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Verhalen in coronatijd
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.

Velsen strijdt samen met 33 andere gemeenten tegen drugscriminaliteit
Namens gemeente Velsen ondertekende burgemeester Frank Dales met 33
burgemeesters van andere gemeenten
het Convenant Aanpak Drugslocaties
Noord-Holland 2020-2025. Ook de politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie Noord-Holland, woningcorporaties
en woningbouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwaterbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke sociale
diensten en omgevingsdiensten sloten
zich aan.

Drugsconvenant vervangt het Hennepconvenant
Sinds 1 november geldt het Drugsconvenant
in Noord-Holland, waarvan het Hennepconvenant voorloper was. Het nieuwe en verruimde convenant heeft betrekking op zowel
hennepteelt als op de productie van bijvoorbeeld cocaïne en synthetische drugs. Ook is
het onderling uitwisselen van informatie tussen de convenantpartners nu mogelijk. Hiermee kunnen hennepkwekerijen en drugslabs
in de regio nog beter worden opgespoord.

Krachten bundelen in de strijd tegen
drugscriminaliteit
Drugscriminaliteit zorgt voor gevaar in
woonwijken, op bedrijventerreinen en in het
buitengebied. Vaak gaat dit gepaard met belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude
en het witwassen van crimineel geld.
Burgemeester Frank Dales: “Met de nieuwe
gezamenlijke aanpak willen we onder meer
het waterbedeffect tegengaan. Bovendien
was het oude convenant aan vernieuwing toe,
omdat het tegenwoordig steeds vaker over
synthetische drugs gaat en niet meer alleen
over hennep. Beter samenwerken moet leiden tot minder overlast, ook in Velsen. Daarmee geven we onze jongeren een grotere kans
om niet in aanraking te komen met drugs”.
Vermoedt u een drugslab of hennepkwekerij?
Bel de politie via 0900-8844 of anoniem via
0800-7000 als u een drugslab of hennepkwekerij vermoedt. Meer informatie over de gevaren van drugsproductielocaties en hoe u ze
kunt herkennen, vindt u op de website www.
nhdrugsalert.nl.

Verduurzamen van je huis
Geld verdienen door het verduurzamen
van je huis? Volgens Energiek Velsen kan
het! Volg de online informatieavonden
over de financiële voordelen van verduurzamen.

delen nuttige informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden en kunnen je alles
vertellen over het verduurzamen van je huis.
Meer weten of aanmelden? Kijk op www.
energiekvelsen.nl/informatieavond.

Diana van Biljouw (35 jaar), manager bij SnapFitness IJmuiden kreeg corona terwijl ze nog
herstellende was van een longembolie.
Diana: “Snap Fitness IJmuiden was net twee
maanden open toen ik lichte klachten kreeg,
vooral aan mijn luchtwegen. Ik dacht aan een
terugval door de longembolie die ik achter
de rug had, hoewel de nacontroles in het ziekenhuis toch steeds goed waren geweest. Ik
maakte lange dagen op de sportclub; deed inschrijvingen, intakegesprekken, maakte trainingsschema’s voor leden. Het was druk en
dat is wat je wil, zeker als je net open bent als
sportclub. De klachten en vermoeidheid negeerde ik. Ik zette mezelf op een zijspoor, dacht
het komt wel, even doorbijten. Dat had nogal wat gevolgen. Ik begon veel te niezen en te
hoesten, was duizelig, had koud zweet en rillingen en was kortademig. Koorts had ik niet,
wel wat verhoging.
Het weekend voor de lockdown in maart lag
ik dan toch ziek in bed. Die lockdown was zakelijk gezien natuurlijk een gigantische klap;
leden hadden zich ingeschreven, we bouwden iets op, daar maakte ik me zorgen om. Tegelijkertijd kwam de lockdown voor mij persoonlijk als geroepen. Het gaf ruimte om uit te
zieken zonder steeds te denken: wie moet het
overnemen als ik ziek thuisblijf? Als manager
wil je klaar staan voor je mensen. De lockdown
schudde me wakker. Ik moest eraan geloven
dat ook ik corona kon hebben. Het was de tijd
dat er nog geen testen beschikbaar waren voor
iedereen. Maar ik had inmiddels alle symptomen.
Met de ruimte om thuis ziek te zijn, kwam er
ook ruimte voor angst. Mijn man Gregory en ik
hebben samen een dochtertje, Jailin Lily van
anderhalf. Er bestaat geen medicijn tegen corona. Er sterven mensen aan het virus. Laat
mij niet een van hen zijn alsjeblieft!, dacht ik
bij iedere hoestbui waarop een bloedneus
volgde. Codeïne hielp niet. Heel beangstigend.
Mijn man, nuchter en de rust zelve, nam mijn

