
Infopagina

30 december 2020 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Beste Velsenaren,
Aan het einde van een bewogen jaar, dat veel vroeg van ons alle-
maal, staan we voor het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat 
dit keerpunt veel goeds brengt. Dat teleurstelling en onzeker-
heid ruim baan maken voor hoopvolle vooruitzichten. Wij zagen 
afgelopen jaar een veerkrachtig Velsen. U liet zien oog te heb-
ben voor elkaar, een gemeenschap te zijn. Bedankt daarvoor.

Laten we de feestdagen gebruiken om op te laden, met volle aan-
dacht voor elkaar. Op naar 2021, waarbij we samen de hobbels 
nemen die we nog tegenkomen onderweg, want dat kunnen we. Maar 
laten we er ook op vertrouwen dat er mooie dingen staan te ge-
beuren aankomend jaar.

Wij wensen u fi jne feestdagen & een gelukkig en gezond Nieuwjaar.

Alle goeds,
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis 
Rond de feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt gewijzigd: 

•  Donderdag 31 december: vanaf 15.00 uur gesloten
• Vrijdag 1 januari ( Nieuwjaarsdag ): gesloten

 Verbod carbidschieten
Door het coronavirus is de werkdruk in de zie-
kenhuizen erg hoog waarbij er sprake is van 
een dreigend te kort aan beschikbare bed-
den. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in 
de huisartsenposten en voor de handhavers. 
Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens 
deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk 

verkocht en afgestoken mag worden. De ge-
meente Velsen sluit zich aan bij het ontzorgen 
van handhaving en de zorg. Daarom heeft de 
gemeenteraad op donderdag 26 november be-
sloten om in Velsen het carbidschieten te ver-
bieden. Deze wijziging wordt opgenomen in 
de Algemene Plaatselijke Verordening Velsen 
2019.

Burgemeestersbericht veilig-
heidsrisicogebieden
De rood gemarkeerde gebieden op de 
onderstaande afbeeldingen zijn door bur-
gemeester Frank Dales van 24 december 
19.00 uur tot en met 4 januari 06.00 uur 
aangewezen als veiligheidsrisicogebie-
den. Rond deze locaties in IJmuiden en 
Velsen-Noord waren onlangs demonstra-
ties. Daarbij werd veel (illegaal) vuurwerk 
afgestoken. Ook werden de coronaregels 
bewust overtreden. 

Door het besluit van de burgemeester om 

deze gebieden als veiligheidsrisicogebieden 
aan te wijzen, kan de o�  cier van justitie po-
litie opdracht geven om mensen preventief te 
fouilleren binnen dit gebied. Het fouilleren 
richt zich op het in bezit hebben van vuur-
werk dat in strijd is met het vuurwerkverbod.
Het besluit vergroot de mogelijkheden om de 
openbare orde en veiligheid e� ectief te hand-
haven.

Kijk voor het volledige burgemeestersbe-
richt op www.velsen.nl

Coronamaatregelen tijdens 
kerstbomeninzameling
De kerstbomeninzameling kan nog steeds 
plaatsvinden. Zoals 3 december in de ge-
meentepagina werd vermeld, verloopt de 
inzameling coronaproof. Met ingang van 
de nieuwe maatregelen is alertheid op 
leeftijden en daaraan verwante groeps-
grootte van belang. Voor kinderen vanaf 
13 jaar geldt een groepsgrootte van maxi-
maal 2 personen. Voor volwassenen geldt 
dezelfde groepsgrootte. Personen die 
niet tot hetzelfde huishouden behoren, 
houden nog steeds 1,5 meter afstand van 
elkaar. 

Winactie kerstboominzameling
Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren van 
kerstbomen niet alleen 50 cent, maar ontvan-
gen ze ook een lootje waarmee mooie prijzen 
te winnen zijn. De kerstbomen kunnen op 6 
januari 2021 op acht plekken in Velsen wor-

den ingeleverd. Deze manier van inzamelen 
vervangt dit jaar de jaarlijkse kerstboom-
verbranding die door de coronamaatregelen 
niet door kunnen gaan. De bomen worden in 
plaats daarvan gecomposteerd.

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen 
met de winactie. Uiteraard mag iedereen bo-
men (zonder kluit of kruis) inleveren, maar 
alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 
cent per boom. Alle voorwaarden van de win-
actie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbome-
nactie. 

