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Voorzichtige verruiming lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
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perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.
Heb je klachten?
Blijf in thuisquarantaine.
Heb je klachten?

Ontvang geen bezoek.

Blijf in thuisquarantaine.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

.

Was vaak je handen.

Avondklok
Avondklok
Ga
tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur
niet naar buiten.

Ontmoetingen
Ontmoetingen

Ontvang thuis max. 1 persoon
per dagOntvang
(excl. kinderen
t/m 121 jaar).
thuis max.
persoon
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Ga max. 1 keer per dag op bezoek.

Buiten: groep van max. 2 personen
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.
of 1 huishouden.

Vervoer
en reizen
Vervoer
en reizen
Blijf zoveel
mogelijk
thuis.thuis.
Blijf zoveel
mogelijk
Reis alleen
het
ovhet
voor
Reis met
alleen
met
ov voor
noodzakelijke
reizen.
noodzakelijke
reizen.
Blijf in Nederland
en maak
Blijf in Nederland
en maak
en en
boekreis
geen
reishet
naarbuitenland
het buitenland
boek geen
naar
in de periode
31 maart.
in de periode
t/m 31t/m
maart.

Is het druk?
Ga dan weg.

Houd 1,5 meter
afstand.
Hoest en nies in je

Is het druk?
Ga dan
weg. een mondkapje
Draag

elleboog.

Ontvang geen bezoek.
Laat je testen.

Houd 1,5 meter
afstand.

.

waar dat verplicht is.

Hoest en nies in je
elleboog.

Was vaak je handen.

Winkelen en boodschappen
Winkelen
en boodschappen
Niet-essentiële
winkels dicht.
Winkelen op afspraak en afhalen en
Niet-essentiële
winkelsmogelijk.
dicht.
bezorgen
van bestellingen
Winkelen op afspraak en afhalen en
bezorgen van bestellingen mogelijk.

Essentiële winkels zoals
supermarkten, groentewinkels en
Essentiële winkels zoals
drogisterijen
open.
supermarkten, groentewinkels en
drogisterijen open.

Geen verkoop van alcohol na
20.00
Geenuur.
verkoop van alcohol na
20.00 uur.

Horeca en evenementen
Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen
en bezorgen van bestellingen
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.
mogelijk.

Evenementen
Evenementen verboden.
verboden.

Publiektoegankelijke
toegankelijke locaties
Publiek
locaties
Onderandere
andere musea,
musea, bioscopen
Onder
bioscopen
bibliotheken dicht.
dicht.
enenbibliotheken

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Contactberoepen
Contactberoepen
Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

Onderwijs en kinderopvang
Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang

open.
Primair
onderwijs en kinderopvang
open.
Voortgezet onderwijs en mbo per
1 maart
gedeeltelijk
open.
Voortgezet
onderwijs
en mbo
per
1 maart gedeeltelijk open.
Onderwijs op afstand voor hbo en

Onderwijs
wo. op afstand voor hbo en
wo.

Buitenschoolse opvang dicht.

Buitenschoolse opvang dicht.

Sport
Sport
Buiten:
bij sportaccommodaties
Buiten:
bij sportaccommodaties
voorvoor
iedereen
t/m 26t/m
jaar26 jaar
iedereen
toegestaan.
VanafVanaf
27 jaar27
met
toegestaan.
jaar met
max.max.
2 personen
op 1,5 op
meter
2 personen
1,5 meter
afstand.
afstand.
Binnen: sportaccommodaties
Binnen: sportaccommodaties
dicht.

dicht.

Wedstrijden verboden.

Wedstrijden verboden.

alleen samen krijgen we

alleen samen krijgen we
corona onder controle
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
Uitzonderingen en voorwaarden:
of bel 0800-1351
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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Verkiezingen Tweede Kamer
Op 15, 16 en 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ook in deze coronatijd zorgen
we ervoor dat iedereen kan stemmen. Er
zijn dit jaar daarom extra mogelijkheden om
uw stem uit te brengen. Zo zijn een aantal
stemlokalen al open op 15 en 16 maart, mogen kiezers van 70+ ook per brief stemmen,
heeft u coronaklachten dan kunt u iemand
machtigen om voor u te stemmen en speciaal voor deze verkiezingen mag iemand drie
volmachten mee nemen in plaats van twee.