angst serieus, maar
hielp me er ook doorheen. Praktisch, door
een groot deel van de
zorg voor onze dochter op zich te nemen
en – we hebben een
kennel- onze vijf
honden uit te laten. En door geduldig te zijn en
op mij in te praten, zodat ik de zeven weken die
ik op bed lag de moed erin wist te houden. Daar
ben ik hem dankbaar voor!
Dat ik het nu vijftien minuten volhoud op een
crosstrainer is een overwinning. En dan ben
ik als bodybuilder toch wel heel wat meer gewend. Ik probeer nu in alles beter te luisteren
naar de signalen die mijn lichaam geeft. Corona heeft al met al veel impact op mijn, ons
leven gehad. Toch zijn er ook mooie momenten om te koesteren. We waren als gezin veel
bij elkaar. Dat maakte ons samen nog hechter.
Jailin Lily en Gregory werden niet noemenswaardig ziek. Ik was thuis getuige van verschillende, dierbare ‘eerste keer’ mijlpalen van
onze dochter. We deden samen dutjes, luisterden liedjes, ik liet haar rollen en kruipen op het
bed. Ondanks het ziek zijn kon ik zo evengoed
echt moeder zijn. Het was een heftige periode,
toch ben ik nu niet meer zo bang als toen ik er
middenin zat. Ik heb het gehad en ben eruit gekomen. Ik ben er nog steeds! Maar ik blijf ook
realistisch, houd me aan de hygiëneregels en
anderhalvemetermaatregel.
Het zou mooi zijn als we het volhouden om begripvol en respectvol naar elkaar te zijn. Niet
oordelen, maar het gesprek aangaan. Iemand
die geen mondkapje draagt heeft misschien
een chronische ziekte die dat onmogelijk
maakt, of raakt er ontregeld van. Het optimisme en saamhorigheidsgevoel van de eerste coronagolf lijken soms te zijn weggeëbd, nu we in
de tweede golf zitten. Laten we proberen het,
waar mogelijk, gezellig te houden met elkaar.

Overheveling van belastingtaken
naar de Belastingsamenwerking
Wanneer
de
WijkVelsen is verdeeld in 10vergaderen
wijken. In vier hiervan is een
wijkplatform
actief. In onderstaande
tabel
Gouwe-Rijnland
tref u een overzicht aan wanneer
ze vergaderen.
platforms
Velsen
Energiek Velsen biedt gratis online informatieavonden aan met algemene energietips. Ze

Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen

De gemeente Velsen sluit zich vanaf 1 januari 2021 aan bij de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Het college
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier vaak gevraagd deel te nemen aan discussieEen wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor
het algemeen
van de gemeente Velsen deed onderzoek
hiervan is een wijkplatform actief. In on- groepen. De vergaderingen zijn openbaar.
Voor meer
informatie,
de website
bij drie organisaties
derstaande
tref u
een overzicht
belang vantabel
de wijk,
maar
zijn geenaan
actiegroep.
Ze kijken
naargadenaar
plannen
van de gemeente
en gevenmet als doel om haar
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/
belastingtaken onder te brengen. Daaruit
wanneer ze vergaderen.
daarover gevraagd of ongevraagd advies.AlsWijkplatforms
worden
heel vaak
gevraagd
deel te nemen
u een vergadering
wilt bijwonen:
hier volkwam de BSGR als beste naar voren.