Inzamellocaties 
De kerstbomen kunnen op 6 januari 2021 van 
12:30 tot 16:30 uur worden ingeleverd op acht 
plekken verspreid door Velsen. Kijk hiervoor 
op www.velsen.nl 

Wensballonnen lijken een mooi alternatief 
voor het afsteken van vuurwerk, maar helaas 
kunnen deze ballonnen vervelende gevolgen 
hebben voor het milieu en voor de dieren. Res-
ten van wensballonnen kunnen in natuurge-
bieden terechtkomen waar ze lang blijven lig-
gen. Dieren kunnen erin verstrikt raken.
De brandweer raadt het gebruik van wensbal-

lonnen af. Als een wensballon is opgelaten, kan 
deze namelijk alle kanten opvliegen en op een 
ongewenste plek terechtkomen. Dit vergroot 
het risico op brand. Ook speelt mee dat een 
wensballon snel kan scheuren. 
Kijk voor meer informatie op de website van de 
brandweer: https://www.brandweer.nl/brand-
veiligheid/wensballonnen 

De gevolgen van wensballonnen 
voor dier en milieu

Foto: Fotokring Polderlicht
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Velsen start regionale vuurwerk
inleveractie
Vuurwerk thuis bewaren kan gevaarlijk 
zijn. Er was al een verbod op al het knal-
vuurwerk sinds 1 december 2020. Daar 
is een algeheel verbod op vuurwerk bij-
gekomen. Bewaren voor volgend jaar 
heeft dus geen zin. Velsenaren en inwo-
ners van de omliggende gemeenten kun-
nen daarom hun vuurwerk op 28, 29 en 
30 december anoniem en ongestraft in-
leveren op de gemeentewerf aan de Am-
sterdamseweg 10 in Velsen-Zuid. Door op 
deze manier vuurwerk in te leveren ont-
lasten we de zorgsector en de hulpdien-
sten. De inleveractie is samen met de Om-
gevingsdienst IJmond, HVC, de politie 
Noord-Holland, de brandweer en de Vei-
ligheidsregio Kennemerland georgani-
seerd.

Landelijk vuurwerkverbod 
Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks 
voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, 
in de huisartsenposten en voor de hulpdien-
sten. Dat is vooral dit jaar erg belangrijk, om-
dat de druk in ziekenhuizen en bij de hulp-
diensten al erg hoog is. Daarom verbiedt het 
kabinet dit jaar het kopen en afsteken van 
vuurwerk. Gemeente Velsen heeft net als 
veel andere gemeenten lokaal ook nog het 
verbod op carbidschieten aan toegevoegd. 
Burgemeester Frank Dales: “Ik heb enorm 
respect voor de mensen in de zorg, die nu zo 
hard werken om ons gezond te houden. Voor 
hen en voor onze hulpdiensten, is het goed 
dat we dit jaar geen vuurwerk afsteken. Bo-

vendien is oud vuurwerk dat u al lange tijd 
heeft liggen, een stuk gevaarlijker. Deze inle-
veractie is een mooie manier om voor de jaar-
wisseling veilig afscheid te nemen van het 
vuurwerk dat u nog thuis heeft liggen. Doe 
mee en lever ook uw vuurwerk in. Dan voor-
komt u ongelukken en komt u op oudejaars-
avond niet in de verleiding om alsnog vuur-
werk af te steken.”

Riskeer geen boete en een stra	 lad
Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 is het af-
steken van klein vuurwerk, zoals sterretjes 
en knalerwten (categorie F1), alleen toege-
staan als dit geen overlast veroorzaakt voor 
de omgeving. Iedereen van 12 jaar en ouder 
mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen 
en afsteken. Inwoners die illegaal vuurwerk 
bezitten, vervoeren of afsteken, kunnen een 
boete of gevangenisstraf krijgen. De boete 
voor het afsteken van vuurwerk bedraagt 
€ 250 en een aantekening in het stra� lad. 
Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware 
overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De 
gevangenisstra� en bij afsteken van (zwaar) 
illegaal vuurwerk kunnen fl ink oplopen.

Drive through
Het inleveren van vuurwerk kan op 28, 29 en 
30 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur op 
de gemeentewerf aan de Amsterdamseweg 
10 in Velsen-Zuid. Ook als u te voet bent, bent 
u van harte welkom. Volg bij het inleveren de 
instructies van het personeel. 

Ga je zelf oliebollen of appelfl appen ge-
bakken met oud en nieuw? Wist je dat 
je net als glas, papier en plastic ook ge-
bruikt frituurvet en bakolie gescheiden 
kan inleveren? Dat kan bij steeds meer su-
permarkten of bij het afvalbrengstation 
van HVC. 

Spoel nooit oliebollenvet door gootsteen of 
toilet. Het leidt tot verstoppingen en het is 
moeilijk om het weer uit het rioolwater te 
zuiveren.
Van frituurvet en bakolie kan bovendien bio-
diesel gemaakt worden. Per jaar gebruikt een 
gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. 
Van die 8 kilo kan een auto 180 kilometer rijden. 

