
 

Bijlage 3. Standplaatsenregister 
 

Dit is een overzicht van de verleende standplaatsvergunningen. Dit overzicht is een momentopname 

en aan verandering onderhevig. Een actueel overzicht van het standplaatsregister kunt u vinden op de 

website van gemeente Velsen: https://www.velsen.nl/producten/standplaatsvergunning 

 

Branche Adres Plaats m² Dagen looptijd 

Jaarrond standplaatsen  

Patat Driehuizerkerkweg  Driehuis 20 vr t/m za 05-04-24 

Vis Planetenweg IJmuiden 25 ma + di 31-12-22 

Bloemen Kennemerplein IJmuiden 15 wo t/m za 31-12-22 

Kipproducten Kennemerplein IJmuiden 25 vr 15-03-24 

Worst Kennemerplein IJmuiden 5 za 03-12-22 

Kipproducten Burg. Weertsplantsoen Santpoort-N 16 zo 31-12-23 

Kipproducten Wijkerstraatweg Velsen-Noord 35 di komt vrij 

Snacks Ster Bastion Velserbroek 12 Za 31-12-22 

Slagerijproducten Ster Bastion Velserbroek 5 vr 27-12-19 

Kipproducten Ster Bastion Velserbroek 25 vr 15-03-24 

Bloemen Vestingplein Velserbroek 35 ma, wo t/m za 31-12-22 

- Aurora Bastion Velserbroek 25  vrij 

Vis Vestingplein Velserbroek 35 do + vr komt vrij 

Snacks Zadelmakerstraat Velserbroek 20 di t/m zo 31-12-23 

Seizoensstandplaatsen 

Oliebollen Lange Nieuwstraat IJmuiden 35 ma t/m zo 31-12-19 

Oliebollen Hagelingerweg Santpoort-N 35 ma t/m zo 31-12-19 

Oliebollen Vestingplein Velserbroek 25 ma t/m zo 31-12-19 

Oliebollen Wijksterstraatweg  Velsen-Noord 23 varieert 31-12-19 

Ideële standplaatsen 

Bloedvoorziening Min. van Houtenlaan Velsen-Zuid 68 varieert* 31-11-20 

Datumstempel: 12-03-2020, 11:27:32 

* 14 januari, 3 maart, 12 mei, 14 juni, 1 september en 3 november 2020 

  



 

Bijlage 4. Richtlijn ruimtelijke inpassing standplaatsen 

 

De richtlijn ruimtelijke inpassing standplaatsen biedt voor de meest gewilde locaties in Velsen een 

overzicht van de mogelijkheden, en een beschrijving van de lokale context waarbinnen een 

standplaatsaanvraag wordt beoordeeld. Op de kaart is met stippen weergegeven waar een 

standplaats op voorhand geen overlast oplevert, rekening houdend met de weigeringsgronden uit de 

APV. Dit overzicht is een momentopname en aan verandering onderhevig. De ingetekende 

standplaatsen hebben geen status en zijn niet ruimtelijk vastgelegd in bestemmingsplannen. De 

kaartoverzichten dienen slecht de functie inzichtelijk te maken waar standplaatsen op dit mogelijk en 

wenselijk zijn. Het staat ondernemers te allen tijde vrij om een standplaats op een andere locatie aan 

te vragen. Omdat het college een beleid op basis van vrij ondernemerschap hanteert, worden op 

voorhand geen locaties uitgesloten. 

 

 

IJMUIDEN: Lange Nieuwstraat 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 0 1 1 1 

Seizoen 1 1 1 1 1 1 1 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Vanwege de recente herinrichting van de Lange Nieuwstraat, zijn hier beperkte 

mogelijkheden voor standplaatsen. Het straatbeeld dient open te blijven zodat de 

etalages van de winkels goed zichtbaar zijn vanaf de weg en verrommeling van de 

openbare ruimte wordt tegengegaan. 

