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Tegels eruit en groen erin!
Tegels eruit en groen erin! Dat is het project 
Van Grijs naar Groen. Vier straten in IJmui-
den en Velsen-Noord krijgen deze dagen een 
groener uiterlijk. Inwoners droegen deze 
straten voor en zij konden ook hun stem uit-
brengen op verschillende ontwerpen voor de 
beplanting. Wethouder groen Sebastian Din-

jens zette vanmorgen het eerste plantje in de 
grond op de hoek De Ruyterstraat/Wijk aan 
Zeeërweg: “Ik ben blij dat Velsen zo weer een 
stukje groener wordt. Hoe meer groen hoe 
beter we wateroverlast en hitteoverlast te-
gengaan. Ook voelen mensen zich prettiger 
in een groene omgeving.”

alleen samen  krijgen we
corona onder controle

Blijf zoveel mogelijk thuis.
Ga je toch de natuur in en is het 

druk? Ga dan weg.

Kaatje Kabeljauw speurtocht
Omdat zwemmen er vanwege de lockdown 
helaas nog even niet in zit heeft buurtsport-
coach Annelies iets leuks voor kinderen be-
dacht. Rondom zwembad De Heerenduinen 
is een super to� e speurtocht uitgezet. Het is 
in deze tijd van belang dat kinderen en ouders 

in beweging blijven. Kaatje Kabeljauw heeft 
de route al afgelegd. Wil je ook mee speuren 
download dan het formulier via www.zwem-
badvelsen.nl/nieuws. Daar vind je overigens 
ook een leuke beweegpuzzel. Veel plezier! 

1. 3 vragen over de vaccinatie tegen co-
rona

 Regionaal en landelijk worden er ook 
 veel vragen gesteld over de vaccinatie. 
 De komende periode wordt u hiervan op 
 de hoogte gehouden.

• Hoe is dit vaccin goedgekeurd?  
Er is in de hele wereld hard gewerkt 
aan een vaccin tegen het coronavirus, 
waarbij onderzoekers samenwerkten 
en kennis deelden. Veel onderzoeken 
naar de veiligheid en werkzaamheid 
van het vaccin zijn nu tegelijkertijd uit-
gevoerd, terwijl dat normaal gesproken 
na elkaar gebeurt. Dit scheelt veel tijd. 
Deze onderzoeken zijn direct beoor-
deeld op het moment dat de resultaten 
bekend waren. Hierdoor kon het coro-
navaccin zo snel worden ontwikkeld en 
goedgekeurd. Zonder dat er belangri-
jke stappen zijn overgeslagen. Dit vac-
cin is goedgekeurd door de instantie die 
toezicht houdt op geneesmiddelen in 
de Europese Unie (Europees Medicijn 
Agentschap).

• Welke bijwerkingen kunnen optre-
den?                                                  
Bijwerkingen kunnen voorkomen na een 
coronavaccinatie. Ze beginnen meestal 

snel na de vaccinatie en gaan bijna alti-
jd vanzelf weer over na een paar dagen. 
Bijwerkingen die kunnen voorkomen 
zijn  reacties op de prikplek, koorts, 
hoofdpijn, moeheid en spierpijn. U kunt 
bijwerkingen melden bij bijwerking-
encentrum Lareb via mijnbijwerking.
nl. Lareb verzamelt en analyseert alle 
meldingen van mogelijke bijwerkingen. 
Zo komt Lareb meer te weten over de bi-
jwerkingen die optreden en kunnen de 
nog onbekende bijwerkingen worden 
opgespoord. 

• Kan ik tussen de eerste en tweede 
vaccinatie corona krijgen?   
Ja dat kan. Er zijn twee vaccinaties met 
een tussenpoos van 21 dagen nodig voor 
een goede bescherming tegen corona. 
Tussen de eerste en tweede vaccinatie 
is de afweer nog niet voldoende en kun-
nen mensen nog corona krijgen. U kunt 
ook net voor de eerste vaccinatie besmet 
zijn met corona. Het blijft daarom altijd 
belangrijk om u te laten testen wanneer 
u klachten krijgt die passen bij coro-
na. Omdat het nog niet zeker is of u ie-
mand anders kunt besmetten als u bent 
gevaccineerd, is het belangrijk om u aan 
de coronamaatregelen te houden, ook al 
bent u gevaccineerd. 

