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Meepraten over zoekgebieden
voor energie in de IJmond
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en
Velsen organiseren op woensdagavond
27 januari een ZOOM meeting met inwoners over twee verschillende gebieden
waar in de toekomst grootschalig energie door zon of wind kunnen worden opgewekt. Dit zijn locaties langs de A9, gecombineerd met het Noordzeekanaal en
recreatieschap Spaarnwoude en op het
terrein van TATA Steel. We nodigen u
graag uit om aan dit gesprek deel te nemen.

waar, gezien de beperkingen, mogelijk windturbines of zonnepanelen geplaatst kunnen
worden. Deze zijn op het terrein van TATA
Steel of langs de A9. Nu is het belangrijk om
ook maatschappelijke belangen, technische
aspecten, landschappelijke inpassing en belangen van grondeigenaren in beeld te krijgen. Om hier beter inzicht in te krijgen willen
we de uitkomsten van dit onderzoek nu ook
graag met u bespreken. Dit is op woensdagavond 27 januari tussen 19.30 en 22.00 uur
via ZOOM.

Eerste verkenning zoekgebieden
Begin 2020 is er een eerste verkenning gedaan
samen met maatschappelijke organisaties,
georganiseerde inwoners, belanghebbenden
en gemeenten, naar de mogelijkheden voor
grootschalige opwek van duurzame energie.
Hieruit kwam een aantal gebieden naar voren die nader onderzocht konden worden.
De zogenaamde zoekgebieden. Nu is binnen
deze gebieden gekeken naar landschappelijke, stedelijke en technische beperkingen.
Denk daarbij aan hoogtebeperkingen door
vliegverkeer van en naar Schiphol, afstanden
tot woningen, beperkingen vanwege UNESCO gebied, etc. Dit onderzoek beperkte het
aantal mogelijkheden voor locaties voor de
opwek van duurzame energie.

Aanmelden
Aanmelden kan door voor dinsdagavond
26 januari een mailbericht te sturen naar
duurzaam@velsen.nl (ook voor deelnemers
uit Beverwijk en Heemskerk). Vermeld in uw
mailbericht: ‘RES 27 januari’ en waar uw belangstelling naar uitgaat (TATA Steel terrein
of A9). U krijgt dan op dinsdag de link naar
het ZOOM gesprek. Eerst is er een centrale
presentatie waarna u kunt kiezen waarover
u verder wilt praten.
Er is een maximum van 100 deelnemers aan
het gesprek. Als er meer aanmeldingen zijn
wordt er een tweede bijeenkomst georganiseerd.
Meer informatie en een overzicht van de verschillende locaties waar kansen zijn voor
wind- of zonne-energie leest u op www.velsen.nl
12 januari 2021

In gesprek met inwoners
Uiteindelijk blijft er een aantal locaties over

12 januari 2021

12 januari 2021

Nederlandblijft
blijftininlockdown
lockdown
Nederland
Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Het aantal coronabesmettingen
neemt licht
af. Dat betekent
dat de lockdown effect heeft.
Nederland
blijft
inin ieder
lockdown
Om de daling
door te zetten, blijven we
tot en met
geval 9 februari in lockdown.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

Heb je klachten?
Heb je klachten?
Blijf in thuisBlijf in thuisquarantaine.
quarantaine.
Heb je klachten?
Ontvanggeen
geen
Ontvang
bezoek.
Blijf in thuisbezoek.
Laat
testen.
Laat
jejetesten.
quarantaine.

Werk thuis, tenzij het
Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.
niet anders kan.

.

Werk thuis, tenzij het
Was
vaak
jekan.
handen.
niet
anders
Was
vaak
je handen.

Ontvang geen
bezoek.
Laat je testen.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.
.Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.
Is het druk? Ga dan weg.

Houd
1,5
meter
afstand.
Hoest
enin
nies
Hoest
en nies
je in je
elleboog.
elleboog.

Is het druk?
Ga dan weg.
een mondkapje
Draag Draag
een mondkapje
waar
dat verplicht
is.
waar dat
verplicht
is.

.

Hoest en nies in je
elleboog.

Winkelen
boodschappen
Winkelen
en en
boodschappen

Thuis
Thuis
Ontvang
per
dag
Ontvangmax.
max.2 2personen
personen
per
dag

(excl.kinderen
kinderent/m
t/m1212jaar).
jaar).
Thuis(excl.
Ontvang max. 2 personen per dag
Groepen
(excl. kinderen t/m 12 jaar).
Groepen
Binnen
max.
Binnenen
enbuiten:
buiten:groep
groepvan
van
max.