Coronamaatregelen op stembureaus
De coronamaatregelen die op het stembureau
gelden, zijn volgens de op dat moment geldende
RIVM-richtlijnen. Dit geldt zowel voor de kiezers als voor de stembureauleden, zodat iedereen veilig kan stemmen en werken op het stembureau.
Maatregelen op de stembureaus:
• Aangegeven looproutes, spatschermen en
een aparte in- en uitgang.
• Het desinfecteren van uw handen bij bin-

•
•
•
•

nenkomst is verplicht.
Iedere kiezer krijgt een ‘rood potlood’ om
te stemmen. Deze wordt na gebruik gedesinfecteerd.
Stembureauleden dragen zorg voor de afstandsregels.
Materialen zoals kuchschermen en stemhokjes worden periodiek schoongemaakt.
Het gebruik van mondkapjes is verplicht.

Wie mag er stemmen?
Om te stemmen voor de leden van de Tweede
Kamer moet u 18 jaar of ouder zijn. U moet op 1
februari 2021 (dag kandidaatstelling) de Nederlandse nationaliteit hebben. U ontvangt vanaf
deze week uw stempas en de kandidatenlijst.
Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer
informatie over de Tweede Kamerverkiezingen.
U leest hier o.a. alles over vervroegd stemmen,
briefstemmen, iemand machtigen om voor u te
stemmen en vindt u het overzicht van stembureaus in de gemeente Velsen.

Bijeenkomst Visie op Velsen 2050

Wie zijn we in Velsen? Wat is het karakter
van elke woonkern? Wat zijn onze ambities? Dit zijn nog maar een paar vragen die
we vorig jaar gesteld hebben aan inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurgemeenten tijdens een Velsens
Forum, gesprekken in de woonkernen, interviews en via het Burgerpanel.

gaat in gesprek met de gemeenteraad.

Hoe nu verder?
Voordat de gemeenteraad de Visie op Velsen
2050 vaststelt, willen we met u in gesprek over
belangrijke keuzes die we voor de toekomst van
Velsen moeten maken. Bijvoorbeeld over de
vraag hoe moet de gemeente in de wijk en regio
zichtbaar zijn, hoe dragen we in de toekomst allemaal ons steentje bij, hoe kunnen we thuis en
op het werk verduurzamen en hoe benutten we
(informatie)technologie. Verder willen we u de
resultaten van alle gesprekken uit 2020 delen.
U kan dan vragen stellen over de resultaten en

Aanmelden
Stuur een mail naar visieopvelsen@velsen.
nl. U krijgt dan van ons een link voor de zoommeeting en het programma van de bijeenkomst.
Tot maandagavond 8 maart bij het Velsens Forum!

Wanneer vindt de bijeenkomst plaats?
Op maandagavond 8 maart aanstaande organiseren we een digitale bijeenkomst van het Velsens Forum. De bijeenkomst begint om 20.00
uur en duurt tot 22.00 uur. Wij nodigen u van
harte uit voor deze bijeenkomst.

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
Het corona vaccin moet worden toegediend in
een spier. Dit betekent dat bij het vaccineren
gebruik wordt gemaakt van een naald. U kunt
op de dag van vaccinatie aangeven dat u bang
bent voor naalden.Wij kunnen u dan op een
rustige plek in de vaccinatiestraat vaccineren.
Wij nemen dan alle tijd voor u.

50 warmtescans uitgevoerd bij
woningen in Velsen
De energiecoaches van lokale energiecooperatie Energiek Velsen hebben de afgelopen weken ruim 50 warmtescans uitgevoerd bij Velsense woningen.

Hans de Kiefte, een van de energiecoaches van
de coöperatie licht toe: “Voordat de zon opkomt is het beste moment om met onze speciale warmtecamera de scan van buiten en
binnen in de woning te doen. We vragen de bewoners om in de nacht ervoor de verwarming
aan te laten, zodat we met de warmtecamera
kunnen zien waar er eventueel warmte uit de
woning ontsnapt. Dan weet je waar je maatregelen kunt nemen om uiteindelijk meer gas
(en geld) te besparen en meer comfort in huis
te houden”.
Afgelopen vrijdag 19 februari was er onder
meer een woning in Velserbroek aan de beurt

voor een gratis warmtescan. De woningeigenaar heeft zelf mee kunnen kijken en kunnen
zien waar er nog wat kleine ingrepen gedaan
kunnen worden, en om te bekijken of het zinnig is om de beglazing aan te gaan passen.
De beste periode om een warmtescan uit te
voeren is nu bijna voorbij, er is voldoende
warmteverschil nodig tussen de buiten- en
binnentemperatuur. Echter voor geïnteresseerden is het mogelijk zich op de wachtlijst
te plaatsen. In het najaar komt er een nieuwe
ronde, waarvan een deel gratis aangeboden
kan worden door de energiecoöperatie, dankzij een subsidie.
Informatie en aanmelden via het formulier op:
https://www.energiekvelsen.nl/warmtescanhuis/
Samen gaan we voor een duurzaam Velsen.

