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Beste Velsenaren,
In mijn nieuwjaarstoespraak noemde ik 2021 het jaar van de hoop. 
En al voelt het op dit moment misschien nog niet zo: het gaat 
echt een jaar van hoop worden.

De hoop die we mogen koesteren, heeft alles te maken met het 
vaccinatieprogramma dat in januari gestart is. Zoals de meesten 
van ons, stroop ik straks ook graag mijn mouwen op om de prik-
ken tegen het virus te ontvangen. Ik weet dat er over dit onder-
werp veel vragen leven. Zoals: kan het vaccineren niet sneller? 
Wanneer is mijn naaste aan de beurt en wanneer ik? Hoe ben ik 
beschermd in de tijd tussen de eerste en de tweede prik? En mis-
schien twijfel je nog of jij je wel of niet laat vaccineren, en 
wil je hier extra informatie over.

Sinds enkele weken beantwoorden we vragen over het vaccineren 
op de gemeentelijke informatiepagina’s in de Jutter / Hofgeest. 
We zijn erg blij dat de GGD Kennemerland hieraan meewerkt en ons 
voorziet van antwoorden uit de dagelijkse praktijk. Een van de 
artsen bij de GGD die veel kan vertellen over dit onderwerp, is 
internist-infectioloog Milly Haverkort. Haar heb ik uitgenodigd 
om op 12 februari mijn gast te zijn tijdens de Corona Live uit-
zending, te volgen via Facebook en YouTube. Dus heb jij vragen 
over het vaccineren? Vrijdagmiddag heb jij de kans om ze live 
aan Milly te stellen!

Natuurlijk spreken we tijdens Corona Live ook andere actuele za-
ken. Over initiatieven die we in Velsen zien. Over de gebeurte-
nissen in de afgelopen periode en over de avondklok. En over hoe 
het met jou gaat, na bijna een jaar corona. 
Om mij heen merk ik dat iedereen, net als ik, steeds meer klaar 
is met corona. We verlangen allemaal naar vitamine S: sociaal 
contact. Het paradoxale is echter dat we dit alleen bereiken 
door nu onze sociale contacten in fysieke zin te beperken, en 
dat valt niet mee. Ik ben benieuwd hoe jij hiermee om gaat. Wat 
jij bedenkt om op een veilige manier je sociale contacten te on-
derhouden en het met anderen prettig te hebben. Bel je vaker met 
vrienden? Organiseer je wel eens een zoomborrel of een online 
verjaardag? Of word jij enthousiast van de initiatieven van onze 
horeca, zoals de Santhapbox in Santpoort en de IJzersterkbox in 
IJmuiden? Ik word blij van de acties die onze ondernemers weten 
te bedenken om ons toch te laten genieten, en jij hopelijk ook.

Over al deze onderwerpen ga ik vrijdagmiddag om 16.30 uur graag 
weer met jou in gesprek. Ik hoop dat je dan aansluit bij Corona 
Live via het Facebook of YouTube kanaal van de gemeente. 

Tot vrijdag!

Jouw burgemeester,
Frank Dales

Sneeuw en gladheid
Afgelopen dagen is veel sneeuw gevallen en 
vriest het overdag en ’s nachts ook fl ink. HVC 
en de gemeentelijke wijkploegen zijn druk be-
zig om de wegen schoon te maken en te houden. 
Bij de gladheidbestrijding volgen we een route-
plan. Deze route bestaat uit een combinatie van 
hoofdverkeerswegen, belangrijke verbindings-
wegen en fi etspaden. De wegen in de wijken 
zelf  zitten niet in de route. Om veilig de deur 
uit te kunnen, vragen we iedereen om de stoep 
sneeuwvrij te maken. En om buren die dit niet 
kunnen hierbij te helpen.

Afval
Door het winterse weer is het lastig om veilig 
afval te kunnen inzamelen. HVC doet er alles 
aan om zoveel mogelijk afvalbakken en con-
tainers te legen, maar dit zal niet goed moge-
lijk zijn in woonwijken waar de wegen nog glad 
zijn. Tot en met 14 februari wordt in Velsen 
geen GFT en papier ingezameld. 

