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Mededelingen

Groot onderhoud Zeeweg
Op maandag 24 januari 2022 start aannemer 
Dura Vermeer in opdracht van gemeente Velsen 
met het uitvoeren van groot onderhoud aan de 
Zeeweg in IJmuiden. De werkzaamheden duren 
naar verwachting tot en met maandag 4 april 
2022. De aannemer informeert de omwonen-
den over deze werkzaamheden.

Verkeersmaatregelen tijdens de werk-
zaamheden 
Tijdens de werkzaamheden is de Zeeweg dicht 
voor al het doorgaand verkeer, behalve voor het 
werkverkeer, Connexxion, HVC en hulpdien-
sten.
Kijk voor meer informatie op velsen.nl

Een gedeelte van de Julianakade gaat tijdelijk 
dicht omdat er werkzaamheden zijn aan het 
hoofdriool. In de periode maandag 24 janu-
ari t/m woensdag 2 februari 2022 wordt er een 
overstort leiding gemaakt in het hoofdriool. Dat 
is nodig vanwege de steeds extremere weersom-

standigheden en het wateroverlast op dit punt 
in de Julianakade.
De weggebruikers worden omgeleid. 
N.H. infra voert deze werkzaamheden uit. De 
omwonenden worden schriftelijk geïnfor-
meerd.

Julianakade gaat voor een 
deel dicht

De lootjes van de kerstbomeninzameling 
zijn getrokken en alle 51 winnaars van de 
kerstbomeninzameling 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 Superprijs heeft gewonnen.

Winnaars kerstbomenactie bekend!

27 januari 2022

Uittreding Uitgeest uit Gemeenschap-
pelijke Regeling IJmond Werkt!
Per 1 januari 2022 is de gemeente Uit-
geest uit de gemeenschappelijke regeling 
IJmond Werkt! gestapt. De gemeenteraad 
wordt gevraagd om het college toestem-
ming te verlenen voor de voortzetting van 
de GR IJmond Werkt met Beverwijk en 
Heemskerk en de wijziging van de ge-
meenschappelijke regeling.

Zienswijze inzake oprichting en 
deelname aan stichting risicobeheer 
veiligheidsregio’s
De gemeenschappelijke regeling Veilig-
heidsregio Kennemerland (VRK) wil met 
de andere veiligheidsregio’s in het land 
de Stichting Risicobeheer Veiligheidsre-
gio’s oprichten en hieraan deelnemen. De 
gemeenteraad kan hierop een zienswijze 
indienen. 

Controleprotocol voor de accountantscon-
trole op de jaarstukken 2021
Bij de controle van de jaarrekening baseert 
de accountant zich onder meer op een door 
de gemeenteraad vastgesteld controle-
protocol. Het controleprotocol over 2021 
wordt ter besluitvorming voorgelegd aan 

de raad. Het controleprotocol is gelijk aan 
het controleprotocol over 2020, waarbij 
het normenkader is geactualiseerd.

Deelname aan het landelijke experi-
ment ‘centraal tellen van de stemmen’
De raad wordt gevraagd om in te stemmen 
met de deelname van Velsen aan het lan-
delijk experiment centrale stemopneming 
(‘centraal tellen van de stemmen’). De ver-
wachting is dat dit bijdraagt aan verhoging 
van de kwaliteit van het telproces. 

Wijziging van de Verordening verma-
kelijkhedenretributie 2022
De raad wordt gevraagd om de (eerste) 
wijziging van de Verordening vermakelijk-
hedenretributie 2022 vast te stellen.

Regionaal kader ‘Opvang, Wonen en 
Herstel 2022 tot en met 2027’
Het regionale kader vormt de basis voor 
alle gemeenten om het lokale beleid en de 
lokale uitvoering voor Beschermd Wonen, 
in samenhang met Maatschappelijke Op-
vang en Vrouwenopvang, vorm te geven.

Gemeenschappelijk Orgaan Be-
schermd Wonen regio Zuid-Kenne-
merland, IJmond en Haarlemmermeer
De raad wordt gevraagd om toestemming 

te verlenen tot het tre� en van de gemeen-
schappelijke regeling GO Beschermd 
Wonen regio Zuid-Kennemerland, IJmond 
en Haarlemmermeer. 
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20 
januari.

