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Verhalen in coronatijd
hem niet bijstaan. Elke ochtend belde zijn
vrouw mij bezorgd op met de vraag hoe hij
de nacht was doorgekomen. Er moesten met
haar vele bezorgde gezins- en familieleden
zijn met eenzelfde vraag. Zo kwamen we op
het idee een belteam op te zetten. Dit team
belde ’s ochtends met het thuisfront om te laten weten hoe het die nacht met hun dierbare
was gegaan.

Doorstart foto-expositie

Wegens succes is de foto-expositie ‘Tussen
Sluis en Zaan’ nog tot eind december te zien
in de Visserhallen in Oud-IJmuiden. Het
werk van dertien fotografen, waarvoor veel
belangstelling is, gaat over de vele kanten van
de industriële bezigheden rond het Noordzeekanaal. De locatie en de foto’s versterken
elkaar. Het in verval geraakte bedrijfspand
waar vroeger plakband en kassarollen wer-

den gemaakt, is nu het paleis voor de fotografie.
De expositie is elke vrijdag tot en met
zondag geopend van 13.00-17.00 uur.
Adres: Visserhallen, Duinstraat 4, 1975 CD in
IJmuiden.
Tijdens het bezoek geldt het dringend advies
een mondkapje te dragen.

Val jij op in het donker?
De wintertijd is weer ingegaan: de dagen
zijn korter en donkerder. Hét moment om
te checken of je fietsverlichting het doet.
Val jij al op?

Wethouder en verkeersveiligheidsambassadeur Bram Diepstraten is er duidelijk over:
“Fietsen zonder licht in het donker is echt levensgevaarlijk. Wist je dat het risico op een

ongeval in het donker met 17% afneemt als je
met werkende verlichting fietst? Hoewel veel
fietsers verlicht op pad gaan, is het zo dat een
derde van de fietsers wel werkende fietsverlichting heeft, maar deze niet gebruikt. Zet
dus altijd je licht aan en zorg dat je werkende
fietsverlichting hebt. Zo kan iedereen veilig
over straat!”

Velsen doet mee aan de landelijke campagne ‘Aandacht voor elkaar’. Met initiatieven en persoonlijke verhalen om elkaar
door deze tijd te helpen. We hebben allemaal een verhaal te vertellen over de coronacrisis: over ziekte, onzekerheid en teleurstelling. Door verhalen met elkaar te
delen en naar elkaar te luisteren, kunnen
we deze gebeurtenissen en gevoelens een
plek geven. Aandacht hebben voor elkaar
helpt. Daarom leest u hier aankomende
tijd verhalen van Velsenaren. U vindt de
lokale verhalen ook op www.velsen.nl/
corona/aandacht-voor-elkaar. Landelijke
verhalen vindt u op www.aandachtvoorelkaar.nl/verhalen.

Chris Bakker (51) werkt in het Amsterdam
UMC locatie AMC. De Velsenaar is hoofdverpleegkundige van de afdeling gastro-intestinale chirurgie en de polikliniek GIOCA, die zich
richten op de behandeling van vaak oncologische aandoeningen van het spijsverteringskanaal. Tijdens de eerste corona-uitbraak was hij
ook hoofdverpleegkundige van een Covid-19 afdeling.
Chris: “Het inrichten van een Covid-19 afdeling is een organisatorische uitdaging. Je
hebt na te denken over de inrichting van de
afdeling, de benodigde, maar schaarse materialen en het efficiënt inzetten van personeel.
Collega’s van onder andere de kinderafdeling, polikliniek en dagbehandeling sprongen
bij. Normaal heb je één verpleegkundige nodig op vijf patiënten. Op de Covid-19 afdeling
is dat één verpleegkundige op twee patiënten. Planbare zorg was afgeschaald, we verleenden alleen acute zorg. Mensen kwamen
uit alle uithoeken van het land. We moesten
zorgen voor patiënten met een nog onbekende ziekte. Dat gaf veel onzekerheid en stress
bij de patiënten en hun familie, maar ook bij
het personeel.