Houd de website van HVC ( https://www.hvc-
groep.nl/ ) goed in de gaten, want hier plaatsen 
zij het laatste nieuws over de inzameling. 

Velsen slaat handen ineen voor 
gezonde inwoners
In de komende maanden slaan Velsense 
organisaties uit zorg, welzijn, onderwijs, 
sport, cultuur, inwoners(organisaties), 
private partijen en de gemeente de han-
den ineen voor een lokaal Preventieak-
koord.   Dit gaat over een rookvrije leef-
omgeving, het tegengaan van overmatig 
alcohol- en drugsgebruik en bevorderen 
van gezonde voeding. 

Voorkomen van ziekte: zaak van iedereen 
Jaarlijks sterven er nog steeds te veel Neder-
landers aan de gevolgen van roken, overge-
wicht of probleemdrinken. Hier liggen ook 
factoren als stress, eenzaamheid, schulden 
en laaggeletterdheid aan ten grondslag. Het 
toekomstbeeld is dat  binnen 20 jaar 60% van 
de bevolking overgewicht heeft en dat de ge-
volgen van nicotineverslaving en overmatig 

alcoholgebruik bij steeds meer jongeren en 
ouderen niet alleen leiden tot gezondheids-
problemen, maar ook de kwaliteit van leven 
verminderen. 

Enquête; Help ook mee!
Van verpleegkundige tot jongerenwerker, van 
predikant tot leraar, van huisarts tot horeca-
eigenaar, van betrokken inwoner tot oude-
ren vrijwilliger: iedereen wordt opgeroepen 
input te leveren om de gezondheid van Vel-
senaren te bevorderen. Op basis van deze in-
put worden gezamenlijk concrete actieplan-
nen ontwikkeld. Het streven is om in april de 
plannen af te hebben en de uitvoering ervan 
voor te bereiden. 
Laat via een enquête uw mening horen! htt-
ps://www.velsen.nl/velsen-slaat-handen-in-
een-voor-gezonde-inwoners  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

8 februari 2021

Avondklok: blijf binnen 

 In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder  
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

8 februari 2021

Avondklok: blijf binnen 

 In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder  
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 



Infopagina

11 februari 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Bestellen en a	alen bij winkels 
 

Het kabinet wil het bestellen en a�alen van producten bij niet-essentiële winkels  
per 10 februari mogelijk maken. Hoe werkt het?

2 februari 2021

5.   Winkelpersoneel zet 
de bestelling klaar en 
je haalt dit op bij de 
winkel.

4.   Kom in je eentje de 
bestelling ophalen. 
Alleen als je 
klachtenvrij bent, kan de 
bestelling worden afgehaald.

3.   De afspraak bevestiging 
bevat alle praktische 
informatie voor het 
veilig en vlot a�alen van de 
bestelling. A�alen kan alleen 
binnen het afgesproken tijdslot. 

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot wanneer de 
bestelling op te halen is. Er zit 
minimaal een dagdeel (4 uur) 
tussen bestellen en ophalen.

1.    Doe op afstand thuis  
een (online) 
bestelling bij een 
winkel of een locatie met een 
winkelfunctie.

6.   Betalen doe je thuis 
vooraf, achteraf of 
zoveel mogelijk 
contactloos bij het a�alen.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

 .
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De werkzaamheden aan de rotonde bij 
het Zon Bastion in Velserbroek starten 
(vanwege het winterse weer) een week 
later. Maandag 22 februari begint De Bie 
Infra BV met de werkzaamheden om het 
fi ets- en voetpad bij de rotonde Zon Bas-
tion veiliger te maken. De werkzaamhe-
den zijn naar verwachting 26 maart klaar.

Tijdens de werkzaamheden is er een omlei-
ding van/en naar het winkelcentrum en ook 

de buslijnen van Connexxion worden tijde-
lijk omgeleid. Kijk voor actuele informatie 
hierover op connexxion.nl. 

Door de aannemer (De Bie) worden er ver-
keersmaatregelen getro� en en verkeersre-
gelaars ingezet om de werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren.

Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl 
onder het kopje “werk in uitvoering”.

 

Afsluiting 
Het voet- & fietspad ter hoogte van rotonde Zon Bastion, 
Langemaad en Velserbroekse Dreef is afgesloten 

 
Kruising Zon Bastion van/en naar Velserbroekse Dreef 

afgesloten voor al het verkeer 
 

Kruising Langemaad van/en naar Velserbroekse Dreef 
afgesloten voor al het verkeer 

 
Periode afsluiting van 15-02-2021 t/m 19-03-2021 

OMLEIDING  
Omrijden kan ook via de Aletta Jacobstraat 

 

OMLEIDING 
Om bij het winkelcentrum te komen, is er een 

omleiding langs de Schokker en de Vromaadweg 
 

Velserbroek 
Omleiding richting winkelcentrum 

 

OMLEIDING
Om bij het winkelcentrum te komen, 

is er een omleiding langs de 
Schokker en de Vromaadweg

Kruisingen naar Langemaad en Zon Bastion 
tijdelijk afgesloten
Werkzaamheden rotonde winkel-
centrum starten een week later

Vervoer naar priklocaties
Thuiswonende ouderen (90+) krijgen sinds 
25 januari een uitnodiging van hun huisarts 
om zich te laten vaccineren tegen corona. 
Sinds 1 februari krijgen de 85-89-jarigen 
deze uitnodiging van het RIVM. Behoort u 
tot deze groep? Dan is onderstaande infor-
matie voor u van belang.

Vervoer naar priklocatie
Kiest u ervoor om uzelf te laten vaccineren op 
de priklocatie van de GGD (Schiphol, Alkmaar 
of Purmerend), dan wordt u verzocht een (lan-
delijk) nummer te bellen voor het maken van 
een afspraak.
U kunt op verschillende manier naar de prik-
locaties toe:
•  U rijdt er zelf naartoe of gaat met het 

openbaar vervoer
•  U wordt gereden door een familielid of 

bekende (u mag een begeleider meene-
men)

•  U heeft een wmo-vervoerspas

U heeft een wmo-vervoerspas/Valyspas
Met een wmo-vervoerspas kunt u gebruik-
maken van RegioRijder (reserveringsnum-
mer: 0900 - 9343), de regionale vervoerder 
voor mensen met e en wmo-indicatie. Heeft u 

een Valyspas, dan kunt u een beroep doen op 
personenvervoerder Valys (telefoonnummer 
0900 -9630).
Zowel RegioRijder als Valys vraagt geen eigen 
bijdrage van u. Ook schrijven zij niets van uw 
kilometersaldo af.

Heeft u geen wmo-vervoerspas/Valys-
pas?
Kunt u niet zelf rijden, heeft u geen familie-
lid of bekende die u wilt rijden en heeft u geen 
wmo-vervoerspas/Valyspas? Dan kunt u con-
tact opnemen met GGD Kennemerland. Zij 
zoeken dan voor u naar een vervoerder.
Houd er rekening mee dat RegioRijder uw rit 
moet inpassen in zijn vervoersschema. In ver-
band met het afstand houden, is sprake van 
een beperkt aantal zitplaatsen in de bus. Re-
serveer uiterlijk 1 dag voor vertrek.

Mondkapje in de taxi
Gaat u gebruikmaken van het vervoer van Re-
gioRijder of Valys? Zorg er dan voor dat u een 
mondkapje bij u heeft, bij voorkeur een me-
disch mondkapje (een IIR ofwel 2R). U bent 
namelijk verplicht een mondkapje in de bus te 
dragen. Medische mondkapjes zijn verkrijg-
baar bij de apotheek of online te bestellen.

