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Samen virtueel de tijd doorstaan

‘Klaar met Remi’
Alleen samen krijgen we eenzaamheid
onder controle. Daarom organiseert Socius vanaf 3 februari elke woensdagavond
van 19.00-20.30 uur een virtueel samenkomen. Hier kunt u met elkaar delen wat
helpt coronatijd te doorstaan. U ervaart
herkenning én het gevoel dat u samen
bent en niet alleen op de wereld. Zoals
Remi, in het gelijknamige verhaal. Daarom gaven we deze avonden tegen eenzaamheid de naam: ‘Klaar met Remi’.

Gevolgen sociaal isolement
Het sociaal isolement door de coronamaatregelen heeft gevolgen als:
• Het thuis zitten zat zijn
• Angstige en/of depressieve gevoelens
ontwikkelen
• Verlangen naar fysiek contact - ‘huidhonger’, omdat ze niet meer aangeraakt
worden
• Beleven van ‘oude issues’ waarvan u
dacht deze allang te hebben verwerkt
• Merken dat, hoe zeer u ook van uw partner en/of kind(eren) houdt, u deze vaker
achter het behang wil plakken ;-)

gevolgen. En wilt u daarom graag meedoen
aan de ‘Klaar met Remi’-avonden. Geef u dan
op via www.klaarmetremi.nl of bel Socius via
088 88 76 900.
Wie weet ontstaan er mooie, nieuwe vriendschappen; een uitstekende remedie tegen
eenzaamheid.
Beeldbellen-simpel!
Voor de ‘Klaar met Remi’-avonden gebruiken we Zoom om mee te beeldbellen. U heeft
hiervoor een computer met camera en microfoon/geluid nodig. Bij uw aanmelding krijgt u
een korte handleiding hoe Zoom werkt - het
is echt simpel hoor!
Begeleiding
De groep wordt begeleid door Chris Hebling,
groepsmaatschappelijk werker bij Socius.
Misschien tot woensdag dan!

Geef u op
Misschien herkent u zich wel in een aantal

Gladheidbestrijding en de
avondklok
In de gemeente Velsen verzorgt HVC de gladheidsbestrijding. Voor een snelle en goede
werking van strooizout moet het zout worden “ingereden” door het verkeer. Hoe meer
verkeer hoe sneller het strooizout werkt.

Doordat er vanwege de avondklok minder
wordt gereden op de weg, werkt het strooizout minder snel. Wees daarom extra voorzichtig bij gladheid.

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
Drie vragen over de vaccinatie tegen corona
Regionaal worden er ook veel vragen gesteld
over de vaccinatie.
De komende periode wordt u hiervan op
de hoogte gehouden.
Ik ben gebeld door Team Thuiszorg Nederland. Zij sturen een tikkie voor versneld vaccineren. Is dit echt?
De coronavaccinaties worden kosteloos
aangeboden door de Rijksoverheid.
U hoeft dus niet te betalen voor deze
vaccinaties.
Team Thuiszorg zal geen vaccinaties tegen
corona toedienen. De corona vaccinaties
worden toegediend door of de GGD of de huisarts.

Nationale Holocaust Herdenking
De Nationale Holocaust Herdenking heeft
dit jaar een ander karakter vanwege de coronamaatregelen. De stille tocht vindt niet
plaats en de herdenking is besloten. Het gemeente bestuur van Velsen kan hierdoor helaas geen bijdrage leveren, maar staat zondag
31 januari wel stil bij de slachtoffers van de

Holocaust en andere genocides.
Live uitzending door NOS
De Holocaustherdenking wordt om 11.00 uur
live uitgezonden door NOS. Op de website
van het Nederlands Auschwitz Comité is het
programma te vinden.

Mijn ouders zijn dementerend, maar
nog thuiswonend. Hoe kan ik hen toch
laten vaccineren?
De huisarts neemt contact op met thuiswonende ouderen van 90 jaar en ouder. Als
de huisarts samen met de oudere inschat
dat deze niet naar een GGD locatie kan gaan,
vaccineert de huisarts deze persoon thuis. Is
de persoon wel in de gelegenheid om naar de
GGD locatie te gaan, kan de oudere telefonisch een vaccinatieafspraak maken via het
landelijke nummer 0800-7070.