Het was spannend allemaal. We zetten onze
schouders eronder. Maar toen raakten collega’s besmet. Patiënten overleden. Dat doet
wat met een mens. Ik heb collega’s met tranen over hun wangen van de stress hun werk
zien doen. Zelf kreeg ik het te kwaad toen een
34-jarige man die ik had behandeld overleed.
Het leek juist wat beter te gaan. Kort voor zijn
overlijden had hij via de iPad nog gezwaaid
naar zijn kinderen. Als team vang je elkaar
dan op. Ik ga ook graag naar het strand of een
eind fietsen om moeilijke ervaringen van me
af te zetten. Iedereen heeft daar zijn eigen
manier voor.
Corona is geen ver van je bed show. We zitten inmiddels midden in de tweede coronagolf, die meer jongeren treft dan de eerste
coronagolf. Waar de reguliere zorg net weer
werd opgestart, wordt die inmiddels weer afgeschaald. Veel mensen in de zorg denken:
‘Daar gaan we weer, doordat de omgeving
zich niet aan de regels houdt’. Ik snap dat
de maatregelen lastig zijn. Denk aan pubers
waarbij de hormonen door hun lijf gieren, ondernemers die worden geraakt in hun broodwinning. Maar een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand houden is geen grote
opgave. Het beschermt wellicht niet 100%,
maar alle beetjes helpen denk ik dan. Ook jij
kan morgen een ongeluk krijgen waardoor
je naar het ziekenhuis moet. En wat als er
dan geen plek voor je is? Of de borstkankerscreening voor je moeder komt te laat, omdat
het niet eerder kon. Als we het een beetje beter met elkaar doen, hoeven er minder mensen opgenomen te worden en kunnen normale behandelingen doorgaan. We zijn allemaal
mens en soms gaat het je aan de regels houden mis. Durf elkaar dan aan te spreken, we
moeten het met elkaar doen.“

Zo kwam er een goede vriend van mij uit Oss
op onze Covid-19 afdeling te liggen. Ik werkte niet in de directe patiëntenzorg op dat moment. En omdat beschermmateriaal schaars
was, kon ik dat niet gebruiken alleen om hem
te bezoeken. Hij was zo dichtbij, maar ik kon

Zaken zonder extra kosten aanvragen en regelen met gemeente
Velsen

Bij gemeente Velsen kunt u veel zaken aanvragen en regelen. Denk aan een paspoort,
rijbewijs, hulp bij schulden. De gemeente
vraagt hiervoor geen extra geld bovenop de
vastgestelde leges. Er zijn bedrijven die u tegen betaling helpen om zaken bij de gemeente te aan te vragen of te regelen. Dat ze daar

geld voor vragen mag, maar het is niet nodig.
U neemt gemakkelijk zelf contact op met gemeente Velsen via telefoonnummer 0255567200. Of stuur ons een mail via info@velsen.nl.
Onze medewerkers zorgen ervoor
dat uw vraag bij de juiste persoon terecht
komt, zonder dat het u extra geld kost.
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Duurzaam verhaal wethouder
Sebastian Dinjens

Klimaatweken 2020
Klimaatweken
2020
12
oktober t/m 6 november

Vraag de gratis energiebox
aan en bespaar
energie en geld
De winter staat voor de deur. Hét moment
om te kijken hoe je energie (en geld!) kunt
besparen. Vraag daarom de gratis energiebespaarbox aan bij Energiek Velsen! De box zit
vol artikelen waarmee je je energieverbruik
omlaag kunt brengen, zoals tochtstrips en
LED-lampen. Bestel de gratix box op energiekvelsen.nl. Samen gaan we voor een Duurzaam Velsen!

Digitaal in gesprek met inwoners
In gesprek gaan met onze inwoners en
partners is door corona een stuk lastiger
geworden. Toch lukt het goed om dit online te doen. Wekelijks leest u hier een
voorbeeld. U vindt de voorbeelden ook
op samenspelvelsen.nl.
Herinrichting
poort-Noord

Vlugthovenstraat

Sant-

De Vlugthovenstraat in Santpoort-Noord is
een van de oudste straatjes van Santpoort.
Ook hier wordt de riolering vernieuwd en is
er de kans om dit opnieuw in te richten. Er
waren twee ontwerpen gemaakt die per post
aan de bewoners waren toegestuurd. Tijdens
een videogesprek waren bijna alle bewoners
aanwezig. Ze kregen toelichting op de werkzaamheden, kozen voor een van de twee op-