locaties en vergaderdata
2020:
Een
bestaat uit
uit gen
aanwijkplatform
discussiegroepen.
Devrijwilligers
vergaderingen
zijndeopenbaar.
Voor meer voor
informatie,
ga naar de website
de betreffende wijk. Zij komen op voor het Vanwege corona is er een beperkt aantal beLagere kosten en meer gemak voor inwohttps://www.wijkplatformsvelsen.nl/
algemeen
belang van de wijk, maar zijn geen zoekers welkom bij de vergaderingen van
ners
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de het wijkplatform. U kunt zich aanmelden via
Onze toetreding tot -en samenwerking met
gemeente en geven daarover gevraagd of on- https://www.wijkplatformsvelsen.nl/.
BSGR vergroot de continuïteit, kwaliteit en
Als u eenadvies.
vergadering
wilt bijwonen:
2020:
gevraagd
Wijkplatforms
worden heelhier volgen de locaties en vergaderdata voor
betrouwbaarheid
van de werkzaamheden en
verbetert de dienstverlening aan inwoners
en bedrijven. De samenwerking leidt daarnaast tot lagere kosten voor de gemeente.
Wijkplatform
Locatie
Tijd
Datum
Huishoudens ten zuiden van het kanaal krijIJmuiden-Zuid
De Spil
19:30 18 november
gen bovendien één gecombineerde aanslag

voor de gemeente- en waterschapsbelasting.
Huishoudens in Velsen-Noord blijven twee
aanslagen ontvangen, omdat zij niet onder
het Hoogheemraadschap van Rijnland vallen, maar onder Hollands Noorderkwartier.
Wethouder Jeroen Verwoort ziet de voordelen in één gezamenlijke aanslag: “Het onderbrengen van de belastingen bij de BSGR heeft
niet alleen voordelen voor de gemeente. We
maken het de meeste inwoners van de gemeente Velsen makkelijker omdat de lokale
belastingen nu voor veel van onze inwoners
door één organisatie worden belast. De heffing van waterschapsbelasting voor de huishoudens aan de zuidkant van het kanaal werd
al verzorgd door BSGR. Zij krijgen voortaan
dus nog maar één aanslag.”
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Je eigen droomhuis bouwen in
Velsen?
Je eigen droomhuis bouwen in Velsen?
Dat kan! Schrijf je in voor de zelfbouwkavels aan de Lagersstraat in IJmuiden of
de Van Diepenstraat in Velsen-Noord! Inschrijven kan vanaf nu t/m 22 november
via www.pioniereninijmuiden.nl.

“Er is creativiteit én lef nodig om je eigen

droomhuis te bouwen”, zegt Sebastian Dinjens, wethouder ruimtelijke ontwikkeling.
“Want zelf een huis ontwerpen gaat nu eenmaal niet zonder slag of stoot. Ik hoop dat
alle inschrijvers een kavel naar wens kunnen
uitkiezen. En ik weet zeker dat Velsen er met
deze twee locaties weer prachtige droomhuizen bij krijgt.”

Twee containertuintjes geplaatst
in IJmuiden
De raad vroeg om een proef te organiseren
met een tuintje bij een ondergrondse vuilcontainer: een containertuintje. In het kader
van de Nationale Klimaatweken zijn er containertuintjes geplaatst aan de Kennemerlaan en de IJmuiderstraatweg in IJmuiden.
De containertuintjes zijn gemaakt van gerecycled plastic en de planten hebben weinig
verzorging nodig. Het aanleggen van tuintjes

heeft al in verschillende gemeenten geleid tot
minder afvaldumpingen naast de vuilcontainers en een mooier en schoner straatbeeld.
We hopen dat het ook in Velsen een succes
wordt.
Heeft u vragen over de containertuintjes?
Ziet u dat er iets mis mee is? Of weet u een
goede plek voor een containertuintje? Mailt
u dan naar afval@velsen.nl

De Pleiadenschool en Jan Campertschool scheiden hun afval
Nieuw systeem voor straatverlichting in Velsen
De straatverlichting in Velsen krijgt, net als
in andere Noord-Hollandse gemeenten,
een nieuw besturingssysteem. De komende
weken test netbeheerder Liander dit nieuwe systeem in onze gemeente.

Het nieuwe digitale systeem biedt meer mogelijkheden. Zo kan de straatverlichting in een
wijk flexibel eerder aan- of later worden uitgezet. Tijdens deze testperiode, die start op maandag 16 november, kan het zijn dat de straatver-

lichting op sommige plekken overdag brandt.
U kunt helpen!
Ziet u overdag ergens straatverlichting branden in Velsen? U kunt helpen door dit zo snel
mogelijk bij ons te melden. Op die manier kan
Liander dit nieuwe systeem sneller overal in
onze gemeente toepassen. U kunt uw melding
doorgeven via de Slim Melden app op uw telefoon, online via velsen.slimmelden.nl of telefonisch via 0255 567200.

