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Mededelingen

Sinds 14 januari is aannemer De Bie Bui-
tenwerk bezig met het planten van 91 bo-
men op de Velserbroekse Dreef. Deze ver-
groening wordt gefi nancierd door Tennet, 
als compensatie van verwijderd groen op 
het Tata Steel Terrein. Tennet heeft toe-
gezegd 0.5 hectare groen te vergoeden in 
gemeente Velsen. 

De gemeente heeft ervoor gekozen om dit 
groen op de Pontweg en op de fl y-over van Vel-
serbroek te plaatsen. In januari is de Pontweg 
aangepakt en vorige week is de aannemer be-
gonnen met voorbereidende werkzaamheden 

bij de Velserbroekse dreef. De werkzaamheden 
zullen ongeveer drie weken in beslag nemen. 
Tijdens de werkzaamheden houdt de aanne-
mer, De Bie Buitenwerk, zoveel mogelijk reke-
ning met het verkeer. Indien nodig worden ver-
keersbegeleiders ingezet.

Herplant voor Velserbroekse Dreef
In Velserbroek wordt het nieuwe groen op bei-
de kanten van de taludhellingen van de fl y-over 
geplaatst. Er komen bomen die in de directe 
omgeving ook aanwezig zijn: Zilverlinde, Ame-
rikaanse Linde, Witte Els en de Ruwe Berk.

91 extra bomen op Velser-
broekse/Santpoortse Dreef

Vraag de Rots in de 
branding-speld aan

Als Velsenaar kunt u gratis een uniek
Rots in de branding-speldje aanvragen
voor iemand die veel voor u betekent.
Iemand die u helpt, steunt, voor u
zorgt of iets anders liefs doet. Kortom;
iemand die het verschil maakt!

De rotsen in de branding. We hebben ze zo
nodig. Tot de storm afneemt en de zee weer
kalm wordt.

U kent vast zo iemand met en groot hart,
iemand die u lief is. Aan wie geeft u deze
Rots in de branding-speld als blijk van 
waardering? Vraag hem nu aan via 
velsen.nl/producten/rots-in-de-branding-speld

S temwijzer
18 Februari gaat Mijn Stem live! Mijn stem 
is een handige stemhulp die inwoners 
helpt erachter te komen welke partij het 
beste aansluit bij hun voorkeur. De link 
voor de stemhulp is www.mijnstem.nl/
velsen. 

Verkiezingskrant
Op 3 maart zal de verkiezingskrant uit-
gebracht worden. In de verkiezingskrant 
kunnen inwoners onder andere interviews 
lezen met de lijsttrekkers van de politieke 

partijen, en algemene informatie rondom 
de gemeenteraadsverkiezingen. 

Kinder- en jongerendebat 9 maart in 
de Schouwburg
9 Maart wordt in samenwerking met RTV 
Seaport een kinder- en jongerendebat 
gehouden in de Stadsschouwburg. Hier 
kunnen kinderen en jongeren in debat 
gaan over de onderwerpen die zij belang-
rijk vinden. De gri�  e is nog hard op zoek 
naar scholen die hierbij aan mee willen 
doen. Interesse? Stuur dan een mail naar 
gri�  e@velsen.nl. 

Lijsttrekkersdebat 
Tevens wordt er op 9 maart het Slotde-
bat: Hete Hangijzers georganiseerd. Dit 
is hét debat voor alle partijen die zich 
verkiesbaar hebben gesteld in de gemeente 
Velsen. Lijsttrekkers zullen gaan debat-
teren over belangrijke onderwerpen die 
Velsenaren raken. Het debat zal vervolgens 
uitgezonden worden via RTV Seaport. 

Verkiezingsmarkt
Zaterdagmiddag 12 maart kunnen inwo-
ners van Velsen alle politieke partijen in 
Velsen ontmoeten in het gemeentehuis. 

Doe mee met het speeddaten met een 
raadslid of laat weten wat je de nieuwe 
raad wil meegeven voor de nieuwe raads-
periode. Naast rondleidingen en debatten 
in de Raadzaal wordt onder andere de fi lm 
Visie op Velsen getoond! En er is nog meer 
waaronder leuke kinderactiviteiten. 
Tot zaterdag 12 maart! 

Ga voor meer informatie over bovenstaan-
de onderwerpen naar https://www.velsen.
nl/verkiezingen. 

NIEUWS VAN DE RAAD

Om inwoners en zorgprofessionals beter 
te ondersteunen heeft gemeente Velsen 
de digitale hulpwijzer (Velsenwijzer) 
uitgebreid met een extra onderdeel: de 
vraagwijzer. 