ties en gaven aan de huidige uitstraling zoveel mogelijk in ere te willen houden. De
deelnemers waren positief over dit overleg,
maar wachten ook af wat er met hun reacties wordt gedaan. Afgesproken is om binnen
twee weken weer bij hen terug te komen om
aan te geven wat er met hun inbreng gedaan
wordt.
Samenspelvelsen.nl
Op de website samenspelvelsen.nl staan projecten die interactief met inwoners vorm
krijgen. Betrokkenen die zich aanmelden
blijven ook op de hoogte van de ontwikkelingen rond het project. Ook is het een website
waarop inwoners zelf initiatieven kunnen
plaatsen. Neem gerust eens een kijkje.
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Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht
Vier weken lang gaan we in Velsen aan de slag
voor slimmer energie opwekken, besparen en
met klimaat en duurzaamheid. Er is aandacht
klimaatbewuster leven en werken. Dit doen
voor slimmer energie opwekken, besparen en
we samen met inwoners en ondernemers.
klimaatbewuster leven en werken. Dit doen
Stel tijdens de Klimaatweken vragen,
we samen met inwoners en ondernemers.
lees mee, deel ervaring en kennis en
rgie
Stel tijdens de Klimaatweken vragen,
ne
ga in gesprek! Zo gaan we samen
lees mee, deel ervaring en kennis en
rgie
voor een duurzaam Velsen!
ne
ga in gesprek! Zo gaan we samen
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Sebastian Dinjens, wethouder klimaat en
Duurzaamheid, is ervan overtuigd dat we

onze samenleving duurzamer kunnen maken. “Het begint bij jezelf door je af te vragen ‘Welke bijdrage ben ik bereid te leveren?
Maar dat is niet genoeg. Voor een duurzamere toekomst is het nodig om als samenleving ook duidelijke overkoepelende afspraken met elkaar te maken.” #duurzaamvelsen
#hetkanwel
Lees Sebastians verhaal (en de verhalen van
anderen) verder op duurzaamvelsen.nl

.n .n
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In de klimaatweken starten we met een
reeks duurzame verhalen. In deze verhalenreeks delen onder andere Velsense inwoners en ondernemers ervaringen, tips
en waardevolle lessen. Wethouder Sebastian Dinjens trapt af met 4 persoonlijke
tips!

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
gelanceerd. Gratis bereikbaar
op: 0800-1205.

leiden naar (eventueel verplichte) zorg. Indien de gemelde persoon openstaat voor
hulp, kan er verwezen worden naar het Sociaal Wijkteam of andere organisaties.

Staatssecretaris Blokhuis heeft per 09-102020 het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag
gelanceerd. Mensen die zich zorgen maken over het gedrag van iemand anders,
bijvoorbeeld een naaste of een buurman,
kunnen dit landelijke meldpunt bellen. Zij
worden dan doorgeschakeld naar het lokale of regionale meldpunt waar zij hun
melding kunnen doen. Denk bijvoorbeeld
aan mensen die verward gedrag vertonen,
niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen,
in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden. Het
gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz. Doel van het Meldpunt
Zorgwekkend Gedrag is dat mensen hun
zorgen kunnen delen, er meegedacht en/
of verwezen wordt. In de regio Kennemerland kan er een melding worden gedaan
bij het team Vangnet en Advies van GGD
Kennemerland, als de persoon in kwestie
zelf geen hulp wenst of accepteert. Vangnet en Advies levert outreachende bemoeizorg en probeert de persoon toe te

GGD Kennemerland Meldpunt Zorg &
Overlast is aangesloten op het Meldpunt
Zorgwekkend Gedrag.
De meeste gemeenten (ruim 90%) zijn inmiddels via een regionaal of lokaal meldpunt
aangesloten op het landelijk meldpunt. Er is
gekozen voor het Meldpunt Zorg en Overlast
van GGD Kennemerland omdat dit Meldpunt
aansluit op de doelstelling van het landelijke Meldpunt, en zij reeds bekend zijn met dit
soort meldingen. Zowel burgers als professionals kunnen contact opnemen met het Meldpunt Zorg en Overlast.
Hoe werkt het?
De melder belt (gratis) naar 0800-1205, toetst
de postcode in van de persoon waar de melding over gaat, en wordt vervolgens doorverbonden naar het betreffende Meldpunt Zorg
en Overlast. De bereikbaarheid van het Meldpunt Zorg en Overlast Kennemerland is op ma
t/m wo 9.00-17.00 uur en op do t/m zo 9.0022.00 uur. Buiten deze openingstijden kan de
melder de voicemail inspreken van het Meldpunt Zorg en Overlast of op werkdagen tot
21.00 uur doorverbonden te worden met Mind
Korrelatie. Voor meer informatie: www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl of www.ggdkennemerland.nl/meldpunt-zorg-en-overlast
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Dorpsdialoog Driehuis in
coronatijd
De live bijeenkomst van Dorpsdialoog Driehuis op woensdag 28 oktober kon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wijkwethouder Sebastian Dinjens: “Ik baal er
ontzettend van dat na de succesvolle startbijeenkomst in februari nog geen nieuwe fysieke vervolgbijeenkomst heeft kunnen plaatsvinden vanwege corona. Ik vind het juist zo
belangrijk dat de Driehuizenaren mee kunnen praten over de ontwikkelingen in hun
dorp. Daarom ging ik afgelopen woensdag
met de klankbordgroep digitaal in gesprek
om te kijken hoe we de dorpsdialoog toch
kunnen voortzetten. Belangrijk is dat er zoveel mogelijk inwoners mee kunnen blijven
doen. Diverse betrokken Driehuizenaren
hebben hier zelf al ideeën over, dus ik heb
er alle vertrouwen in dat we samen met de
klankbordgroep een goede oplossing vinden.”
Wilt u weten wat de wethouder besproken
heeft met de klankbordgroep? Kijk voor het
verslag van deze bijeenkomst vanaf maandag
2 november op de website www.samenspelvelsen.nl. Hier kunt ook meer informatie vinden over Dorpsdialoog Driehuis.
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DE VISIE VAN DE D66 VELSEN
sen betreurt, omdat het juist in deze tijd en
juist op deze plek een geweldig concept is.
Dit traject geen tijd meer gunnen heeft ook
grote gevolgen voor het Pieter Vermeulen
Museum, die al veel te lang in een ongeschikt pand zit, waar hun collectie aan het
verpieteren is.
Door nu de stekker eruit te trekken, moet
het PVM weer opnieuw beginnen en wordt
weer zicht op een nieuw gebouw weggenomen. Er ligt bovendien nog geen alternatief
plan voor herhuisvesting. Bovendien valt
er met de projectorganisatie van BRAK!/
PVM een deel van de organisatie weg, die je
bij herhuisvesting juist nodig hebt. Het college gooit dus oude schoenen weg, voordat
er zelfs is nagedacht over nieuwe.

