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Kent u een jongere die een lintje 
verdient?
Jongeren die zich inzetten voor de Vel-
sense gemeenschap verdienen allemaal 
een pluim. Wilt u één van die jongeren 
voordragen voor een jeugdlintje? Dat kan 
tot 21 maart 2021. 

Het jeugdlintje is een speciale onderscheiding 
voor jongeren uit Velsen. Een blijk van waar-
dering voor jongeren tot 18 jaar die een voor-
beeld zijn voor anderen.

Jongeren kunnen een jeugdlintje krijgen als 
zij een voorbeeld zijn voor anderen. Denk aan 
inzet voor andere mensen, natuur of cultuur. 
Jongeren die al langere tijd vrijwilligerswerk 
doen, opkomen voor iemand anders bij pesten, 
zinloos geweld of alcohol- en/of drugsgebruik. 
Maar ook jongeren die een bijzondere presta-
tie hebben geleverd. 

U kunt een jongere voordragen door het aan-
meldformulier in te vullen en vóór 21 maart 
2021 digitaal te verzenden. Meer informatie 
en het aanmeldformulier kunt u vinden op 
www.velsen.nl/producten/jeugdlintje 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Kabinetszaken 0255-567200 of mai-
len naar kabinetszaken@velsen.nl

De jeugdlintjes worden uitgereikt op 26 april 
2021 tijdens de lintjesregen. 

AfhaalBieb is open!
Geniet ook van het gezelschap van 
een goed boek! De AfhaalBieb is 
open voor alle leden van de 
Bibliotheek Velsen. Online kan men 
via een webformulier 3 boeken aan-
vragen en deze (laten) afhalen bij 
de vestiging. Geen beschikking over 
internet? Dan helpen onze mede-
werkers je graag per telefoon op 
werkdagen van 10:00 -12:00 en van 
13:00 -16:00 uur op telefoonnummer 
0255 525 353 voor IJmuiden en 
023- 5381901 voor Velserbroek.

 AfhaalBieb

www.bibliotheekvelsen.nl
Velsen
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Vanaf 1 januari 2021 heeft gemeente Vel-
sen zich aangesloten bij de Belastingsa-
menwerking Gouwe-Rijnland (de BSGR). 
De he�  ng van waterschapsbelasting aan 
de zuidkant van het kanaal werd al ver-
zorgd door de BSGR. Dit betekent dat u 
als inwoner van Velsen (behalve inwoners 
van Velsen-Noord) voortaan één gecom-
bineerde aanslag krijgt voor de gemeen-
te- en waterschapsbelasting. De BSGR 
verzorgt vanaf 1 januari 2021 ook de in-
vordering en kwijtschelding van de ge-
meentelijke belastingen.

Jeroen Verwoort, wethouder Economische 
Zaken, legt uit waarom Velsen zich aansloot 
bij de BSGR, wat er daardoor verandert voor 
inwoners, bedrijven en instanties en waarom 
dit alles niet geldt voor inwoners van Velsen-
Noord. Ook vat hij samen waarom u eigenlijk 
gemeente- en waterschapsbelasting betaalt. 
“Gemeente Velsen verstuurde jaarlijks 
36.169 aanslagen voor gemeentebelasting. 
We wilden deze taak graag uitbesteden, om-
dat dat praktischer en goedkoper is. Na een 
aanbestedingstraject besloten we te gaan sa-
menwerken met de BSGR. Dienstverlening 
staat hoog bij hen in het vaandel. Ook is de 
BSGR al bekend met onze gemeente, omdat 
zij al waterschapsbelasting he� en voor de 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Daarom 
verzorgt de BSGR nu de beide belastingta-
ken. In tegenstelling tot wat u gewend bent, 
verzendt de BSGR deze belastingaanslagen 
dit jaar eind maart. De BSGR verzorgt ook 
de invordering en kwijtschelding van de ge-
meentelijke belastingen en de aanslagopleg-
ging van leges en andere rechten. We infor-
meren Velsenaren hierover met een brief op 
20 februari. 