Ouderen in de leeftijd van 85-90 jaar ontvangen van het RIVM een schriftelijke uitnodiging om zich te laten vaccineren. Ook voor hen
geldt dat zij een vaccinatie-afspraak kunnen
maken via het landelijke nummer 08007070. Dit nummer kan alleen gebeld worden
als u daadwerkelijk de uitnodigingsbrief om
een afspraakt te maken ontvangen heeft.
Is het vaccin van invloed op de medicijnen die ik slik?
Het coronavaccin heeft geen invloed op de
werking van medicijnen.
Maar, als een persoon bepaalde medicatie
krijgt, is het soms wel nodig om van tevoren
te overleggen met de behandelend arts of
met de trombosedienst. Als u het landelijke
nummer belt om een afspraak te maken voor
de vaccinatie, wordt een aantal vragen aan
u gesteld. Afhankelijk van de gegeven antwoorden krijgt u advies of u eerst met uw
behandelend arts of trombose dienst moet
overleggen. U neemt een ingevulde gezondheidsverklaring en medicijnlijst mee naar
de vaccinatielocatie. Als bepaalde vragen
met ja zijn beantwoord, krijgt u op de vaccinatielocatie eerst een gesprek met de arts of
verpleegkundige, zodat het vaccineren voor
u zonder problemen verloopt. Van bepaalde
medicatie is bekend dat het de afweer vermindert. Bij personen met een verminderde
afweer is het mogelijk dat na de coronavaccinatie het lichaam minder afweerstoffen aanmaakt.
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Subsidieregeling coronacompensatie cultuur, buurthuizen en
vrijwillige jeugd- en jongerenorganisaties 2020-2021
De gemeente Velsen ontving van het Rijk
middelen om in te zetten voor compensatie van extra kosten en lagere inkomsten in verband met de coronamaatregelen. Dit geldt voor organisaties op het
gebied van cultuur, buurthuiswerk en vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Het college heeft een subsidieregeling voor deze
organisaties vastgesteld met als doel de
effecten van de coronacrisis te verzachten en/of nieuwe problematiek het hoofd
te bieden.

De subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u in ons digitaal loket op www.velsen.nl
Wanneer komt u voor een subsidie coronacompensatie in aanmerking?
U kunt in aanmerking komen wanneer de activiteiten voldoen aan de voorwaarden van
de Algemene Subsidieverordening Velsen
en de Subsidieregeling coronacompensatie
cultuur, buurthuizen en vrijwillige jeugd- en
jongerenorganisaties 2020-2021.

Aanvragen voor een subsidie worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.
De volgende criteria worden gehanteerd:
a. De lokale organisatie kan haar activiteiten zo veel mogelijk blijven uitvoeren met inachtneming van de corona maatregelen;
b. De subsidie draagt bij aan de doelen van de
gemeente op cultureel en maatschappelijk
gebied;
c. De aanvrager heeft voldoende aangetoond
dat maatregelen zijn getroffen om het exploi-

tatietekort zoveel mogelijk te beperken.
Wat moet u doen om subsidie aan te vragen?
Het aanvraagformulier volledig invullen, ondertekenen en voorzien van de in het aanvraagformulier genoemde bijlagen. U kunt de
aanvraag digitaal indienen van 1 tot en met
28 februari 2021 via het emailadres coronacompensatie@velsen.nl. Eventuele vragen
over de subsidieregeling kunt u ook via dit
emailadres stellen.

Nieuws van de raad
Wist u dat?

Uw invloed bij de raad van Velsen

De zetelverdeling

Aanmelden om in te spreken

De gemeenteraad van Velsen heeft
33 zetels 10 politieke partijen
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De gemeenteraad heeft verschillende
instrumenten om te gebruiken. Denk
aan moties, amendementen en vragen.
Maar hoe werkt dat allemaal? Dat kunt
u vinden op het YouTube kanaal van
de Raad van Velsen.

U kunt inspreken bij sessievergaderingen over de onderwerpen die worden
besproken. Bij raadsvergaderingen kunt
u over andere onderwerpen inspreken.
Door de maatregelen rondom corona zijn
alle vergaderingen digitaal en kunt u dus
ook digitaal inspreken.

Scan de QR code en ga
naar het YouTube kanaal
van de Raad van Velsen.

Burgerinitiatief

Als u een goed idee heeft kunt u dit altijd
indienen en voorleggen aan de gemeenteraad. Er is een formulier beschikbaar
bij de griffie, zij kunnen u ook zo goed
mogelijk verder helpen om uw voorstel
uit te werken.
Brief insturen

4

Het is altijd mogelijk om een brief in te
sturen naar de gemeenteraad. Deze brief
komt dan bij de ingekomen stukken op de
eerstvolgende raadsvergadering.

YouTube

Contact met de fracties

De politieke partijen ontvangen u graag.
Via de website kunt u eenvoudig alle
e-mailadressen en/of telefoonnummers
vinden van de raadsleden.

