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Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

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 

Nationale Holocaust 
Herdenking
Het Nederlandse Auschwitz Comité heeft door 
de huidige maatregelen opnieuw besloten om in 
klein gezelschap bijeen te komen voor de Nati-
onale Holocaust Herdenking in het Wertheim-
park te Amsterdam. Het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen kan hierdoor niet 
aanwezig zijn tijdens de ceremonie op zondag 
30 januari. Namens gemeente Velsen wordt er 
een bloemstuk gelegd om op deze manier stil te 
staan bij de slachto� ers van de Holocaust en an-
dere genocides.

Live uitzending door NOS
De Nationale Holocaust Herdenking wordt op 
zondag 30 januari om 11.00 uur live uitgezon-
den door de NOS op NPO 1. Op de website van 
het Nederlands Auschwitz Comité, www.ausch-
witz.nl, is het programma te vinden. 

De traditie om vuurwerk af te steken tij-
dens oud en nieuw staat jaarlijks ter dis-
cussie. De afgelopen twee jaar was er een 
landelijk verbod op het verkopen en het 
afsteken van vuurwerk rondom de jaar-
wisseling.  Dat had alles te maken met de 
druk op de zorg als gevolg van COVID-19. 
Daarnaast is een groeiend aantal organisa-
ties en particulieren die pleitte de voor een 
standaard verbod op consumentenvuur-
werk. 

Uw mening telt
Hoe denkt u over het gebruik van vuurwerk 
rondom de jaarwisseling? Bent u de afgelopen 
jaren anders gaan denken over de vuurwerktra-
ditie die wij hebben in Nederland? 

De gemeente Velsen beschikt over een digitaal 
Burgerpanel. Hiermee betrekken we mensen 
bij het beleid en het bestuur van de gemeente. 
Begin februari gaat er een enquête uit over het 
gebruik van vuurwerk rondom de jaarwisse-
ling. De gemeente gebruikt de uitkomsten van 
dit onderzoek om beleid voor de komende jaren 
op te stellen. Uw mening is dus van belang. Wil u 
zich hier voor aanmelden en uw mening geven? 
Dat kan in minder dan twee minuten. Ga naar 
velsen.nl/burgerpanel voor meer informatie of 
scan de QR code en meldt u direct aan via het 
inschrij� ormulier. Wij horen graag uw mening.

Aanmelden onderzoek: Hoe 
ervaart u de vuurwerktraditie?

De laatste lootjes
Nog niet alle winnaars hebben zich 
gemeld. De winnaars van de kerst-
bomeninzamelactie hebben nog 
tot 1 februari de tijd om zich aan te 
melden met hun winnende lot. Kijk 
snel op velsen.nl/kerstbomenactie 
of jouw lootje erbij zit!

2430, 5866, 6165, 6128, 8553, 8786
12040

Principeaanvragen weer 
mogelijk
Na een tijdelijke stop is het vanaf 1 februari 
2022 weer mogelijk om principeaanvragen in te 
dienen bij de gemeente. Het is een extra service 
om vooruitlopend op een aanvraag omgevings-
vergunning de haalbaarheid van een bouwplan 
te laten beoordelen. De werkwijze is iets anders 
dan voorheen. 

Werkwijze principeaanvragen
Vanaf 1 februari is de werkwijze bij principeaan-
vragen dat er als eerste een verkennend (vaak te-
lefonisch) gesprek plaatsvindt met de initiatief-
nemer. Hiermee kan een initiatiefnemer zicht 
krijgen op de wenselijkheid en haalbaarheid van 
zijn plannen, zonder die al in detail uit te hoeven 
werken. Het maakt niet uit of het daarbij gaat om 
een dakopbouw, de realisatie van een horecage-
legenheid of de bouw van 20 woningen.

Met dit verkennende gesprek kunnen veel vra-
gen aan de voorkant worden beantwoord en 
kunnen initiatiefnemers bepalen of zij werkelijk 
een principeaanvraag indienen.

Het blijft zo dat er meer initiatieven binnen zul-
len komen dan de gemeente kan uitvoeren. Hier-
in moet de gemeente – net als voor de tijdelijke 
stop – keuzes maken en prioriteiten stellen. 
Initiatiefnemers kunnen er altijd voor kiezen 
direct een aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning in te dienen. Hiervoor moeten de plannen 
verder uitgewerkt zijn.

Meer informatie en contact
Meer informatie over principeaanvragen vindt u 
op www.velsen.nl/principeaanvraag.

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

Schud geen handen..

AfstandWas vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Wassen Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Bijna alles weer open
Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s. 

Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden. 
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,

bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.

Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar. 
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.

• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zel�est.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.

Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en 
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en 
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants)
open tot 22.00 uur. 

Vaste zitplaats verplicht.

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Quarantaine

Je hoe� niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad

(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief

bent getest.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Trawlerkade 48 , wijzigen gebruik be-

drijf naar woning (15/01/2022) 8184-
2022

• t.o. Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk (5 
jaar) afwijken van het bestemmings-
plan i.v.m. standplaats oliebollenkraam

• (5 jaar tijdelijk van oktober t/m decem-
ber) (16/01/2022) 8186-2022

• Grahamstraat 207, vergroten 2e ver-
dieping (voorgevel)  (19/01/2022) 
9955-2022

• Velserhof 95, intern verbouwen win-
kelcentrum (19/01/2022) 9746-2022

• J.C. van Neckstraat 3 t/m 17, afwijken 
bedrijfscategorie (20/01/2022) 10349-
2022

