goed vergelijkbaar door andere
samenstelling
Pink Panel.

Ervaren
discriminatie
of intolerantie
naar locatie:

Toename tov 2017*:
was 1 op de 5 (20%)
Meer aanpassing van gedrag en minder openlijk
over seksuele gerichtheid en genderexpressie
54% past zijn of haar gedrag aan in de eigen straat of wijk om vervelende incidenten te voorkomen. In de openbare ruimte past 61% zijn of haar gedrag
altijd/vaak of soms aan. In de werkomgeving geeft 61% volledige openheid
over haar of zijn seksuele gerichtheid of genderexpressie. We zien een
negatieve ontwikkeling in vergelijking met eerdere onderzoeksjaren.

97 discriminatie-incidenten niet gemeld

Relatief weinig agressie en geweld

luisterd naar het verhaal van De Koning & De
Koning. Na het verhaal kreeg de burgemeester
de Regenboogketen omgehangen die de kinderen samen hadden gemaakt. Vanaf 12.00 uur
was de Burgerzaal open. Er was een fototen-

grote werkgelegenheid, maar kan er ook aan

beledigende opmerkingen, schelden, discriminatie en andere vormen van homovijandigheid.
In de eigen woonwijk, in de openbare ruimte, op het werk of tijdens het sporten.

Meningen over
sociale acceptatie
zijn sterk verdeeld

Burgemeester Frank Dales en Marianne Steijn hebben samen de dag geopend met het hijsen van de Regenboogvlag in aanwezigheid
van belangstellenden. Daarna hebben de kin-

voor belangrijke informatie. De veelheid aan
industrie en bedrijvigheid in deze regio zorgt

hardnekkig fenomeen

Discriminatie van LHBT’s is een
Elk jaar krijgt een groep Pink Panel respondenten te maken met

Vooral beledigende opmerkingen en schelden. Ook ‘botsingen tussen
religie en seksuele gerichtheid’ en roddelen worden genoemd.

het veiliger maken van hun leefomgeving.

inwoners op de agenda moet blijven staan.
IJmondgemeenten zetten in op verdere ver-

Conclusies

Uit onderzoek van Pink Panel blijkt dat veivanzelfsprekend is. Er blijft werk aan de win-

LUCHT

traties fijnstof (PM10, PM2.5) en stikstofdioxide. Voor IJmondgemeenten een signaal

Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur
van Omgevingsdienst
IJmondop
maakt
namens
het algemeen
bestuur
Vermeulen
Museum.
Metvan
dit kaartje kunnen
#BRAKIJmuiden
organiseert
zondag
deelnemers
de gloednieuwe
expositie van
‘De ver21 oktober
vanaf
09.30dat
uurde
een
avontuurlijOmgevingsdienst
IJmond
bekend
volgende
bedrijven
een melding
Activiteitenbesluit
ke vogelklimaatexpeditie met vogelexpert borgen vogeltuin’ bezoeken en hun vogelkennis
het oprichten of veranderen van de inrichting hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41,
Erwin Robbertz. Kinderen vanaf acht jaar
vierde lid, van
Wet
milieubeheer:
(en de
hun
ouders)
zijn van harte welkom om

29 incidenten in woonwijk, 50 gebeurtenissen in de openbare ruimte,
16 gebeurtenissen op de werkvloer en 2 incidenten tijdens het sporten