Bollen en kruiden voedsel voor
de bijen

Wethouder duurzaamheid en groen, Sebastian Dinjens, was vandaag aanwezig bij het
planten van de bollen- en kruidenmengsels in
Velsen. Nieuw dit jaar zijn de kruidenmengsels. “Hiermee vergroten we de biodiversiteit”, aldus de wethouder. Door kruidenmengsels samen met bollen te planten, ontstaat er
een betere en meer diverse voedselbron voor
bijen en andere insecten. In het vroege voorjaar is het voor insecten vaak lastig om voedsel
te vinden. De combinatie van bollen en kruiden verlengt de bloeiperiode waardoor insecten langer stuifmeel en nectar kunnen vinden.
“Insecten zijn ontzettend belangrijk omdat ze
zorgen voor de bestuiving van planten, bomen

en struiken”, aldus de wethouder. “Dankzij
bijen kunnen wij fruit en groente eten. En met
het planten van bollen- en kruidenmengsels
zorgen wij weer dat bijen en insecten meer te
eten hebben.”(Foto Reinder Weidijk)

Vanaf deze week wordt er op de Pleiadenschool en de Jan Campertschool
voortaan door HVC afval gescheiden opgehaald. Tot nu toe was scheiden van afval voor deze scholen duur. Alleen oud
papier werd gescheiden. Vanuit educatie
en de voorbeeldfunctie van scholen vindt
Velsen het belangrijk dat op basisscholen
afval wordt gescheiden net als in huishoudens. Zo dragen basisscholen bij aan afvalscheiding en milieudoelen.

HVC heeft daarom een educatief afvalprogramma voor basisscholen ontwikkeld. De
introductiedag met de vuilniswagen kon he-

laas vanwege corona niet doorgaan, maar die
houden de scholen tegoed. Dankzij alle nieuwe afvalbakken kunnen de kinderen van basisscholen De Pleiaden en Jan Campert hun
afval gescheiden aanbieden. De scholen sluiten aan op het bestaande afval inzamelsysteem in hun wijk en zoals de kinderen dat
thuis ook doen. Zo leren de kinderen en hun
ouders om afval op de juiste wijze te scheiden.
Er zijn reeds een aantal basisscholen die hebben aangegeven graag hun afval via HVC te
willen scheiden. Via afval@velsen.nl kunnen
basisscholen zich melden.
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD
BRAK!/Pieter Vermeulen Museum
Het project BRAK! is in 2013 opgezet
om een science center te realiseren over
klimaatverandering en biodiversiteit. De
afgelopen jaren is er veel geld uitgegeven
aan dit project, maar is er nog steeds onzekerheid over de haalbaarheid van deze
plannen.
De raad heeft nu besloten dat zij niet
verder gaat met dit project. Er waren
nog wel vragen over het behoud van het
Pieter Vermeulen Museum (PVM) en de
nieuwe locatie die zij nodig hebben. De
ChristenUnie heeft 2 moties ingediend
die zijn aangenomen, één motie om te
onderzoeken hoe het PVM kan worden
geherhuisvest en één motie om een rekenkameronderzoek te laten uitvoeren
om lessen te trekken uit dit project.
Begroting 2021
Afgelopen week stond in het teken van
de begroting voor 2021. In Velsen zien
we een tekort ontstaan voor de komende
jaren door hogere uitgaven en minder

inkomsten, voornamelijk door uitgaven
in het sociaal domein. In de begroting
zitten diverse maatregelen voor bezuinigingen. In de vergadering zijn diverse
aanpassingen voorgesteld door de gemeenteraad. Na een lange schorsing
kwamen de partijen tot één amendement waarin de bezuinigingen werden
verzacht op publicaties in de Jutter/
Hofgeest, de bezuinigingen op kunst en
cultuureducatie en kosten voor sportcomplexen worden geschrapt. Na deze
aanpassingen is de begroting unaniem
aangenomen.
Aangenomen Moties
Er zijn diverse moties ingediend. De volgende moties zijn aangenomen door de
gemeenteraad.
Velsen Lokaal diende een motie in met
het verzoek om bijverdiensten naast een
uitkering toe te staan voor mensen met
een beperking van arbeidscapaciteit. De
wethouder vraagt wel om extra tijd om
het lopende onderzoek goed te vertalen.