Hoe? 
Giet gebruikt frituurvet of de olie als het 

is afgekoeld terug in de originele ver-
pakking, in een oude plastic fl es, melk-
pak of pot. Sluit de verpakking weer goed 
af met de dop en neem deze mee naar 
het dichtstbijzijnde afvalbrengstation 
of naar een gele bak bij de supermarkt. 
Alleen kleine restjes in de pan? Veeg die met 
keukenpapier weg en gooi dat in de restafval-
bak.

Wat gebeurt ermee?
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een 
verwerkingsfabriek. Daar wordt het groten-
deels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is 
geschikt om op te rijden. Een ander deel van 
het gebruikte frituurvet wordt gebruikt als bio-
brandstof voor energieopwekking. Meer infor-
matie vindt u ook op www.vetgoedbezig.nl.

 Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in!
Gebruikt frituurvet en bakolie? 
Lever het in! Spoel niet weg

Live nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Dales 
Nog even, dan ligt 2020 achter ons en is het 
Nieuwjaarsdag 2021. Een prima dag voor een 
wandeling, om lekker uit te waaien. Of mis-
schien gaat u op nieuwjaarsvisite. Wat uw 
plannen ook zijn, vergeet niet om ook naar de 
nieuwjaarstoespraak van burgemeester Frank 
Dales te kijken. Live op RTV Seaport, op 1 janu-

ari om 14.00 uur. Ook via de Facebookpagina’s 
van RTV Seaport en van de gemeente kunt u 
live meekijken. 
Na 1 januari plaatsen we de uitzending, onder-
steunt door een gebarentolk,  op www.youtube.
com/velsengemeente en de tekst op www.vel-
sen.nl. 

Vele kerststerren en kerstkaartjes hebben 
voorafgaand aan de kerstperiode  hun 
weg naar wijkbewoners gevonden. Onder 
andere de voedselbank, de inwoners van 
de Schulpen en het W.F. Vissershuis heb-
ben deze fl eurige kerstgroet ontvangen. 
Hiermee wil het Sociaal wijkteam laten 
zien dat ze betrokken zijn met de inwo-
ners van Velsen en ook in 2021 weer voor 
hen klaar staan. Met u hopen we dan op 
een rustiger jaar waarin we weer samen 
kunnen komen. 

Het Sociaal wijkteam Velsen kan u onder-
steunen bij vragen over geldzaken en admi-
nistratie, wonen, werk, gezondheid, zorgen 
voor, sociaal netwerk. Wij luisteren, denken 
mee en zoeken samen naar een passende op-
lossing. Ook als u vindt dat er iets ontbreekt 
in uw wijk of als u uw steentje wilt bijdragen 
door anderen te helpen, bent u bij ons van 
harte welkom. 
Telefoon: 088 8876970 
email:       contact@swtvelsen.nl
website:   www.swtvelsen.nl 

Sociaal wijkteam Velsen verraste 
wijkbewoners met kerststerren en 
kerstkaartjes
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Als u eenzaam bent, voelt u zich niet ver-
bonden. U mist een hechte, emotionele 
band met anderen. Er rust nog steeds een 
taboe op eenzaamheid. Terwijl het ieder-
een kan overkomen. Daar hoeft u zich niet 
voor te schamen. Ook in coronatijd is een-
zaamheid van alle leeftijden. Eenzaamheid 
is vaak een verborgen probleem. Anderen 
kunnen moeilijk van buitenaf zien of u zich 
eenzaam voelt. 
Deze verhalen zijn er om gevoelens van 
eenzaamheid met elkaar te delen. Het lezen 
hiervan kan herkenning en troost geven. U 
staat niet alleen in uw eenzaamheid.

“Eenzaamheid voelen tussen andere mensen is 
voor mij nog erger dan mij alleen eenzaam voe-
len”, aldus Dave (27). Dave kreeg op zijn 18e plot-
seling epileptische aanvallen. Na talloze medi-
cijnen te hebben geprobeerd, onderging hij twee 
hersenoperaties. Helaas verdween zijn epilepsie 
hierdoor niet, maar wel een groot deel van zijn 
geheugen. Daarnaast kreeg hij er chronische 
hoofdpijnen bij. 