Op zoek naar een maatje of wilt u 
aan de slag als vrijwilliger?
Veel mensen voelen zich eenzaam. Zeker 
in deze tijd van corona.Humanitas biedt 
mogelijkheden voor het leggen en onder-
houden van contacten, zodat u er niet al-
leen voor hoeft te staan. Heeft u behoefte 
aan een maatje, iemand om mee te pra-
ten, een stukje te wandelen of een andere 
activiteit? Of wilt u zich inzetten als vrij-
williger? In de gemeente Velsen is Huma-
nitas ook actief en worden mensen die op 
zoek zijn naar een maatje gekoppeld aan 

een vrijwilliger. 
Heeft u behoefte aan een maatje of wilt u 
zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met Humanitas via de mail  huis-
bezoek.zkl@humanitas.nl. U kunt ook bel-
len via 06-40292377 of 023-576 3440. We 
zijn telefonisch te bereiken van maandag 
tot en met donderdag van 9:00-12:00u.

Ga voor meer informatie naar humanitas.
nl/afdeling/zuid-kennemerland/

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezond-
heidszorg GGD Kennemerland beant-
woordt de binnengekomen vragen over 
de vaccinaties. 

1. Kan ik in de auto terugrijden als ik 
gevaccineerd ben?

 
Nadat u bent gevaccineerd, moet u nog 15 
minuten wachten alvorens u naar huis mag. 
Sommige personen, onder andere personen 
bekend met ernstige allergische reacties in 
het verleden, blijven nog 30 minuten op de 
vaccinatielocatie. Personen kunnen , als zij 
zich goed voelen, na de wachttijd van 15 of 
30 minuten naar huis. In principe kunt u zelf 
naar huis rijden.

Het advies is om niet alleen naar de vaccinati-
estraat te komen als er sprake is van:

• Verhoogd risico op fl auwvallen na vacci-
natie

• Verhoogd risico op een epileptische aan-
val na vaccinatie 

• Verhoogd risico op een ernstige allergis-
che reactie na vaccinatie

 
2. Komen we ooit van het coronavirus 

af of moeten we ons elk jaar laten 
vaccineren?

 
Corona is een nieuw virus en op dit moment 
is nog niet duidelijk of elk jaar een vaccinatie 
tegen corona nodig is. 
 
3. Ik ben zwanger. Kan ik mij laten vac-

cineren?
 
Het landelijke advies is om zwangere vrouw-
en niet standaard te vaccineren tegen corona.

Er zijn hier 2 uitzonderingen op:

• Het advies is om zwangere vrouwen 
bekend met ernstige ziekten onder an-
dere chronische hartpatiënten, chronis-
che luchtweg-longproblemen en ernstige 
leverziekte wel te vaccineren tegen coro-
na. De vaccinatie zal in samenspraak met 
de behandelend arts plaatsvinden.

• Daarnaast wordt geadviseerd om zwan-
gere vrouwen die door hun beroep hoger 
risico lopen om in contact te komen met 
corona tegen corona te vaccineren.

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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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.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 11 februari 
2021.Voor informatie kunt u contact op-
nemen met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsvergun-
ning
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
Willemsbeekweg 38, plaatsen dak-
opbouw (01/02/2021) 14216-2021

Julianakade 46, realiseren dakterras 
(03/02/2021) 15391-2021
Kennemerboulevard 250, plaatsen reclame 
(05/02/2021) 16318-2021
Zuidersluisweg 1, plaatsen elektrakast 
(05/02/2021) 16672-2021

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 59, wijzigen gebruik, 
veranderen interieur, plaatsen dakramen 
(01/02/2021) 14304-2021(Provinciaal monu-
ment)
Laurillardlaan 4, kappen boom (05/02/2021) 
16514-2021

Santpoort-Noord
Santpoortse Dreef 68, plaatsen erker 
(05/02/2021) 16553-2021

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 162-RD, plaatsen dakop-
bouw, bouwen aanbouw, veranderen gevelope-
ning (achterzijde) (04/02/2021) 136720-2020

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Velsen maken bekend dat zij van de volgende 
aanvragen voor een omgevingsvergunning de 

beslistermijn hebben verlengd met 6 weken. 
De datum van verzending van de verlenging is 
tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kanaalstraat 71, wijzigen indeling begane 
grond (02/02/2021) 133821-2020
Oranjestraat 2, wijzigen indeling, toegang dak-
terras (02/02/2021) 133828-2020