op onderzoek uit te gaan in de duinen van

Na afloop van de vogelexpeditie kunnen be-

IJmuiden.
zoekers opwarmen in het wikkelhouse van
• Ymond Offshore
Logistics B.V., Volendamkade 1 te IJmuiden
#BRAK met een (warm) drankje. Verzamelen
• mevrouw Weber-Varkevisser, Lange Nieuwstraat 799 te IJmuiden
9%
Welke vogels leven er, wat betekent klimaat- bij het wikkelhouse van #BRAK, Kennemer• v8ijmuiden,
Rondwegvoor
10 tedeIJmuiden
verandering
vogels in het duingebied, meer 26 in IJmuiden.
21% beoefent bepaalde
Completer beeld van de veiligheidssport niet omdat men
situatie door Pink Panel Onderzoek
21%
gebrek aan acceptatie
waar
halen
zij
hun
voedsel
Gewa•
Liander
N.V.,
Wijkermeerweg
7-0004vandaan?
te Velsen-Noord
verwacht
pend
met
een
verrekijker
gaan
kinderen
ou• Chateau Automobielen, Industriestraat 38B te en
IJmuiden
ders op expeditie met als bonus een frisse neus gangskaart Pieter Vermeulen Museum. Meer
• Airborne én
Oil een
& Gas
B.V.,toegangskaartje
Monnickendamkade
1 tePieter
IJmuiden
informatie en kaarten via brakijmuiden.nl.
gratis
voor het
• dhr. Van Welvoirt, Eendrachtsstraat 101 te Velsen-Noord
• Ovenbouw Holland BV, Staalstraat 150 Velsen-Noord
• dhr. Van Leeuwen, Trawlerkade 100 98 te IJmuiden
• IJmond Werkt!, Rijksweg 243a te Velserbroek
• Deka
Supermarkten BV, Blekersveld 25 te Santpoort-Zuid
tijd dat u start met parkeren. Vóór 10.00
uur
en na 17.00 uur zijn de parkeervakken
vrij
• Detailresult Bakkerijen, Leeghwaterweg 7 te Velsen-Noord
toegankelijk.
• Firma Sinneveld, Bloemendaalsestraatweg 4A te Santpoort-Zuid
Waarom en hoe lang deze proef? • Kroket & Co B.V., Amperestraat 1K te IJmuiden
In de eigen woonomgeving: 12%

> 1 op de 8 LHBT’s

zijn niet gemeld bij politie, Bureau Discriminatiezaken of een andere

ondersteunende organisatie. Soms meerdere incidenten per respondent.
Een grote groep onderneemt zelf actie en spreekt de veroorzaker(s) aan!
Eveneens een grote groep doet niets.

Op het werk:
> 1 op de 11 LHBT’s
In de openbare
ruimte:

> 1 op de 5 LHBT’s

als aanvulling op het aantal discriminatieklachten dat
wordt gemeld bij Bureau Discriminatiezaken en politie.

Proef met blauwe zone op deel
van Kennemerlaan
Vanaf vrijdag 25 oktober 2019 wordt op
een deel van de Kennemerlaan bij wijze
van proef een blauwe zone ingesteld. Het
Kennemerplein valt buiten de zone (zie
kaart).
Kort parkeren stimuleren
Met de blauwe zone willen we kort parkeren
stimuleren. De blauwe zone wordt aangegeven met bebording en een blauwe lijn langs
de parkeervakken waarvoor het van toepassing is. Binnen de blauwe zone mag u van
maandag tot en met zaterdag tussen 10:0017:00 uur gedurende 2 uur geparkeerd staan.
U
gebruikt
bij het
parkeren
in de blauwe zone
Locate
blauwe
zone
Kennemerlaan

Aanleiding voor de proef is een verzoek van
een meerderheid van de winkeliersAlgemene
aan de informatie

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
door langparkeerders. Als de Kennemerlaan
Telefoon:
ter hoogte van de blauwe zone wordt
opge- (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl
Beverwijk, 5 september 2019
de proef beëindigd en geëvalueerd. Op basis
van de informatie uit de evaluatie wordt beslist of de blauwe zone (al dan niet in aangepaste vorm) definitief wordt ingesteld.

Op 31 oktober vindt er mogelijk een no-deal
Brexit plaats. No-deal betekent dat Europa en
het Verenigd Koninkrijk geen afspraken hebben kunnen maken over het vertrek. De onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn nog volop gaande, maar de
uitkomst daarvan is op dit moment nog onbekend. Om ervoor te zorgen dat het verkeer
naar de ferry bij een no-deal door blijft stromen zijn maatregelen genomen. Wethouder
van verkeer Bram Diepstraten voert overleg

www.odijmond.nl

Uit het college
over deze maatregelen aan de Brexit Transport Tafel. Daarnaast voert burgemeester
Frank Dales overleg met de betrokken Ministeries over de mogelijke gevolgen voor (re)migranten, Britse inwoners, douane en visserij.
Meer informatie:
•
•
•
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Stage voor leerlingen
De Sterrekijker bij zwembad
Leerlingen van basisschool De Sterrekijker uit Beverwijk zijn dinsdag 8 oktober
langs geweest voor een meeloopstage in
zwembad De Heerenduinen. Deze groep
met enthousiaste kinderen mocht een
dagdeel meelopen om kennis te maken
met een aantal beroepen in het zwembad.