Er is op de Lange Nieuwstraat 1 geschikte locatie voor een Jaarronde standplaats 

tegenover de zuidwestgevel van de HEMA. De Velserduinweg is sinds de 

herinrichting van het plein autoluw. De standplaats kan niet ingenomen worden op 

donderdagen. De standplaats dient achter de voorgevelrooilijn van de Lange 

Nieuwstraat gepositioneerd te zijn, op een wijze waarop de langzame verkeerroute 

en hulpdiensten niet belemmerd worden. 

Er is op de Lange Nieuwstraat 1 geschikte locatie voor een seizoenstandplaats. Het is 

onwenselijk om deze plek jaarrond in te vullen. 

 



 

IJMUIDEN: Dudokplein 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 0 0 0 0 0 0 0 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten n.v.t. 

Opmerkingen Het Dudokplein is recent heringericht als comfortabele verblijfszone. De entree 

voor het gemeentehuis en de ruimte om het kunstwerk heen dienen van alle 

kanten goed zichtbaar te zijn. Gezien de hoge parkeerdruk zijn er ook geen 

mogelijkheden op het parkeerterrein voor de Albert Heijn. Er zijn op dit moment 

geen mogelijkheden om standplaatsen op een passende wijze te faciliteren. 

 

 

IJMUIDEN: Velserduinplein 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 0 1 1 1 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Het Velserduinplein is recent heringericht als parkeerterrein en 

evenementen/marktterrein. Gezien de ruime capaciteit leent het plein zich buiten 

marktdagen goed voor een standplaats. Het is wel van belang dat de standplaats 

ruimtelijke en functioneel aansluit op het aanloopgebied naar de Lange Nieuwstraat, 

en op enige afstand staat van de standplaatslocatie op de Velserduinweg. 

 



 

IJMUIDEN: Marktplein   

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 0 0 0 0 0 0 0 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten n.v.t. 

Opmerkingen Het Marktplein is recent heringericht waarbij verblijfsplekken in de openbare 

ruimte gemaakt zijn. Het zicht op de voorgevels dient open en transparant te 

blijven. Ook wordt de ruimte intensief gebruikt door vrachtwagens voor het 

bevoorraden van de winkels aan het Marktplein. Hierdoor zijn er geen 

mogelijkheden voor standplaatsen in dit gebied. 

 

IJMUIDEN: Plein 1945 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 1 1 1 1 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Er is mogelijkheid voor 1 standplaats op Plein 1945. De westzijde van Plein 1945 is 

bestemd voor terrassen. De standplaats dient op gepaste afstand van het terras te 

worden geplaatst. De zuidzijde van het plein loopt een fietspad Tot een afstand van 

5 meter tot het fietspad is een standplaats onwenselijk. Ook moet worden 

voorkomen dat de bushalte laden/lossen en kort-parkeren op de halteplaats in de 

hand werkt.  

 

  



 

IJMUIDEN: Planetenweg 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 1 1 1 1 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen De Planetenweg is een klein boodschappencentrum met supermarkt en 

bloemenkiosk. Er is in verband met de zichtbaarheid van de winkels ruimte voor 

maximaal 1 standplaats. 

 

 

IJMUIDEN: Kennemerplein 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 2 2 2 2 2 2 2 

Seizoens 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Het Kennemerplein is onlangs heringericht waardoor de verblijfskwaliteit naar de 

noordzijde van het plein wordt verbeterd, en het doorzicht naar het 

Noordzeekanaal open gehouden wordt. In het nieuwe ontwerp zijn er twee 

standplaatsen mogelijk gekoppeld aan de patatkiosk en de supermarkt.  

 

 



 

SANTPOORT-NOORD: Burgermeester Weertsplantsoen 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 2 2 2 2 0 2 2 

Seizoen 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Bij de Kruising tussen de Hagelingerweg/Burgermeester Weertsplantsoen zijn er 

twee standplaatsen mogelijk, onder de voorwaarde dat de zichtlijnen richting 

groenstrook en weg worden behouden, en de standplaats in de rooilijn staat van 

de bebouwing Hagelingerweg. Op marktdagen zijn er geen standplaatsen op deze 

locatie mogelijk. 