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.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 28 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
Venusstraat 9, plaatsen dakkapel (18/01/2021)
8609-2021
De Ruyterstraat 42, plaatsen dakkapel
(18/01/2021) 8687-2021
Schiplaan 326-612, tijdelijk plaatsen bouwkeet units (19/01/2021) 9150-2021
Briniostraat 16, vervangen gevelkozijnen
(19/01/2021) 9274-2021(Gemeentelijk monument)
Schiplaan 182-324, tijdelijk plaatsen bouwkeet units (20/01/2021) 9686-2021
S.P. Kuijperplantsoen 1-29, tijdelijk plaatsen
bouwkeet units (20/01/2021) 9711-2021
Kanaalstraat 45, splitsen woning in 3 appartementen en plaatsen dakopbouw (21/01/2021)
10153-2021

Kanaalstraat 210, 212 en 214, bouwen aanbouwen (voorzijde) (21/01/2021) 10283-2021
Saturnusstraat 71, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10723-2021
Velsen-Zuid
Meershoef 1-59, tijdelijk plaatsen bouwkeet
units (19/01/2021) 9218-2021
De Ticht 1-59, tijdelijk plaatsen bouwkeet
units (20/01/2021) 9696-2021
Santpoort-Zuid
Bloemendaalsestraatweg 118, plaatsen zonnecollector
(achterzijde)
(16/01/2021)
8079-2021(Gemeentelijk monument)
Brederoodseweg 1, aanleggen MS kabel,
(21/01/2021) 10454-2021

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, realiseren balkon met buitentrap, vernieuwen kozijn, verwijderen
dichtmaken raam (17/01/2021) 8130-2021
(Gemeentelijk monument)
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10904-2021
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
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de beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. De datum van verzending van de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Marktplein 2, verbouwen tot winkel en 6 ap-

partementen (21/01/2021) 124641-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Santpoort-Noord
Molenstraat 13, realiseren balkon met buiten-

trap, vernieuwen kozijn, verwijderen dichtmaken raam (17/01/2021) 8130-2021(Gemeentelijk monument)
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw
(22/01/2021) 10904-2021

(21/01/2021) 106573-2020
Edisonstraat 25, plaatsen
(21/01/2021) 131499-2020

derstaande aanvraag. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 29 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen.
Om de stukken in te zien kan contact worden
opgenomen met het Team Vergunningen, telefoon 140255.

De omgevingsvergunning en de bijhorende
stukken ligt met ingang van 29 januari 2021
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen.
Tevens zijn de besluiten in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl onder: NL.IMRO.0453.
OM0041DRIEHUIZERK1-R001

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

dakopbouw

Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 8, plaatsen dakkapel (voorzijde) (21/01/2021) 117505-2020
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 267, verbouwen winkel naar
winkel en parkeerplaatsen en 8 appartementen (19/01/2021) 103785-2020
Wijkerstraatweg 90, verbouwen pand (gevels,
buitentrap), gebruiken voor kantoren en opslagunits (21/01/2020) 99567-2020
Santpoort-Noord
Groenelaantje 6-0040 en 0041, plaatsen dagverblijf en plantenkas (21/01/2021) 1315132020
Cotélaan 21, vervangen kozijnen (voorgevel)
(21/01/2021) 139868-2020
Driehuis
Jacob Catslaan 5, bouwen
(21/01/2021) 138142-2020

tuinhuis

Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Velserbroek
Zeilmakerstraat 50, wijzigen gebruik voor
yoga- en pilateslessen (19-01-2021) 1236522020

IJmuiden
Halkade 31, herinrichten 1e verdieping (14
naar 16 logieskamers) (19/01/2021) 976142020
Eenhoornstraat 4, realiseren tijdelijk lokaal

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning te verlenen voor de on-

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan
een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen de ontwerpomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Velsen, Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen, Postbus 465,
1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein
1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken van
mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de werkeenheid Vergunningen, telefoon 140255.
Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 91, gebruiken van
voormalige agrarische bedrijfswoning voor
burgerbewoning (15/07/2019) 57888-2019.
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:
Driehuis
Het perceel naast Driehuizerkerkweg 148 te
Driehuis (kadastraal F 5753), het bouwen van
een woning (15/01/2020) 5252-2020

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning, en belanghebbenden die
kunnen aantonen dat zij daar redelijkerwijs
niet toe in staat zijn geweest, een gemotiveerd
beroepschrift indienen.
Het beroepschrift tegen dit besluit dient te
zijn ingediend binnen een termijn van zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd bij de rechtbank
Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
Tevens kunnen zij de voorzieningenrechter
van de rechtbank Noord-Holland verzoeken
een voorlopige voorziening te treﬀen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat ook
beroep is ingesteld.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op
de genoemde site voor de precieze voorwaard

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het volgende
perceel:
•

Ans Rosendahlstraat 2, 1991 PG
VELSERBROEK

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische
weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl;

werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het college van burgemeester en wethouders
van Velsen.
Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de receptie

in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te IJmuiden.
Vanwege het coronavirus is het gemeentehuis
alleen geopend op afspraak. Wilt u het verkeersbesluit inzien dat moet u hiervoor telefonisch
een afspraak maken.

