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Beste Velsenaren,
Het is jaren geleden dat ik als politicus actief was in de cam-
pagnes van verkiezingen. Ik weet nog dat we in campagnetijd, als 
we de straat opgingen om kiezers enthousiast te maken, grappend 
tegen elkaar zeiden: waarom zijn verkiezingen zo vaak in deze 
tijd van het jaar? Waarom in de kou en regen?

Nu, in 2021, gun ik het iedereen om weer de straat op te kunnen, 
zelfs in de kou en misschien regen. Om elkaar te kunnen ontmoe-
ten en  met elkaar te spreken over van alles en nog wat. Ook 
over de Tweede Kamerverkiezingen van komende week. 

Maar door corona kan dat nog niet. Corona veranderde sinds maart 
vorig jaar heel veel, en nu ook de verkiezingen. Maar gelukkig 
gaan ze wel door! Coronaveilig. Daar hebben we in de voorberei-
ding keihard aan gewerkt, want het vraagt heel wat om stembu-
reaus zo in te richten dat we besmettingsrisico’s uitsluiten. 
Denk hierbij aan andere looproutes, aan indeling met anderhalve 
meter afstand en aan extra maatregelen zoals kuchschermen en het 
ontsmetten van stempotloden. 

Dit jaar zijn er voor jou als kiezer ook mogelijkheden bijgeko-
men om te stemmen. We stemmen niet alleen op woensdag 17 maart, 
het kan ook op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Bovendien is het 
per volmacht stemmen dit jaar uitgebreid. Op deze manier kun je 
een ander voor je laten stemmen, als je zelf niet kunt of liever 
niet gaat. En ben je 70 jaar of ouder, dan heb je misschien al 
per brief gestemd en ook dat is nieuw.

VerkiezingenLive, vrijdag 12 maart
Ik heb er vertrouwen in dat deze bijzondere verkiezingen goed 
zullen verlopen in Velsen, juist omdat we het zo solide voorbe-
reid hebben. Omdat we hier best veel vragen over krijgen, heb ik 
besloten om het periodieke live-gesprek via Facebook deze keer 
over dit thema te laten gaan. We noemen het gesprek deze keer 
dan ook niet CoronaLive, maar VerkiezingenLive. Onze medewerker 
Niels van Huijssteden zit deze keer aan tafel. Hij is dé verkie-
zingenspecialist van de gemeente Velsen, en hij kan hier enorm 
boeiend over vertellen. 

Ik nodig je van harte uit om vrijdagmiddag 16.30 uur weer live 
mee te kijken en te luisteren via Facebook. Zoals altijd is er 
volop ruimte om vragen te stellen. Samen met Niels doe ik mijn 
best die voor je te beantwoorden. Uiteraard besteden we ook aan-
dacht aan de actualiteit rond corona en coronavaccinatie, dus 
ook daar kun je met ons over in gesprek gaan.

Graag tot vrijdag!

Jouw burgemeester,
Frank Dales

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

Ik ben 64 jaar oud. Op het moment weet 
ik nog niet of ik gevaccineerd wil worden 
met het vaccin van AstraZeneca, is er de 
mogelijkheid om op een later tijdstip een 
vaccinatie van een ander te krijgen? Is 
er altijd de mogelijkheid om op een later 
tijdstip een vaccinatie tegen corona te 
krijgen?

Op dit moment is het vaccinatiebeleid dat 
eerst de oudere personen en personen werk-
zaam in de zorgsector worden gevaccineerd.
Mogelijk dat als de meeste personen gevac-
cineerd zijn, dat er nog een inhaalcampagne 
gestart zal worden. Dit betekent dat personen 
die al eerder gevaccineerd konden worden, 
weer de mogelijkheid krijgen om zich te 
laten vaccineren. Of dan voor de leeftijd van 
bijvoorbeeld 64 jaar een ander vaccin dan 
Astrazeneca beschikbaar is, is nu nog niet te 

zeggen. Dit heeft alles te maken hoeveel vac-
cins en welk merk vaccins op dat moment 
voor handen is. 

Ik slik bloedverdunners. Moet ik dit voor 
het vaccineren aangeven?