Deelname aan project Delftplein 
De raad wordt gevraagd om deel te nemen 
aan het project Delftplein, waarbij Velsen 
samen met Haarlem het gebied ontwikkelt.

Uitdaagrecht
Met het Uitdaagrecht wil Velsen nog meer 
laten zien dat de gemeente ruimte wil 
maken voor maatschappelijke initiatieven. 
Daarom wordt de raad gevraagd om in te 
stemmen met de invoering van het Uit-
daagrecht voor een proefperiode van 2 jaar 
waarna de raad geïnformeerd wordt over 
de uitkomsten van deze proefperiode.
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20 
januari.

Nota van uitgangspunten Driehuis 
2021 - 2030
De Nota van uitgangspunten beschrijft 
de mogelijkheden voor verdere ontwik-
kelingen, 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 bewoners, 
initiatiefnemers en gemeente en fungeert 
als agenda voor de komende acht jaar 
(2021-2030).
Onder voorbehoud uitkomst sessie van 20 
januari.

Speel- en beweegplan
Er is een nieuw speel- en beweegplan 
opgesteld, om ervoor te zorgen dat de 
openbare speel- en beweegruimte goed 
aansluit bij de beleving van onze inwoners 
en actuele maatschappelijke vraagstukken. 

Verstedelijkingsstrategie 2050 Metro-
pool Regio Amsterdam (MRA)
Met de Verstedelijkingsstrategie bepalen 
de MRA en het Rijk samen de koers voor 
de ontwikkeling van de MRA op de middel-
lange (2030) en lange termijn (2050). De 
strategie brengt keuzes op verschillende 
gebieden bij elkaar: van wonen, werken, 
mobiliteit en lee¡ waliteit tot landschap, 
energie, (drink)water, klimaatadaptatie en 
ecologie.

AGENDA VAN DE RAAD

In Velsen geven we om elkaar

 We maken de komende tijd een aantal lieve gebaren
naar Velsenaren die dat kunnen gebruiken. We

schrijven een kaartje, brengen iets langs of doen iets
anders liefs. 

Maak jij ook een klein gebaar?



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
De Papemuslaan 1, aanpassen draagcon-
structie (intern) (10/01/2022) 5322-2022
• Bestevaerstraat 15, vergroten 1e ver-

dieping (voorgevel) (14/01/2022) 
7807-2022

• Mercuriusstraat 18, legaliseren wo-
ningsplitsing (14/01/2022) 7951-
2022 

Velsen-Zuid
• Het Roode Hart 21, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (10/01/2022) 5547-2022
• Velserdijk 36, plaatsen dakkapel (voor-

gevel) (14/01/2022) 7963-3033

Velsen-Noord
• Duinvlietstraat 31, vergroten 1e ver-

dieping (achtergevel) (10/01/2022) 
5451-2022

• Wijkerstraatweg ong., kappen 7 bomen 
(14/01/2022) 7850-2022

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 31, plaatsen dakkapel 

(voorgevel) (13/01/2022) 7550-2022
• Vinkenbaan 16, vervangen kozijn 

(13/01/2022) 7552-2022 (Gemeente-

lijk monument)

Santpoort-Noord
• Narcissenstraat 31, bouwen aanbouw 

(14/01/2022) 7629-2022

Velserbroek
• Floraronde 118-122, tijdelijk plaatsen 

bouwkeet unit (12/01/2022) 6900-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Orionweg 345, bouwen aanbouw (zij-

gevel) (11/01/2022) 139430-2021

Velsen-Noord
• Pontweg 1D, tijdelijk (10 jaar) plaatsen 

snackkiosk (11/01/2022) 115086-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• De Olmen 25C, aanbrengen balkonbe-

glazing (13/01/2022) 117169-2021

Driehuis
• Van Lenneplaan 10, plaatsen uitbouw 

met dakterras (11/01/2022) 154382-
2021

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Dirtrace at the beach’ op 6 maart 

2022 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie: 
IJmuider strand (zone 1) (28/12/2021) 
154064-2021