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland beantwoordt de binnengekomen vragen over de
vaccinaties.
Moet ik nuchter zijn als ik mij laat vaccineren?
Het is niet nodig om nuchter te zijn voor het
vaccineren.
Als u wordt gevaccineerd is juist het advies
om op normale tijden te eten en te drinken.
Ik ben bang voor naalden. Is er een andere manier om mij te laten vaccineren?

Zit er ook HEK239 in het Pfizer vaccin? En zijn genetisch gemodificeerde
menselijke embryonale 293-niercellen
(human embryonic kidney, HEK) niet
gevaarlijk? En waarom wordt hierover
niet meer geïnformeerd aangezien dit
WEL in het AstraZeneca vaccin zit? https://www.astrazeneca.nl/content/dam/
az-nl/pdf/2021/nl-epil-AZD1222%20
(NL-6652exp_02-2023).pdf
Het coronavaccin van Pfizer/BionTech is een
mRNA vaccin. Dit vaccin wordt volgens een
andere technologie geproduceerd dan het AstraZeneca vaccin. Hierbij wordt geen gebruik
gemaakt van HEK cellen (human embryonic kidney) cellen. Bij het productieproces
van het Astrazeneca vaccin wordt gebruik
gemaakt van HEK cellen. Deze HEK cellen
worden eruit gezuiverd en in het eindproduct,
het covid vaccin, zitten er geen HEK cellen.
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Nieuws van de raad
Agenda van de raad

Besproken in de sessies
Ontwikkelingen Jeugdhulp
Het gebruik van en de kosten voor de
jeugdhulp in Velsen zijn sinds 2019 toegenomen. Hiermee is het tekort op het
budget voor jeugdhulp opgelopen en is
er noodzaak ontstaan om steviger in te
zetten op sturing en kostenbeheersing.
De raadsleden stelden diverse vragen
over de invoering van een budgetplafond
en de effecten van corona op jongeren.
Er is duidelijk aangegeven dat jongeren
niet tussen wal en schip mogen vallen.
Dit onderwerp komt later dit jaar terug
bij de raad.
Samenvoeging woningmarktregio’s
Sinds eind 2018 is het lokale systeem
voor het verdelen van sociale huurwoningen opgegaan in een regionaal systeem voor IJmond en Zuid-Kennemerland. Er is ook een rapport waarin deze
samenvoeging is geëvalueerd voor de

woningzoekenden in de regio. De raadsleden kregen een toelichting op de cijfers over woningzoekenden in Velsen.
Er zijn nog diverse vragen gesteld, bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de
huidige regels omtrent urgentie.
Participatiekader
De gemeente Velsen streeft naar goede
(burger)participatie. De uitgangspunten hiervoor worden vastgelegd in het
beleidskader participatie. Om dit op
te kunnen stellen is de gemeente in gesprek met de samenleving over de we
nsen en verwachtingen die zij hebben
op participatie. De gemeente Velsen is
dan ook druk bezig met het opstellen
van het beleidskader participatie. De
raadsleden zijn positief over de voortgang, maar zien graag nog een verdere
uitwerking. Dit onderwerp komt later
terug bij de raad.

Subsidieaanvraag gemaakte
kosten onderzoeken niet
gesprongen explosieven 2020
In de gemeente Velsen is in 2020 een
aantal onderzoeken en werken uitgevoerd, waarbij opsporing van oude explosieven uit de Tweede Wereldoorlog
noodzakelijk was. De gemeente kan een
subsidie aanvragen voor deze werkzaamheden. De gemeente moet een subsidieaanvraag voor 1 april indienen.
Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Velsen-Noord
Voor de bedrijventerreinen VelsenNoord is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het huidige bestemmingsplan 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 raadsleden zijn positief over het voorstel en
diverse raadsleden zijn ook blij met de
zienswijzen die zijn ingediend.
Bestuursopdracht Lokaal Klimaatakkoord
De gemeente Velsen werkt aan de ambitie om een Lokaal Klimaatakkoord af
te sluiten met inwoners, organisaties en
het bedrijfsleven. Het Lokaal Klimaatakkoord moet leiden tot 49% CO2-reductie in 2030. Deze bestuursopdracht
heeft als doel om afspraken te maken
over het proces en de rol van raad. De
wethouder gaf aan dat de ambities van
de raad in het Lokaal Klimaatakkoord
kunnen worden meegenomen.