Uw vragen over vaccinatie 
beantwoord

Inwonersvraag over de vaccinatie tegen corona
Iedere donderdag wordt hier een inwonersvraag behandeld. Heeft u een vraag 

over de vaccinatie? Stuur dan ook uw vraag naar communicatie@velsen.nl 
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Winnaars kerstbomenactie 
bekend!
De lootjes van de kerstbomeninzameling zijn 
getrokken en alle 51 winnaars van de kerstbo-
meninzameling zijn bekend. Kijk snel op vel-
sen.nl/kerstbomenactie of jouw lootje erbij zit!

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

De visie van LGV  
op de jeugdzorg 
Sinds de overheveling in 2015 van de 
jeugdzorg van de rijksoverheid naar de 
gemeentes wordt Velsen net als veel 
andere gemeentes geconfronteerd met 
structureel oplopende kosten van de 
jeugdzorg.

Mede door de grote oplopende tekorten 
(verschil tussen wat we van de rijksover-
heid ontvangen en wat we moeten uit- 
geven) wordt Velsen voor 2021 gecon-
fronteerd met een zeer aanzienlijke be-
zuinigingsoperatie. Deze bezuiniging 
raakt ons allemaal want er moet bezuinigd 
worden op bijvoorbeeld andere zorgtaken, 
welzijn, cultuur en sport.

Bij jeugdzorg hebben we te maken met  
regels van de overheid, Centrum Jeugd en 
Gezin en talloze andere instanties en aan-
bieders zonder dat wij daar zicht op heb-
ben. LGV heeft in de raad de afgelopen  
jaren al vele malen aandacht gevraagd 
voor de oplopende tekorten. 

De laatste keer was op 5 november 2020 
toen we een motie hebben ingediend die 
om hogere bijdrages van de rijksoverheid 
vraagt en als 2e punt vraagt om een onder-
zoek naar de mogelijkheid om de jeugd-
zorg terug te geven aan de rijksoverheid. 
Deze motie werd door alle andere partijen 
in de raad gesteund. 

Om te voorkomen dat we in de breedte 
moeten blijven bezuinigen om de jeugd-
zorg betaalbaar te houden, zal er meer grip 
op de kosten en regels van de jeugdzorg 
moeten komen.

LGV gaat zich hiervoor de komende peri-
ode keihard maken.

De Visie van... Besproken in de sessies

Agenda van de raad

  Regiovisie verbindingen en verster-
ken in de aanpak huiselijk geweld 
2020-2024

  Geweld achter de voordeur is de meest 
voorkomende vorm van geweld. De regio-
gemeenten hebben een visie opgesteld om 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
tegen te gaan. Alle raadsleden waren over-
wegend positief over de regiovisie. Dit on-
derwerp staat geagendeerd voor de raads-
vergadering.

  Maatschappelijk vastgoed
  De gemeente bezit veel vastgoed, zoals 

buurthuizen en de bibliotheek. Er moet 
een nieuwe aanpak komen om het vast-
goed toekomstbestendig en betaalbaar te 
houden. Een aantal raadsleden hebben 
hun zorgen geuit over het maatschappelijk 
vastgoed. Wethouder Diepstraten gaf aan 
de raad in vervolgstappen mee te zullen 

nemen. Dit onderwerp staat geagendeerd 
voor de raadsvergadering.

  Sturen op maatschappelijke e�ecten
  Eind 2019 heeft de gemeenteraad be-

sloten om subsidies meer in te zetten op 
maatschappelijke resultaten. Voorheen 
werd vooral subsidie gegeven op basis van  
activiteiten, maar niet voor het geleverde  
resultaat. De raadsleden konden zich  
vinden in de voorgestelde e�ecten, met als 
extra aandachtspunt het bestrijden van 
laaggeletterdheid.

