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Nieuwjaarstoespraak burgemeester Frank Dales
In een lege Burgerzaal van het gemeentehuis
gaf burgemeester Frank Dales vrijdag 1 januari een nieuwjaarstoespraak. Deze werd
live uitgezonden via RTV Seaport. Heeft u de

nieuwjaarstoespraak gemist of wilt u hen nog
een keer terugkijken of teruglezen kijk dan op
www.velsen.nl. (Foto Dennis Gouda)

Korte wapenstok uitgereikt aan
Velsense boa’s
Vanaf maandag 4 januari beschikken de
boa’s in de gemeente Velsen over de korte wapenstok, als onderdeel van hun veiligheidsuitrusting. In november vorig jaar
kwam het besluit dat Velsen als een van
tien gemeenten het handhaversteam hiermee mag uitrusten, in het kader van een
pilot.

Burgemeester Frank Dales: “Ik ben blij dat
onze handhavers vanaf nu met de wapenstok
uitgerust zijn. Zij verdienen het om veilig te
kunnen werken. Met de wapenstok naast de
bodycam en het steekvest, beschikken zij nu
over een veiligheidsuitrusting waarmee ze
hun belangrijke werk voor de inwoners van

Velsen goed en veilig kunnen doen. De uitbreiding met de wapenstok is nodig omdat
de taken van de boa’s ook steeds uitgebreider worden, en de uitdagingen groter. Denk
aan de handhaving van de coronamaatregelen en de aanpak van overlast door jongeren.
Het incident op het strand in IJmuiden waarin boa’s afgelopen voorjaar gewond raakten,
maakte duidelijk dat boa’s de wapenstok als
verdedigingsmiddel nodig hebben. Vanaf dat
moment heb ik mij daar volledig voor ingezet. De pilot met de korte wapenstok loopt tot
eind 2021. Ik ga mij er voor inzetten dat het
niet bij dit ene jaar blijft, en dat onze handhavers blijvend met de wapenstok uitgerust
zullen worden.”
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hoe het met ouderen gaat in
coronatijd”
Marianne Steijn, wethouder zorg & welzijn heeft
aandacht voor ouderen in coronatijd. Zij had onlangs een mooi zoomgesprek met de alleenstaande, levenslustige Bep (89). Ook Bep loopt tegen
de beperkingen van de coronamaatregelen aan.
Marianne: “Wat ziet u er goed uit voor een
dame van uw leeftijd.’
Bep: “Bedankt, dat hoor ik wel vaker.”
Marianne: “Wat is uw geheim?”
Bep: “Overal aan meedoen en interesse blijven
houden in de wereld om je heen.”
Marianne: “Wat doet u zoal?”
Bep: “Zeven jaar geleden overleed mijn man.
Sindsdien zoek ik actief de mensen op. Ik heb
geluk dat ik nog goed ter been ben en dat je mij
niks wijs hoeft te maken. Ik doe aan Nordic
walking op maandag. Zondag is vaak een saaie
dag, maar dan denk ik morgen weer lekker lopen. Op dinsdag fiets ik met een fietsclub, in
het zonnetje of met een bui water, dat maakt
me niet uit. Donderdagmiddag klaverjas ik en
op vrijdagochtend ga ik altijd op een vast uur
zwemmen. Ik deed aan gym op woensdag, maar
daar zijn niet genoeg mensen meer voor. En
op donderdagochtend ging ik met de keu achterop de fiets en een taart in mijn mand naar de
biljartclub, maar niet meer sinds mijn biljartmaatje heenging. De meeste activiteiten liggen
nu stil, is het niet omdat mensen je ontvallen,
dan is het wel door corona. Ik mis het heel erg,
want door die clubjes kwam ik ook weer op andere plekken. Gingen we naar de Dappermarkt
in Amsterdam met een stel, of naar de film.
Door die clubjes kwam ik daar. Alleen doe ik