In de gezondheidsverklaring wordt de vraag 
gesteld of je antistollingsmedicatie/bloedver-
dunners gebruikt. Als je antistollingsmedi-
catie zoals acenocoumarol, marcoumar of 
fenprocouman, gebruikt en hiervoor begeleid 
wordt door de trombosedienst, is het belan-
grijk om van te voren met de trombosedienst 
contact op te nemen met de vraag of je gevac-
cineerd kan worden. Daarnaast is het belan-
grijk om het overzicht van de INR waarden 
mee te nemen naar de vaccinatielocatie.
Voor de overige antistollingsmiddelen geldt 
dat je in principe altijd gevaccineerd kan 
worden. Wel zal de prikplek extra lang worden 
dicht gedrukt. Overleg van te voren met de be-
handelaar of het verstandig is om de medica-
tie pas in te nemen na de vaccinatie afspraak

Is er al meer bekend over het vaccineren 
van kinderen?
 
Het onderzoek naar de werkzaamheid en 
veiligheid van het Covid vaccin bij kinderen 
loopt nog. Op dit moment is nog niet bekend 
wanneer de resultaten van dit onderzoek 
bekend zullen zijn. De onderzoeksresultaten 
zullen worden beoordeeld door de registratie 
autoriteiten en die beslissen of het vaccin toe-
gediend kan worden aan kinderen. 

Tot die tijd zullen alleen personen vanaf 18 
jaar tegen corona worden gevaccineerd.

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

Gemeente Velsen organiseert een prijs-
vraag over de eikenprocessierups. De in-
woners die de vraag juist beantwoorden 
winnen een nestkastje voor de mees: de 
natuurlijke vijand van de rups. Met deze 
prijsvraag wil gemeente Velsen inwoners 
informeren over de brandharen van de 
rups en hoe de rups op een natuurlijke ma-
nier te bestrijden is.

De lente komt eraan! 
Dat betekent dat de eikenprocessierups weer 
uit zijn eitje komt kruipen. Deze rups komt de 
laatste jaren steeds vaker voor. Hij is bedekt 
met brandharen, die voor irritatie kunnen zor-
gen aan bijvoorbeeld de ogen of huid. Daarom 
probeert gemeente Velsen het aantal eikenpro-
cessierupsen in Velsen te beperken. Één van 
onze vrienden in de strijd is de mees (bijvoor-
beeld de koolmees). Dit vogeltje vindt de rups 

erg lekker. 

Doe mee met de prijsvraag en win een 
nestkastje voor de koolmees!  
De vraag: Vorig jaar hebben we in Velsen 46 
rupsennesten gelokaliseerd, met een gemid-
delde grootte van ongeveer 200 rupsen per 
nest. Kun jij raden hoeveel brandharen al die 
rupsen in totaal ongeveer hebben?

Stuur je antwoord voor 18  maart naar: prijs-
vraag@velsen.nl onder vermelding van Prijs-
vraag Eikenprocessierups. We verdelen 
21 nestkastjes over de inzendingen die het 
dichtstbij onze berekening zitten.  
Aan deze prijsvraag kun je alleen meedoen als 
je in gemeente Velsen woont. De winnaars krij-
gen persoonlijk bericht! 
Meer informatie over de eikenprocessierups? 
velsen.nl/eikenprocessierups 

Doe mee met de prijsvraag en win 
een nestkastje!
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Op woensdag 17 maart is de Tweede Ka-
merverkiezing. Door de coronamaatregelen 
kunt u ook op maandag 15 maart of dinsdag 
16 maart al stemmen.

Voor wie
Vervroegd stemmen is vooral bedoeld voor 
mensen met een kwetsbare gezondheid. Het is 
dan rustiger op het stembureau.

Hoe werkt het
Vervroegd stemmen werkt verder hetzelfde als 
stemmen op een normale verkiezingsdag. Neem 
uw stempas en identiteitsbewijs mee naar het 
stembureau.

Waar kunt u vervroegd stemmen
Deze stembureaus zijn open op 15 en 16 maart. 
De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Vervroegd stemmen Verkiezingen

Stembureau   Adres   Plaats
Gemeentehuis Velsen  Dudokplein 1  IJmuiden
Sporthal Zeewijk   Planetenweg 301A  IJmuiden
Wijkcentrum De Stek  Heirweg 2A  Velsen-Noord
Sporthal Het Polderhuis  Vestingplein 58  Velserbroek
Brederode Huys Santpoort-Zuid Blekersveld 50  Santpoort-Zuid
Seniorencomplex Roos en Beek Roos en Beeklaan  Santpoort-Noord

Meer informatie
Op www.velsen.nl/verkiezingen vindt u meer 
informatie over de Tweede Kamerverkiezin-
gen. U leest hier o.a. alles over briefstemmen, 

welke stembureau is ingericht voor mensen 
met een visuele beperking en vindt u het over-
zicht van stembureaus in de gemeente Velsen.