Wat er voor u verandert, tenzij u in Vel-
sen-Noord woont                                                                     
Jeroen legt uit wat er voor de meeste inwo-
ners van Velsen verandert. “Een van de voor-
delen van de samenwerking met de BSGR is 
dat inwoners en bedrijven in Velsen voortaan 
één aanslag krijgen; voor gemeente- én wa-
terschapsbelasting. Daarnaast hebben inwo-
ners, bedrijven en instanties voor de lokale 
belastingen nog maar met één organisatie te 
maken: de Belastingsamenwerking Gouwe-
Rijnland. Gemeente Velsen hanteerde tien 
termijnen om de aanslag te betalen, de BSGR 
acht. De BSGR is nu het aanspreekpunt voor 
vragen over gemeente- en waterschapsbelas-
ting. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 
071 525 6200. Post van de BSGR herkent u 
aan het onderstaande logo.”

Bovenstaande veranderingen gelden niet 
voor Velsen-Noord. Dat komt omdat de 
BSGR daar niet verantwoordelijk is voor het 
he� en van waterschapsbelasting. “Dat kun-
nen we ook niet veranderen”, vertelt Jeroen. 
De grenzen van een waterschap worden in dit 
geval niet bepaald door de gemeentegrenzen, 
maar door stroomgebieden of afwateringsge-
bieden in een bepaalde regio. Hierdoor valt 
Velsen-Noord niet onder Hoogheemraad-
schap van Rijnland, maar onder Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier.”

Waarom betalen inwoners en onderne-
mers gemeente- en waterschapsbelas-
ting?                                
“De gemeente zorgt voor een goed leef-, 
woon- en werkklimaat in Velsen. Denk aan 
het ophalen van huisvuil, aanleg en onder-
houd van riolering, onderhoud van groen en 
straatverlichting. De kosten hiervoor betaalt 
de gemeente onder andere uit de gemeente-
lijke belastingen.        
                 
Waterschappen, zoals het Hoogheemraad-
schap van Rijnland en het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier, krijgen 
geen geld van het Rijk. Daarom mogen ze be-
lastingen he� en om met dat geld hun taken 
uit te voeren. Uw belastinggeld wordt onder 
andere gebruikt voor afvalwaterzuivering, 
het onderhoud van duinen, dijken en kades 
en het op peil houden van de waterstand en 
waterkwaliteit. Zo houden we droge voeten 
met z’n allen.”

Velsen aangesloten bij BSGR

Allereerste elektrische Noordzee-
kanaalveerpont komt naar Velsen
De allereerste elektrische Noordzeekanaal-
veerpont gaat varen op de veerverbinding 
tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Als 
alles volgens planning verloopt, vaart de 
eerste elektrische Noordzeekanaalpont in 
het vierde kwartaal van 2021 in de dienst-
regeling met reizigers. In totaal komen er 
vijf elektrische veerponten met telkens tus-
senpozen van een halfjaar. De overige vier 
schepen worden op de andere verbindin-
gen over het Noordzeekanaal ingezet. De 
afgelopen jaren heeft GVB samen met de 
gemeente Amsterdam al zes hybride IJve-
ren naar volle tevredenheid in gebruik ge-
nomen. Begin maart volgt het voorlopig 
laatste nieuwe duurzame IJveer in deze se-
rie. 

 Schonere lucht 
Bram Diepstraten, wethouder bereikbaarheid 
en mobiliteit bij gemeente Velsen kijkt uit naar 
de komst van de elektrische Noordzeekanaal-
veerpont: “Veel Velsenaren maken gebruik van 
de veerpont, onder meer om naar hun werk te 
gaan. Voor hen is het belangrijk dat er een be-
trouwbare dienstregeling is. Ik ben daarom blij 
dat GVB de eerste volledig elektrische Noord-
zeekanaalpont in Velsen laat varen. De nieuwe 
veerpont is naast gloednieuw, ook duurzaam 
en uitstootvrij. Dat is goed voor het klimaat en 
draagt bij aan schonere lucht in Velsen. De be-
trokken partijen blijven zich inzetten om ook 

een tweede pont bij Velsen in de vaart te hou-
den.”