2 personen of 1 huishouden.
2 personen of 1 huishouden.
Groepen

Binnen en buiten: groep van max.

Reis alleen
met hetmet
ov voor
Reis alleen
het ov voor
Blijf zoveel
mogelijk thuis.
noodzakelijke
reizen.
noodzakelijke
reizen.

Onder andere supermarkten,
drogisterijen,nagroentewinkels
en
Alcoholverbod
uur.
Alcoholverbod20.00
na 20.00
uur.
tankstations open.

Blijf inReis
Nederland
en boek
geen
reis
alleen
met
heten
ov
voor
Blijf
in
Nederland
boek
geen reis
naar het
buitenland t/m
31 maart.
noodzakelijke
reizen.
naar
het buitenland
t/m 31 maart.

Het uitoefenen van niet-medische
Het uitoefenen
vankappers,
niet-medische
contactberoepen
zoals
contactberoepen
zoals kappers,
Contactberoepen
tatoeëerders
en schoonheids
tatoeëerders
en schoonheidsspecialisten
verboden.
specialisten
verboden.
Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
Sport tatoeëerders en schoonheidsSportspecialisten verboden.

Bestellen bij restaurants mogelijk.
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Bestellen bij restaurants mogelijk.
Ook in hotels, incl. roomservice.
Evenementen verboden.

Evenementen
verboden.mogelijk.
Bestellen
bij restaurants

Evenementen verboden.

Onderwijsnaar
en het
kinderopvang*
buitenland t/m 31 maart.

Onderwijs en kinderopvang*

Contactberoepen

Onderwijs op afstand voor po, vo,
Onderwijs
op overige
afstand voor po, vo,
mbo, hbo,
wo en alle
mbo, trainingshbo,
en
Onderwijs
en wo
kinderopvang*
onderwijs-,
enalle overige
onderwijs-,
trainingseducatieve
activiteiten.
Onderen
activiteiten.
Onderpo, vo,
andereeducatieve
examens, praktijklessen
envoor
Onderwijs
op afstand
andere
examens,
onderwijs
voorhbo,
kwetsbare
leerlingen
mbo,
wo enpraktijklessen
alle overigeen
onderwijs
voor
kwetsbareenleerlingen
uitgezonderd.
onderwijs-,
trainingsuitgezonderd.
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
Kinderopvang dicht.
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
Kinderopvang dicht.
uitgezonderd.
Er is noodopvang voor kinderen
van ouders
met cruciale beroepen
Er is noodopvang
voor kinderen
Kinderopvang
dicht.
en kinderen
in eenmet
kwetsbare
van ouders
cruciale beroepen
positie.
en kinderen in een kwetsbare
positie.
Er is noodopvang voor kinderen

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter
Kinderen
t/m 17 op
Buitenafstand.
met max.
2 personen
jaar1,5
en meter
topsporters
uitgezonderd.
afstand.
Kinderen t/m 17
Sport
jaar en topsporters uitgezonderd.

Buiten met max. dicht.
2 personen op
Binnensportlocaties
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
Binnensportlocaties
dicht.
jaar en topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.
Geen wedstrijden en groepsBinnensportlocaties dicht.
lessen. Topsporters uitgezonderd.

* Dit geldt tot en met
7 februari.
eencruciale
later moment
van
oudersOp
met
beroepen
wordt besloten ofen
hetkinderen
po en de kinderopvang
vanaf
in eenOpkwetsbare
* Dit geldt
en met
7 februari.
een later moment
25 januari
geheeltot
open
kunnen.

Geen wedstrijden en groepslessen. Topsporters uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
alleen
krijgen we
corona samen
onder controle

corona onder controle
alleen samen krijgen we
corona onder controle

positie.
wordt besloten
of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel open kunnen.

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf
25 januari geheel
kunnen.
Meer open
informatie
en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Meer
informatie
of bel
0800-1351en uitzonderingen:

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

van 4 avonden leert u alles wat u moet weten
over de lokale politiek.
Aanmelden kan via velsen.nl/politiekactief

Vertalingen en makkelijke taal
informatie corona
Het coronavirus, de maatregelen en de
vaccinatie worden vaak in moeilijke taal
uitgelegd. Hierdoor kunt u niet alle informatie goed begrijpen of raakt u ervan
in de war. Gelukkig zijn er ook websites
waarop het coronavirus en de maatregelen makkelijk worden uitgelegd. De informatie hierover is ook in verschillende talen te vinden.
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Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