Ze kregen een gevarieerd programma aangeboden waarin ze kennis maakten met verschillende afdelingen en beroepen zoals de
technische dienst, een toezichthouder, receptiemedewerker, de buurtsportcoach, de
marketingmedewerker en de horecamedewerker van Sportcafé De Duinen. De ochtend

startte met een speurtocht door het zwembad, gevolgd door een rondleiding in de machinekamer.
Na een korte pauze waarin de kinderen buiten gingen frisbeeën, werden de leerlingen
aan het werk gezet en kregen zij 2 opdrachten. De kinderen mochten zelf een activiteit
bedenken en daar een leuke poster van maken. Als afsluiter werden er rollenspellen gepeeld bij de receptie.
Het was een leuke en leerzame ochtend.
Woensdag 30 oktober komen de leerlingen van basisschool de Origon uit IJmuiden
langs voor een meeloopstage.

Energiecoaches Energiek
Velsen van start
Voor inwoners van Velsen die hun woning
energiezuiniger willen krijgen biedt lokale duurzame energiecoöperatie Energiek
Velsen laagdrempelige en effectieve hulp
aan. Er zijn de afgelopen maanden in totaal 20 gemotiveerde inwoners opgeleid
tot energiecoach, die in hun buurt andere
bewoners kunnen helpen met hun kennis,
een stappenplan en tips.

meer comfort in je woning ervaart. Je hoeft
niet perse in een keer je woning aan te pakken. Zeker zo vlak voor de winter is dat prettig, want je kunt gelijk aan de slag.” Een gesprek met een energiecoach is aan te vragen
via www.energiekvelsen.nl. Er wordt dan een
afspraak gepland. De energiecoach en de bewoner bereiden een en ander voor zodat het
coachgesprek resultaatgericht is.

Martijn Mewe, voorzitter van Energiek Velsen: “Het interessante is dat je vrij eenvoudig
met kleine stappen en beperkte investeringen
al grote besparingen kunt realiseren en direct

Over de aanpak is op de website van Energiek
Velsen meer informatie te vinden. Gemeente
Velsen en Provincie Noord-Holland hebben
subsidie verstrekt voor dit project.

Herfstvakantie in zwembad
De Heerenduinen
Tijdens de herfstvakantie van 19 t/m 27 oktober zijn er aangepaste openingstijden en ligt
deze te gekke 12 meter lange hindernisbaan
in het wedstrijdbad.
•
•
•

Succesvolle Dag van de
Duurzaamheid!
Vrijdag 11 oktober vierden we in Velsen
de Dag van de Duurzaamheid. We hielden
op verschillende locaties klimaatgesprekken met jong en oud, inwoner en ondernemer, bestuur en ambtenaar, raad en media.
Op veel plekken werd de Duurzaam Velsen-vlag gehesen waarmee we willen uitdragen dat we samen voor een Duurzaam
Velsen gaan!

De aftrap van de Dag van de Duurzaamheid
was bij basisschool De Bosbeek in SantpoortNoord. Groep 6 van juf Karlijn hees samen
met wethouder Floor Bal de van petflessen
gemaakte vlag van Duurzaam Velsen. Floor
Bal ging met de kinderen in gesprek over klimaat en energie.
Wethouder Jeroen Verwoort nam het stokje
van Floor Bal over en las voor uit ‘Pietertje

gaat voor groen’. Dit is een boekje over klimaatverandering van het Pieter Vermeulen
Museum.
Later kreeg groep 8 van De Bosbeek nog klimaat-vlog-les van onze professionele klimaatvloggers Jelle en Dave. De kinderen hebben vlogs gemaakt over plasticsoep, milieu,
elektrisch rijden, meer bijen in de tuin, onze
aarde, de amazone, afval en recyclen.
Meer info over de veelzijdige activiteiten en
foto’s van deze waardevolle dag vindt u op:
https://www.velsen.nl/geslaagde-dag-vande-duurzaamheid.
Samen kunnen we Nederland steeds duurzamer maken. Iedereen kan wat doen op zijn of
haar eigen manier. Kijk op www.iedereendoetwat.nl om mogelijkheden te ontdekken die
bij u passen.