Het college heeft voorgesteld te stoppen met
het klimaatmuseum BRAK!/PVM, omdat
er veel onduidelijkheden zijn die meer tijd
nodig hebben. Een ontwikkeling die D66Vel-
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BIJ EEN RESTAURANT OF
VAN HIER

Nieuws van de raad

Sander Smeets, Fractievoorzitter
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D66Velsen heeft zich altijd ingezet voor het
Pieter Vermeulen Museum en zal dat blijven
doen. Wij willen daarom BRAK!/PVM tot
1 maart geven om onduidelijkheden weg te
nemen. Mocht dat voorstel het niet halen,
zullen wij voorstellen dat er voor 1 maart
2021 een plan moet liggen voor herhuisvesting PVM. Tot die tijd mogen zij dan ook gebruik maken van de projectorganisatie. Het
PVM mag niet het kind van de rekening
worden van een rommelig en ondoordachte
stop van BRAK!/PVM.
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BEZOR
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BESPROKEN IN DE SESSIES

BIJ EEN RESTAURANT OF
OP EEN TERRAS
VAN HIER

Begrotingssessie
In de conceptbegroting 2021 staan alle plannen voor de komende jaren en de financiële
consequenties daarvan. Tijdens de sessievergaderingen konden de raadsleden extra
toelichting krijgen op de inhoud en met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen die
voorliggen.
De gemeente Velsen heeft een tekort en om
deze reden moeten er bezuinigingen worden
gerealiseerd.

De raadsleden hebben nog vragen over bezuinigingen op citymarketing, op sportverenigingen, op cultuur en de maatregelen in het
kader van de WMO. Diverse politieke partijen overwegen moties en amendementen voor
de begrotingsvergadering op 5 november.

BEZORGENINVELSEN.NL

Rectificatie:
Vorige week zijn de namen van steunfractielid
Frans Blokland en raadslid Gideon Nijemanting per abuis onjuist weergeven.

AGENDA VAN DE RAAD

BRAK!/PVM
De raad heeft gevraagd om een besluit over
een “go or no go” met betrekking tot het project BRAK! en de daarvoor gereserveerde €2,9
miljoen. Tijdens deze vergadering besluit de
gemeenteraad over het wel of niet doorgaan
van dit project. Het college heeft geadviseerd
om niet door te gaan met de plannen voor
BRAK!, maar de raadsleden willen wel graag
dat het Pieter Vermeulen Museum behouden
blijft.
5 november vanaf 16.00 uur: Digitaal

Begrotingsraad
Op 5 november wordt de begroting 2021 besproken. Deze vergadering begint om 16:00
uur.
In deze vergadering zal de gemeenteraad keuzes moeten maken waar zij op wil bezuinigen.
De vergadering is digitaal te volgen via de website velsen.nl/gemeenteraad en RTV Seaport.
5 november vanaf 16.00 uur: Digitaal

U kunt contact opnemen met de D66Velsen fractie via Info@D66velsen.nl

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 Discriminatiezaken 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.