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

Eenvoudige taal
Steffie legt eenvoudig uit wat vaccineren tegen corona is, of het veilig is en hoe u wordt
uitgenodigd. En er wordt ook algemene informatie over het coronavirus en de maatre-

gelen gegeven. Kijk voor meer informatie op
https://corona.steffie.nl/
Een andere website die de informatie in
makkelijke taal uitlegt is www.rijksoverheid.
nl/corona-eenvoudig
Vertalingen
Pharos vertaalt informatie over het coronavirus in andere talen, zoals het Arabisch, Chinees, Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools,
Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks. De
vertalingen zijn te vinden op www.pharos.nl/
coronavirus/begrijpelijke-informatie-overhet-nieuwe-coronavirus/

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 ontwikkelin-

gen 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. Hebt u vragen? Mail dan gerust naar
wonen@velsen.nl.
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Nieuws van de raad
Joost Bleekman
Velsen Lokaal

De tegenstelling

Ferry Levasier
Forza! IJmond

Woningbouw in Velsen
Iedere maand gaan er twee partijen
met elkaar in gesprek over een actueel
onderwerp. Deze maand Joost Bleekman (Velsen Lokaal) en Ferry Levasier
(Forza! IJmond) over woningbouw.
We hebben het over woningbouw,
waarom is dat zo belangrijk?

Bleekman: In Velsen hebben we een grote woningbouwopgave gekregen, een paar
duizend woningen in heel de gemeente
Velsen is een flink aantal. Voor deze woningen zal een geschikte locatie gevonden moeten worden en zal gekozen moeten worden wat voor woningen dit worden.
Levasier: Het is een feit dat we in Velsen
een woningen tekort hebben. In de gemeente zijn er genoeg plekken waar we
kunnen bouwen, alleen zijn de meningen
verdeeld of deze plekken ook gewenst zijn.
Denk maar aan het stukje duin bij de Ampèrestraat of als voorbeeld het bouwen op
plekken waar natuur is.
Wat moet er volgens jullie gebeuren
met woningbouw en huisvesting?

Levasier: Waar we voor moeten waken is dat
de gemeente en met name Velsen-Noord en
IJmuiden niet twee kernen worden waar

Wist u dat?

Wist u dat....
alleen hoogbouw gebouwd staat. Als gemeente moeten we in 2021 met urgentie
woonruimte bieden aan 106 nieuwe statushouders waar geen woningen voor zijn, met
als gevolg dat onze jeugd nog langer moet
wachten om kans te maken op een woning.
Bleekman: Hoe we bouwen en waar we bouwen is in de gemeenteraad veel discussie
over. Bouwen we in de groene zones tussen
de kernen of moeten we verstedelijken met
hoogbouw? Dit zijn vragen waar we ons in
de raad al lang over buigen. Velsen Lokaal
is voorstander van het behoud van zoveel
mogelijk groen tussen de kernen, maar ziet
ook dat alleen binnenstedelijk bouwen een
onmogelijke opgave wordt. We staan als
Velsen Lokaal open voor een discussie over
bouwen in het groen of zelfs achter de Ampèrestraat in IJmuiden. Wel zullen we ons
inzetten om hier te bouwen naar de omgeving. Wij zien kansen voor een ecologische,
duurzame en volledig energieneutrale en
autoluwe woonwijk.
Wat willen jullie tot slot nog meegeven?

Levasier: Forza! is niet tegen het bieden van
hulp aan mensen, we moeten alleen onze
toekomst (de jeugd) en onze eigen inwoners
NIET uit het oog verliezen. Het bouwen van

De gemeenteraad van Velsen heeft
33 zetels 10 politieke partijen

ChristenUnie

nieuwe woningen is noodzakelijk en het
opnieuw kijken naar de urgentie op woningen moet worden aangepast of verdwijnen. Zo wordt iedereen gelijk behandeld
Bleekman: We zien als Velsen Lokaal
mooie kansen om te vernieuwen en verduurzamen in het huidige en komend
woningaanbod. Er zal goed gesproken en
onderzocht moeten worden met onze inwoners voor geschikte locaties voor woningbouw in samenhang met verkeer, industrie, groen en de samenstelling van de
wijk of dorpskernen. Samen werken aan
een mooie gemeente.
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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.
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Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 14 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
Orionweg 260, verlengen tijdelijk plaatsen
zendmast (04/01/2021) 3053-2021
Wijk aan Zeeërweg 154, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (05/01/2021) 3832-2021
Pruimenboomplein 63, plaatsen balkonbeglazing (05/01/2021) 3929-2021
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 3
wooneenheden (05/01/2021) 3967-2021
Vareniusstraat 14, plaatsen dakopbouw
(06/01/2021) 4203-2021

