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

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 al-
lemaal 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 

gaat in gesprek met de gemeenteraad. 

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

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

Bijeenkomst Visie op Velsen 2050

Superprijs kerstbomeninzameling 
overhandigd aan Kate!
Wethouder Bram Diepstraten heeft gisteren 
de Superprijs van de kerstbomeninzameling 
digitaal overhandigd aan leerlinge Kate van 
de Bosbeekschool. Zij gaat haar prijs van 
500 euro besteden aan een excursie met 
haar klasgenoten.

Kate en haar klasgenoten zijn  erg blij met de 

prijs. Ze denkt eraan om naar een plek te gaan 
waar ze met haar klas kan trampolinespringen.
Omdat er dit jaar geen kerstbomenverbranding 
was, kregen kinderen bij het inleveren van een 
kerstboom 50 eurocent en een lootje. Naast de 
Superprijs trok de wethouder 50 andere loten. 
De winnaars van deze lootjes hebben een ca-
deaubon van 10 euro gewonnen.  

Verkiezingen in Velsen: veiligheid 
en gezondheid staan voorop
De Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 
en 17 maart zijn vanwege corona extra 
bijzonder. Het veiligheidsaspect is van 
enorm belang en daarom hebben we op 
de stembureaus in Velsen alle benodigde 
maatregelen genomen om inwoners veilig 
te laten stemmen. 

Alternatieven
Het begint ermee dat er alternatieven zijn 
voor het fysiek gaan stemmen. Iedereen die 
besmet is of klachten heeft die hierop kunnen 
wijzen, roepen we op om niet naar het stem-
bureau te komen. Heeft u klachten? Dan kunt 
u iemand anders voor u laten stemmen door 
een volmacht te geven. De mogelijkheden 
daarvoor zijn deze verkiezingen verruimd. 
Bovendien geldt voor alle mensen van 70 jaar 
en ouder dat zij deze keer per brief kunnen 
stemmen. 

Maatregelen op stembureaus
Op de stembureaus gelden strikte regels voor 
maximale veiligheid. Rondom en in de stem-
bureaus houdt iedereen anderhalve meter af-
stand. Bij de inrichting van de stembureaus 
en de doorlooproutes is hier rekening mee ge-

houden. Aan iedere stemmer wordt gevraagd 
of hij of zij klachten heeft. Het dragen van een 
mondkapje is verplicht, net als het bij binnen-
komst desinfecteren van de handen. Boven-
dien vindt in elk stembureau iedere 45 mi-
nuten zeer grondige reiniging plaats. Hierbij 
worden de kuchschermen, de stemhokjes, de 
stembus en zelfs de stempotloden ontsmet. 
De stembureauleden zijn allemaal goed op de 
hoogte van de extra maatregelen en zien erop 
toe dat deze nageleefd worden. 

Locaties stembureaus
Enkele van onze stembureaus zijn in scholen 
ondergebracht. Dit kan omdat de gemeente 
bij de verkiezingen op 17 maart zeer uitge-
breide veiligheidsmaatregelen doorvoert, die 
voor scholen niet dagelijks haalbaar zijn.  

Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de Tweede Kamerverkie-
zingen. U leest hier o.a. alles over vervroegd 
stemmen, briefstemmen, welke stembureau 
is ingericht voor mensen met een visuele be-
perking en vindt u het overzicht van stembu-
reaus in de gemeente Velsen. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/winkelen 

of bel 0800-1351 

Winkelen op afspraak 
 

Niet-essentiële winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Per 3 maart is het wel mogelijk  
om te winkelen op afspraak. Hoe werkt het?

26 februari 2021

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.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

2.   Je ontvangt een 
bevestiging met een 
tijdslot waarin je kunt 
winkelen. Er zit 
minimaal 4 uur tussen de 
gemaakte afspraak en je bezoek 
aan de winkel.

1.    Maak online of 
telefonisch een 
afspraak bij een 
winkel

4.   Per winkel zijn 
maximaal 2 klanten 
tegelijk binnen. In een 
winkel met meerdere 
verdiepingen zijn er maximaal 
2 klanten per verdieping.

3.   Kom alleen naar de 
afspraak. Heb je 
klachten? Kom niet 
naar de afspraak, blijf in 
thuisquarantaine en laat je 
testen. 

6.   Betaal zoveel mogelijk 
contactloos.

5.   De afspraken zijn  
       voor een tijdslot van 

minimaal 10 minuten. 
Klanten mogen eerder weg.  

       In overleg met de winkelier kan 
een tijdslot langer dan 10 
minuten duren.

 .

Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hier-
van is een wijkplatform actief. In onder-
staande tabel tref u een overzicht aan wan-
neer 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 web-
site 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 for-
mulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een 
inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd.

  Wanneer vergaderen de 
Wijkplatforms Velsen 2021

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 
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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 21 april 
Zee- en Duinwijk Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
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De maatregelen tegen het coronavirus heb-
ben grote sociale gevolgen voor kwetsbare 
en eenzame Nederlanders. Mensen komen 
in de problemen doordat ze geen boodschap-
pen kunnen doen, geen eten kunnen bereiden, 
geen contact meer hebben met de buitenwe-
reld en geen oppas hebben om mantelzorg te 
verrichten of naar hun werk te gaan (zoals in 
de zorg). Voor vragen over al deze praktische 
problemen kunnen inwoners van Velsen te-
recht bij het Meldpunt Welzijn Velsen. Zij 

zullen per situatie een oplossing bedenken. 
Daarvoor maken ze gebruik van verschillende 
initiatieven die in de samenleving ontstaan.

Ook als u  gewoon behoefte hebt aan een goed 
gesprek,  kunt u  contact opnemen met Meld-
punt Welzijn Velsen. 

Het Meldpunt Welzijn Velsen is van 09.00 tot 
17.00 uur bereikbaar via telefoon: 0255 726114 
of via e-mail: meldpunt@welzijnvelsen.nl

Meldpunt Welzijn Velsen

Op zaterdag 20 maart is het de landelij-
ke opschoondag. Hier doen we als Vel-
sen enthousiast aan mee! Het is dé dag 
om op pad te gaan en zwerfvuil op te rui-
men. Want als we dan toch een ommetje 
maken... Waarom maken we er dan niet ge-
lijk een opruim-ommetje van?

Doet u mee op zaterdag 20 maart? Het enige 
wat u nodig heeft is een vuilniszak, een paar 
handschoenen en uw goede humeur! Help 
Velsen schoon het voorjaar in! 

Waarom meedoen?
Zwerfvuil opruimen is hartstikke leuk! Ze-
ker als u het met één vriend of vriendin of met 
uw gezin doet. Maak er bijvoorbeeld een wed-
strijdje van: wie heeft het meeste zwerfvuil 
opgeruimd? Of wie heeft het gekste voorwerp 

gevonden?  Daarnaast zijn mensen blijer en 
positiever in een schone buurt. En misschien 
wel het belangrijkste: een schoon Velsen is be-
ter voor het milieu. 
Meedoen als organisatie, sportclub of school?
We hebben een communicatietoolkit opge-
steld voor partners die ook gaan voor een 
schoon Velsen. Deze kun je hier downloa-
den: velsen.nl/opschoondag. 

Coronamaatregelen
Zwerfvuil opruimen kan prima binnen de hui-
dige coronamaatregelen. Zorg ervoor dat u al-
leen gaat, met uw eigen huishouden, of met 
één vriend of vriendin. Gebruik daarnaast een 
grijpstok of handschoenen om het zwerfvuil 
op te ruimen.  Is het ergens te druk? Ga dan 
naar een andere plek. Blijf thuis als u klachten 
heeft.

Maakt u een opruim-ommetje 
op zaterdag 20 maart?

Bent u in nauw contact geweest met iemand 
met corona? Dan kunt u zich ook zonder 
klachten laten testen. Dit kan als het in een 
bron- en contactonderzoek van de GGD naar 

voren komt of als u een melding in de Coro-
naMelder-app krijgt. Meer informatie over 
testen zonder klachten leest u op www.rijks-
overheid.nl

Testen zonder klachten

De Visie van...

Trots op ons Velsen
Theater, muziek, festivals, roemruchte 
geschiedenis, visserij en industrie vor-
men samen het kunstzinnig en cultureel 
verleden van de Gemeente Velsen. 

Met podia als stadsschouwburg en het 
voormalig Witte Theater, bekende Neder-
landers, sporters, de industrie als Hoog-
ovens en Croon van Gelder en natuurlijk 
de visserij, hebben we in de afgelopen eeuw 
behoorlijk ons steentje bijgedragen aan de 
Nederlandse Kunst & Cultuur. 
Forza! vindt dan ook dat wij daar trots op 
moeten zijn, in plaats van zaken weg te be-
zuinigen of ons te schamen vanwege een 
negatieve beeldvorming die hoofdzake-
lijk van buiten komt. Straatnamen staan 
ter discussie, Zwarte Piet is verbannen en 
zelfs het carnaval staat op de tocht. Onze lo-
kale visafslag stinkt en de Hoogovens is een 
vorm van horizonvervuiling die sommige 
liever zien gaan dan komen. 
We moeten onze rijke en soms ogenschijn-
lijke ‘grimmige’ historie omarmen en daar 