  Concretiseren zoekgebieden IJmond 
concept RES 1.0

  De regionale energiestrategie is bedoeld 
om meer zonne- en windenergie op te 
wekken. De raadsleden kregen een beeld 
van locaties waar grootschalige zonne- of  
windenergie kan worden gerealiseerd. De 
raadsleden staan positief tegenover de RES. 

Nieuws van de raad

  Controleprotocol voor de accoun-
tantscontrole jaarstukken 2020

  De accountant controleert de jaarreke-
ning van de gemeente. De gemeenteraad 
stelt jaarlijks een protocol en normen-
kader vast, als opdracht aan de accoun-
tant voor de controle van de jaarrekening.

  Toewijzing openbare weg de Veenen
  In 2020 is naast de spoorbaan in Sant-

poort-Zuid een nieuwe weg gerealiseerd. 
Met deze weg is het mogelijk geworden 
om twee Niet Actief Bewaakte Overwe-
gen te sluiten. ProRail is eigenaar van de 

weg en heeft de gemeente gevraagd om 
deze de bestemming van openbare weg te 
geven.

  Voorgenomen fusie tussen basis-
school De Vuurtoren met de Pleia-
denschool

  Het aantal leerlingen van basisschool  
De Vuurtoren in IJmuiden is de afgelo-
pen jaren gedaald. Het bestuur van de 
Onderwijs Stichting wil de Vuurtoren  
laten samengaan met de Pleiadenschool 
in IJmuiden. De raad moet goedkeuring 
geven voor een fusie.

Peter Stam, 
raadslid LGV
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Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank 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 - re-
guliere procedure

Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
IJmondhaven, plaatsen steiger met laadkra-
nen (12/01/2020) 105801-2020
Dinkelstraat 20 en 22, plaatsen 2 dakkapellen 
(14/01/2021) 4944-2021

Santpoort-Noord
Westerhoevelaan 19, dichtzetten inpandig bal-
kon (voorgevel) (13/01/2020) 131129-2020
Johan Maurits van Nassaulaan 12, plaatsen te-
lescopische antenne (zijgevel) (14/01/2021) 
116812-2020

Kerkweg 116, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(14/01/2021) 133553-2020

Velserbroek
Broekerpoort 1 t/m 72, bouwen 72 apparte-
menten (14/01/2021) 96165-2020
Ans Rosendahlstraat 30, plaatsen deurkozijn 
(zijgevel) (14/01/2021) 114883-2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 
 IJmuiden 
Lindenstraat 39, plaatsen carport (12/1/2020) 
123004-2020

Santpoort-Noord
Kerkweg 67A, verbouwen pand tot 5 apparte-
menten (12/01/2020) 124089-2020 

Verleende onthe�  ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

 Velsen
Rijksweg A9, (van knooppunt Velsen tot 
Raasdorp vv), vervangen asfaltdeklagen, in 
de weekenden van weken 27 t/m 33 (vrijdag 
21:00 uur – maandag 05:00 uur) (12/01/2021) 
139190-2020

Velsen-Zuid
  Amsterdamseweg (N202,  hmp 0.5 -1.5), ver-
wijderen en ophalen van stelplaten van 
(brom)fi etspad, in de nachten van 18 t/m 22 
januari 2021, tussen 19:00 uur en 06:00 uur 
(14/01/2021) 4164-2021

Besluiten

De gemeente heeft op 17 december 2020 een 
anterieure overeenkomst van grondexploitatie 
gesloten als bedoeld in artikel 6.24 Wro ten aan-
zien van het plangebied “Witte Kinderhuis”, Ni-
colaas Beetslaan 5-7 te Driehuis.
De navolgende kadastrale percelen maakt deel 

uit van het plangebied “Witte Kinderhuis”: ge-
meente Velsen, sectie H, nummers 7907 en 
8383 gedeeltelijk. 