Toename fi etsers op de pont   
Ook Astrid van den Haak, programmamanager 
van IJmond Bereikbaar is blij gestemd. “We 
zijn heel blij dat de eerste elektrische veerpont 
naar Velsen komt. Onder meer door onze fi ets-
stimuleringscampagne, is het aantal fi etsers 
dat gebruik maakt van de pont de afgelopen 
jaren gestaag gegroeid. De nieuwe elektrische 
pont zorgt zowel voor een betrouwbare als ook 
voor een zo duurzaam mogelijke oversteek. 
Het dek van de nieuwe schepen is fl exibel in te 
richten. Staan er veel fi etsers te wachten, dan 
kan het fi etsdek makkelijk groter worden ge-
maakt.” 

Grote stap vooruit in duurzaam openbaar 
vervoer 
Programmamanager Casper van der Werf van 
GVB Veren: “De huidige veerponten waarmee 
we op het Noordzeekanaal varen, zijn bijna 90 
jaar oud en toe aan vervanging. Bij ons kijkt 
ook iedereen enorm uit naar de komst van de 
elektrische Noordzeekanaalponten. De bouw 
vordert gestaag. We gaan echt een grote stap 
vooruit maken. Qua comfort, duurzaamheid 
en performance! De komst van de nieuwe elek-
trische veerponten is weer een stapje dichter-
bij alle inspanningen die wij ondernemen om 
uitstootvrij openbaar vervoer aan te bieden.”
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Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
 
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2021. 
Vanwege corona vinden de vergaderingen virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 10 maart, 14 april 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 17 febr., 21 april 
Zee- en Duinwijk Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 

 

  Wanneer vergaderen de Wijk-
platforms Velsen 2021
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar de 
website https://www.wijkplatformsvelsen.nl/ 

  Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2021.
Vanwege corona vinden de vergaderingen vir-
tueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. 
Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan 
een inlogcode voor zoom per e-mail toege-
stuurd.

De Visie van...

Eén Woonruimte verdeel 
Systeem voor de Regio

Eén Woonruimte verdeel Systeem voor 
de Regio. Mijn Woonservice.nl. Zegen 
of Vloek!

Met 1 klik op de knop kun je je aanmelden 
en heb je toegang tot ruim 41.000 woningen 
in de Regio IJmond/Kennemerland.  Daar-
in bouwen woningzoekenden inschrijfduur 
op om in de gehele regio te kunnen reageren.

De volgordebepaling is in de gehele regio 
vrijwel hetzelfde. Na de urgente gevallen is 
de inschrijvingsduur leidend.

De gemiddelde inschrijfduur voor Velsen 
is 5-6 jaar. In de populaire woonkernen is 
dit langer. Er verhuizen meer Haarlem-
mers naar onze gemeente dan andersom. 
Daarentegen is het percentage verhuis-
bewegingen vanuit Velsen naar Beverwijk 
en Heemskerk weer net zo groot. Conclu-
sie: het is lastig om vast te stellen of het 
nieuwe systeem nu daadwerkelijk voor-
delen of  nadelen oplevert.  De markt staat 
onder enorme druk, zeker in onze regio.  
Het aantal woningzoekenden neemt nog 

Nieuws van de raad

Besproken in de sessies

  Actualisatie Visie op Velsen
  De Visie op Velsen moet worden geac-

tualiseerd. Deze visie geeft richting aan 
de ontwikkeling van Velsen tot 2050.  
De raadsleden zijn van mening dat  
er veel is opgehaald bij inwoners en  
organisaties. In grote lijnen kunnen 
de raadsleden zich vinden in het beeld  
dat is geschetst. Eén van de aandachts-
punten om de visie te kunnen actuali-
seren is om meer input te krijgen van 
jongeren. In maart wordt een Velsens 
Forum georganiseerd waar de raads-
leden voor worden uitgenodigd. Dit on-
derwerp komt in april terug naar de raad. 