Fietspad in Duin en Kruidberg bijna klaar
Velsen - Afgelopen weken werd er hard gewerkt in Duin en Kruidberg en
Midden-Herenduin, het noordelijk deel van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Er werden grote stukken geplagd: grote lappen kale grond. Het
werk is nu bijna klaar en het fietspad, dat erg te lijden heeft gehad door
het werkverkeer, wordt opgeknapt. In maart, wanneer het broedseizoen
begint, is alles opgeruimd en klaar.
De werkzaamheden waren aangekondigd en worden uitgelegd op
bordjes, op de website met filmpjes
en in de krant. Maar toch… als je
door het duin wandelt, oogt het als
erg grote kale vlaktes.
Het werk was allemaal in het kader
van het herstel van duingraslanden
in het open duin. Velden met veel
Amerikaanse vogelkers en dikke
grasruigtes zijn nu kaalgemaakt en
de bovengrond met veel wortels en
zaden is schoongezeefd. Nu krijgen
de echte duinplanten en kruiden
weer hun kansen. Want in de dichte
mat van gras en onder Amerikaanse

vogelkers groeit bijna niets.
Daarvoor werden plaatselijk ook
bomen gekapt in het open duin:
door meer wind in het gebied te
krijgen, wordt het terugkomen voor
Amerikaanse vogelkers bemoeilijkt
en de gewenste duinbloemen
kunnen daar wel tegen.
Resultaten uit het verleden…
Resultaten uit het verleden bieden
mooi uitzicht op de toekomst.
Stukken duingrasland die rond 2013
zijn geplagd en zo vrijgemaakt van
Amerikaanse vogelkers, zien er nu
zelfs in de winter al prachtig uit. Er

groeien verschillende mossen,
duizendguldenkruid op vochtige
plekken, tijm op droge plekken en
tussen dat alles wasplaatjes: kleine
glanzende paddenstoeltjes in prachtige tinten en prachtige namen zoals
het papegaaizwammetje. Doordat
deze echte duinsoorten nog genoeg
aanwezig zijn in het gebied, zullen de
net geplagde stukken snel begroeid
raken met kruiden en bloemen.

waterkraantje en de Tweede
Dwarsweg) wordt weer bijgewerkt.
Tegelijk wordt er al weer nagedacht
over volgende werkzaamheden,
najaar 2021. Want er is nog steeds
een aantal plekken waar Amerikaanse vogelkers in grote getalen
aanwezig is en daar met de hand niet
weg te krijgen is. Dit zijn wel kleinere
oppervlaktes dan die deze winter zijn
aangepakt.

Afronding werkzaamheden
De geplagde vlakken worden hier en
daar nog afgewerkt en in februari is
de aannemer nog bezig met grond
zeven om de wortels eruit te halen.
Daarna nog de werkpaden zoveel
mogelijk wegwerken en dan gaan
alle machines het gebied uit. Het
stuk fietspad in Duin en Kruidberg
dat door de regen en het werkverkeer slecht is geworden (tussen het

Geniet vanaf de
reguliere wegen en paden
Het is belangrijk dat bezoekers op de
gewone wegen en paden blijven. De
werkpaden zijn alleen voor het werkverkeer en de wildpaadjes en koeienpaadjes zijn alleen voor de dieren.
Mensen buiten de reguliere wegen
en paden hebben een zeer verstorende invloed op de dieren in de
duinen. Ze hebben minder rust om

voedsel te zoeken en te slapen, waardoor hun reserves extra worden
aangesproken. De boswachters
maken zich daar echt zorgen over.
Boswachter Eveline Blok: “Het is
zoveel drukker dan normaal door de
corona-maatregelen. We zijn heel blij
dat mensen van de natuur genieten
en we merken dat mensen het nu
extra waarderen om mooie natuur
vlakbij huis te hebben. Maar we
maken ons echt zorgen om de drukte
en de verstoring van dieren. Mensen
hebben meestal niet door hoeveel ze
verstoren.”
Daarom zijn de boswachters van het
Nationaal Park een offensief gestart
om dat beter bekend te maken: er
hangen spandoeken bij de ingangen
(zie artikel elders in deze editie) en er
zijn interviews geweest in kranten en
op de regionale nieuwszender.

