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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, teleurstelling en hoop. 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.

Velsense deelname Pilot Korte
Wapenstok
De gemeente Velsen diende op 14 september 2020 een aanvraag in bij het Ministerie
van Justitie & Veiligheid voor deelname aan
de landelijke Pilot Korte Wapenstok. Uit de
vele verzoeken tot deelname heeft het ministerie tien gemeenten geselecteerd. Wij
zijn blij dat ook Velsen tot deze gemeenten
behoort. De pilot duurt een jaar.

heeft hierover gesproken met onder andere
politici. Ook tijdens het bezoek van Minister
Grapperhaus aan onze gemeente is dit besproken. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen.

Eerder gaven wij aan voorstander te zijn van
extra verdedigingsmiddelen voor onze boa’s.
De boa’s van het team Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) hebben steeds
vaker te maken met geweldsincidenten en bedreigingen bij de uitvoering van hun werk. De
mishandeling van boa’s op het ‘Kleine Strand’
op Hemelvaartsdag 2020 is daar een voorbeeld van. Het incident kreeg veel aandacht
van de landelijke politiek. De burgemeester

Velsense deelname aan de landelijke Pilot
Korte Wapenstok vergroot de veiligheid van
de THOR-handhavers. Zij zijn getraind in het
gebruik van de wapenstok en ze zijn daarvoor
ook gecertificeerd. Van dit verdedigingsmiddel zal een de-escalerend effect uitgaan. Samen met het gebruik van bodycams en steekvesten is dit voor dit team een belangrijke
maatregel om hun werk voor de inwoners van
Velsen goed en veilig te kunnen doen.

Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie
‘handen af van onze boa’s’ van de gemeenteraad.

Tara Filarski-Blok (34 jaar) is fysiotherapeute bij woonzorg- en revalidatiecentrum Velserduin in IJmuiden. Haar specialisme is hart-en
longrevalidatie. Samen met een multidisciplinair team helpt zij Velsenaren die te maken krijgen met het coronavirus op weg naar herstel.
Tara: “Sommige mensen houden na corona klachten of beperkingen. Soms zijn deze
klachten zichtbaar, zoals verlies van kracht, of
longproblemen. Andere klachten zijn niet direct zichtbaar, zoals vermoeidheid en psychische problemen. Per cliënt kijken we wat we
kunnen betekenen tijdens de revalidatie. De
mensen die bij ons komen zijn veelal in coma
gehouden op de Intensive Care (IC) en hebben
aan de beademing gelegen. Onbewust blijken
ze daar toch iets van mee te krijgen. Ik zie de
angst en onrust in hun ogen; het is voor mensen vaak niet te bevatten wat hen is overkomen. En wat ze in de toekomst wel of niet meer
kunnen is vaak nog onzeker.

stel, er is veel mogelijk! Ons team wil
mensen helpen, dat
zit er gewoon in, ook
al voelt het soms
kwetsbaar in deze
coronatijd.
Cliënten zijn in coronatijd extra gemotiveerd om met hun herstel
aan de slag te gaan. Vooral in de eerste coronagolf, toen er geen bezoek mocht komen. Alles op alles werd gezet om snel weer naar huis
te kunnen. Voorheen probeerden cliënten mij
weleens weg te sturen: ‘Kunt u op een later
tijdstip terugkomen? Ik heb nu visite’, werd er
dan gezegd. Fysiotherapie kwam dan niet op
de eerste plaats. Maar zeker tijdens de lockdown was het ook hun enige sociale verzetje.
Ze raakten me, de mensen die na een heftige
tijd in het ziekenhuis óók nog eens alleen waren tijdens het revalidatieproces. Gelukkig had
ik ruimte om een band op te bouwen met clienten. Hielp hen de moed erin te houden ondanks het weinige contact van buitenaf. Daardoor voelde ik me nuttig en het droeg zeker bij
aan het revalidatieproces.
Het is een gekke, moeilijke tijd. Maar ook een
interessante en leerzame tijd vanuit mijn vakgebied gezien. Ik ervaar hoe weerbaar mensen zijn, blij met elke kleine stap vooruit. Wie
niet opgenomen is geweest in het ziekenhuis
en thuis uitziekt van corona mag ook bij ons
team aankloppen. Dat lijkt nog niet algemeen
bekend. Bij fysieke klachten als hoesten, benauwdheid of een lage energie is het voor een
voorspoedig herstel belangrijk om zo snel mogelijk te starten met fysiotherapie. Denk alsjeblieft niet: ik wacht het nog wel even af.”

