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Mededelingen

Winnaars kerstbomenactie bekend!
De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn 
getrokken en alle 51 winnaars van de kerstbo-
meninzameling zijn bekend. Kijk snel op velsen.
nl/kerstbomenactie of jouw lootje erbij zit!

Wethouder Bram Diepstraten heeft de 51 lootjes 
getrokken en laat in een fi lmpje zien wie de Su-
perprijs heeft gewonnen.

In Velsen-Noord vond afgelopen zaterdag een 
bijzondere reddingsoperatie plaats. Om jong 
groen uit het Wijkeroogpark elders een tweede 
leven te geven, sloegen een groepje Velsenaren, 
vrijwilligers van ‘Meer Bomen Nu’, lokale poli-
tici en TenneT de handen ineen. Samen oogst-
ten zij 1.959 jonge boompjes en struiken, waar-
van de helft binnenkort gebruikt wordt voor de 
renovatie van de groenstrook langs de Pontweg.

De oogstdag vond plaats in de hoek van het park 
die tegen de Beverwijkse industrie aanligt. Daar 
start aannemer NRG deze week met de voor-
bereidingen voor de inrichting van een tijdelijk 
werkterrein. Dit is nodig voor de aanleg van de 
elektriciteitskabels van TenneT waarmee de 
windparken voor de kust worden aangesloten 
op het landelijke hoogspanningsnet. In 2023 
wordt via deze verbinding groene stroom van 
zee beschikbaar gemaakt voor het gebruik op 
land.

Uitgraven + verzamelen
Van een ‘bedreiging voor het groen’ samen een 
‘mooie kans’ maken. Vanuit die gedachte ging 
dit weekend in Velsen-Noord talloze malen de 
schop de grond in. Jonge boompjes en struiken, 
die nu nog niet veel meer zijn dan dunne sprie-

ten tussen knie en heuphoogte, werden door 
de vrijwilligers zorgvuldig uitgegraven en ver-
zameld. Vervolgens werd het jonge groen her-
kend, geregistreerd, geknipt en gebundeld door 
één van de aanwezige deskundigen van ‘Meer 
Bomen Nu’. 1000 van de uitgegraven zaailin-
gen krijgen een nieuw leven aan de Pontweg in 
Velsen-Noord. 

Lokale struikrovers
De samenwerking met de landelijke campagne 
‘Meer Bomen Nu’ van Urgenda  komt voort uit 
een idee van de lokale D66-fractie. Tijdens een 
commissievergadering dacht raadslid Joanna 
van der Zanden hardop na over de mogelijkheid 
om het bestaande groen met hulp van ‘lokale 
struikrovers’ te behouden voor Velsen-Noord. 
   
Compenseren
Na de werkzaamheden wordt het terrein later 
dit jaar weer hersteld en zal opnieuw vergroe-
ning plaatsvinden. Alleen op de plek waar de 
kabelverbinding in de bodem ligt, kan geen diep-
wortelende beplanting terugkomen. Tennet zal 
dan met de omgeving zo ook daarvoor een nieuw 
en passend eindplaatje uitwerken en kijken 
waar we het weggehaalde groen en bomen in de 
buurt kunnen teruggeven.

Vrijwilligers oogsten 
2.000 jonge boompjes in 
Wijkeroogpark

Heeft u uw kerstboom niet ingeleverd tij-
dens de kerstbomeninzameling? Zorg dan 
dat u uw kerstboom op zaterdag 15 januari 
voor 8 uur in de ochtend ergens langs de in-
zamelingsroute van HVC zet. Dan wordt uw 
kerstboom alsnog opgehaald.

Het ophalen van de kerstbomen gebeurt via 
de verzamelplaatsen en op de doorgaande 

route. Bekijk de route op: https://www.hvc-
groep.nl/ons-verhaal/activiteiten-jouw-ge-
meente/kerstbomeninzameling-velsen

Wilt u uw kerstboom voor of na zaterdag 15 
januari inleveren? Dan kunt u de boom bren-
gen naar het afvalbrengstation. Kijk voor het 
adres en openingstijden op hvcgroep.nl/af-
valbrengstations. 