 
  Bestemmingsplan bedrijven- 
terreinen Velsen Noord

  Voor de bedrijventerreinen Velsen-
Noord is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Het huidige bestemmings-
plan is 10 jaar oud. Inmiddels zijn er 
nieuwe soorten bedrijvigheid ontstaan. 
Het nieuwe bestemmingsplan maakt  
het mogelijk voor deze bedrijven om 
zich in het gebied te vestigen. De raads-
leden zijn positief over het voorstel en 
diverse raadsleden zijn ook blij met 
de zienswijzen die zijn ingediend. Het 
voorstel staat op de agenda van de 
raadsvergadering.

   Bestuursopdracht Lokaal Klimaat 
Akkoord

  De gemeente Velsen werkt aan de am-
bitie om een Lokaal Klimaatakkoord af 
te sluiten met inwoners, organisaties 
en het bedrijfsleven. Het Lokaal Kli-
maatakkoord moet leiden tot 49% CO2- 
reductie in 2030. Deze bestuursop-
dracht heeft als doel om afspraken te 
maken over het proces en de rol van 
raad. De raadsleden zijn positief over 
de bestuursopdracht. De wethouder gaf 
aan dat de ambities van de raad in het 
Lokaal Klimaatakkoord kunnen worden 
meegenomen. Het voorstel staat op de 
agenda van de raadsvergadering. 

steeds toe terwijl  het aanbod afneemt. 
Bouwen, bouwen en nog eens bouwen 
is de enige oplossing voor de komende  
10 jaar. CDA Velsen is ervan overtuigd dat 
er dan met name voor jongvolwassenen  
betaalbaar gebouwd moet gaan worden. 
Ook moeten veel meer woningen levens-
loopbestendig gemaakt worden zodat 
mensen, als ze ouder worden, langer thuis 
kunnen blijven wonen, bij voorkeur in hun 
eigen omgeving.

Gemeenten en Provincie moeten zo snel 
mogelijk duidelijkheid scheppen waar wel 
en waar niet gebouwd mag of kan worden. 
Handen ineen en alles op alles zetten om 
dit mogelijk te maken. 

Cees Sintenie,  
Raadslid  
CDA Velsen

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

Er is mij te veel onduidelijkheid over. 
Het vaccinatiepaspoort dat ze erdoor 
willen drukken, maar nee je bent niet 
verplicht. Hoe gaan ze dat doen met 
mensen met een medicatie-allergie? 
Mogen wij dan straks niks meer omdat 
we de vaccinatie niet durven te halen? 
Mijn huisarts kon geen duidelijkheid 
verscha� en.
 
Op dit moment heeft het kabinet nog geen 
besluit genomen over het vaccinatiepaspoort. 
Mocht het vaccinatiepaspoort worden in-
gevoerd dan wordt pas duidelijk wat dit bete-
kent voor niet-gevaccineerde personen.

Het schijnt dat ook al heb je de vaccina-
ties gehad dat je dan alsnog corona kan 
krijgen. Mijn vraag: wat is het nut er dan 

van? Ik wil me best laten inenten, maar 
als het je er niet tegen beschermd, wat 
voor nut heeft het dan??

De vaccinaties beschermen helaas niet altijd 
tegen het krijgen van corona, maar be-
schermen wel beter tegen het krijgen van een 
ernstige corona infectie met opname in een 
ziekenhuis, of zelfs de IC.
Na de 1ste vaccinatie maakt het lichaam nog 
onvoldoende antilichamen tegen het corona 
virus aan.
Na de 2de vaccinatie reageert het lichaam 
sneller en met meer antilichamen tegen het 
corona virus. 
 
Waarom moeten gezonde mensen ge-
vaccineerd worden, als namelijk net 
als bij de griep de risicogroepen geënt 
worden.... dan hoeft dat toch niet? Er 
wordt nu druk uitgeoefend op mensen 
die ervoor kiezen om de vaccinatie niet 
te nemen. De reden voor deze keuze is in 
mijn geval dat er geen gevolgen bekend 
zijn op lange termijn. Ik ben echt bang: 
stel dat het vaccin de groei van kanker-
cellen sneller doet ontwikkelen en 
mensen over drie jaar allemaal kanker 
krijgen? Dan zitten we ook met volle 
ziekenhuizen, dit is echt alleen op korte 
termijn denken.
 