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 25 februari
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
De Roemerstraat 27, plaatsen dakopbouw
(15/02/2021) 19900-2021
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e verdieping (achterzijde), kappen 8 bomen
(16/02/2021) 20442-2021
Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. tijdelijke standplaats
oliebollenkraam (18/02/2021) 21691-2021
perceel 3900 nabij Margadantstraat, tijdelijk
plaatsen van reclame (18/02/2021) 215312021

Velsen-Zuid
Rijksweg 116, gebruik deel park als terras
(19/02/2021) 21907-2021
Santpoort-Noord
Dinkgrevelaan 15, plaatsen dakopbouw
(17/02/2021) 20748-2021
Vlietweg 20, brandveilig gebruik (interne verbouwing n.a.v. brandschade) (10/02/2021)
18742-2021
Driehuis
Hiëronymus van Alphenlaan 7,grootschalig
verbouwen woning (16/02/2021) 20495-2021
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

beslistermijn hebben verlengd met 6 weken.
De datum van verzending van de verlenging is
tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen entreekozijn/luifel, gevels en vervangen kozijnen/hekwerken, plaatsen PV (zonne)panelen
(16/02/2021) 138221-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bouwen aanbouw, vergroten 1e verdieping (16/02/2021)
136669-2020
Houtmanstraat 2, dichtzetten balkon
(18/02/2021) 139926-2020
Velsen-Zuid
Stelling 54, tijdelijk (1 jaar) gebruiken voor
praktijklessen door Maritiem College IJmond
(18/02/2021) 129760-2020
Velsen-Noord
Concordiastraat naast nr. 30, bouwen bedrijfspand (16/02/2021) 137391-2020

tot 20 appartementen (16/02/2021) 1091952020
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw (zijgevel)
(18/02/2021) 138468-2020
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 224, wijzigen gebruik van winkel
naar yogastudio (16/02/2021) 130961-2020
Duin- en Kruidbergerweg 89, bouwen
erfafscheiding,
metselen
muurtjes, aanbrengen verharding, omtimmeren airco (18/02/2021) 137774-2020
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-Noord
Leeghwaterweg 1 B 0001, plaatsen LEDreclamebord
(18/02/2021)
91276-2019
Ingetrokken ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15

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

Wijkerstraatweg 274, legaliseren plaatsen dakopbouw (achtergevel) (16/02/2021)
137288-2020
Noorderlaan 5, verbouwen voormalige school

IJmuiden
Standplaats MO (verkoop gegrilde kip, braadworsten), op alle dagen van de week , locatie:
Kennemerplein 21 (naast Vomar supermarkt)
(16/02/2021) 2694-2021

durende 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 wet-

houders 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 Di-

giD). In spoedeisende gevallen kan een
voorlopige voorziening worden gevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003

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) ge-
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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
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Sam Vlessinghof 1 t/m 84, aanpassen entreekozijn/luifel, gevels en vervangen kozijnen/hekwerken, plaatsen PV (zon-

ne)panelen
(16/02/2021)
138221-2020
Boerhaavestraat
7,
plaatsen
dakopbouw
(16/02/2021)
6197-2021
ten zuiden van Kennemerboulevard, uitvoeren werkzaamheden voor glasvezelaanleg
(16/02/2021)
121656-2020
Santpoort-Zuid
Charlotte de Bourbonlaan 14, kappen 3 bomen (16/02/2021) 6064-2021
Kluijskenslaan 2, plaatsen stalen portaal (intern) (16/02/2021) 5577-2021
Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 1, plaatsen dakkapel (voorzijde), rechtop trekken achtergevel
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(16/02/2021) 3994-2021

Team Vergunningen Toezicht Handhaving.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning –
uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van Velsen maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor:

Zienswijzen:
Tijdens deze periode van terinzagelegging,
kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzeninbrengen tegen de ontwerp besluit omgevingsvergunning. Zienswijzen moeten worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Velsen,
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht en Handhaving, Postbus
465,1970 AL IJmuiden (bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor het kenbaar maken
van mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met Team Vergunningen Toezicht
en Handhaving, telefoon 140255.