Kerstbomeninzameling door HVC

20-01-2022

Nota van uitgangspunten Driehuis
In februari 2020 is de dorpsdialoog ge-
start. De uitkomsten van de dialoog zijn 
in de nota vanuit uitgangspunten opge-
schreven. De Nota van uitgangspunten 
beschrijft de mogelijkheden voor ver-
dere ontwikkeling, welke maatregelen er 
worden getro� en om Driehuis bereikbaar 
en veilig te houden en wat eraan gedaan 
wordt om het dorp lee� aar te houden. Het 
biedt daarmee houvast aan zowel bewo-
ners, initiatiefnemers en gemeente, en 
fungeert als agenda voor de komende acht 
jaar (2022-2030). De raad bespreekt nu 
deze nota in de derde sessie voordat er een 
besluit over genomen wordt. 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang.
Vanaf 1 januari 2023 zijn alle gemeenten 
stapsgewijs zelf fi nancieel verantwoordelijk 
voor de taak Beschermd wonen. Beschermd 
wonen is een regeling voor iedereen die 
niet meer zelfstandig kan wonen vanwege 
psychische en/of psychosociale problema-
tiek en daarbij 24 uur per dag ondersteuning 
nodig heeft. Maatschappelijke Opvang is 
opvang en begeleiding voor mensen en ge-
zinnen die dak- of thuisloos zijn.

In de sessie van 13 januari jl. kwamen het 
regionaal kader “Opvang, wonen en herstel 
2022-2027” en de verwervingsstrategie voor 
“Beschermd Wonen en Maatschappelijke 
Opvang” aan de orde. Het regionaal kader 
bestaat uit de uitgangspunten voor het lokale 

beleid. De verwervingsstrategie gaat over 
de wijze waarop de uitgangspunten worden 
uitgevoerd. 

De gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, 
Heemstede, Velsen en Zandvoort gaan de 
voorzieningen voor beschermd wonen en 
maatschappelijke opvang gezamenlijk inko-
pen. In de sessie op 20 januari a.s. ontvangt 
de raad meer informatie over de nieuwe 
vorm van de regionale samenwerking, de 
fi nanciën en de sturingsmogelijkheden van 
de raad. 

Sessie evaluatie raadsakkoord
Met het raadsakkoord is de raad een expe-
riment aangegaan om op een andere wijze 
samen te werken. In deze sessie wordt met 

behulp van een evaluatie teruggeblikt op 
de totstandkoming en de invulling van het 
raadsakkoord. Daarbij worden een aantal 
lessen getrokken en aanbevelingen geformu-
leerd voor de nieuwe gemeenteraad. 

Uitdaagrecht
Enkele raadsleden hebben een initiatief-
voorstel voor de raad opgesteld om het 
uitdaagrecht in Velsen in te voeren. Daarin is 
een proefperiode van twee jaar opgenomen 
om het instrument in de praktijk in te zetten 
en te beoordelen welke lessen, kaders en 
afspraken gemaakt moeten worden om het 
uitdaagrecht als een volwaardig instrument 
in te kunnen zetten. De raad wordt geïnfor-
meerd over het uitdaagrecht en het concrete 
voorstel.

AGENDA VAN DE SESSIES

 Foto: Chris Pennarts
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Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• De Olmen 25 K, plaatsen balkonbegla-

zing (04/01/2022) 3635-2022
• Dokweg 40, tijdelijk (2 jaar) plaatsen 

kantoorunit (04/01/2022) 3666-2022
• President Krügerstraat 35, plaatsen 

dakopbouw (05/01/2022) 4045-2022
• President Krügerstraat 37, plaatsen 

dakopbouw (05/01/2022) 4051-2022 
• De Olmen 25 C, plaatsen balkonbegla-

zing (05/01/2022) 4144-2022
• Seinpostweg ong. t.o. Westerduinweg 

1, bouwen kantoor en opslagruimte 
(05/01/2021) 4189-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 123, deels wijzigen 

gebruik als shoarmazaak (04/01/2022) 
3688-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 10, wijzigen gebruik naar 

zowel agrarisch als maatschappelijk 
gebruik (03/01/2022) 3080-2022 

• Harddraverslaan 47, kappen boom (07-
01-2022) 5129-2022

Santpoort-Noord
• Paramaribostraat 44, plaatsen dakkapel

(voorgevel) (03/01/2022) 2766-2022 
• Kruidbergerweg 76, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (04/01/2022) 3738-2022
• Wüstelaan 93, uitbreiden 1e verdieping 

(05/01/2022) 3866-2022 (Gemeente-
lijk monument)

• Duin- en Kruidbergerweg 60, kappen 7 
bomen (06/01/2022) 4479-2022(Rijks-
monument)

Velserbroek
• Zwanebloembocht 142, plaatsen dak-

kapel (voorzijde) (03/01/2022) 2872-
2022 

• parkeerterrein Vestingplein (naast 
Galle Promenade 45), tijdelijk 5 jaar 
(10 oktober t/m 31 december) gebrui-
ken standplaats voor oliebollenkraam 
(03/01/2022) 3078-2022