Daar praten ze over met onze psycholoog. De
diëtist begeleidt bijvoorbeeld de stap van sondevoeding naar vaste voeding. Als er sprake is
van gewichtsverlies stelt ze een plan op om op
een gezonde manier aan te komen. De logopedist werkt onder andere aan het optimaliseren
van een juiste kauw en slikfunctie in relatie tot
de benauwdheid. Bij stemproblemen kan ze
helpende verstaanbaarheid te vergroten. De
ergotherapeut begeleidt de cliënten bij het oppakken van hun dagelijkse activiteiten; boodschappen doen, deelnemen aan het verkeer,
omgaan met prikkels. Ik geef als fysiotherapeut onder andere inspannings- en ademhalingstraining en ontspanningsoefeningen. Ik
maak mee dat een cliënt samen met mij weer
een eerste stap zet. Dan ben ik dankbaar dat ik
iets heb kunnen bijdragen aan iemands her-

Tijdelijk verbod op stilstaan en
parkeren Duin- en Kruidbergerweg
Vanaf vrijdag 13 januari is het verboden te
parkeren en stil te staan aan de Duin- en
Kruidbergerweg in Santpoort-Noord. De
parkeeroverlast aan de weg en in de berm
wordt hiermee verholpen.

Plaatsing verbodsborden
Handhaving constateerde meerdere keren
in de afgelopen maanden dat de Duin- en
Kruidbergerweg en aangrenzende berm door
recreanten werden gebruikt om te parkeren.
Dit is niet bevorderlijk voor de veiligheid en
de doorstroom van verkeer op deze locatie.
Door parkeren in de berm op deze locatie te
verbieden, wil de gemeente Velsen drukte in
deze omgeving beperken en nieuwe coronabrandhaarden voorkomen.
Recreëer in eigen omgeving
Wandelen in natuurgebieden is sinds de coronacrisis aanzienlijk toegenomen. Landelijk wordt erop gewezen de reisbewegingen
te beperken. Recreëer daarom lopend of per

fiets in eigen omgeving en belast zo min mogelijk de natuur en omliggende gebieden met
de auto.
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Kennemerlaan wordt groener
Het plantseizoen is aangebroken. Dit betekent dat de beplanting aangebracht kan
worden in de Kennemerlaan. In opdracht
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken hier deze week mee gestart.

tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water
beter weg kan lopen en is belangrijk om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. En
hoe meer groen hoe trotser bewoners zijn op
hun buurt.”

Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen.
“Met deze extra beplanting nemen we weer
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt
wethouder duurzaamheid en groen Sebas-

In de plantvakken komt een mix van sierheesters en vaste planten te staan, waaronder een
dwergvlinderstruik. Komend voorjaar gaat
alles bloeien en zal de Kennemerlaan er extra
fleurig uitzien.

Met subsidie zonnepanelen op
het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet,
Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen
met bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw
dak.
De adviseurs bieden u het volgende aan:
• Een dakscan waarbij de mogelijkheden
voor het aantal zonnepanelen en het verdienmodel wordt onderzocht. Daarbij

•

geldt dat u de beschikking dient te hebben over een grootverbruikersaansluiting en een dak waar minstens 60 panelen
op kunnen worden geplaatst (15 kWp);
Het aanvragen van de SDE++ subsidie op
uw naam. De openstelling van de subsidieregeling loopt van 24 november t/m 17
december.

Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/
Samen gaan we voor een duurzaam Velsen!

mondkapjes en
handschoenen?
Alle soorten horen bij het restafval.