De vraagwijzer geeft informatie over orga-
nisaties die binnen Velsen werken op het 
terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd 
en gezin en werk en inkomen. De vraagwij-
zer werkt met een vraaggestuurde navigatie 
waarbij alle benodigde informatie op één 
pagina in blokken wordt weergegeven. Dat 
maakt zoeken nog makkelijker en verdwalen 
kan niet meer. 

Wethouder Marianne Steijn: “De vraagwijzer 
speelt in op de behoefte van inwoners. Om op 
de hoogte te blijven, moeten zij vaak online 
het antwoord vinden op hun vraag. En daar 
gaat het weleens mis. Een grote brij aan in-
formatie overrompelt hen en ontmoedigt om 
verder te zoeken. Dat lossen wij met de vraag-
wijzer op door in plaats van veel tekst te ge-

bruiken, buttons met a� eeldingen in te zet-
ten. Inwoners zijn op deze manier slechts een 
paar klikken verwijderd van het antwoord op 
hun vraag.” 

Klik op www.velsenwijzer.nl/vraagwijzer. 

Digitale hulpwijzer uitgebreid met de vraagwijzer 0900-8844 
Indien geen spoed.

112
Indien spoed.

Contact met de wijkagent? 
Scan de QR-code!

0800 - 7000 
Meld anoniem.

Digitaal
Scan de QR-code!

ONDERBUIKGEVOELENS VAN 
ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT?

MELD HET!
SAMEN DRAGEN WE DE VERANTWOORDELIJKHEID 

VOOR EEN VEILIG HAVENGEBIED.

14 0223 14 0255  088 - 321 5000

Je kunt een melding doen via onderstaande organisaties:

(anoniem) Melden via de gemeente? 



Aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden:
• Canopusplein 11, plaatsen dakkapel 

(07/02/2022) 16965-2022
• Lierstraat 48, wijzigen constructie (in-

tern) (07/02/2022) 18539-2022
• Siriusstraat 8, verhogen nok, plaatsen 

van dakkapellen (voor- en achtergevel) 
(07/02/2022) 17309-2022

• Kennemerstrand (nabij 200 - 472),
plaatsen 18 meerpalen (10/02/2022) 
18790-2022

• Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel 
(10/02/2022) 18943-2022

• Celsiusstraat 6, plaatsen dakkapel 
(voorgevel) (11/02/2022) 19706-2022

Velsen-Zuid
• Van Hogendorplaan 5, plaatsen toe-

gangspoort (06/02/2022) 16821-2022
• Van Tuyllweg 24, legaliseren plaatsen 

erfafscheiding (07/02/2022) 17119-
2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 168, plaatsen zonne-

panelen, veranderen gevelkozijn (ach-
tergevel), wijzigen constructie (intern) 
(10/02/2022) 19042-2022 (Gemeente-
lijk monument)

Santpoort-Zuid
• Duinweg of Duivelslaan 33, kappen 

boom (05/02/2022) 16741-2022

Santpoort-Noord
• Spanjaardsberglaan 18, bekleden kop-

gevel (10/02/2022) 18685-2022
• Hoofdstraat 268, bouwen mantel-

zorgwoning (11/02/2022) 19728-2022

Driehuis
• Anna Kaulbachhof 9, bouwen aanbouw 

(06/02/2022) 16827-2022

Velserbroek
• De Kamp 49, vervangen kozijnen en 

deur (voorgevel) (07/02/2022) 17388-
2022

Welstand
Verlengen beslistermijn 

IJmuiden
• nabij Kennemermeer, tijdelijk (7 

jaar) plaatsen micro windmolen 
(10/02/2022) 119172-2021

Velsen-Noord
• Coymansstraat 5. (achter Wij-

kerstraatweg 177), bouwen woning 
(08/02/2022) 110056-2021

Ingetrokken aanvragen omge-
vingsvergunning
IJmuiden
• Langevlak 3, plaatsen dakkapel (voor-

gevel) (04/02/2022) 16232-2022

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg ong., kappen 7 bomen 

(10/02/2022) 7850-2022

Santpoort-Noord
• Kweekerslaan 21, kappen 4 bomen 

(03/02/2022) 13120-2022 (Gemeente-
lijk monument)

Ingediende aanvragen evenemen-
tenvergunningen APV artikel 2:10
IJmuiden
• “Strand6Daagse 2022”, van 27 juli 

11:00 uur tot 28 juli 2022 11:00 uur, lo-
catie: route over strand en overnach-
ting bij voetbalvereniging SVIJ Plane-
tenweg (09/02/2022) 18234-2022