Eenzaamheid is een probleem, dat was 
het al maar de corona heeft daar geen po-
sitieve invloed op. 
Bij de 10 ontmoetingscentra richten we 
ons met name op kwetsbare (oudere) 
mensen met een haperend brein, maar ook 
is eenzaamheid vaak een indicatie om bij 
ons aan te sluiten. Wij zorgen ervoor dat 
juist deze doelgroep mee telt, een stem 
heeft en een fi jne, zinvolle dag kan bele-
ven. De clubleden, zoals we hen noemen, 
zijn blij met de structuur die wij bieden. 
Wij werken volgens de principes:

Improvisatie, durf en plezier!
De sfeer bij de Ontmoetingscentra is enthou-
siast en energiek. Er wordt veel gelachen. 
Er is meer dan logica alleen!
We bieden een actieve omgeving waarin durf 
en plezier als vanzelfsprekend tevoorschijn 
komen. We spelen en improviseren, verbin-
den, verleiden en prikkelen. 

Er is meer, een andere benadering helpt!
Een Ontmoetingscentrum is een kans, geen 
‘eindstation’ zoals regelmatig gedacht wordt. 
Je mag altijd jezelf zijn en je telt nog steeds 
helemaal mee. 
Wij vinden dat elk mens, ook met forse ha-
peringen, uniek en waardevol is en iets toe-
voegt aan het grotere geheel. Door mensen 
het juiste zetje te geven komen ze tot leven. 
Dit vraagt om een vindingrijke benadering.

We doen het samen
We helpen verwanten, vrienden en profes-
sionals met kennis, vaardigheden en accep-
tatie. 
Hiervoor geven wij de training: Improvisatie; 
spelend omgaan met een haperend brein.

Meer weten?
h.van.der.linden@zorgbalans.nl   telefoon  
06-27847209 (Velserbroek en Velsen Noord) 
a.denneman-de.jeu@zorgbalans.nl  telefoon 
06-82110006 (IJmuiden)

De ontmoetingscentra van Zorgbalans, tegen 
eenzaamheid!
Het meest bijzondere is bij ons ge-
woon, het meest gewone is bijzonder

Om besmettingen te voorkomen moeten kin-
deren bij coronagerelateerde klachten thuis-
blijven en krijgen zij het advies zich te laten 
testen. Nu kinderen op de basisschool weer 
volledig naar school mogen, ligt het in de lijn 
der verwachting dat kinderen zich de komen-
de tijd meer laten testen. Het testen kan door  
kinderen als spannend worden ervaren. Daar-

om heeft GGD Kennemerland op de testloca-
tie bij Schiphol twee speciale kinderteststra-
ten ingericht. Hier werken medewerkers die 
ervaren zijn in de omgang met (kleine) kin-
deren en er is extra aandacht besteed aan de 
(kindvriendelijke) aankleding. Ook ontvan-
gen kinderen na afl oop een ‘dapperheidsdi-
ploma’.

Speciale kinderteststraten bij 
Schiphol 
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Inwoners kunnen zich op de testlocatie bij 
Schiphol laten testen. Voorheen gebeurde dit 
alleen met de PCR-test. Nu kunt u zich ook op 
bepaalde dagen laten testen met de LAMP-
test. De LAMP (loop-mediated isothermal 
amplifi cation) test is sneller dan de meeste 
PCR-testen. De LAMP-test is zeer nauwkeu-
rig en zal de komende weken steeds vaker ge-
bruikt worden. Inwoners die zich laten testen 
krijgen hun uitslag hierdoor nog sneller. 
 

LAMP test op maandag t/m vrijdag bij P4 
Lang Parkeren                                                                               
Wie zich op maandag tot en met vrijdag laat 
testen bij P4 Lang Parkeren bij Schiphol, ont-
vangt de LAMP of antigeen sneltest. Dit bete-
kent dat de uitslag altijd op dezelfde dag nog 
bekend is. In het weekend wordt nog gebruik-
gemaakt van de PCR-test. 
Kijk voor meer informatie over de verschil-
lende testen op www.rivm.nl/coronavirus-co-
vid-19/testen.