Wat is uw toekomstdroom voor
Velsen?
De gemeente Velsen actualiseert de ‘Visie
op Velsen’. Dit is het lange termijn toekomstbeeld dat onze gemeente de afgelopen jaren richting heeft gegeven. Vanwege het coronavirus hebben we in maart
de geplande fysieke toekomstgesprekken moeten annuleren. Ook nu zijn fysieke
groepsbijeenkomsten niet mogelijk, maar
willen wij wel samen met u bedenken hoe
we deze visie voor de komende jaren kunnen vormgeven. Daarom gaan we de komende weken graag digitaal het gesprek
met u aan.

Dit najaar kunt u op verschillende manieren
uw inbreng delen, bijvoorbeeld met de Visie op Velsen ansichtkaart die per steekproef
verspreid wordt onder inwoners of door uw
toekomstwens in te zenden via de website samenspelvelsen.nl. Daarnaast bent u van harte
uitgenodigd om mee te praten tijdens de digitale toekomstgesprekken. In deze gesprekken zijn wij benieuwd naar uw antwoord op de
vragen: welke ideeën en dromen heeft u voor
de toekomst van de gemeente Velsen? Welke
uitdagingen spelen binnen uw kern richting
de toekomst? En wat kan de kern bijdragen
aan de gemeente Velsen als geheel?

We organiseren één digitaal toekomstgesprek
per kern. Deze week zijn gesprekken gevoerd
over Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid.
De volgende digitale gesprekken staan nog gepland:
• maandagavond 23 november - Velsen-Zuid
• dinsdagavond 24 november - Velserbroek
• woensdagavond 25 november - VelsenNoord
• dinsdagavond 1 december - IJmuiden
Mocht u betrokken zijn bij meerdere kernen
bent u uiteraard van harte welkom op meerdere bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten starten om 19.45 uur en
duren tot 21.00 uur. De bijeenkomsten vinden
digitaal plaats via Zoom. Na uw aanmelding
voor een bijeenkomst ontvangt u de toegangslink en een handleiding met meer informatie
over hoe u kunt deelnemen.
Aanmelden digitale bijeenkomsten en
meer informatie
Aanmelden voor de digitale toekomstgesprekken kan via samenspelvelsen.nl of door te mailen naar visieopvelsen@velsen.nl. Op samenspelvelsen.nl kunt u ook terecht voor meer
informatie over het visietraject.

hvcgroep.nl
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Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE SESSIES
Ambitiedocument invoering Omgevingswet
In de Omgevingswet wordt alle bestaande wetgeving over de fysieke leefomgeving gebundeld en vereenvoudigd.
De raad moet een aantal keuzes maken
bij de invoering van de Omgevingswet.
De raad is positief over het voorstel dat
voorligt.
Algemene verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Met een algemene verklaring van geen
bedenkingen wijst de gemeenteraad categorieën van aanvragen aan waarvoor
hij geen goedkeuring meer hoeft te geven
aan het college. Dit verkort de proceduretijd met 4 tot 6 weken. Na diverse discussies is de raad positief.
Integraal Onderwijs Huisvestingsplan (IOHP)
De afgelopen periode is door de organisatie hard gewerkt aan het IOHP. In
dit plan staat de toekomstvisie op de
huisvesting van scholen. Dit onderwerp
is meerdere keren besproken en de reacties zijn positief. Enkele partijen gaven
aan een stemverklaring te geven bij de
komende raadsvergadering.

