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buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

In een lege Burgerzaal van het gemeentehuis gaf 
burgemeester Frank Dales zaterdag 1 januari 
een nieuwjaarstoespraak. Deze werd live uitge-
zonden via RTV Seaport. 

Heeft u de nieuwjaarstoespraak gemist of wilt u 
deze nog een keer terugkijken of teruglezen kijk 
dan op www.velsen.nl.

Nieuwjaarstoespraak 
burgemeester Frank Dales

Winactie bij inzamelen 
kerstbomen dit jaar

Dit jaar krijgen kinderen bij het inleveren van kerstbomen 
niet alleen 50 cent, maar ontvangen ze ook een lootje 
waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De kerstbomen 
kunnen op 7 januari 2022 op acht plekken in Velsen 
worden ingeleverd. 

Bij elke kerstboom die wordt ingeleverd, ontvangen kinderen 
50 cent en een lot. Met dit lot zijn prijzen te winnen. Er wordt 
50x 10 euro uitgeloot en 1x de hoofdprijs van 500 euro. Dit 
bedrag kunnen kinderen uitgeven aan een uitje met hun klas 
of aan een goed doel. 

Inzamellocaties
De kerstbomen kunnen op 7 januari 2022 van 13:00 tot 17:00
worden ingeleverd op acht plekken verspreid door Velsen. 

IJmuiden:
- Parkeerplaats Planetenweg bij basisschool De Zefier
- Plein 1945

Santpoort (-Noord en -Zuid):
- Parkeerplaats Sportlaan Santpoort zuid
- Burgemeester Weertsplantsoen Santpoort-Noord

Driehuis:
- Station Driehuis parkeerplaats

Velsen-Noord:
- Stratingsplantsoen

Velserbroek:
- Winkelcentrum Velserbroek

Velsen-Zuid:  
- Velserburch

Spelregels
Kinderen tot en met 15 jaar mogen meedoen met de winactie. Uiteraard mag iedereen 
bomen inleveren, maar alleen kinderen krijgen dus een lootje en 50 cent per boom. 
Bij voorkeur worden er alleen bomen zonder kluit gebracht. Alle voorwaarden van de 
winactie zijn te lezen op velsen.nl/kerstbomenactie. 

Coronamaatregelen
Deze kerstboominzameling organiseren we onder voorbehoud van de coronamaat-
regelen. Mochten de maatregelen strenger worden, zullen we communiceren of de 
inzameling nog steeds door kan gaan. De inzameling verloopt verder coronaproof.   

Vanaf 18 januari worden er 150 nieuwe 
bomen geplant op de Pontweg. Deze ver-
groening is onderdeel van het in 2019 
vastgestelde Landschaps- en compensa-
tieplan Net op Zee en wordt gefi nancierd 
door TenneT. Deze aanplant geldt als 
compensatie voor het weghalen van bo-
men en groen langs de Zeestraat.

Voor de bouw van het transformatorstation 
op het voormalige Tata Steel terrein liet Ten-
neT in 2019 bomen en groen weghalen. De 
bouw van dit station is nodig om de wind-
molenparken, die op de Noordzee worden 
gebouwd, aan te sluiten op het nationale 
hoogspanningsnet. Volgens de Wet natuur-
bescherming moet de kap binnen drie jaar 
worden gecompenseerd. 

Compensatie
De gemeente heeft ervoor gekozen een deel 
van dit groen langs de Pontweg te laten te-
rugkeren. Tijdens de werkzaamheden, die 
ongeveer een maand zullen duren, houdt de 
aannemer De Bie Buitenwerk zoveel mogelijk 
rekening met het verkeer. Indien nodig wor-
den verkeersbegeleiders ingezet. De compen-
satiewerkzaamheden worden gecombineerd 
met werkzaamheden voor het jaarlijks te-
rugkerende project ‘renovatie plantsoenen’. 
De afgelopen jaren zijn langs de Pontweg veel 
iepen uitgevallen door de iepziekte, hierdoor 
is de groene bu� er tussen de industrie en 
Velsen-Noord behoorlijk uitgedund. Om de 

bu� er weer compleet te maken, planten we 
bosplantsoenen en bomen, zoals populieren, 
berken en eiken. Daarnaast planten we ook 
nieuwe bomen in de berm tussen de rijbaan 
en het fi etspad. In de berm komen drie ver-
schillende resistente iepen die goed tegen 
wind, zout en zeewind kunnen.

Herplanten jonge boompjes
De groenstrook aan de oostkant tussen het 
fi etspad en het bedrijventerrein wordt aange-
vuld met jonge boompjes uit het Wijkeroog-
park. Deze boompjes worden gerooid in ver-
band met het tijdelijke werkterrein voor de 
aanleg van de elektriciteitskabels. Een paar 
honderd meter verderop krijgen de bomen 
een nieuwe plek. De extra bomen ter compen-
satie worden vanaf de kruising Noordersluis-
weg/Pontweg tot ongeveer 80 meter voor de 
pontopgang geplant.