Rectifi catie ingediende aanvraag omge-
vingsvergunning

IJmuiden
 Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar be-
drijfsruimte met 2 appartementen (eerder 
vermeld 3 appartementen) (15/01/2021) 
7928-2021

De tegenstelling Bas Koppes
VVD

Sander Smeets
D66 Velsen

Maatschappelijk vastgoed in Velsen
Iedere maand gaan er twee partijen met 
elkaar in gesprek over een actueel onder - 
werp. Deze maand Bas Koppes (VVD) 
en Sander Smeets (D66Velsen) over het 
maatschappelijk vastgoed in Velsen. 

Wat wordt er eigenlijk bedoeld met het 
maatschappelijk vastgoed?
Koppes: Maatschappelijk vastgoed is 
een verzamelnaam voor gebouwen, zoals 
buurthuizen, scholen, bibliotheken en the-
aters. De VVD Velsen is voorstander van 
multifunctionele panden, gevormd naar de 
behoeftes van verenigingen en gebruikers. 
De gemeenteraad moest besluiten over een 
voorstel om deze gebouwen beter te be-
nutten, te vormen naar de behoefte en toe-
komstbestendiger te maken. Iets wat dus 
goed aansluit bij het VVD standpunt.
Smeets: Het maatschappelijk vastgoed 
gaat over alle gebouwen waarmee de ge-
meente haar maatschappelijke doelen wil 
bereiken. D66Velsen is blij dat we bekij-
ken hoe we beter kunnen omgaan met ons 
maatschappelijk vastgoed. 

Wat vinden jullie van het voorstel van 
het college?
Koppes: Het voorstel ging over onder-
zoek en investeringen die nodig zijn voor 

het bereiken van de gestelde doelen. Een 
toekomstbestendige bibliotheek Velser-
broek vormde ook een deel van het voor-
stel, waarbij een reservering van 2,2 mil-
joen euro voor een ingrijpende verbouwing 
werd gevraagd. Een hoop geld in deze tijd.
Smeets: We zijn wij kritisch over het re-
sultaat. Het college heeft er ruim twee jaar 
over gedaan, maar een duidelijke visie ont-
breekt. D66Velsen wil ons maatschappe-
lijk vastgoed baseren op de gewenste func-
ties en maatschappelijke ambities, maar 
deze analyse mist volledig. Toch vraagt het 
college, in tijden van bezuinigingen, 2,2 
miljoen om de bibliotheek in Velserbroek 
“multifunctioneel” te maken, zonder on-
derliggende visie waarom juist dat nodig is.
 
Wat hebben jullie nu gedaan om het 
voorstel beter te maken? 
Koppes: De VVD Velsen heeft een verbe-
tervoorstel (amendement) ingediend, sa-
men met de LGV. Dit amendement zorgde 
voor betere sturing op het tijdspad, het ge-
bruik en op het budget van de bibliotheek 
verbouwing. Daarnaast zorgt ons amen-
dement voor een nieuw inhoudelijk uitge-
werkt voorstel waarmee de gemeenteraad 
de verbouwing binnen twee jaar nog kan 
goed- of a�euren. Het VVD amendement 

is gelukkig met brede steun aangenomen!
Smeets: D66Velsen vindt dat je beter een 
goed besluit kan nemen, dan een snel be-
sluit. D66Velsen heeft daarom voorge-
steld eerst naar de maatschappelijke be-
hoeften te kijken en daarna pas besluiten 
te nemen over ingrijpende projecten. 

Een gebrek aan integrale visie en heldere 
kaders heeft in het verleden al vaker tot 
problemen geleid. D66Velsen leert liever 
van fouten uit het verleden, dan ze te blij-
ven maken.

Sessie-agenda

Nieuws van de raad

    Ontwikkelingen Jeugdhulp
  Het gebruik van en de kosten voor de 

jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toe-
genomen. Hiermee is het tekort op het 
budget voor jeugdhulp opgelopen en is er 
noodzaak voor kostenbeheersing. In deze 
sessie krijgt de raad een toelichting op de 
voortgang en de e�ecten door de maatre-
gelen. Daarnaast kan de raad reageren op 
de concept strategie voor de aanbestedin-
gen.