Het coronavirus treft niet alleen personen 
die behoren tot de risicogroep. Ook personen 
die voorheen gezond en fi t waren kunnen 
ernstig ziek worden door een corona infectie. 
Daarnaast blijkt dat een bepaalde groep per-
sonen, die slechts een milde vorm van corona 
infectie hebben doorgemaakt, lang klachten 
kunnen houden. Bij een aantal van de mensen 
zijn klachten zoals ernstig vermoeidheid en 
benauwdheid, zodanig dat zij moei-te hebben 
om hun werk weer te kunnen hervatten.

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

 Februaristaking 
Op donderdag 25 februari 2021 wordt de Fe-
bruaristaking van 1941 herdacht. Het is dit 
jaar 80 jaar geleden, een lustrumjaar. De Fe-
bruaristaking heeft dit jaar een ander karakter 
vanwege de coronamaatregelen. De herden-
 king vindt plaats met een beperkt gezelschap, 
zonder publiek en zonder defi lé. Het gemeen-
tebestuur van Velsen is hierdoor niet fysiek 
aanwezig. Namens het gemeentebestuur 

wordt er een bloemstuk gelegd om stil te staan 
bij de historische verzetsdaad, het opkomen 
voor een ander. 

Live uitzending door NOS
De herdenking van de Februaristaking wordt 
om 16.30 uur live uitgezonden door NOS. Be-
zoek de website februaristaking.nl voor meer 
informatie.
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Velsen is op weg naar een duurzame,
klimaatneutrale gemeente. We gaan
anders om met energie en houden  
rekening met klimaatverandering in een 
circulaire economie vol economische 
kansen. We consumeren anders en 
minder, denken na over schoon vervoer en 
hergebruiken materialen. Samen gaan we 
voor een duurzaam Velsen!

Duurzaam
Velsen

Kinderklimaattop in Velsen!
Op 15 april organiseert Klimaatverbond Nederland 
de Kinderklimaattop in gemeente Velsen. Dit jaarlijks 
terugkerend evenement heeft dit jaar als doel een 
heus Kinderklimaatakkoord op te stellen. En daar 
is natuurlijk de hulp van zoveel mogelijk kinderen 
in Nederland voor nodig! We roepen daarom alle 
kinderen van groep 7 en 8 op om mee te doen en hun 
school aan te melden! Dé kans voor kinderen om in 
actie te komen voor het klimaat.

Aanmelden of meer informatie?  
Kijk op kinderklimaattop.nl

Stap over op duurzame energie met zonnepanelenactie Velsen!
Uw woning verduurzamen, zorgen voor een beter milieu en 

dat terwijl u uw energierekening naar beneden ziet gaan. 

Vorig jaar hebben al veel huiseigenaren in gemeente Velsen 

de stap gezet om zonnepanelen aan te scha�en. Denkt u er 

ook aan om zonnepanelen te nemen? De succesvolle, geza-

menlijke inkoopactie voor zonnepanelen gaat in gemeente 

Velsen weer van start.  U kunt zich tot 17 mei 2021 inschrij-

ven via www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Op deze 

pagina vindt u ook meer informatie.

  
Bewonersavonden
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? U kunt meekijken, 

meeluisteren en vragen stellen tijdens onze online informa-

tieavonden. Deze live-uitzendingen kunt u volgen via uw 

computer, tablet of smartphone.

De online informatieavonden vinden plaats op:
• Donderdag 18 februari

• Dinsdag 9 maart

• Donderdag 25 maart

U kunt de uitzending alleen volgen wanneer  
u zich vooraf aanmeldt via   
www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. 