LAMP-test bij Schiphol en dezelfde 
dag nog uitslag

Per post voor 12 maart 17.00 uur.
Bij een gemeentelijk afgiftepunt uiterlijk
17 maart 21.00 uur. Kijk op de website
van uw gemeente waar de afgifte-
punten zijn, of bel met uw gemeente.

Kijk op www.elkestemtelt.nl
Bel met 0800 - 1351

Gaat u per brief stemmen? 
Zorg dan dat uw briefstem voor 17 maart
21.00 uur aankomt. Dat kunt u op twee
manieren doen:

Heeft u vragen over briefstemmen?

 

Op 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u ook per brief stemmen.

De aanbiedplekken voor afval rolcontainers 
(papier, plastic, gft) in Velsen herkent u aan 
de groene tegels. Vanwege thuiswerken komt 
het vaak voor dat er op de inzameldag auto’s 
geparkeerd staan voor de aanbiedplekken. 
Daardoor lukt het HVC soms niet om de rol-
containers te legen. Dat zorgt bij zowel HVC 
als bewoners voor ergernis. We vragen daar-
om ieders aandacht om op tijd uw auto weg 
te halen bij de aanbiedplek. Afvalcontainers 
aanbieden mag vanaf s ’avonds 21.00 uur. De 
containers moeten een dag later ook weer 
voor 21.00 uur zijn binnengehaald, maar 
liefst zo vroeg mogelijk. Vanaf 7:30 uur wor-
den de containers door HVC geleegd. Houdt 
u daar alstublieft rekening mee bij het par-
keren van uw auto. Dat doet u door ervoor te 
zorgen dat uw auto het neerzetten van de rol-

container niet hindert en het legen door HVC 
niet. Op sommige aanbiedplaatsen vraag Vel-
sen met gele borden (tijdelijk) aandacht voor 
het niet parkeren bij aanbiedplaatsen. 

Aanbiedplaatsen voor afval-
containers

Op maandag 15 maart vindt de vijfde (digi-
tale) bijeenkomst plaats van de Dorpsdia-
loog Driehuis. Tijdens deze bijeenkomst 
geeft Goudappel Co� eng een presentatie van 
en toelichting op de verkeersanalyse die zij 
heeft uitgevoerd. Het bureau heeft de huidige 
situatie in Driehuis geanalyseerd, de impact 
van aanvullende woningbouw onderzocht en 
gekeken naar mogelijke oplossingsrichtin-
gen indien er knelpunten ontstaan. Inwoners 
kunnen ook ideeën, wensen en zorgen mee-
geven aan het bureau die zij naar aanleiding 

van de verkeersanalyse hebben. Tijdens de 
bijeenkomst is daarnaast ruimte om tech-
nische en verhelderende vragen te stellen 
aan het bureau. Met input van deze dorps-
dialoog zal het bureau het defi nitieve rap-
port opleveren en aanbieden aan het college.
Aanmelden voor de vijfde bijeenkomst kan 
via www.samenspelvelsen.nl. De dorpsdia-
loog start om 19.30 uur en is te volgen via 
Zoom. Heeft u vragen? Mail dan gerust naar 
wonen@velsen.nl.

 Dorpsdialoog Driehuis

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 Berich-
ten over uw buurt) op 11 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 vol-
gende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen op grond van de 
wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
De datum van ontvangst is tussen haakjes 
vermeld.

IJmuiden
Kievitlaan 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/02/2021) 25541-2021
Seinpostweg 70, vervangen 5 horizontale silo’s 
voor 4 verticale silo’s (01/03/2021) 26204-2021
Koningin Wilhelminakade 239, plaatsen dakop-
bouw (achterzijde) (03/03/2021) 27135-2021