Banenzwemmen maandag 21 oktober
13.00-15.00 uur komt te vervallen.
Particuliere zwemlessen op woensdag 23
oktober worden aangepast aangeboden
vanaf 15.00 uur.
Aquajoggen vrijdag 25 oktober wordt
Maandag 21 oktober
Dinsdag 22 oktober
Woensdag 23 oktober
Donderdag 24 oktober
Vrijdag 25 oktober

Recreatiebad
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-16.30 uur
10.00-15.00 uur

•
•

verplaatst naar 15.05-15.50 uur en vindt
plaatst in het doelgroepenbad.
Particuliere zwemles op vrijdag 25 oktober voor B en C diploma start om 15.00
uur.
Voor het overige gelden de reguliere openingstijden.

Kijk voor meer informatie op www.zwembadvelsen.nl
Wedstrijdbad
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.30 uur
10.00-15.00 uur
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Inwoners brengen toegankelijkheid winkelgebied in kaart met app
Op 9 oktober hebben wethouder Marianne
Steijn en Frans Tasseron, de voorzitter van
het Platform Toegankelijkheid Velsen, de
Ongehinderd app gelanceerd. Op deze app
kunnen mensen aangeven hoe toegankelijk
een locatie voor mensen met een lichamelijke beperking is.

van de gemeente Velsen. Voor mensen met
een beperking is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij kunnen staan en gaan waar zij
willen. Het is goed dat er nu een app is waarop inwoners informatie over toegankelijkheid kunnen delen”, aldus wethouder Marianne Steijn.

Iedereen doet mee
“Werken aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, is één van de speerpunten

In de app is vanaf nu ook informatie terug te
vinden over de toegankelijkheid van twintig gemeentelijke gebouwen. Na het lance-

ren van de app is een groep inwoners op pad
gegaan om winkels en horeca in en rond de
Lange Nieuwstraat in kaart te brengen.
Bewustwording belang toegankelijkheid
Frans Tasseron: “We hebben de communicatie met de ondernemers tijdens de testdag
als positief ervaren. Gesprekken met ondernemers over de toegankelijkheid dragen bij
aan de bewustwording over het belang hiervan. Voor mensen met een beperking is het
onder andere belangrijk dat de entree van

een winkel goed toegankelijk is, de winkelpaden breed genoeg en zonder obstakels zijn
en dat het pinautomaat makkelijk te bedienen is. Mijn ervaring is dat medewerkers in
winkels en horeca over het algemeen heel
behulpzaam zijn. Dat is ook belangrijk”.
Download de app
De Ongehinderd app is gratis te downloaden
via de Apple App Store of Google Play Store
of via app.ongehinderd.nl.

Gemeente Velsen ontvangt dit weekend KIMO international voor hun jaarlijkse conferentie. KIMO is een platform van bestuurders van kustgemeenten uit 8 Europese landen. KIMO speelt een grote
rol in de strijd tegen vervuiling van de Noordelijke zeeën en kustwateren. Sebastian Dinjens, wethouder van Velsen en voorzitter van KIMO Nederland / België: ‘ons project Fishing for litter, waar vissers helpen om afval uit de zee te vissen, heeft bijvoorbeeld een grote rol gespeeld bij de ramp met containerships MSC Zoë. Ik ben trots om KIMO in onze gemeente te ontvangen’ (Foto Reinder Weidijk)

Nieuws van de raad
DE TEGENSTELLING
Komende maand staat de begroting voor 2020
op de agenda. Wat is jullie opgevallen?
Bas Koppes: ‘Het zal onze inwoners en ondernemers vast niet zijn ontgaan dat de kosten van
de zorg behoorlijk zijn opgelopen. Ook stelt de
wispelturigheid van inkomsten uit ‘Den Haag’ ons
telkens voor grotere uitdagingen. De gemeente
draait hiervoor op en dat gaat ten koste van onze
ruimte om te investeren.’

Iedere maand gaan er twee raadsleden met elkaar
in gesprek over een actueel onderwerp. Deze maand
Bas Koppes (VVD) en Robert van Koten (PS) over de
begroting.