Nieuws van de raad

onze kracht van maken. Een belangrijke 
taak van een gemeente is om cultureel erf-
goed te behouden en actief te ontsluiten 
voor een zo breed mogelijk publiek.  
Wanneer wij niet te veel invloed willen 
hebben van andere culturen, moeten wij 
stoppen met het niet belangrijk vinden van 
onze eigen cultuur en dus ook stoppen met 
onzinnige bezuinigingen op onze cultuur. 
Conclusie: (financieel) en zeker met waar-
dering investeren in onze eigen kunst & 
cultuur om andere culturen te beperken in 
hun opkomst.

Sander Scholts
fractievoorzitter  
Forza! IJmond

Iedere maand verstuurt de gemeente-
raad een nieuwsbrief over actuele  
onderwerpen. U kunt zich eenvoudig  
inschrijven voor deze nieuwsbrief via 
velsen.nl/gemeenteraad. 

In de gemeenteraad van Velsen  
zitten 33 raadsleden. 

Wist u dat?Nieuwsbrief

Wist u dat....

Velsen Lokaal 

D66 
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VVD Velsen

Forza! 
IJmond

CDA
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3
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Of ga direct naar  
de inschrijving  
via deze QR code. 

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
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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
De Ruyterstraat 42, plaatsen dakopbouw incl. 
dakkapel (23/02/2021) 8687-2021
Cypressenstraat 38, plaatsen dakopbouw 
(23/02/2021) 6418-2021
De Roemerstraat 27, plaatsen dakopbouw 
(23/02/2021) 19900-2021
Vareniusstraat 14, plaatsen dakopbouw inclu-
sief dakkapel (25/02/2021) 4203-2021
Siriusstraat 31, wijzigen gebruik garage naar 

winkel, plaatsen kozijn (25/02/2021) 4423-
2021
 
Velsen-Zuid
Park Velserbeek, kappen 9 bomen 
(25/02/2021) 18998-2021 (Rijksmonument)

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 1, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (23-02-2021) 6425-2021
Grote Hout- of Koningsweg 175, verwijde-
ren draagmuur, plaatsen stalen constructie 
(23/02/2021) 13317-2021

Santpoort-Zuid
Velserenderlaan 2, legaliseren 4 opslag-
voorzieningen en 4 tentoverkappingen 
(23/02/2021) 84848-2020  (Rijksmonument)
Duinlustparkweg 59, plaatsen kap, vergroten 
garage (23/02/2021) 12878-2021
Laurillardlaan 4, kappen boom (noodkap) 

(25/02/2021) 16514-2021

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedélaan 55, kappen boom 
(25/02/2021) 13612-2021
Spanjaardsberglaan 8, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor-en achterzijde) (25/02/2021) 22944-
2021

Verleende standplaatsvergunningen APV 
artikel 5:15 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een standplaatsvergunning 
verleend voor: 

 Santpoort-Noord
Visprodukten: op zaterdag, van 6 maart 2021 
tot 6 maart 2022. Locatie: Hagelingerweg / 
Burgemeester Weertplantsoen (25/02/2021) 
15594-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op 4 maart 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
Snelliusstraat 21 RD, splitsen appartement in 
2 appartementen (20/02/2021) 22312-2021
perceel 2057- 2058 nabij Deutzstraat, bouwen 
38 bedrijfsunits (20/02/2021) 22261-2021
Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder onder hotel 
(20/02/2021) 22237-2021
perceel 869 nabij Kennemermeer, tijdelijk 
(tot oktober 2023) afwijken bestemmingsplan 
voor recreatief nachtverblijf (22/02/2021) 
22939-2021

P.J. Troelstraweg 12, plaatsen dakopbouw 
(24/02/2021) 23823-2021
Vareniusstraat 9, wijzigen gebruik bedrijf 
naar wonen, plaatsen kozijn (voorzijde) 
(24/02/2021) 24114-2021
Pegasusstraat 63, veranderen raamkozijn 
(voorzijde) (25/02/2021) 24433-2021  

Velsen-Zuid
Van Hogendorplaan 5, kappen boom 
(24/02/2021) 23899-2021  

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 7, bouwen tuinhuis 
(25/02/2021) 24575-2021

Santpoort-Zuid
Van Dalenlaan 162, kappen boom (24/02/2021) 
24093-2021

Santpoort-Noord
Paramaribostraat 48, plaatsen erker, verande-
ren kozijn (voorzijde) (22/02/2021) 22638-
2021
Spanjaardsberglaan 8, plaatsen dakkapel 
(voor-en achterzijde) (22/02/2021) 22944-