dat niet.“
Marianne: “Hoe vermaakt u zich nu er veel is
weggevallen?”
Bep: “Het is saai. Ik vraag weleens iemand op
de koffie, maar niet iedereen durft te komen in
coronatijd. Ik vermaak me thuis met het lezen
van de roddelbladen, breien, handwerken voor
het goede doel en het volgen van het nieuws op
televisie. Je moet jezelf een schop onder je kont
geven, je bed uit, niet blijven liggen. Mijn boodschappen haal ik verspreid door Velsen, zo blijf
ik in beweging. Of ik maak wandelingen door
mijn woonplaats waar ik ben geboren en getogen. Dat is heel verrassend. Ik kom in straatjes
die ik nog helemaal niet kende.”
Marianne: “Heeft u nog mensen om u heen?”
Bep: “Mijn twee dochters met wie ik wandel op
anderhalve meter afstand. En vier kleinkinderen. In april hoop ik overgrootmoeder te worden, mijn oudste kleindochter is zwanger! Ik
verwacht niet van mijn kleinkinderen dat ze
structureel komen. Ze hebben een druk leven,
ik vind het al leuk als ze bellen.”
Marianne: “Ik heb bewondering voor uw daadkracht en hoe u de coronatijd doorkomt. Heeft
u tips voor ouderen die zich eenzaam voelen?”
Bep: “Ga ertussenuit als dat nog kan. Overwin
schroom of vrees. Ik ging vroeger zelden ergens
in mijn eentje op af, tot ik er alleen voor kwam
te staan. Dat was niet altijd even makkelijk,
maar ik vind bijna altijd aansluiting. Soms zit
ik ook alleen op een bankje na een stuk fietsen.
Even uitrusten, een appeltje eten. En bij thuiskomst een bak koffie met wat lekkers erbij. Zo
heb je ’t toch nog rijk.”
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Reizen en vakanties
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Is je reis noodzakelijk? Controleer voor
je reis het actuele reisadvies per land op
Nederlandwereldwijd.nl
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Kerstbomeninzameling in Velsen
In de gemeente Velsen zamelt HVC op zaterdag 9 januari 2021 de kerstbomen in.
HVC zorgt er dan voor dat de ingezamelde bomen op een verantwoorde manier
worden verwerkt. De takken en naalden
worden verwerkt tot compost. De stam
wordt versnipperd en in de bio-energiecentrale wordt er groene elektriciteit en
warmte van gemaakt.

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via
de verzamelplaatsen en op de doorgaan-

de route. Op https://www.velsen.nl/inzamelingkerstbomen kunt u zien om welke
verzamelplaatsen het gaat en aan welke
straten u de kerstbomen kunt neerzetten. Op zaterdag 9 januari kunt u de boom
voor 8.00 uur in de ochtend buiten zetten.
Wil u uw kerstboom na zaterdag 9 januari inleveren? Dan kunt u de boom brengen naar
het afvalbrengstation bij u in de buurt. Kijk
voor het adres en openingstijden op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

• Beperk het aantal contact• Als je binnen Nederland op
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• Buiten geldt: groepen van
maximaal 2 personen of
1 huishouden.
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Dorpsdialoog Driehuis
Op dinsdag 26 januari wordt de Dorpsdialoog Driehuis vervolgd met de vierde (digitale) bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst
wordt onder meer aandacht besteed aan het
mobiliteitsonderzoek dat momenteel wordt
uitgevoerd. Daarnaast gaan we nader met u
in gesprek over de randvoorwaarden voor
(toekomstige) ontwikkelingen in Driehuis.
We praten u bij over de recente ontwikkelingen in het dorp en we presenteren de resultaten van de enquête die huis-aan-huis is verspreid.
Aanmelden voor de vierde bijeenkomst
kan via www.samenspelvelsen.nl. De bijeenkomst start om 19.30 en is te volgen via
Zoom. De papieren enquêtes kunnen tot en
met vrijdag 8 januari worden ingeleverd in de
brievenbus in de Versmarkt, aan de Driehuizerkerkweg. Hebt u vragen? Mail dan gerust
naar wonen@velsen.nl.

Vraag jij je weleens af wat de gemeente nou aan
het doen is? Dan zijn we op zoek naar jou!
In januari en februari gaan we weer aan de slag
met de cursus Politiek Actief. In deze cursus

van 4 avonden leer je alles wat jij moet weten
over de lokale politiek.
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief

Nieuws van de raad
BESPROKEN IN DE RAAD
Concretiseren zoekgebieden IJmond
concept Regionale energiestrategie
De regionale energiestrategie is bedoeld om
grootschalig meer zonne- en windenergie op
te wekken in de regio Zuid-Kennemerland.
De gemeenteraad van Velsen wil nadrukkelijk
op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen.
In deze sessie krijgen de raadsleden een concreet beeld van locaties waar grootschalige
zonne- of windenergie kan worden gerealiseerd.
14 januari, 19:30-21:00 uur, Raadzaal
Sturen op maatschappelijke effecten
Eind 2019 heeft de gemeenteraad besloten
om subsidies meer in te zetten op maatschap-

pelijke resultaten. Voorheen kregen vooral
activiteiten subsidies, maar niet het resultaat.
In deze sessie krijgen de raadsleden inzicht in
de maatschappelijke effecten waar subsidies
voor kunnen worden ingezet. Daarnaast kunnen de raadsleden aangeven hoe er inzicht
moet komen op deze resultaten.
14 januari, 19:30-21:00 uur, Schoonenbergzaal
Regiovisie verbinden en versterken in
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Geweld achter de voordeur is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. De
8 gemeenten in de regio hebben samen een
visie opgesteld om huiselijk geweld en kin-

WIST JE DAT
dermishandeling tegen te gaan. Deze visie ligt
nu voor.
14 januari, 19:30-21:00 uur, Rooswijkzaal
Maatschappelijk vastgoed
De gemeente bezit veel vastgoed voor maatschappelijke doeleinden, zoals buurthuizen
en de bibliotheek. Er moet een nieuwe aanpak
komen om het vastgoed toekomstbestendig
en betaalbaar te houden. Er wordt nu onder
andere voorgesteld om buurthuis de Spil te
sluiten en te investeren in het Cultuurwarenhuis en de bibliotheek.
14 januari, 21:30-23:00 uur, Raadzaal

Iedere maand wordt er een nieuwsbrief
verstuurd vanuit de gemeenteraad.
In deze nieuwsbrief krijgt u een overzicht van de afgelopen maand.
U kunt zich eenvoudig aanmelden via
www.velsen.nl/gemeenteraad.

Infopagina
7 januari 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |

gemeentevelsen |

gemvelsen |

gemeente_velsen

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 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 7 januari 2021.
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
Houtmanstraat 2, plaatsen kozijn in gevelopening (30/12/2020) 139926-2020
Velsen-Noord

Wijkerstraatweg 178A, wijzigen winkel
naar woning (29/12/2020) 139556-2020
Santpoort-Noord
Cotélaan 21, vervangen kozijnen (30/12/2020)
139868-2020
Rijksweg 236, bouwen woning (31/12/2020)
140037-2020
Vlugthovenstraat 8, vergroten bestaande aanbouw (31/12/2020) 140203-2020
Velserbroek
Ster Bastion 92-104, wijzigen entree
(28/12/2020) 139078-2020
Rijksweg 287, uitbreiding tuincentrum (achterzijde) (31/12/2020) 140223-2020
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
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
Kromhoutstraat 50A, tijdelijk (3 maanden)
gebruiken voor snelteststraat (30/12/2020)
115112-2020
ten zuiden van Kennemerboulevard,, uitvoeren werkzaamheden voor glasvezelaanleg
(30/12/2020) 121656-2020

Santpoort-Noord
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaatsen telescopische antenne (zijgevel) (30/12/2020)
116812-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 D-B en D-I, tijdelijk
(2 jaar) gebruiken voor wonen (30/12/2020)
109624-2020
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen
Rijksweg A9, (van knooppunt Velsen tot Raasdorp vv), vervangen asfaltdeklagen,
in de weekenden van weken 27 t/m 33
(vrijdag 21:00 uur tot maandag 05:00 uur)
(21/12/2020) 139190-2020

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:

IJmuiden
Van Galenstraat 5, plaatsen dakopbouw
(30/12/2020) 100453-2020
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping
(30/12/2020) 114578-2020
Warmenhovenstraat 1, splitsen bedrijfsruimte in 3 bedrijfsruimten (30/12/2020) 1296902020
Santpoort-Zuid
bosperceel Duinweg of Duivelslaan naast nr.
26, kappen 4 bomen (30/12/2020) 1270112020
Clarionlaan 6, kappen boom (30/12/2020)
130682-2020

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het
volgende perceel:
• Waalstraat 114, 1972 WV IJMUIDEN
• Planciusstraat 30, 1972 DC 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 elektronische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-

loggen 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.

Driehuis
Driehuizerkerkweg 71, tijdelijk (31 december
2020 tot en met 30 december 2030) plaatsen
dierenverblijf en longeercirkel (30/12/2020)
110526-2020
Verleende exploitatievergunningen APV
artikel 2:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een exploitatievergunning
verleend voor:
IJmuiden
Coffeeshop Scolo, van 1 januari 2021 tot
1 januari 2022, locatie: Snelliusstraat 21
(31/12/2020) 131237-2020