AGENDA VAN DE SESSIES
D66V wil dat huishoudelijke ondersteuning wordt ondergebracht bij de bijzondere bijstand. Concreet roept D66V het
college op om met andere gemeenten, de
VNG en de Tweede Kamer in gesprek te
gaan over de huishoudelijke ondersteuning.
D66V kwam ook met een motie om in
gesprek te gaan met Stichting Welzijn
Velsen voor een taakstelling.
Vanuit de fractie van LGV kwam de oproep om bij de VNG en het kabinet aan te
dringen op extra geld voor jeugdzorg.
Ook de fractie van PS kwam met een motie die moet helpen om structureel meer
geld te krijgen van het rijk voor sociaal
domein, door aan te sluiten bij het actiecomité Raden in Verzet.
Tot slot kwam PvdA met een motie
waarin het college wordt opgeroepen om
zich maximaal in te zetten zodat er geen
jeugd tussen wal en schip beland als gevolg van een nieuwe werkwijze.

Lokaal Klimaatakkoord
De gemeenteraad heeft de ambitie om een Lokaal
Klimaatakkoord af te sluiten. In dit akkoord staan de
inspanningen die er geleverd worden om de nationale
en internationale klimaatdoelen te halen. Dit akkoord
zal in samenspel met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven worden gesloten.
Participatie in Velsen
In Velsen mag iedereen meedoen bij het maken van
beleid of het vormgeven van projecten. De gemeente
kijkt per situatie naar wat nodig is om iedereen goed te
betrekken, dit wordt vastgelegd in een nieuw beleidskader Participatie.
In deze sessie worden de mogelijke participatie-instrumenten besproken en komen een aantal voorbeelden aan bod.
Nieuwe Wet inburgering 2021
Per 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in
werking, waarmee de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van de inburgering bij de gemeenten ligt.
Tijdens deze sessie wordt de raad nader geïnformeerd
over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de
nieuwe wet, de financiën die erbij komen kijken en de
regionale ambities en doelstellingen.

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.

IJmuiden
Tasmanstraat 22, plaatsen
(06/11/2020) 118788-2020

Hoofdstraat 177, plaatsen handelsreclame
(03/11/2020) 117430-2020

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 12 november
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.

dakopbouw

ben verlengd met 6 weken. De datum van
verzending van de verlenging is tussen
haakjes vermeld.

boom

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

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaatsen telescopische antenne (zijgevel)
(02/11/2020) 116812-2020

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn heb-

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen gebouw
naar 10 appartementen en 2 parkeergarages
(03/11/2020) 56914-2020

ders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Rijksweg 134, kappen monumentale boom
(05/11/2020) 114259-2020
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 2, wijzigen constructie
(05/11/2020) 67649-2020

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) (04/11/2020) 117505-2020
Santpoort-Zuid
Brederoodseweg
59,
kappen
(01/11/2020) 116321-2020

IJmuiden
Duinstraat 4, bouwen 4 bedrijfsruimten met
4 kantoren (03/11/2020) 74359-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

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 NoordHolland, 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 wethou-

IJmuiden
ennemerlaan 24A, legaliseren splitsen bovenwoning in 2 appartementen (05/11/2020)
50175-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 4, vergroten zolderverdieping (05/11/2020) 103484-2020
Velsen-Zuid
Genieweg 46 9000 (brug 511 Spaarnwoude),
deels vervangen brug (03/11/2020) 1006492020

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22, kappen 1 boom (achterzijde)
(05/11/2020) 101473-2020
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 5, realiseren aanbouw met opbouw (achterzijde) (03/11/2020)
110227-2020
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Velserbroek
Dotterbloem 27, plaatsen uitbouw (achterzijde)
(03/11/2020)
106785-2020

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

Wieringer Aak 79, plaatsen dakkapel (achterzijde) (03/11/2020) 105161-2020

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:

Santpoort-Noord
Bosbeeklaan 22 , kappen 1 boom (achterzijde)
(05/11/2020) 101473-202

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 besluit met bijlage(n) kunt u inzien bij de
afdeling Informatiemanagement van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te IJmuiden.
U kunt hiervoor een afspraak maken bij het
KCC, of via telefoonnummer 0255 567352.

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.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 7 januari 2020 besloten om de naam De Veenen
vast te stellen voor de nieuwe ontsluitingsweg aan de oostzijde van het spoor in Santpoort-Zuid.

Aange naam!

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

Hagelingerweg 44 A, 2071 CJ SANTPOORT-NOORD

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-