2021
Hoofdstraat 203A, veranderen kozijn (voorzij-
de) (24/02/2021) 24112-2021
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen  dakka-
pel (achterzijde) (25/02/2021) 24794-2021

Driehuis
De Genestetlaan 33, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (22/02/2021) 22901-2021
Driehuizerkerkweg 119, bouwen carport 
(24/02/2021) 24103-2021

Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aan-
bouw (voorgevel) (20/02/2021) 22286-2021

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

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
Lange Nieuwstraat 743, tijdelijk (4 jaar) wij-
zigen gebruik winkel naar theater (kelder) 
(23/02/2021) 137226-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning

 Velserbroek
Schoener 57,vergroten en opbouwen aanbouw 
(23/02/2020) 137762-2020

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

 IJmuiden
 “Bonnie & Clyde”, op 6 en 7 maart 2021 tussen 
17.00 en 05.00 uur, locatie: 4e Havenstraat 1 en 
Kromhoutstraat 36-38  (5/02/2021) 16579-
2021

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben beslo-
ten een individuele gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen voor het volgende perceel:

• Waalstraat 118, 1972 WV  IJMUIDEN
• Huygensstraat 43, 1973 AB  IJMUIDEN

Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is 
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektroni-

sche weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met in-
loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen  bij het college van burge-
meester en wethouders van Velsen.

Nadere informatie:
Het verkeersbesluit kunt u inzien bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Dudokplein 1 te 
IJmuiden, na het maken van een afspraak.

Kapmeldingen
Kapmeldingen Velserbroek en Velsen-Noord

• 11 wilgen, 9 berken en 1 prunus langs het 

voetpad tussen Westlaan en Zadelmaker-
straat in Velserbroek zijn in slechte con-
ditie of dood.

• 1x dode Prunus ‘Umineko’ op het gras-
veldje Meerweidelaan, hoek Lader-
beekstraat in Velsen-Noord.

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.

Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten 
(TONK) gemeente Velsen 2021

Burgemeester en Wethouders van Velsen heb-
ben in de vergadering van 2 maart  2021 beslo-
ten:
• de Beleidsregels Tijdelijke ondersteu-

ning noodzakelijke kosten (TONK) ge-
meente Velsen 2021 vast te stellen;

• de Beleidsregels Tijdelijke ondersteu-
ning noodzakelijke kosten (TONK) ge-
meente Velsen 2021 met terugwerkende 
kracht in werking te laten treden vanaf 1 
januari 2021 en te laten gelden tot 1 au-
gustus 2021;  

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op 
1 januari 2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-

bliceerd in het elektronisch gemeenteblad van 
de gemeente Velsen. Deze verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website www.over-
heid.nl  
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Hee� u nog vragen? Kijk dan op www.elkestemtelt.nl. Daar vindt u meer informatie en een instructie�lmpje. 
U kunt ook bellen met 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur).

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing 
Bent u 70 jaar of ouder? 

Dan kunt u stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen,  

of per brief stemmen. Wilt u uw stem per brief uitbrengen? 

Alles wat u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis.  

Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door. 

Uiterlijk op woensdag 3 maart hee� u uw stempluspas 

ontvangen. 

Let op: hee� u uw stempluspas niet ontvangen of bent u deze kwijt?  

U kunt voor 12 maart 17.00 uur een vervangende stempluspas  

aanvragen bij uw gemeente. 

Tussen vrijdag 26 februari en donderdag 11 maart ontvangt u 

de documenten waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen: 

• het briefstembiljet;

• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;

• de retourenvelop;

• een stapsgewijze uitleg.

Let op: hee� u op donderdag 11 maart nog niet alles ontvangen?  

Neem contact op met uw gemeente.

1. Maak op het briefstembiljet uw keuze. 
Dit mag met elke kleur. 

Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de tekst ‘briefstembiljet’. 
Plak de envelop dicht. 

2. Pak nu uw stempluspas erbij, die u eerder ontving.
Zet uw handtekening op de stempluspas.

3. Stop in de retourenvelop:
• de dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempluspas waarop u uw handtekening hee� gezet. 

Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

4. Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem voor vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post óf 
• lever deze in bij een afgi�epunt. De afgi�epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00  
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi�e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.
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• lever deze in bij een afgi�epunt. De afgi�epunten zijn op werkdagen 
open van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart van 09.00  
tot 17.00 uur en op woensdag 17 maart van 07.30 tot 21.00 uur. Waar de 
afgi�e punten zijn, vindt u op de website van uw gemeente.