2e bestuursrapportage 2020
Een bestuursrapportage laat zien hoe de
gemeente invulling geeft aan de begroting. Op deze wijze krijgt de gemeenteraad tijdens het jaar inzicht in de laatste
ontwikkelingen. Omdat de begroting net
is geweest, is het meeste al bekend. Er
werden wel vragen gesteld over compensatie vanuit het rijk voor de gevolgen van
de coronamaatregelen.
Wijziging APV
In de APV is de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde,
leefbaarheid en veiligheid opgenomen.
De raadsleden zijn positief over de aanpassingen. Nieuw in deze APV is een artikel over de regulering van het gebruik
van lachgas en een verbod op zichtbare
uitingen van verboden organisaties (motorclubs).
Tijdelijke wet maatregelen covid-19
De Tijdelijke wet maatregelen Covid-19,
ook wel de coronawet genoemd, is aangenomen. De gemeenteraad heeft meer
invloed door deze nieuwe wet. Er komt
een voorstel om het reglement van orde
van de gemeenteraad aan te vullen, zodat de gemeenraad snel kan handelen bij

AGENDA VAN DE RAAD
nieuwe maatregelen rondom COVID-19.
Rapportage verkennend onderzoek
verzelfstandiging Sport
De afdeling Sportzaken maakt momenteel onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie. De gemeente heeft een
onderzoek laten doen om te kijken naar
andere. De voorlopige conclusie is dat de
exploitatie van sportaccommodaties en
uitvoering van sportactiviteiten het best
tot hun recht komen buiten de gemeentelijke organisatie. De raadsleden hebben diverse aandachtspunten kunnen
meegeven. Het vervolg is gepland voor
begin 2021.
Ontwikkelingen en analyse jeugdhulp
Het gebruik van en de kosten voor de
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toegenomen. Hiermee is het tekort op het
budget voor jeugdhulp. De raadsleden
hadden nog een aantal vragen en opmerkingen. De raads- en steunfractieleden
benadrukten dat het belangrijk is dat
geen kind tussen wal en schip valt. Ook
kwamen het budgetplafond en de nafacturaties aan bod. Dit onderwerp komt
begin 2021 terug bij de raad.

Op donderdag 26 november is de raadsvergadering. U kunt deze vergadering live volgen via
www.velsen.nl/gemeenteraad of RTV Seaport.
Als u wilt inspreken is dit digitaal mogelijk,
daarvoor kunt u zich melden via griffie@velsen.
nl. Naast onderwerpen uit de sessies staan ook
onderstaande onderwerpen op de agenda van de
komende raadsvergadering.
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021
Vanaf 1 januari 2021 wordt de belasting invordering
van de gemeente Velsen verzorgd door Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). BSGR doet dit
al voor het waterschap Rijnland, waar een deel van Velsen onder valt. De gemeenteraad moet nu instemmen
met de aanpassing van deze gemeenschappelijke regeling, zodat Velsen formeel toetreed.
Verordening Bedrijveninvesteringszone Kennemerlaan 2021
Een bedrijfsinvesteringszone (BIZ) is een gebied waar
ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit
van de omgeving van hun bedrijf. Daarvoor moeten de
ondernemers wel meebetalen. Velsen kent al 2 andere
BIZ stichtingen. De verordening om dit mogelijk te
maken voor het winkelgebied Kennemerlaan wordt nu
voorgelegd aan de gemeenteraad. Echter, deze gaat pas
in wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak is onder
de ondernemers daar.

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.

(09/11/2020) 119675-2020
Kompasstraat 43, gebruik woning kamergewijze verhuur (11/11/2020) 120515-2020
Fultonstraat 6, tijdelijk plaatsen kantine
(13/11/2020) 121442-2020
Meidoornstraat 7, plaatsen dakopbouw
(13/11/2020) 121741-2020

Driehuis
Spieghellaan 21, bouwen aanbouw (zijgevel),
wijzigen achtergevel, vernieuwen dakkapel
(voor- en achterzijde) (09/11/2020) 1193412020

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 19 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.
IJmuiden
Vleetstraat 29, vergroten garage (09/11/2020)
119532-2020
Velserduinweg 308, vergroten 1e verdieping

Santpoort-Zuid
Bruno Klauwersstraat 21, vergroten garage
(11/11/2020) 120288-2020
Bloemendaalsestraatweg 4, kappen 5 bomen
(11/11/2020) 120603-2020
De Veenen 14 plaatsen paardenbak (tijdelijk)
(13/11/2020) 121828-2020