•
BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Huygensstraat 15, legaliseren splitsen 

in 2 woningen (11/01/2022) 129049-
2021

• Lagersstraat ong. (kavel 13), bouwen 
woning (11/012022) 138790-2021

• Maasstraat 15, vervangen dak, plaatsen 
veranda (13/01/2022) 141967-2021

• Zwaanstraat 57, bouwen erker 
(13/01/2022) 148383-2021

Velsen-Noord
• Parlevinkerstraat 23, plaatsen hekwerk 

en 12 laadpalen (11/01/2022) 139497-
2021

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 167, vernieuwen kozij-

nen, verbouwen tot 3 appartementen 
(13/01/2022) 104600-2021 

• Paramaribostraat 44, plaatsen dak-
kapel (voorgevel) (13/01/2022) 2766-
2022

Geweigerde standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15
IJmuiden
• “Syrische snacks’,  woensdag t/m za-

terdag, locatie: t.h.v. Velserhof 67-75 
en Lange Nieuwstraat tegenover apo-
theek (11/01/2022) 139045-2021

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 

Coronavaccinatie bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar 
vanaf 18 januari 2022
Kinderen zonder medisch risico kunnen 
binnenkort coronavaccinatie krijgen. 
Door de maatregelen tegen de wereldwijde 
uitbraak van het coronavirus kunnen kin-
deren soms niet naar school, sport of met 
vriendjes spelen en kunnen er spanningen 
thuis ontstaan. De coronavaccinatie voor 
kinderen helpt de verspreiding van het 
virus te beperken. En kan eraan bijdragen 
dat strenge maatregelen die nadelig zijn 
voor kinderen niet genomen hoeven wor-
den. De Gezondheidsraad noemt dit indi-
recte gezondheidswinst, een bijkomend 
voordeel.

De uitnodigingen voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar met een medisch hoog risico zijn al eer-
der, vanaf half december 2021, verstuurd via de 
behandelend kinderartsen. 
De uitnodigingen voor kinderen van 5 tot en 
met 11 jaar zonder medisch risico worden vanaf 
de tweede helft van januari 2022 verstuurd. De 
eerste groep kinderen kan vanaf 18 januari een 
uitnodigingsbrief van het RIVM verwachten. 
Hierin staat informatie die ouders/verzorgers 
nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind 
een afspraak te maken bij één van de GGD’en. 
Het inplannen van de afspraak is alleen moge-
lijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in 
de brief.
De kinderen krijgen twee prikken met een kin-
derdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. 
Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kin-
deren is gemaakt. Het is goedgekeurd door het 
Europees geneesmiddelenagentschap EMA. 
Tussen de eerste en de tweede prik moet min-

stens acht weken zitten. Als het kind ook nog 
andere vaccinaties krijgt, moet dat twee we-
ken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minder-
jarig, daarom is het nodig dat er één ouder/ver-
zorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/
verzorger die niet meekomt moet wel geïnfor-
meerd zijn en ook toestemming hebben gege-
ven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt 
daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzor-
gers toestemming hebben gegeven voor de vac-
cinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van 
de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd 
wordt, zal de betre©ende GGD dit niet doen.

Heeft u kind prikangst? De medewerkers op 
de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee 
om moeten gaan. En zijn ook dingen die u als 
ouder kunt doen. Lees de tips van GGD GHOR 
voor als u kind prikangst heeft op https://ggdg-
hor.nl/tips-als-uw-kind-prikangst-heeft/ 

Op www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-
achtergronden/vaccinatie-kinderen staan veel-
gestelde vragen over de coronavaccinatie voor 
kinderen van 5 t/m 11 jaar. Ook staan hier de 
verwijzingen naar de adviezen van de Ge-
zondheidsraad en besluiten van het ministerie 
van VWS over de vaccinatie van kinderen van 5 
t/m 11 jaar, zonder en met medisch hoog risico.
Op deze webpagina staat ook een video waarin 
vijf vragen over coronavaccinatie voor kinderen 
van 5 t/m 11 jaar worden voorgelegd aan Lieke 
Sanders, kinderarts-infectioloog/immuno-
loog bij het RIVM.
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