    Samenvoeging woningmarktregio’s
  Sinds eind 2018 is het systeem van Velsen 

voor het verdelen van sociale huurwonin-
gen opgegaan in een regionaal systeem 
voor IJmond en Zuid-Kennemerland. Er 
is ook een rapport waarin deze samenvoe-
ging is geëvalueerd voor de woningzoe-
kenden in de regio. In deze sessie krijgen 
de raadsleden een toelichting op de cijfers 
over woningzoekenden in Velsen.

     Participatiekader
  De gemeente Velsen streeft naar goede 

(burger)participatie. De uitgangspunten 
hiervoor worden vastgelegd in het beleids-
kader participatie. De gemeente Velsen is 
dan ook druk bezig met het opstellen van 
het beleidskader participatie, in samen-
spraak met inwoners. In deze sessie krijgen 
de raadsleden inzicht in de opbrengsten en 
wordt het vervolgproces besproken.

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 

Besluiten
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Toezichthouders die zijn aangewezen op de na-
leving van algemeen verbindende voorschrif-
ten in de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 

Haarlemmermeer, Heemskerk, Haarlem, 
Heemstede, Uitgeest en Zandvoort aan te wij-
zen als toezichthouder op de naleving van alge-

meen verbindende voorschriften in de gemeen-
te Velsen. Het aanwijzingsbesluit is te lezen op 
www.overheid.nl.  

Aanwijsbesluit toezichthouders regio Kennemerland

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
Gerard Doustraat 17, plaatsen dakopbouw 
(02/02/2021) 131919-2020
Uranusstraat 4, plaatsen van een dakopbouw 
(04/02/2021) 4609-2021
Van Galenstraat 2A, plaatsen dakopbouw, 
wijzigen kozijnen (voorgevel) (04/02/2021) 
7812-2021

Pruimenboomplein 63, plaatsen balkonbegla-
zing (04/02/2021) 3929-2021 

Velsen-Zuid
Buitenhuizerweg 7, bouwen  woning, kappen 2 
bomen (02/02/2021) 132178-2020

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel 
(voorzijde) (04/02/2021) 3310-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 123 D-B en D-I, tijdelijk 
(2 jaar) gebruiken voor wonen (04/02/2021) 
109624-2020

Velserbroek
Ster Bastion 92-104, wijzigen entree apparte-
mentengebouw (02/02/2021) 139078-2020
Spitsaak 17, plaatsen dakkapel, airco-unit 
(achterzijde) (04/02/2021) 5380-2021
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Velison Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meetelt, meedoet en er toe doet. Infographic: aangeleverd

Velsen - De splitsing van Tata Steel 
in Nederland en de Britse tak van 
het concern gaat door. Dat heeft 
een woordvoerder van het staalbe-
drijf aan NH Nieuws laten weten. 

De ontvlechting van de twee staal-
fabrieken, die al voor de overname 
door Tata Steel bestond, werd vorig 
jaar al voorbereid toen duidelijk 
werd dat het Zweedse SSAB alleen 
belangstelling had voor de Neder-
landse tak. 
Inmiddels is de overname van de 
staalfabriek door de Zweden van de 

baan, maar Tata Steel zet de split-
sing dus gewoon door. Het boekjaar 
van Tata Steel loopt altijd van 1 april 
tot 31 maart. Men hoopt om de 
splitsing bij het a�open van het 
huidige boekjaar te kunnen 
voltooien. 

De twee afzonderlijke bedrijven 
zullen wel onderdeel uit blijven 
maken van Tata Steel. Waarschijnlijk 
heeft de maatregel geen personele 
gevolgen voor de fabrieksarbeiders, 
wel wordt gesneden in het hoger 
management.

Splitsing Tata gaat door
IJmuiden - Fotograaf Erik Baal-
bergen stond gistermorgen vroeg 
even raar te kijken. Toen hij de 
gordijnen opende stond hij oog in 
oog met een groot hert in de voor-
tuin van zijn woning in Zeewijk, 
vlakbij de duinen. 