 

 

 

  



 

SANTPOORT-NOORD: Hoofdstraat/Hagelingerweg 

 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 0 0 0 0 0 0 0 

Seizoen 1 1 1 1 1 1 1 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Het plein aan de Hoofdstraat/Hagelingerweg biedt ruimte voor 1 

seizoenstandplaats. Vanwege de vorm van het plein en de ligging nabij de 

doorgaande weg is een Jaarronde standplaats op deze locatie onwenselijk. Ook op 

de Hagelingerweg is het gewenst het straatbeeld open te houden en het zicht op 

de gevels niet te belemmeren. 

 

 

  



 

SANTPOORT-NOORD: Hoofdstraat 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 1 1 1 1 

Seizoen 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Op de hoofdstraat is ter hoogte van het pleintje naast het weiland een 

kleinschalige standplaats mogelijk. Vanwege de beperkte ruimte moet de 

standplaats met de rug naar het weiland toe gesitueerd zijn. Gedurende het 

dorpsfeest en de kermis kan er gedurende de opbouw, het evenement, en de 

afbouw geen standplaats ingericht zijn. 

 

 

 

 

 

  



 

VELSERBROEK: Vestingplein 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 2 2 2 2 2 2 2 

Seizoen 1 1 1 1 1 1 1 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Bij de entree naar het winkelcentrum zijn twee standplaatsen mogelijk als deze 

ruimtelijk en functioneel ondersteunend aan verblijfskwaliteit. In verband met de 

hoge parkeerdruk moet de inbeslagname van parkeerplekken zo minimaal 

mogelijk blijven. Daarnaast kunnen uitgestalde waren niet pal langs het fietspad 

worden geplaatst. Tijdens evenementen zijn geen standplaatsen mogelijk. 

Tevens is er een seizoen standplaats mogelijk. 

 

 

 

  



 

VELSERBROEK: Sterbastion/Aurora bastion 

 
 

 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 2 0 2 2 2 2 2 

Seizoen 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen Bij de entree naar het winkelcentrum zijn twee standplaatsen mogelijk aan de 

weerzijden van de entree. De standplaatsen dienen in lijn te zijn met de rooilijn 

van de bebouwing van het winkelcentrum en zichtlijn dient open te blijven.  

Het terrein is bestemd als evenemententerrein en weekmarkt. Op deze dagen 

zijn geen standplaatsen mogelijk. 

 

 

  



 

VELSEN-NOORD: Wijkerstraatweg 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 1 1 1 1 

Seizoen 1 1 1 1 1 1 1 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen In verband met de parkeerdruk is er naast de bloemenkiosk het jaar rond 

mogelijkheid voor 1 standplaats. Verder zijn, met uitzondering van een 

seizoenstandplaats, geen fysieke mogelijkheden. 

 

 

  



 

DRIEHUIS: centrum Driehuis 

 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

Jaarrond 1 1 1 1 1 1 1 

Seizoen 0 0 0 0 0 0 0 

Formaliteiten Standplaatsvergunning 

Standplaatsgelden 

Nutsvoorziening 

Opmerkingen In Driehuis centrum zijn er geen mogelijkheden voor standplaatsen. Op deze 

locatie ontnemen standplaatsen de zichtlijnen voor het verkeer en het zicht op 

de gevels. Er zijn wel mogelijkheden voor een standplaats aan de entree naar 

Driehuis ter hoogte van Westerveld. In verband met de overloopfunctie van 

deze parkeervakken is de standplaats niet wenselijk, maar vooralsnog leidt dit 

nog niet tot parkeerproblematiek. De verwachting is dat deze situatie naar de 

toekomst toe kan wijzigen.  

 

 

  