Vergroenen van schoolpleinen: gebruik het werkboek!
Het Pieter Vermeulen Museum en de Gemeente Velsen 
slaan de handen ineen om scholen te ondersteunen bij 
het waarmaken van hun groene dromen. Na afronding 
van het pilotproject Van Grijs Naar Groen presenteren 
wij een 10-stappenplan en het uitgebreide werkboek Van 
Grijs naar Groen. Vanaf nu kan elke Velsense school die 

het schoolplein of -dak wil vergroenen zelf aan de slag.
Met het werkboek zetten we een belangrijke stap: 
we geven scholen de kans om zelfstandig aan de 
slag te gaan. Wil jullie school met het schoolplein of 
het schooldak aan de slag? Download het werkboek 
boordevol tips en ideeën op pietervermeulenmuseum.nl!

Aannemer Tim over duurzaam bouwen
Steeds kijken of het nóg duurzamer kan. De nieuwste technie-

ken toepassen. Bij de bouw van zijn eigen huis in Velserbroek 

is aannemer Tim Hagen er helemaal voor gegaan. Isolatie,  

verwarming, verlichting en waterverbruik zijn allemaal zo zui-

nig mogelijk. “Ik wil zelf testen wat mogelijk is, 

zodat ik mijn klanten vanuit mijn eigen ervaring 

verder kan helpen.” Lees meer ideeën en tips  

op duurzaamvelsen.nl/verhalen, of scan de  

QR code

Denkt  
u er ook aan  

om zonne panelen  
te nemen?  

De succesvolle, gezamenlijke  
inkoopactie voor  

zonne panelen gaat in  
gemeente Velsen weer 

van start.

Meer weten over het verduurzamen van je huis? Kijk op energievelsen.nl of duurzaambouwloket.nl

15 APRIL IN VELSEN

15 APRIL
IN VELSEN
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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 18 februari 
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen 
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
Velserduinweg 209, bouwen schuur  en aan-
bouw (07/02/2021) 16835-2021
Lariksstraat 14, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(08/02/2021) 17500-2021 
Voltastraat 12, het plaatsen van een dakop-
bouw, met dakkapel (09/02/2021) 17763-2021
De Rijpstraat 15B- 15D, wijzigen bedrijf 
naar 3 woningen en vervangen kozijnen 
(10/02/2021) 18429-2021
Zeeweg 198, plaatsen dakopbouw (11/02/2021) 

18843-2021
Julianakade 38, legaliseren splitsen woning in 
2 woningen (11/02/2021) 19331-2021
Berkenstraat 28, plaatsen dakraam  (voorzij-
de) (12/02/2021) 19552-2021
Mantelmeeuwpad 2, wijzigen strandpaviljoen 
(12/02/2021) 19636-2021

Velsen-Zuid
Oude Pontweg 131, veranderen woonwagen 
(09/02/2021) 17704-2021
park Velserbeek, kappen 9 bomen 
(11/02/2021) 18998-2021 (Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Schoterkerkpad 8A, verwijderen MS kabels 
(08/02/2021) 16910-2021
Clarionlaan 17, kappen boom (09/02/2021) 
17915-2021

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 83, plaatsen erker (voorzijde) 
(10/02/2021) 18491-2021
Roos en Beeklaan 6, plaatsen veranda (zijtuin) 
(10/02/2021) 18665-2021
Kerkweg 67A, wijzigen gebruik bedrijf naar 5 
appartementen, aanleggen inrit, veranderen 

weg (11/02/2021) 18981-2021

Velserbroek
Hollandse Tjalk 4, plaatsen dakopbouw, ver-
vangen kozijnen (07/02/2021) 16819-2021
Grote Boterbloem 54, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (07/02/2021) 16878-2021
Galle Promenade 5, vervangen geldautomaat 
(10/02/2021) 18462-2021
parkeerterrein Vestingplein t.o. nr. 58, tijde-
lijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijdelij-
ke standplaats oliebollenkraam (11/02/2021) 
18996-2021

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
IJmuiden
 Kanaalstraat 45, splitsen woning in 3 appar-
tementen, plaatsen dakopbouw (09/02/2021) 

10153-2021
Kanaalstraat 210, 212 en 214, bouwen aan-
bouw (voorzijde) (09/02/2021) 10283-2021
Alexander Bellstraat 8, vergroten schuur 
(11/02/2021) 5980-2021
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw en 
schuur (11/02/2021) 16835-2021