Siriusstraat 31, wijzigen gebruik garage naar
winkel, plaatsen kozijn (06/01/2021) 44232021
Uranusstraat 4, plaatsen dakopbouw
(07/01/2021) 4609-2021
Dinkelstraat 20-22, plaatsen 2 dakkapellen
(07/01/2021) 4944-2021
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 251, legaliseren kamerverhuur (04/01/2021) 3457-2021
Wijkerstraatweg 266, bouwen aanbouw, vergroten 1e verdieping (31/12/2020) 4077-2021
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 13, plaatsen dakkapel (voorzijde) (05/01/2021) 3603-2021
Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (04/01/2021) 3310-2021
Duin- en Kruidbergerweg 89, vervangen bestaande schuur (06/01/2021) 4467-2021
Molenveltlaan 19, plaatsen dakkapel (voor-en
achterzijde), het plaatsen van een dakraam
(08/01/2021) 4969-2021

Driehuis
Waterlandweg 2, vervangen van de voordeur
(04/01/2021) 3355-2021 (Gemeentelijk monument)
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 1, plaatsen dakkapel (voorzijde), rechtop trekken achtergevel
(05/01/2021) 3994-2021
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel (achterzijde)
en airco (08/01/2021) 5380-2021

IJmuiden
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar woning, veranderen voorgevel (05/01/2021)
112708-2020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal
(07/01/2021) 106573-2020
Santpoort-Zuid
De Veenen 14, tijdelijk (2 jaar) plaatsen paardenbak (07/01/2021) 121828-2020

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

Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
Velsen
N202(hmp 0.5 -1.5), het ophalen van stelplaten van het (brom)fietspad, in de nachten van
18 t/m 22 januari 2021, van 19:00 uur tot 06:00
uur (06/01/2021) 4164-2021

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.

Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
IJmuiden
MO (verkoop gegrilde kip, braadworsten), op
alle dagen van de week , locatie: Kennemerplein 21, (naast Vomar)
(02/01/2021) 2694-2021

woning,
veranderen
voorgevelkozijn
(07/01/2021) 112708-2020
Marktplein 44-62, wijzigen stucwerk naar
metselwerk (07/01/2021) 131944-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:

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
Kennemerlaan 171, wijzigen winkel naar

Wijk aan Zeeërweg 154, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (07/01/2021) 3832-2021
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 13, plaatsen dakkapel (voorzijde) (07/01/2021) 3603-2021
Santpoort-Noord
nabij Middenduinerweg 80 / Santpoortse Dreef , plaatsen ooievaarsnestpaal
(05/01/2021) 124948-2020

Velsen-Zuid
Pontplein 1, tijdelijk (10 jaar) uitbreiden cafetaria met een infopunt, verhalenatelier en uitkijklocatie (05/01/2021) 72538-2020
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 7, grootschalig verbouwenen woning (vergroten begane
grond en verdiepingen), verhogen kap, buitengevelisolatie, vervangen vloeren, plaatsen kelder) (05/10/2021) 54065-2020

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente
Velsen 2021
Het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen heeft in haar vergadering van 5 januari 2021 besloten:
1.

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2018 in te
trekken.

2.
3.

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2020 vast
te stellen.
De besluiten onder 1 en 2 de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht
per 1 januari 2021 in werking te laten
treden.

Inwerkingtreding
De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Velsen 2021 treden met
terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning is gepubliceerd
op de www.overheid.nl officiële bekendmakingen.

Achtergelaten afval wordt door
wandelaar opgeruimd
Driehuis - Boswachters roepen in
den lande op om geen afval achter te
laten in de natuur. Sinds de huidige
lockdown merkt men, dat er meer
wandelaars de natuur intrekken,
maar een deel niet weet, hoe om te
gaan met hun afval en het gewoon
maar ergens dumpt.
Ook zaterdag en zondag trokken veel
wandelaars en hondenbezitters in
Velsen de natuur in, bij wijze van een
noodzakelijk ommetje. Met als
gevolg overvolle vuilnisbakken op

Buitenplaats Beeckestijn. Lege drankverpakkingen en tientallen coffee-togo bekers werden naast de volle
bakken in het bos achtergelaten.
’Erger u niet maar verbaas u slechts’,
zal de wandelaar gedacht hebben
die dinsdag bij elke afvalbak het
zwerfvuil verzamelde en in vuilniszakken ophing aan de overvolle
bakken. Een mooie actie van de
onbekende opruimer, een voorbeeld
voor een ieder die de natuur in
Velsen een warm hart toedraagt.

Een mooie actie van de onbekende opruimer. Foto: Arita Immerzeel