Erik: ,,We schrokken allebei, maar 
het dier draaide zich rustig om en 
sloot zich aan bij drie andere herten 
die hier door de straat liepen. Ik 
denk dat ze honger hadden en op 
zoek waren naar een lekker 
ontbijtje.’’

Honger!

Met ruim 3800 huurwoningen speelt 
Velison Wonen een rol van betekenis 
in de IJmond. De kleine club met 

grote ambities staat midden in de 
samenleving en weet wat er leeft en 
speelt in de wijken, straten en 

woningen. Samen met partners als 
gemeente, zorgorganisaties en 
anderen zorgt de corporatie er de 

komende jaren voor dat zoveel 
mogelijk mensen kunnen meedoen 
en wonen op een manier die bij hen 
past.

Oog voor kwetsbare huurders
Bestuurder Eric van Kaam geeft aan 
dat het hard nodig is om maatwerk 
te leveren: ,,De samenleving veran-
dert snel en voor veel mensen wordt 
het steeds moeilijker om mee te 
blijven doen. Door de vergrijzing 
groeit het aantal oudere huurders, en 
ouderen blijven steeds langer thuis 
wonen. Dat gaat vaak samen met 
een toenemende behoefte aan 
ondersteuning. Ook zien we dat 
kwetsbare groepen, bijvoorbeeld 
mensen met een lichte verstandelijke 
beperking steeds vaker een thuis 
vinden in onze woningen. Daarnaast 
neemt het aantal huishoudens met 
�nanciële problemen toe. Om huur-
ders te ondersteunen zorgen we 
bijvoorbeeld voor betaalbare 
woningen, hulp bij betalingsachter-
stand en voor andere woonarrange-
menten, die aansluiten bij de wensen 
en eisen van onze huurders. Wij zijn 
voor hen aan het werk. Dag in dag 
uit; van IJmuiden tot Velsen-Noord 
en van Velserbroek tot 
Santpoort-Noord.”
 
Maatwerk in wonen
Velison Wonen zorgt voor maatwerk 
in wonen. De corporatie wil er zijn 
voor huurders die meer willen en 
kunnen bijdragen aan hun buurt. 

Maar ook voor de toenemende groep 
huurders die alleen zelfstandig kan 
wonen met zorg en maatschappe-
lijke ondersteuning. Voor kwetsbare 
huurders is Velison Wonen een 
schakel in de keten van wonen, zorg 
en ondersteuning.
Om deze missie waar te maken, 
wordt ook de organisatie intern 
aangepast. Velison stroomlijnt, digi-
taliseert en automatiseert de basis-
processen. Dit levert de corporatie 
kostbare tijd op om maatwerk te 
leveren en aandacht te geven aan 
bewoners die dit nodig  hebben. 
Daarnaast investeert Velison Wonen 
in de interne structuur en hechte 
samenwerkingen.
 
Samen met huurders
Niemand weet beter wat de huurders 
nodig hebben dan de huurders zelf. 
Daarom betrekt Velison Wonen de 
huurders bij renovatie- of onder-
houdsprojecten. Ook voor het samen 
leven in buurten is betrokkenheid 
van bewoners van belang. Hoe 
ervaren zij de huidige situatie? Hoe 
zien zij hun toekomst? Wat zijn hun 
wensen en hun bedenkingen? Niet 
elke droom van iedere huurder kan 
direct worden waargemaakt. Maar 
goed luisteren en oppakken wat wel 
mogelijk is: dat zeker.

Velsen - Velison Wonen heeft een nieuw ondernemingsplan. Hierin staan de ambities voor de jaren 2021-2025. 
In het plan staat ‘meedoen’ centraal. Velison Wonen wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen 
meetelt, meedoet en er toe doet. Meedoen ongeacht leeftijd, afkomst, gezinssamenstelling, inkomen of 
levensfase.

Nieuw ondernemingsplan Velison Wonen: 
Meedoen in IJmond, door maatwerk in wonen