De overeenkomst heeft betrekking op de reali-
satie van 16 woningen met  bijbehorende par-

keervoorzieningen en de  aanleg van de open-
bare ruimte.

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van 
de overeenkomsten ligt vanaf 22 januari 2021 
tot en met 5 maart 2021 tijdens kantooruren ter 

inzage bij de balie van het stadhuis, Dudokplein 
1 in IJmuiden. Na het maken van een afspraak 
kun u deze overeenkomst inzien. Bezwaar of 
beroep tegen genoemde overeenkomsten is niet 
mogelijk.
 

 Kennisgeving anterieure overeenkomst

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 21 januari 
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
met afdeling Fysiek Domein (tel. 140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij de 
volgende aanvragen voor een omgevings-
vergunning hebben ontvangen op grond 
van de wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht. De datum van ontvangst is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Linnaeusstraat 143, vergroten kan-
toor en wijzigen gebruik naar wonen (be-
gane grond) (10/01/2021) 5515-2021
Alexander Bellstraat 8, uitbouwen bestaande 
schuur, plaatsen kozijn (11/01/2021) 5980-

2021
Boerhaavestraat 7, plaatsen over-de-nok-dak-
kapel (12/01/2021) 6197-2021
Cypressenstraat 38, plaatsen dak-
opbouw (12/01/2021) 6418-2021
Strandweg 10, plaatsen spiltrap (13/01/2021) 
6735-2021
Gerard Doustraat 27, plaatsen dakopbouw 
(13/01/2021) 6937-2021
Van Galenstraat 2A, plaatsen dakopbouw 
(15/01/2021) 7812-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar 
bedrijfsruimte met 3 appartementen 
(15/01/2021) 7928-2021

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 1, plaatsen dakka-
pel (achterzijde) (12/01/2021) 6425-2021
Breesaperhof 50, wijzigen gebruik van winkel 
naar kamerverhuur (15/01/2021) 7966-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 6, veranderen kozijn 
(voorgevel) 10/01/2021) 5525-2021
Kluijskenslaan 2, plaatsen stalen portaal (in-
tern) (10/01/2021) 5577-2021
perceel naast De Veenen 12, egaliseren wei-
land (11/01/2021) 6010-2021
Charlotte de Bourbonlaan 14, kap-
pen 3 bomen (11/01/2021) 6064-2021
Bloemendaalsestraatweg 153, plaatsen dakka-
pel, realiseren doorbraak, slopen schoorsteen 
(12/01/2021) 6500-2021
Clarionlaan 17, plaatsen dak-
kapel (13/01/2021) 6986-2021

Santpoort-Noord
Kruidbergerweg 72, kappen boom 
(15/01/2021) 7852-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op 

een bouwactiviteit kunnen deze worden voor-
gelegd aan de commissie Stedelijk Schoon 
Velsen. Voor meer informatie over welstand: 
140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Velsen maken bekend dat zij van de volgen-
de aanvragen voor een omgevingsvergunning 
de beslistermijn hebben verlengd met 6 we-
ken. De datum van verzending van de verlen-
ging is tussen haakjes vermeld.
Driehuis
Wol�  en Dekenlaan 1, wijzigen gebruik van 
schoolplein naar trapveldje met basket en fi t-
nesstoestel (12/01/2021) 122598-2020

Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor 
yoga- en pilateslessen (14/01/2021) 123652-
2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken bekend dat zij in hun vergadering 
van 19 januari 2021 hebben besloten: 

1. de Subsidieregeling coronacompensatie cul-
tuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en jonge-
renorganisaties 2020-2021 vast te stellen;

2. deze subsidieregeling in werking te laten tre-
den op de dag na publicatie.

De integrale tekst van de subsidieregeling is na 
te lezen op www.o�  cielebekendmakingen.nl 

Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en 
vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021”

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken 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 ge-
meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische 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 bel-
len 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, waar-
op 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 web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.

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.