Aanplant nieuwe bomen langs Pontweg 
in Velsen-Noord

13 januari 2022

Stadsschouwburg
De raad staat voor het vraagstuk in welke 
vorm de gemeente Velsen de functie van de 
Stadsschouwburg wil voortzetten. De raad 
gaat in debat over het voorstel van het col-
lege voor de schouwburg om een keus te ma-
ken voor een scenario. In december heeft de 
raad ook gesproken met enkele toekomstige 
gebruikers om zich goed te laten informeren.

Startdocument Delftplein
De gemeente Haarlem heeft gevraagd of 

Velsen samen met Haarlem en woningcor-
poratie Elan woningen wil bouwen rond het 
Delftplein, namelijk 350 woningen, waarvan 
60% sociale huurwoningen en 40% middel-
dure koop- en huurwoningen. Het gebied ligt 
namelijk op de grens van de gemeente Haar-
lem en Velsen. Er wordt nu alleen een besluit 
gevraagd over de deelname van Velsen aan 
het plan. Later worden de plannen concreter 
uitgewerkt. 

Beschermd wonen
Vanaf 1 januari 2023 zijn alle gemeenten 
stapsgewijs zelf fi nancieel verantwoorde-

lijk voor de taak Beschermd Wonen. Het 
regionale kader dat wordt besproken in deze 
sessie is de basis voor het  lokale beleid en de 
lokale uitvoering voor Beschermd Wonen, in 
samenhang met Maatschappelijke Opvang 
en Vrouwenopvang. De gemeenten Bever-
wijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmer-
meer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en 
Zandvoort gaan deze voorzieningen geza-
menlijk inkopen. Daarom is een regionale 
verwervingsstrategie opgesteld, die op 
hoofdlijnen beschrijft wat de gemeente wil 
bereiken met de inkoop. In deze sessie wordt  
meer informatie gegeven over de nieuwe 

vorm van samenwerking, de fi nanciën en de 
sturingsmogelijkheden.

Regionale samenwerking
De raad heeft de afgelopen periode samen-
gewerkt met de buurgemeenten. Dat ging 
niet altijd even gemakkelijk. De raad heeft 
enkele uitgangspunten geformuleerd zoals 
dat inhoud leidend moet zijn, het proces 
eenvoudig en dat Velsen een betrouwbare en 
evenwichtige samenwerkingspartner moet 
zijn. Enkele opties over de toekomstige regi-
onale samenwerking worden besproken. 

AGENDA VAN DE SESSIES
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Breskensstraat tegenover 2, plaatsen 

tent (tijdelijk 2 jaar) (27/12/2021) 
153637-2021

• IJmuiderstraatweg 149 , plaatsen dak-
opbouw (30/12/2021) 154841-2021

Velsen-Noord
• Wijkermeerweg 12, uitbreiden ge-

bruik jeugdactiviteiten (28/12/2021) 
154206-2021 

• Banjaertstraat 13, bouwen verdie-
ping en verbouw naar 4 woningen 
(31/12/2021) 155275-2021

Driehuis
• Van Lenneplaan 10, plaatsen aanbouw 

met dakterras (29/12/2021) 154382-
2021

• Lenneplaan 52, plaatsen dakopbouw 
(30/12/2021) 154933-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevel-

bekleding, bouwen laad- en loskuil 
(28/12/2021) 76947-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Velserbroek
• Rijksweg 287, legaliseren tijdelijk (3 

maanden) plaatsen tent (28/12/2021) 
139574-2021

Ingediende aanvraag onthe�ng 
werkzaamheden buiten reguliere 
werktijden  APV artikel 4:4
Driehuis
• Van den Vondellaan 100,(station 

Driehuis), aanpassen perronhoogte 
conform Europese norm P76 (toegan-
kelijkheid) in de nachten van 17 t/m 
21 februari 2022 en 24 t/m 28 maart 
2022 (17/12/2021) 149224-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Strandweg 16, veranderen gevel-

bekleding, bouwen laad- en loskuil 

(28/12/2021) 76947-2021

Santpoort-Noord
• Vlugthovenstraat 2, vergroten woning,

plaatsen pv-panelen (28/12/2021) 
144254-2021

Velserbroek
• Westlaan 25 - 25B, plaatsen toegangs-

hek (28/12/2021) 146335-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velsen-Zuid
• Oostbroekerweg 17A, bouwen tijde-

lijke (10 jaar) speelhal (28/12/2021) 
103502-2021

Verleende exploitatievergunningen 
APV artikel 2:15 
IJmuiden
• Snelliusstraat 21 B , “Co�eeshop Sco-

lo” (28/12/2021) 152624-2021

Aanwijzing gemeentelijk monu-
ment
Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 178

(woonhuis)

Overige bekendmakingen 
• Groot onderhoud Zeeweg
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats: 
- Driehuizerkerkweg 79, Driehuis
- Tulpenstraat 25, Santpoort-Noord
- Mercuriusstraat 114, IJmuiden

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen 
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