• Zeeweg 226, kappen 2 bomen 
(21/01/2022) 10718-2022

Velsen-Zuid
• J. Kostelijklaan 32, kappen boom 

(19/01/2022) 9428-2022

Velsen-Noord
• Doelmanstraat ong. (kavel 11 t/m 14), 

bouwen 4 woningen (21/01/2022) 
10830-2022

Santpoort-Zuid
• De Veenen 14, gedeeltelijk gebruik voor 

zorgboerderij (19/01/2022) 9520-2022

Santpoort-Noord
• Hagelingerweg 58 A, legaliseren dak-

kapel, wijzigen voorgevel (17/01/2022) 
8291-2022

Driehuis
• Anna Blamanpad 1 t/m 7 en Herman 

Gorterpad 1 t/m 7, vergroten balkons 
(begane grond) (15/01/2022) 8174-
2022

Velserbroek
• Wilhelmina Druckerstraat 26, plaatsen 

dakkapel (achtergevel) (21/01/2022) 
10697-2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dak-

kapel (achter), verbouwen boven-
woning in 2 woningen (17/01/2022) 
141804-2021 

• 33e Industriedwarsstraat 5, plaatsen 

overheaddeur (17/01/2022) 140753-
2021

Velsen-Zuid
• Genieweg nabij 50 en 52, tijdelijk (5 

jaar) gebruiken voor tuinderij, tijde-
lijk (5 jaar ) bouwen opslagruimte 
(18/01/2022) 135722-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 217, verbouwen 

begane grond naar 2 woningen 
(18/01/2022) 143930-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
Driehuis
• Jacob Catslaan 2, plaatsen zonnepa-

nelen en warmtepomp (achterzijde) 
(18/01/2022) 125592-2021

• Ingediende aanvraag onthe�ng werk-
zaamheden buiten reguliere werktij-
den  APV artikel 4:4

• IJmuiden Deutzstraat ong. (nieuw-
bouw Mercurius), storten beton en 
monolite afwerken vloeren op 3 febru-
ari 2022 na 19:00 uur (17/01/2021) 
8823-2022

Velsen-Noord
• Spoorwegovergang Wenckebachstraat, 

vernieuwen spoorwegovergang van 22 
april 2022 23:00 uur t/m 26 april 2022 
05:00 uur (17/01/2022) 8737-2022

Ingediende aanvragen stand-
plaatsvergunningen APV artikel 
5:18
IJmuiden
• ‘Verkoop oliebollen en seizoenpro-

ducten’, dagelijks van 12 oktober 2022, 
locatie: t.o. Lange Nieuwstraat 775 
(15/01/2022) 8180-2022

Santpoort-Noord
• ‘Verkoop oliebollen’, dagelijks van 1 no-

vember 2022 t/m 01 januari 2023, lo-
catie: Broekbergerplein (20/01/2022) 
10353-2022

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Ko�erbakmarkt’, op 23 april, 14 mei, 

4 juni, 16 en 30 juli 2022 van 8:00 tot 
16:00 uur, locatie: Plein 1945 te IJmui-
den (16/01/2022) 8224-2022

Velsen-Zuid
• ‘Vunzige Deuntjes Weekend Festival’, 

op 28 mei 2022 van 12:00 tot 23:00 
uur, 29 mei 2022 van 13:00 tot 23:00 
uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(20/01/2022) 9221-2022

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Kromhoutstraat 54-0032, gebrui-

ken voor sportschool (18/01/2022) 
143236-2021

• Kruitenstraat 13, verbouwen tot 15 
shortstay hotelkamers (20-01-2022) 
136667-2020

Velsen-Zuid
• Minister van Houtenlaan 123, tijdelijk 

(5 jaar) plaatsen tribune (20/01/2022) 
136081-2021

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

snackkiosk (18/01/2022) 115086-2021

Santpoort-Zuid
• Middenduinerweg 64a, wijzigen ge-

bruik garage naar werkplaats/wonen, 
bouwen aanbouw (18/01/2022) 59711-
2021

• Duinlustparkweg 45 en 47, bou-
wen van dakopbouwen (achterzijde) 
(18/01/2022) 130141-2021 

• Harddraverslaan 47, kappen boom 
(20/01/2022) 5129-2022

• Duinweg of Duivelslaan 29, kappen 
boom (20/01/2022) 146374-2021

Santpoort-Noord
• Molenstraat ong., kappen 15 bomen 

(18/01/2022) 149989-2021
• Duin- en Kruidbergerweg 64, verande-

ren en vergroten woning (20/01/2022) 
93016-2021

• Overbildtweg 20, vergroten 1e verdie-
ping (20/01/2021) 133182-2021

Driehuis
• Wol� en Dekenlaan 1, plaatsen  lucht-

behandelingsinstallatie (20/01/2022) 
137124-2021

Velserbroek
• Wieringer Aak 73, plaatsen uitbouw 

(zij- en achterzijde) (20/01/2022) 
146059-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning
Velsen-Zuid
• De Savornin Lohmanlaan 3  bou-

wen van 3 woningen met berging 
(25/01/2022) 43029-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning –uitgebreide procedure
Santpoort-Zuid
• Willem de Zwijgerlaan 59  het 

brandveilig gebruik van het hotel 
(25/01/2022) 114227-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Velsen-Noord
• Ladderbeekstraat 85, plaatsen dak-

opbouw (voorzijde) (18/01/2022) 
145968-2021

Verleende onthe�ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
IJmuiden
• Deutzstraat ong. (nieuwbouw Mercu-

rius), storten beton en monolite afwer-
ken vloeren op 3 februari 2022 na 19.00 
uur (25/01/2021) 8823-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Mercuriusstraat 188, 1973 WZ
IJMUIDEN

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaats De Lumeystraat 8, 1971 DX
IJMUIDEN

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaats Roggeveenstraat 16, 1972 CD
IJMUIDEN

• Individuele gehandicaptenparkeer-
plaats  Frans Halsstraat 13, 1971 VZ
IJMUIDEN

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