“Dankzij goed bewaarde foto’s en video’s weet 
ik dat ik in het verleden leuke dingen deed en 
veel reisde. Nu leef ik elke dag met extreme 
hoofdpijn en heb tussen de 25 en 30 onvoor-
spelbare epileptische aanvallen per maand”, 
vertelt Dave. Hij zucht. “Ik probeer mezelf van 
de constante pijn af te leiden en erop uit te 
gaan. Naar een ko�  etentje, een restaurant of 
een goed concert bijvoorbeeld. Muziek is mijn 
passie, want mijn geheugen is Queen, The Rol-
ling Stones en The Beatles niet vergeten.” Dave 
is liever onder de mensen als hij een aanval 
krijgt. “Alleen thuis is echt een ramp. Dan ben 
ik zo bang omdat ik in mijn eigen huis niet eens 
weet waar ik ben!” Do or corona heeft hij echter 
niets meer om naar uit te kijken. “Ik spreek als 
dat lukt met vrienden af, maar iedereen heeft 
het druk. Eigenlijk ben ik zoekende naar een 

leuke, passende 
bezigheid thuis.”
De leuke dingen 
die hij vóór co-
rona deed en de 
lieve mensen om 
Dave heen wegen 
niet op tegen zijn 
ondraaglijke en uitzichtloze pijn. “Het voordeel 
dat ik 18 x een fi lm opnieuw kan zien weegt 
niet op tegen alle verloren herinneringen. Elke 
week, elke dag wordt door mijn hersenletsel ge-
wist.” 
Veel mensen die eens dichtbij hem stonden, 
hebben hem inmiddels verlaten. “Ze vonden 
het moeilijk om met mij om te blijven gaan. Be-
halve mijn geheugen, lieten ook steeds meer 
vrienden mij in de steek.” Zijn tweede hersen-
operatie had een depressie tot gevolg. “De art-
sen hadden me daarvoor gewaarschuwd, maar 
het viel niet mee. Veel mensen weten niet hoe 
je met een depressie om moet gaan en zeggen 
steevast zinnen als ‘Je moet gewoon wat leuks 
gaan doen’ of ‘Het komt wel weer goed’.” Dave 
oogt een normale man. “Ja mijn ziekte is niet 
zichtbaar, maar dat maakt ook dat mensen het 
vaak niet goed begrijpen. Als ik mijn geheugen-
probleem probeer uit te leggen, wuift men het 
weg: ‘Ach joh ik vergeet ook weleens iets’. 

Mensen vinden het vaak moeilijk om zich een 
houding te geven tegenover iemand met ver-
driet. Ken je iemand in je omgeving die niet 
goed in zijn of haar vel zit? En wil je graag iets 
betekenen? Vraag dan wat je kunt betekenen. 
Misschien iets praktisch: samen koken, wat 
hulp in huis of een boodschapje doen helpt mij 
bijvoorbeeld heel erg. Wees voorzichtig met 
goed bedoelde woorden: ze kunnen hard aan-
komen. Eenzaamheid is al een groot probleem 
onder mensen, maar corona maakt het alleen 
maar erger. Ik hoop dat mensen er goed uitko-
men en hulp durven vragen waar nodig.”

 Eenzaamheid in 
coronatijd

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  

Vanwege de coronamaatregelen is het ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

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

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

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 
deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-

criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 30 december 
2020.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kruitenstraat 13, het verbouwen en realiseren 
5 extra hotelkamers (19/12/2020) 136667-

2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bou-
wen aanbouw en vergroten 1e ver-
dieping (19/12/2020) 136669-2020
Lange Nieuwstraat 743, wijzigen gebruik van 
winkel naar theater (kelder) (21/12/2020) 
137226-2020
Frans Naereboutstraat 9, en Trompstraat 79a 
en 81, verbouwen en vergroten tot 9 apparte-
menten (24/12/2020) 138203-2020
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen en-
tree, vervangen van kozijnen / hekwerken 
(24/12/2020) 138221-2020
Strengholtstraat 4, vervangen pui, splitsen 
winkel naar winkel met bovenwoning, reali-
seren dakterras, balkon en dakopbouw, recht-
trekken van de berging (24/12/2020) 138326-
2020
Mercuriusstraat 29, wijzigen gevel 

(25/12/2020) 138434-2020
 
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 162-RD, plaatsen dakop-
bouw, bouwen aanbouw en veranderen geve-
lopening (achterzijde) (19/12/2020) 136720-
2020
Wijkerstraatweg 274, plaatsen dak-
opbouw (21/12/2020) 137288-2020
Concordiastraat naast nr. 30tussen Con-
cordiastraat en Transportstraat, bouwen 
bedrijfspand (22/12/2020) 137391-2020
Geelvinckstraat 67, plaatsen dakopbouw (ach-
terzijde) (22/12/2020) 137664-2020
Banjaertstraat 6. vervangen kozijnen, uit-
bouwen garage, plaatsen opbouw op garage 
(23/12/2020) 138146-2020
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw zijgevel 
(25/12/2020) 138468-2020