• Linie 35, bouwen tuinhuis 
(05/01/2022) 4244-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 1, plaatsen lucht-

behandelingsinstallatie (06/01/2022) 
137124-2021

Velserbroek
• Wagenmakerstraat 41, bouwen vracht-

wagenoverkapping (03/01/2022) 
135361-2021

• Hofgeest Buiten West ong., bouwen 
170 woningen en 72 appartementen 
(06/01/2022) 90048-2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
Santpoort-Zuid
• Avondvierdaagse Brederode Dalton-

school, 10 t/m 13 mei 2022 van 17:00 

tot 19:00 uur, locatie: diverse routes 
met als vertrek- en eindpunt Willem de 
Zwijgerlaan 110 (04/01/2022) 3770-
2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
Santpoort-Zuid
• Anna van Burenlaan 8, plaatsen toe-

gangspoort (04/01/2021) 144354-2021

Santpoort-Noord
• Hoofdstraat 268, plaatsen lift (in-

pandig) (04/01/2022) 129227-2021 
(Rijksmonument)

• Burgemeester Weertsplantsoen 10 
A-E (was Kerkweg 67A), aanbrengen 
steenstrips (wijziging omgevingsver-
gunning 18981-2021) (04/01/2022) 
138204-2021

Velserbroek
• Hogemaad 5, plaatsen 2 dakkapellen 

(voor- en achterzijde) (06/01/2022) 
143139-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
Santpoort-Noord
Spekkenwegje 15, het bouwen van een tuin-
kas (10/01/2022) 39243-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
IJmuiden

Breesaapstraat 60A, Neptunusstraat 33 RD, 
Oranjestraat 98 te IJmuiden, het brand-
veilig gebruik van het hotel (10/01/2022) 
76990-2019

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
Driehuis
• Van den Vondellaan 100 (station Drie-

huis), aanpassen perronhoogte con-
form Europese norm P76 (toeganke-
lijkheid) in de nachten van 17 t/m 21 
februari 2022 en 24 t/m 28 maart 2022 
(10/01/2022) 149224-2021

Overige bekendmakingen 
• Paraplubestemmingsplan woningsplit-

sing en onzelfstandige bewoning
• Terinzagelegging ontwerpbesluiten 

Missiehuis Park (ontwerpbestem-
mingsplan én ontwerpomgevingsver-
gunning)

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 

Oproep: maak een afspraak voor de boosterprik, 
komende week nog veel plek
De afgelopen weken heeft GGD Kenne-
merland de vaccinatie capaciteit flink op-
geschaald. Onder meer door in Haarlem 
een nieuwe grote locatie te openen en door 
het aantal lijnen op P4 Lang Parkeren bij 
Schiphol meer dan te verdubbelen. Als 
gevolg hiervan is er in de regio Kennemer-
land voldoende ruimte voor iedereen om 
snel de boosterprik te halen.

Met name op de grootste locatie (P4 Lang Par-

keren bij Schiphol) staan nog ruim voldoende 
slots open. GGD Kennemerland roept mobiele 
mensen zonder afspraak op om dit zo snel mo-
gelijk te doen. Wie nu een afspraak maakt, kan 
komende week al terecht voor de booster. Ook 
op de andere locaties is nog beperkt plek be-
schikbaar.

Een nieuwe afspraak kan gemaakt worden via 
het nummer 0800 7070 - optie 1, of ga naar co-
ronatest.nl/ik-wil-me-laten-vaccineren 

Iedereen vanaf 18 jaar kan een boosterprik inplannen
Alle 18-jarigen, die langer dan 3 maanden 
geleden zijn gevaccineerd of corona heb-
ben gehad, kunnen een boosterafspraak 
maken (GGDGHOR.nl). Een afspraak ma-
ken kan online via  www.coronavaccina-
tie-afspraak.nl. of Ik wil me laten vaccine-
ren - coronatest.nl

Alle 18-jarigen uit 2004 moeten bellen. De 
18-jarigen uit 2003 zijn intussen via de media 
opgeroepen voor een booster en kunnen online 
een afspraak maken. Maar er zijn natuurlijk 
ook nog mensen die in 2022 18 jaar zijn ge-
worden en uit 2004 komen. Zij kunnen online 
geen afspraak maken. Conform het advies van 

de Gezondheidsraad moet GGD GHOR Neder-
land voorkomen dat ook 17-jarigen uit ditzelf-
de geboortejaar een afspraak kunnen maken.
De 18-jarigen die zijn geboren in 2004 kunnen 
dus niet online een afspraak maken, kunnen 
sinds 6 januari bellen met de Landelijke Vac-
cinatie Afsprakenlijn. Het telefoonnummer is 
0800-7070.

Wie hulp nodig heeft bij het maken van een on-
line afspraak kan ook gebruik maken van een 
uitlegfilmpje of stap-voor-stap-handleiding. 
Deze zijn te vinden op de website van de Rijks-
overheid. Ook kunnen mensen hulp vragen bij 
de bibliotheek. 
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