Velsen-Zuid
Oostbroekerweg 17 te Velsen-Zuid, het brandveilig gebruik hotel (20/02/2020) 23152-2020
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en
de bijhorende stukken liggen met ingang van
26 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage bij de Domein Fysiek Leefomgeving,

Verwarring over afsluiten
parkeerterrein Notenboomplein
IJmuiden - Vorige week werd het braakliggende terrein langs de Zeeweg,
tussen de Appelboomstraat en Velserduinweg, afgesloten met dranghekken. Daardoor kon niet meer op het terrein, dat formeel Notenboomplein heet, geparkeerd worden. Het leidde tot vragen van omwonenden,
die niet op de hoogte waren van deze maatregel en nu meer moeite
hadden om een parkeerplaats te vinden.
De dranghekken maakten aan het
einde van de week plaats voor boom-

stammen, die parallel aan de Zeeweg
langs het terrein zijn gelegd. Op een

Het terrein is nu afgezet met boomstammen en paaltjes. Het middelste paaltje werd
later weer verwijderd. Foto: Jeroen van Duijn

vraag die via Facebook aan de
gemeente werd gesteld, kreeg een
omwonende als antwoord dat het
terrein eigendom is van Zorgbalans
en dat de afzetting geplaatst is om
een einde te maken aan onveilige
situaties. Uit het bericht bleek dat er
inderdaad niet meer geparkeerd zou
mogen worden. Bij Zorgbalans is
evenwel niets bekend van deze maatregel. Een woordvoerster van die
organisatie bevestigt desgevraagd
dat het terrein inderdaad door Zorgbalans wordt beheerd, maar dat er
geen opdracht voor een afsluiting is
gegeven. Wel is enkele maanden
geleden overleg met de gemeente
Velsen geweest in verband met stuifzand op het terrein. Toen is de optie
ter sprake gekomen om de grond te
bestraten of er bijvoorbeeld rijplaten
neer te leggen. Dat heeft nog niet tot
een concreet plan geleid. Van een
afsluiting was geen sprake.
Inmiddels is duidelijk dat de afsluiting
door de gemeente Velsen is uitgevoerd. Maandag was overigens één
van de paaltjes tussen de boomstammen weer verwijderd, zodat
auto’s er weer geparkeerd kunnen
worden.

Verkiezingsborden staan er weer
Velsen - Op diverse strategische plekken in Velsen zijn weer verkiezingsborden geplaatst, waarop posters van politieke partijen geplakt zijn. Er zijn al
31 verkiezingsaffiches op de Velsense borden te zien, waar 37 partijen mee
gaan doen aan de Tweede-Kamerverkiezingen. In Velsen-Noord is het verkiezingsbord met posters van de politieke partijen, waarop medio maart
gestemd kan worden, te vinden op de kruising van de Wijkerstraatweg en
Stratingplantsoen. Foto: Arita Immerzeel

Jochem Dobber pakt brons
op NK Indoor Atletiek

Suomi-atleet Jochem Dobber verbeterde zijn persoonlijk record. Foto: Atletiekunie

Santpoort - Jochem Dobber uit
Santpoort-Zuid heeft zondag 21 de
bronzen medaille veroverd op de 400
meter op het Nederlands Kampioenschap Indoor Atletiek. De atleet van
atletiekvereniging Suomi snelde in
een razend spannende finale naar de
derde plaats in een nieuw persoonlijk
record van 46,51 seconden.
Liemarvin Bonevacia won in een
geweldige tijd van 45,99 seconden,
waarmee hij het Nederlands Indoorrecord op zijn naam zette. Tony van
Diepen wist het zilver te bemachtigen met een tijd van 46,17
seconden.
Met deze topprestaties behoren de
Nederlandse atleten inmiddels bij de
top acht van Europa. Dit belooft wat
voor het EK Indoor begin maart in
Polen, waar zij niet alleen individueel
uitkomen op de 400 meter maar ook
zijn uitgenodigd als snelste 4 x 400
meter estafetteteam.

Zo heerlijk rustig…
IJmuiden - Zoals een tennisscheidsrechter hoog op zijn stoel het speelveld
overziet, zo blikt deze aalscholver gemoedelijk over het Noordzeekanaal.
Niemand die hem iets maakt, zo dicht aan de waterkant. Het dier oogt
ontspannen, maar is ongetwijfeld alert op een smakelijke prooi die voorbij
komt zwemmen. Intussen lijkt hij volop te genieten van het lenteachtige weer
waarvan we allemaal sinds het afgelopen weekeinde kunnen genieten.
Foto: Frits Houtgraaf