Tussenbeeksweg 60, legaliseren van kamer-
gewijze verhuur van 4 kamers (03/03/2021) 
27469-2021
Jacob van Heemskerkstraat 36, plaatsen dakop-
bouw (05/03/2021) 28626-2021 
4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdieping 
(05/03/2021) 28626-2021 
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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
Jan Pieterszoon Coenstraat 117, bouwen aan-

bouw, vergroten 1e verdieping (02/03/2021) 
136669-2020
Strandweg 10, plaatsen spiltrap (02/03/2021) 
6735-2021
Gerard Doustraat 27, plaatsen dakopbouw 
(02/03/2021) 6937-2021
Venusstraat 9, plaatsen dakkapel (achtergevel) 
(02/03/2021) 8609-2021
Lange Nieuwstraat 775, tijdelijk afwijken be-
stemmingsplan i.v.m. plaatsen oliebollen-
kraam (02/03/2021) 21691-2021
Kievitlaan 15, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 25541-2021
Houtmanstraat 2, dichtzetten balkon 
(04/03/2021) 139926-2020
 
Santpoort-Zuid
Clarionlaan 17, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 6986-2021  

Santpoort-Noord
J.T. Cremerlaan 27, plaatsen dakopbouw 
(04/03/2021) 12113-2021
Dokter de Grootlaan 11, plaatsen dakkapel 
voor(zijde) (04/03/2021) 11121-2021
Santpoortse Dreef 68, plaatsen erker 
(02/03/2021) 16553-2021

Driehuis
Waterlandweg 2,  vervangen  voordeur 
(04/01/2021) 3355-2021(Gemeentelijk mo-
nument)

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Velsen ma-
ken bekend dat zij het voornemen hebben 
omgevingsvergunningen te verlenen voor de 
onderstaande aanvragen. De aanvragen, de 
ontwerpomgevingsvergunningen en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 12 
maart 2021 gedurende zes weken ter inzage bij 
Domein Fysieke Leefomgeving, Team Vergun-
ningen Toezicht Handhaving. Om de stukken 
in te zien kan contact worden opgenomen met 
Team Vergunningen Toezicht Handhaving, te-
lefoon 140255. 

Tijdens deze periode van terinzagelegging, kan 
een ieder naar keuze mondeling of schriftelij-
ke zienswijzen inbrengen tegen de ontwer-
pomgevingsvergunning. Zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van burgemees-
ter en wethouders van Velsen, Domein Fysieke 
Leefomgeving, Team Vergunningen Toezicht 
Handhaving, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden 
(bezoekadres Dudokplein 1 te IJmuiden). Voor 
het kenbaar maken van mondelinge zienswij-
zen kunt u contact opnemen met Domein Fy-
sieke Leefomgeving, Team Vergunningen Toe-
zicht Handhaving, telefoon 140255.

Santpoort-Noord
Voorplaats 4: het slopen van bestaande op-
stallen en bouwen van 2 nieuwe woningen  
(08/03/2021) 
20582-2020.

Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60: het ge-
deeltelijk uitbreiden van Winkelcentrum Vel-
serbroek
 (08/03/2021) 35800-2020.

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

Santpoort-Noord
Visverkoop, op zaterdag, van 6 maart 2021 
tot6 maart 2022. Locatie: Hagelingerweg hoek 
Burgemeester Weerstplantsoen (02/03/2021) 
15594-2021

Velserbroek
“Bevolkingsonderzoek Midden-West”,  van 
2 april tot 1 juli 2021, locatie: Ster Bastion, 
(02/03/2021) 4253-2021

Verleende fi lmvergunningen APV artikel 
2:7 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben fi lmvergunning verleend 
voor: 

IJmuiden
“Bonny & Clyde”, op 6 maart 2021 van 17:00 tot 
04:00 uur. Locatie Havenstraat en Middenha-
venstraat (04/03/2021) 16579-2021

Besluiten

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 59, plaatsen dakkapel (achter-
zijde) (04/03/2021) 27753-2021

Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, schilderen houtwerk 
(04/03/2021) 27838-2021 (Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Litslaan 18, kappen 8 bomen (05/03/2021) 
28566-2021
Jagtlustlaan 28, kappen boom (27/02/2021) 
25487-2021
Bloemendaalsestraatweg 88, kappen boom 
(01/03/2021) 26294-2021
Rusburglaan 17, vergroten dakopbouw 
(02/03/2021) 26705-2021

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 31, bouwen aanbouw (achterzij-
de) (01/03/2021) 26103-2021
Hoofdstraat 178,  veranderen gebruik woning 
naar 2 appartementen (02/03/2021) 26780-
2021

Driehuis
Da Costalaan 17, plaatsen groendrager 
(01/03/2021) 26386-2021
Van den Vondellaan 56, deels wijzigen gebruik 
van wonen naar catering (05/03/2021) 28446-
2021