Robert van Koten: ‘Voor Politiek Sociaal is het
uitgangspunt; een financieel gezond Velsen. De
kosten van de gemeente nemen echter sneller
toe dan de compensatie van het Rijk. Dit betreft
met name de stijgende kosten voor het Sociaal
domein. Het is onduidelijk onder welke voorwaarden onze gemeente een beroep kan doen op extra middelen vanuit het rijk, daar hebben we een
antwoord nodig. De voorwaarde kan zijn dat de
onze gemeente zelf ook extra financiële middelen
beschikbaar moet stellen.’

WIST U DAT...?
de voorgestelde begroting de woonlasten voor
huishoudens niet, blijven voorzieningen open en
er wordt niet bezuinigd op (mantel)zorg.’
Robert van Koten: ‘PS maakt zich zorgen over
de zorg. Wij willen dat Velsen een QuickScan laat
uitvoeren naar de betaalbaarheid van de zorg in
onze gemeente. Daaruit moet blijken of de huidige zorg met de beschikbare middelen nog steeds
kan worden geleverd. Er kan ook een bijzondere
reserve worden ingesteld. Wij willen meer inzicht
in de cijfers van onze gemeente in het Sociaal
Domein.’
Wat willen jullie de Velsenaar nog meegeven?

Wat is er volgens jullie nu nodig?

Bas Koppes: ‘De VVD Velsen wil -ondanks alle
tegenwind- investeren in een nog mooier Velsen.
Wij blijven oog en oor houden voor wat er speelt
in de kernen en wijken. Dragen ertoe bij dat ondernemers de ruimte krijgen om te ondernemen.
En met deze begroting werken wij aan een schone, hele en veilige omgeving waar inwoners én
ondernemers zich veilig en thuis voelen.’

Bas Koppes: ‘Er is in de aanloop naar deze begroting kritisch en creatief gekeken naar mogelijkheden om onze solide financiële huishouding op
orde te houden en tóch te kunnen investeren.
Ook als we niets doen is er weinig ruimte voor
nieuwe initiatieven en moet er bezuinigd worden.
Natuurlijk is het vervelend als het zaken raakt die
wij als VVD belangrijk vinden. Gelukkig stijgen in

Robert van Koten: ‘We moeten nu laten zien
dat we sociaal zijn. Iedere Velsenaar moet op zijn
of haar wijze mee kunnen blijven doen en niet
buiten de boot vallen. Wie zorg of ondersteuning
nodig heeft, kan rekenen op passende zorg op
maat. Velsen betaalt voor deze zorg een eerlijke
prijs voor een goede kwaliteit. Het voorstel van PS
is: anticipeer op ongedekt tekort!’

De Raad van Velsen heeft geen coalitieakkoord, maar een Raadsakkoord genaamd Samenspel. In dit raadsakkoord staan belangrijke
maatschappelijke thema’s waar de raad het
over eens is om de komende raadsperiode
mee aan de slag te gaan.
De naam Samenspel geeft aan dat de maatschappelijke opgaven die voortvloeien uit de thema’s
samen met gemeente en samenleving worden
uitgewerkt.
Daarnaast bevat het raadsakkoord spelregels over
de wijze waarop de raadsleden met elkaar en samen met het college gaan samenwerken om de
maatschappelijke thema’s op te pakken. Ook geeft
het Raadsakkoord Samenspel aan hoe de raad de
samenleving betrekt bij het oppakken en oplossen
van de maatschappelijke opgaven.
Wilt u hier meer over weten?
Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

RECTIFICATIE:
Vorige week is per abuis gecommuniceerd dat Cas Schollink is benoemd als lid van de IJmondcommissie. Dit moet zijn als lid van de Regiegroep IJmond.

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 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend 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, omgevingsvergunningen of vragen die daarmee te maken
hebben, kunt u een afspraak maken met één
van de vakspecialisten via 14 0255.

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
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site www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. 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.

nen t.b.v. bovenwoning en vergroten met
dakopbouw
(08/10/2019)
59271-2019
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen evenementenvergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode 5 oktober tot en met 11 oktober 2019 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.