Velsen-Noord
Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A en 8, verbou-
wen tot 5 appartementen (11/02/2021) 45606-
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
Groeneweg 10, plaatsen dakopbouw met dak-
kapel (voorzijde) (09/02/2021) 136643-2020

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
4e Havenstraat 16-18, bouwen op-
slagloods (09/02/2021) 136266-2020
nabij Orionweg 260, verlengen tijdelijk (1 jaar) 
plaatsen zendmast (09/02/2021) 3053-2021
Kromhoutstraat 50 A, realiseren sneltest-

straat (11-02-2021) 115112-2020
Lariksstraat 14, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(11-02-2021) 17500-2021

Velsen-Noord
Geelvinckstraat 67, plaatsen dakopbouw (ach-
terzijde) (11/02/2021) 137664-2020

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 6, wijzigen voorgevel 
(09/02/2021) 5525-2021
Bloemendaalsestraatweg 118, plaatsen zon-
necollector (achterzijde) (11/02/2021) 
8079-2021(Gemeentelijk monument)

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 19, plaatsen dakkapel (voor-en 
achterzijde) (11/02/2021) 4969-2021

 Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 
 Santpoort-Zuid
Wüstelaan 29, kappen boom (11/02/2021) 
137129-2020

Verleende onthe�  ng voor werkzaamheden 
buiten reguliere werktijden  APV artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�  ng verleend 
voor: 

 Driehuis
 Van den Vondellaan 100 (station Driehuis), re-
aliseren bouwkuipen in de nachten van 2 tot 5 
april 2021 ( 09/01/2021)  13037-2021

Besluiten
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Waar muziek klinkt, is een verhaal. In 
hun podcast laten Nick van Zuijlen 
en Martin Mol hun luisteraars kennis-
maken met deze verhalen. De hits 

waar we vandaag naar luisteren zijn 
niet zomaar ontstaan; ze kennen een 
rijke geschiedenis. Soulnummers 
vertellen het verhaal van empower-

ment van zwarte luisteraars, terwijl 
disco-zanger Sylvester al in 1978 
grote hits scoorde over non-gender. 
De technische aspecten over ritme, 
harmonieën en melodieën worden in 
de podcast achterwege gelaten, 
Muziekologie gaat over de verhalen 
achter de hits en artiesten, de song-
teksten en de artiesten in hun 
persoonlijke en maatschappelijke 
context. Nick en Martin vertellen hoe 
een nummer tot stand kwam en 

welke invloed de songs van weleer 
hebben gehad op de hedendaagse 
popmuziek.
Inmiddels zijn er meer dan vijfen-
twintig a�everingen, waarin het 
tweetal onder vertelt waarom 1984 
het beste jaar in de popmuziek is 
geweest en welke invloed de Britpop 
in de jaren 90 had. Ook de ongemak-
kelijke boodschap van Nina Simone, 
de band tussen Andy Warhol en The 
Velvet Underground en de verborgen 

verhalen achter de conceptalbums 
van onder meer The Beatles, Pink 
Floyd, The Who en David Bowie 
worden belicht. Iedere dinsdagoch-
tend verschijnt een nieuwe a�eve-
ring van de podcast-serie. 
De a�evering kan via iTunes, Spotify 
en andere populaire podcast-apps 
beluisterd worden. 

Kijk op www.muziekologie.nl voor 
meer informatie.

Oud-IJmuidenaar maakt podcast over popmuziek
IJmuiden - Door de jaren heen heeft muziek altijd een prominente plaats 
gehad in het lokale culturele leven. Oud-IJmuidenaar Nick van Zuijlen is 
één van de velen die al op jonge leeftijd gefascineerd raakte door 
popmuziek en zich ook verdiept heeft in de verhalen achter de popsongs. 
De inmiddels in Amsterdam wonende muziekliefhebber heeft samen met 
zijn maatje Martin Mol onlangs een nieuwe podcast gelanceerd: 
Muziekologie.