Velserbroek
De Sluistocht 4 en 5, plaatsen dakopbouwen 
(01/03/2021) 26118-2021
 Krommeweid 4, plaatsen dakkapel (achterzijde) 
(01/03/2021) 26359-2021
De Kamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(02/03/2021) 26459-2021
Aletta Jacobsstraat 220, plaatsen genees-
middelenuitgiftepunt in gevel (voorzijde) 
(02/03/2021) 26750-2021
Aletta Jacobsstraat 52, u bouwen aanbouw en 
steiger (achterzijde), vervangen kozijnen en 
schilderen gevels) (02/03/2021) 26959-2021

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

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te 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 tus-
sen haakjes vermeld.

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 207, legaliseren 3 
wooneenheden, bouwen aanbouw met dakter-
ras (01/03/2021) 3967-2021
Linnaeusstraat 143, vergroten kantoor, wijzigen 
gebruik naar wonen (begane grond) met dakter-
ras (02/03/2021) 5515-2021
Kanaalstraat 52, wijzigen bedrijfs-
ruimte naar wonen (04/03/2021) 
113191-2020 (gemeentelijk monument)

Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen drij-
vend verenigingsgebouw met vlot (05/03/2020) 

112853-2020

Santpoort-Noord
Duin- en Kruidbergerweg 89, vervangen be-
staande schuur (02/03/2021) 4467-2021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergun-
ning

Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 7, bouwen tuinhuis 
(02/03/2021) 24575-2021

Santpoort-Noord
Dokter de Grootlaan 7, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (02/03/2021) 24794-2021

Ingediende aanvragen fi lmvergunningen 
APV artikel 2:7

IJmuiden
“Triptych”, op 20, 21 en 22 maart 2021, loca-
tie: Zuidpier en andere locaties te IJmuiden 
(18/02/2021) 21465-2021

Het college van B&W heeft op dinsdag 2 maart 
2021 besloten tot het vrijgeven voor inspraak 
van het instellen van een blauwe zone tus-
sen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat, te 
IJmuiden, waarbij op dinsdag t/m zaterdag 
tussen 10 en 17 uur voor de duur van 2 uur ge-
parkeerd mag worden.

Inspraakreactie 
Schriftelijke reacties kunnen tot 14 april 2021 
worden gestuurd naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 465, 1970 
AL IJmuiden of per e-mail via info@velsen.nl 
o.v.v. “Inspraak Instellen blauwe zone Kenne-
merlaan”. 

 Vrijgave voor inspraakBlauwe zone variant voor vrijgave voor inspraak 
(tussen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat)

–

Blauwe zone variant voor vrijgave voor in-
spraak (tussen Kennemerlaan 120 en Gra-
hamstraat)

Blauwe zone variant voor vrijgave voor inspraak 
(tussen Kennemerlaan 120 en Grahamstraat)

–
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Woningbouw bij Hofgeesterweg 63 in Velserbroek
De gemeente Velsen werkt op verschillen-
de locaties aan het realiseren van nieu-
we woningen. Deze woningen zijn nodig 
om nieuwe inwoners te kunnen huisves-
ten en huidige inwoners een wooncar-
rière in Velsen te bieden. Ook op de loca-
tie Hofgeesterweg 63 willen we het reali-
seren van ongeveer 50 nieuwe woningen 
toestaan.

Startdocument
Om duidelijkheid te geven over hoe de locatie 
mag worden bebouwd zijn er ruimtelijke uit-
gangpunten opgesteld. Daarin is bijvoorbeeld 
vastgelegd wat voor typen woningen er mogen 
komen, welke bomen behouden moeten blij-
ven en hoe duurzaamheid wordt geborgd. De 
uitgangspunten zijn opgenomen in een zoge-
noemd startdocument. Dit startdocument is 
nu voor iedereen in te zien.

Ligging plangebied
Het plangebied ligt tussen de Hofgeesterweg 
en De Kamp in Velserbroek. Het gaat om het 
perceel Hofgeesterweg 63 met de naastgele-
gen paardenweide en het naastgelegen voor-
malige parkeerterrein.