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij in de
periode van 5 oktober tot en met 11 oktober 2019 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
Kennemerstrand 174, vernieuwen ijshuisje
bij strandpaviljoen Zilt aan Zee (07/10/2019)
86685-2019
Poolsterstraat 18, plaatsen dakopbouw
(09/10/2019) 87335-2019
Orionweg 343, legaliseren erfafscheiding
(09/10/2019) 87531-2019
Mantelmeeuwpad 2, uitbreiden strandpaviljoen Beach Inn (10/10/2019) 88244-2019
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 139, plaatsen fiet-

senstalling (10/10/2019) 87747-2019
Santpoort-Noord
Hagelingerweg 163, realiseren dakopbouw
(07/10/2019) 86464-2019
Velserbroek
Vromaadweg 93, uitbreiden tweede verdieping (07/10/2019) 86450-2019
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
Kanaalstraat 27, omzetten horeca naar wo-

IJmuiden
Groeneweg 23, kappen van een boom
(11/10/2019) 76499-2019
Santpoort-Noord
Narcissenstraat 23, plaatsen stalen portaal
(07/10/2019) 80164-2019
Ingediende aanvragen filmvergunningen
APV artikel 2:7
IJmuiden
Postcodeloterij Eindejaarskanjer ’19, op 5 of 7
november 2019, locatie: Burgemeester Rambonnetlaan t.h.v. Geleenstraat (04/10/2019)
86553-2019

IJmuiden
Sinterklaas intocht, op 14 november 2019 van
15:00 uur tot 23:00 uur, locatie: Loswal tot
Plein 1945 (10/10/2019)
88036-2019
Velsen-Noord
Egmond-Pier-Egmond, op 11 januari 2020
van 09:30 tot 14:00 uur, locatie: Strand, Reyndersweg & Windsurfpad (04/10/2019) 865682019

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.

in 3 garages, verplaatsen 2 garages, versmallen van 8 garages (07/10/2019) 68130-2019
De Ruyterstraat 126, vergroten 1e verdieping, maken uitbouw inclusief dakterras
(08/10/2019) 76935-2019
Zwaanstraat 47, plaatsen erker (10/10/2019)
79726-2019
Kennemerlaan 41, plaatsen ventilatie-afzuigrooster (zijgevel) (11/10/2019) 585062019
Kennemerstrand 160, legaliseren diverse
wijzigingen (overkapping, toezichthuisje,
erfafscheiding) (11/10/2019) 14926-2018

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

Verleende omgevingsvergunningen – in
heroverweging
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning in heroverweging verleend
voor:
Op grond van artikel 8:1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belangheb-

IJmuiden
Reaumurstraat 3, veranderen overkapping

Velserbroek
Helmkruid 12, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(10/10/2019) 79386-2019
Floraronde 293, brandveilig gebruik van de
school (11/10/2019) 35004-2019
Buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning
IJmuiden
Noordersluisweg 16A, tijdelijk (3 jaar) plaatsen container (11/10/2019) 72023-2019

bende tegen dit besluit binnen 6 weken na
verzending een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij verzending
van het beroepschrift per post moet u het
beroepschrift voor het einde van deze termijn ter post bezorgen. Het is dan bovendien
noodzakelijk dat het niet later dan een week
na afloop van de termijn bij de rechtbank
is ontvangen. Het beroepschrift schorst de
werking van het besluit niet.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a. de naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk dient
u een afschrift van dit besluit bij uw beroepschrift te voegen);
d. de gronden van het beroep.
Op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland,
locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel
dat u ook beroep heeft ingesteld.
Driehuis
Valeriuslaan 25, kappen boom (07/10/2019)
30157-2019
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.
Verleende
evenementenvergunning
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een
evenementenvergunning
verleend
voor:
IJmuiden
Havenrun, op 20 oktober 2019 van 18:30
uur tot 20:30 uur, locatie: Trawlerkade(10/10/2019) 75603-2019

Bomenkap
Wijkeroogstraat bij fietscrossbaan (aan de
achterzijde van de kantine), Velsen-Noord
1 x Beuk; De Beuk is dood en is nu een ge-

vaar aan het worden voor de veiligheid in de
openbare ruimte en voor de gebouwen op de
fietscrossbaan.

Paramaribostraat t.o. 74, Santpoort-Noord
1x kastanje; wordt zeer gevaarlijk begint te
wijken

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het
volgende perceel:
Planciusstraat 20, 1972 DC IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-

nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met 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.