Velsen-Zuid
• “PIV Festival”, op 21 mei van 12:00 tot 

23:00 uur en 22 mei van 13:00 tot 23:00 
uur, locatie: De Ven (Spaarnwoude) 
(11/02/2022) 19692-2022

Santpoort-Noord
• “Avondvierdaagse Basisschool Parnas-

sia Santpoort-Noord 2022”, van 17 t/m 
19 mei 2022 van 18:00 tot 20:00 uur en 
20 mei 2022 van 18:00 tot 21:00 uur, 
locatie: routes door Santpoort-Noord 
met start- en eindpunt Wulverderlaan 
3 te Santpoort-Noord (09/02/2022) 
18042-2022

Driehuis
• “Koningsdag”, op 27 april 2022 van 

10:00 tot 21:30 uur, veld aan de Aagte-

vonklaan  (08/02/2022) 18159-2022

Ingetrokken aanvragen evenemen-
tenvergunningen
IJmuiden
• ‘Dirtrace at the beach’ op 6 maart 

2022 van 10.00 tot 17.00 uur, locatie: 
IJmuider strand (zone 1) (10/02/2022) 
154064-2021

BESLUITEN
Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Dokweg ong. (tussen 21 en 27), bou-

wen 16 bedrijfsunits met kantoor 
(08/02/2022) 124946-2021

• Kanaalstraat 56-58, verbouwen be-
drijfsruimte naar 2 woningen (en 
balkon bovenwoning) (08/02/2022) 
152465-2021

• Breskensstraat tegenover 2, tijdelijk (2 
jaar) plaatsen opslaghal (08/02/2022) 
153637-2021

• Zeeweg 266, kappen 2 bomen 
(08/02/2022) 10718-2022

• Middenhavenstraat 35, verbouwen 
naar 3 bedrijfsruimten, intern wijzi-
gen, plaatsen dakvensters en gevelko-
zijnen (10/02/2022) 150561-2021

• Acaciastraat 12, plaatsen dakopbouw 
(10/02/2022) 150694-2021

• IJmuiderstraatweg 149,plaatsen dak-
opbouw (10/02/2022) 154841-2021

• Lange Nieuwstraat t.o. 755, tijdelijk (5 
jaar) afwijken bestemmingsplan i.v.m. 
standplaats oliebollenkraam (5 jaar 
tijdelijk van oktober t/m december) 
(10/02/2022) 8186-2022

Velsen-Noord
• Noorderlaan 5, verbouwen voormalige 

school tot 20 appartementen, plaatsen 
van dakkapellen (10/02/2022) 109195-
2020

Santpoort-Noord
• Kennemergaardeweg 3, kappen boom 

(10/02/2022) 12065-2022

Velserbroek
• Engels Gras 17, bouwen erker 

(10/02/2022) 152950-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Lange Nieuwstraat 453, plaatsen dak-

kapel (achter), verbouwen boven-
woning in 2 woningen (10/02/2022) 
141804-2021

Buiten behandeling gestelde aan-
vraag omgevingsvergunning 
Velserbroek
• Zwanebloembocht 180, plaatsen 

dakkapel (voorzijde) (08/02/2022) 
136344-2021

Verleende onthe�  ng voor werk-
zaamheden buiten reguliere werk-
tijden  APV artikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben een onthe¢  ng ver-
leend voor: 

 Velsen-Noord
• Spoorwegovergang Wenckebachstraat, 

vernieuwen spoorwegovergang van 22 
april 2022 23:00 uur t/m 26 april 2022 
05:00 uur (15/02/2022) 8737-2022

Santpoort-Noord
•  Spoorwegovergang Kennemergaarde-

weg, vernieuwen bovenleiding balken 
op spoorwegovergang van 25 maart 
2022 van 01:15 uur tot 28 maart 2022 
05:15 uur (15/02/2022) 11266-2022

Overige bekendmakingen 
• Individuele gehandicaptenparkeer-

plaats Kruisberglaan 219, 1974 NB
IJMUIDEN

• Vastgesteld wijzigingsplan Dokweg 
short stay II

Een papieren versie van de bekendmakin-
gen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, Dorpshuis 
Het Terras, Buurtcentrum De Dwarsligger, 
Buurthuis De Brulboei, Wijkcentrum De 
Stek, Wijkcentrum De Hofstede, Bibliotheek 
IJmuiden, Bibliotheek Velserbroek, uit-
leenpunt Huis ter Hagen en uitleenpunt de 
Moerberg. Voor de inzage van stukken kunt 
u naar het gemeentehuis.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Coronanieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen 

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besme�ingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de hel�
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blij�
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zel�esten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
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Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de hel�
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blij�
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
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Op locaties waar géén corona -
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winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zel�esten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3
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