Startdocument inzien
Het concept startdocument ligt met ingang 

van 12 maart 2021 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage op het gemeentehuis, Du-
dokplein 1 in IJmuiden. Om het document 
hier in te zien moet u een afspraak maken via 
telefoonnummer 0255 567200. Het document 
is ook online te raadplegen op de gemeente-
lijke website (https://www.velsen.nl/actueel/
projecten/hofgeesterweg-velserbroek).  

Reactie indienen
Gedurende de termijn dat het plan ter inza-
ge ligt (vanaf 12 maart t/m 22 april 2021), 
kunnen belanghebbenden een reactie indie-
nen op het concept startdocument. Dit doet u 
door een brief te richten aan: College van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden, onder vermelding van “Reac-
tie startdocument Hofgeesterweg 63 Velser-
broek”. Vergeet ook niet duidelijk uw fysieke 
postadres aan te geven.
U kunt uw reactie ook mailen naar ro@velsen.
nl, onder vermelding van dezelfde gegevens. 

Informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert een digitale informa-
tiebijeenkomst op maandagavond 29 maart 
om 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
het startdocument toegelicht en is er gelegen-
heid om vragen te stellen over de ontwikke-
ling. Geïnteresseerden kunnen zich voor deze 

avond aanmelden door een mail te sturen naar 
ro@velsen.nl onder vermelding van “informa-
tiebijeenkomst Hofgeesterweg”. Na aanmel-
ding ontvangt u van ons een link waarmee u 
kunt deelnemen aan de digitale Zoom-bijeen-
komst.

Vervolg
Rond de zomer van 2021 wordt het concept 
startdocument Hofgeesterweg 63 Velser-
broek inclusief reacties ter besluitvorming 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

De tegenstelling

Gebiedsvisie 
Pont tot Park

Sessie-agenda

Nieuws van de raad

    Van Pont tot Park, gebiedsvisie
  De gebiedsvisie beschrijft de ontwik-

kelrichting van het gebied tussen het 
Pontplein en het Stadspark en de Hee-
renduinweg en de Kanaaldijk. De visie 
is de start voor het te vormen beleid en 
het overleg met inwoners, winkeliers en 
andere betrokken partijen. 

     Corona: perspectief op herstel
  We zitten inmiddels al een jaar in de  

coronapandemie. In deze sessie gaat de 
raad in gesprek over het draagvlak voor 
de maatregelen en hoe Velsen omgaat 
met de periode na de crisis. 

     Woonakkoord regio Zuid-Kennemer-
land / IJmond 2021-2025

  De provincie Noord-Holland wil uit-
voering geven aan een aantal doelstel-
lingen uit de Omgevingsvisie, zoals 
voldoende betaalbare en duurzame wo-
ningbouw en het bevorderen van de re-
gionale samenwerking. Om dit te reali-
seren zijn er regionale woonakkoorden.

     Openstelling sluisroute IJmuiden
  Eind maart 2021 gaat de sluizenrou-

te open voor voetgangers en fietsers. 
Rijkswaterstaat geeft in deze sessie een 
toelichting op de vertraging, waardoor 
de sluizenroute gesloten blijft voor ge-
motoriseerd verkeerd.

     Discussiedocument Omgevingsvisie
  In de Omgevingsvisie komen alle  

keuzes voor de fysieke leefomgeving  
tot 2050. De raad gaat nu, aan de hand 
van een discussiedocument, in gesprek 
ter voorbereiding op het koersdocu-
ment, die uiteindelijk tot een Omge-
vingsvisie zal leiden.

     Transitievisie Warmte Velsen
  De transitievisie warmte is een on-

derdeel van het klimaatakkoord. In de 
transitievisie wordt aangegeven welke 
wijken de meeste kans maken om gas-
vrij te worden en de termijn waarbin-
nen dit moet gebeuren. 

Waar gaat het over?
De Wildt: In 2019 heeft de gemeente-
raad ingestemd met het ontwikkelen van 
een gebiedsvisie voor het ‘centrum’ van 
IJmuiden. Het gaat om meer en betere 
huurwoningen, een aantrekkelijker win-
kelgebied, een horecaplein en een betere 
verkeersstructuur. De gebiedsvisie is het 
startpunt om met inwoners en andere be-
langhebbenden in gesprek te gaan en tot 
een verdere uitwerking te komen.