Santpoort-Zuid
Wustelaan 29, kappen boom (21/12/2020) 
137129-2020
Louise de Colignylaan 9 en 11, isoleren dak 
(22/12/2020) 137793-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, bouwen erf-
afscheiding, metselen muurtjes, aanbren-
gen verharding en omtimmeren airco 
(22/12/2020) 137774-2020

Driehuis
Jacob Catslaan 5, bouwen tuinhuis 
(23/12/2020) 138142-2020

Velserbroek
Schoener 57, vergroten en opbouwen aan-
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Duinen tussen Kennemerstrand en Ken-
nemerboulevard, afvlakken duintoppen 
(23/12/2020) 2105-2018
Zeeweg 225, plaatsen dakopbouw 
(23/12/2020) 112232-2020
Kastanjestraat 30, plaatsen dakopbouw 
(24/12/2020) 108184-2020
 
Santpoort-Noord
Terrasweg 52, legaliseren dakterras 
(23/12/2020) 101487-2020

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben een 
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-
derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerp 
omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 4 januari 2021 
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling 
Fysiek Domein, Team Vergunningen.
Tijdens deze periode van terinzagelegging kan 
een ieder naar keuze mondeling of schrifte-
lijk zienswijzen inbrengen tegen zowel de ont-
werp omgevingsvergunning als de ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen. Zienswij-
zen moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders van Velsen, 
Fysiek Domein, Team Vergunningen, Postbus 
465, 1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudok-
plein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken 
van mondelinge zienswijzen kunt u contact 

opnemen met Fysiek Domein, Team Vergun-
ningen, telefoon 14 0255.
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Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

Velsen-Noord
Grillpaleis (verse en gegrilde kipspecialitei-
ten), op dinsdag, locatie: Wijkerstraatweg 
(nabij de kiosk bij de bebording standplaats) 
(24/12/2020) 120851-2020

Besluiten

bouw (22/12/2020) 137762-2020

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 
een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 

Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij van de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 

de beslistermijn hebben verlengd met 6 we-
ken. De datum van verzending van de verlen-
ging is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (24/12/2020) 117505-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 199, vergroten zolderverdie-
ping, herbouwen mansardekap op bijgebouw 
en wijzigen voorgevelkozijn (22/12/2020) 
58067-2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

•  om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten 
behoeve van het opladen van elektri-
sche voertuigen door middel van het 
plaatsen van bord E4, zoals bedoeld in 
bijlage I van het Reglement verkeersre-
gels en verkeerstekens 1990, met onder-

bord met de tekst ‘alleen om elektrische 
voertuigen op te laden’ en onderbord 
OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk 
verdeeld over 1 locatie:

•  De Crocusstraat te Santpoort-Noord, op 
een punt op ongeveer 50 meter ten zui-
den van de kruising met de Burgermees-
ter Weertsplantsoen.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) adan wel langs elektro-
nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publica-
tie van verkeersbesluiten plaats in de digitale 
Staatscourant.

De gemeenteraad  heeft in haar vergade-
ring van 17 december 2020 vastgesteld:

De Eerste wijziging Parkeerbelastingen 2021

Ter inzage
De tekst van verordening is op overheid.nl ge-
publiceerd.  Een uitdraai van de verordening is 
in te zien bij de balie van het stadhuis, vanwege 

het coronavirus moet u hiervoor eerst een af-
spraak maken.  De verordening wordt ook ge-
publiceerd op de website van de gemeente Vel-
sen.

Burgemeester en wethouders van Vel-
sen maken bekend dat zij het voorne-
men hebben een omgevingsvergunning 
te verlenen voor de onderstaande aan-
vraag. De aanvraag, de ontwerp omge-
vingsvergunning, de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van 4 janu-

ari 2021 gedurende zes weken ter inza-
ge bij de afdeling Fysiek Domein, Team 
Vergunningen.

Tijdens deze periode van terinzageleg-
ging kan een ieder naar keuze mondeling of 
schriftelijk zienswijzen inbrengen tegen zo-
wel de ontwerp omgevingsvergunning als de 

ontwerp verklaring van geen bedenkingen. 
Zienswijzen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van 
Velsen, Fysiek Domein, Team Vergunnin-
gen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden (bezoe-
kadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het 
kenbaar maken van mondelinge zienswijzen 
kunt u contact opnemen met Fysiek Domein, 

Team Vergunningen, telefoon 14 0255.
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