Velserbroek
Zadelmakerstraat 150, plaatsen 4 vlaggenmasten (12/11/2020) 121191-2020

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 32, kappen 3 bomen (12/11/2020) 121157-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking
hebben op een bouwactiviteit kunnen
deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk Schoon Velsen. Voor meer
informatie over welstand: 140255
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

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-

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 185, aanvragen huisnummer (10/11/2020) 114452-2020
Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van
verzending van de verlenging is tussen
haakjes vermeld.
IJmuiden
Halkade 31, herinrichten 1e verdieping (14
naar 16 logieskamers) (10/11/2020) 976142020

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

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.

Infopagina
19 november 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
De Zandstraat 1, tijdelijk (5 jaar) legaliseren en
toestaan kamergewijze bewoning (4 kamers, 4
personen) (10/11/2020) 80648-2020
IJsselstraat
83,
wijzigen
voorgevelkozijn
(10/11/2020)
110210-2020
De Ruyterstraat 122, vergroten 1e verdieping,
wijzigen voorgevel (10/11/2020) 110808-2020
Dudokplein 16, inpandige verbouwing
(12/11/2020) 80096-2020)
Acaciastraat 38, plaatsen dakopbouw en dakterras (12/11//2020) 103847-2020
Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 18, verhogen 1e verdieping, plaatsen nieuwe kap met 2 dakkapellen
(voor en achter) (10/11/2020) 67247-2020
Dr. Kuyperlaan 15, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (10/11/2020) 1070232020
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 12, kappen boom

(10/11/2020) 110225-2020
Charlotte de Bourbonlaan 11,kappen 1 boom
(12/11/2020) 105639-2020
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 2 bomen
(10/11/2020) 103459-2020 (Rijksmonument)
Driehuis
Spieghellaan 21, bouwen aanbouw (zijgevel),
wijzigen achtergevel, vernieuwen dakkapel
(voor-achterzijde) (12/11/2020) 119341-2020
Velserbroek
Krommeweid 2, plaatsen uitbouw (achterzijde) (10/11/2020) 106659-2020
Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning geweigerd voor:
IJmuiden
bij Lange Nieuwstraat 365A, plaatsen scootmobielberging op parkeerplaats (12/11/2020)
86249-2020
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 11, kappen 5 bomen
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(12/11/2020) 105639-2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

gemeente_velsen

vember 2020 in het m.e.r-beoordelingsbesluit
de conclusie overgenomen dat door eerder genoemde ontwikkeling er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu te verwachten
zijn. Er behoeft dan ook geen m.e.r. (-beoordeling) opgesteld te worden.

Bekendmaking besluit vormvrije mer-beoordeling voor het bouwen van 10 woningen en 6 appartementen op het perceel
aan de Nicolaas Beetslaan 5-7 te Driehuis.

Ter inzage
Het besluit ligt van 20 november 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein team Vergunningen Toezicht
Handhaving. Om de stukken in te zien kan
contact worden opgenomen met afdeling Fysiek Domein team Vergunningen Toezicht
Handhaving (betreffende afdeling), telefoon
140255.

Het initiatief van het Witte Kinderhuis op de
Nicolaas Beetslaan 5-7 in Driehuis ziet toe op
de sloop van het huidige gebouw en realisatie van 6 twee-onder-één-kap (vrije sector)
woningen, 4 grondgebonden (vrije sector) rijwoningen en 6 sociale huur appartementen
(30%). Hiervoor is een aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk: 57289-2020) en een
aanmeldnotitie vormvrije Besluit milieu effecten rapportage (m.e.r.) ingediend.

Geen bezwaar mogelijk
Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht waartegen geen
zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is. Het
maakt onderdeel uit van de onderbouwing van
de aanvraag omgevingsvergunning (kenmerk:
57289-2020). Binnen die procedure kunt u
zienswijzen indienen tegen de ontwerpvergunning.

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging (10/11/2020)
101741-2020

Burgemeester en wethouders hebben op 10 no-