Infopagina
29 oktober 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 29 oktober 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 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
De Ruyterstraat 122, plaatsen dakopbouw (zijgevel) (19/10/2020)110808-2020
Zeeweg 225, plaatsen dakopbouw (21/10/2020)
112232-2020
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar woning, plaatsen kozijn (voorzijde) (22/10/2020)
112708-2020

Frans Naereboutstraat 60,rechtoptrekken achtergevel, plaatsen dakterras en dakopbouw
(23/10/2020) 113102-2020
Ten zuiden van Kennemerboulevard, bouwwerken voor aanleg en gebruik glasvezel
(23/10/2020) 113104-2020
Kanaalstraat 52, veranderen begane grond
(23/10/2020) 113191-2020 (Gemeentelijk monument)
Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen verenigingsgebouw (22/10/2020) 112853-2020
Velsen-Noord
Staalstraat 10, wijzigen gebruik naar bedrijfsverzamelgebouw (20/10/2020) 111663-2020
De Hagedisstraat 12, legaliseren van het splitsen
woning (22/10/2020) 112730-2020
Santpoort-Noord
Harddraverslaan 49, kappen boom (noodkap)
(13/10/2020) 111007-2020

Marowijnestraat 1, plaatsen dakkapel (voorzijde), vergroten dakkapel (achterzijde)
(20/10/2020) 111766-2020
J.T. Cremerlaan 103 t/m 113, vervangen kozijnen (21/10/2020) 112177-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, bouwen dierenverblijf,
aanleggen longeercirkel (19/10/2020) 1105262020
Velserbroek
Waterranonkel 14, plaatsen dakkapel (achterzijde) (18/10/2020) 110365-2020
Kampens Kampje 4, rechtoptrekken achtergevel (21/10/2020) 112227-2020
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 informa-

tie over welstand: 140255
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Trompstraat 47, vervangen kozijnen (voorzijde)
(22/10/2020) 96017-2020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen verharding t.b.v. opslag containers (20/10/2020)
104502-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, herbouwen muurtje (20/10/2020) 104504-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen bestrating (20/10/2020) 105845-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, ophogen/verbreden weiland (20/10/2020) 105843-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, aanbrengen omheining (20/10/2020) 105693-2020
Huis te Wissenlaan 52, plaatsen overkapping
(20/10/2020) 103191-2020

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:

woning (22/10/2020) 102336-2020

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 183, legaliseren
splitsen bovenwoning in 2 gestapelde woningen (20/10/2020) 77928-2020
Trompstraat 178, realiseren dakopbouw
(20/10/2020) 101262-2020
Zeeweg
194,
plaatsen
dakopbouw
(20/10/2020) 103662-2020
President Krügerstraat 40, rechtoptrekken
achtergevel (21/10/2020) 101235-2020
Radarstraat 161, uitbouwen 2e verdieping
(22/10/2020) 91304-2020
Lindenstraat 8, plaatsen dakopbouw
(22/10/2020) 99353-2020

Santpoort-Noord
Patriciuslaan 18, plaatsen dakkapel (voorgevel), plaatsen balkonhek, wijzigen gevel (achter- en zijgevel) (22/10/2020) 82200-2020

Velsen-Noord
Doelmanstraat 34, bouwen 4 appartementen, uitbreiden praktijkruimte (20/10/2020)
46516-2020
Smidt van Gelderstraat 31, intern verbouwen

Santpoort-Zuid
Anna van Saksenlaan 8 + 10, kappen 4 bomen
(21/10/2020) 106701-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 99, plaatsen extra entreedeur (voorgevel) (22/10/2020) 84750-2020
Van den Vondellaan 60, plaatsen dakkapel (voorzijde), isoleren dak (22/10/2020)
99126-2020
Velserbroek
De Zeiler 68, oprichten berging (20/10/2020)
100156-2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen
maken bekend dat zij voornemens zijn een

omgevingsvergunning te verlenen voor:
Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, het bouwen van een
jongveestal (21/10/2020) 22669-2018
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning,
de ontwerpverklaring van geen bedenkingen
en de bijhorende stukken ligt met ingang van
30 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publiekszaken.
Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzeninbrengen tegen de ontwerp besluit omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen
Toezicht en Handhaving, Postbus 465,1970
AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1
te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met Team Vergunningen Toezicht en
Handhaving, telefoon 140255.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende perceel:
• Zeewijkplein 194, 1974 PJ 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 elektroni-

sche 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.