Hoekstra: De Gebiedsvisie Pont tot Park 
schetst een beeld van hoe het hart van 
IJmuiden zich in de komende tien, twin-
tig jaar kan ontwikkelen. Het is nog geen 
vastomlijnd plan, maar een eerste stap  
om met elkaar te kunnen bouwen aan het 
Velsen van de toekomst.

Wat vinden jullie daarvan?
De Wildt: We vinden het belangrijk dat 
gemeente Velsen een prettige gemeente 
is om te wonen. Daar hoort ontspanning 
ook bij. We zien in de visie kansen voor 
een gezellig horecagebied. De voorbeelden 
van de terrassen in corona-tijd kunnen wat  
Velsen Lokaal betreft van blijvende aard 
zijn. Ook moet Velsen bereikbaar blijven 
voor alle Velsenaren. In de visie is ruimte 
gecreëerd voor huurwoningen. Die ruim-
te vinden wij nodig om de wachtlijsten te 
verkorten en de huidige woningvoorraad 
te verbeteren. Samengevat vinden we dat 
IJmuiden een mooie entree verdient. Het 
moet leuk zijn om in IJmuiden te winke-
len en uit te gaan. In een goede omgeving 
voel je je goed.

Hoekstra: Het mooie van Pont tot Park is 
dat er tegelijk is gekeken naar verschillen-
de onderwerpen: naar de samenhang tus-
sen woningbouw en vergroening, verkeer 
en parkeren én winkels en horeca.
GroenLinks ziet hier heel veel kansen. 

Patrick de Wildt
Velsen Lokaal 

MaartenJan Hoekstra
Groenlinks

Door op plekken bij OV-haltes verant-
woord te verdichten kunnen veel nieu-
we woningen gebouwd worden, binnen  
stedelijk gebied. Ook kan de woningvoor-
raad zo diverser, comfortabeler én duur-
zamer worden. Betaalbaarheid en een 
groene leefomgeving vinden we daarbij 
heel belangrijk. We zijn dan ook blij dat  
er in de visie veel aandacht is voor ver-
groening in IJmuiden.

Voor de Lange Nieuwstraat kiest de visie 
voor een concentratie van winkels tus-
sen Marktplein en Velserduinplein. Plein 
1945 kan uitgroeien tot een levendig plein 
met horeca en misschien een zogenoemde 
Bibliotheek+ op de hoek met de Zeeweg. 
Zo’n publiekstrekker zou Dudok zeker be-
vallen!

Wat willen jullie nog meegeven / wat 
moet er nog worden aangepast?
De Wildt: We denken dat het belangrijk 
is te luisteren naar de inwoners en andere 
betrokkenen om te horen wat de échte be-
hoeften zijn. Daarnaast moeten we goed 

 Besproken in de raad

     Subsidieaanvraag gemaakte kosten  
onderzoeken niet gesprongen  
explosieven 2020

  In de gemeente Velsen is in 2020 een 
aantal onderzoeken uitgevoerd, waarbij 
opsporing van oude explosieven nood-
zakelijk was. De raad heeft ingestemd 
met de subsidie aanvraag. 

     Bestemmingsplan Bedrijventerrein  
Velsen-Noord

  Voor de bedrijventerreinen Velsen- 
Noord is een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld. Hiermee zijn er meer moge-
lijkheden voor bedrijven om zich hier te 
vestigen. De raad heeft ingestemd met 
de aanpassingen. 

     Bestuursopdracht Lokaal Klimaat-
akkoord

  De raad van Velsen wil een Lokaal Kli-
maatakkoord afsluiten. Het Lokaal 
Klimaatakkoord moet leiden tot 49% 
CO2-reductie in 2030. Met deze be-
stuursopdracht worden er afspraken 
gemaakt over het proces, participatie 
en de rol van de raad. 

kijken naar de effecten van een aangepas-
te verkeersstructuur en parkeerbeleid. 
Het toegankelijk en aantrekkelijk maken 
van IJmuiden moet niet ten koste gaan 
van de leefbaarheid. Alternatieven voor 
bereikbaarheid moeten worden onder-
zocht.

Hoekstra: GroenLinks is benieuwd naar 
de vervolgstappen, die we samen met in-
woners, belanghebbenden en de gemeen-
teraad gaan zetten. Voor deze visie is een 
lange adem nodig, dus we moeten ook  
nadenken over de fasering van concrete 
projecten: wat doen we eerst? Ook den-
ken we dat er nog goed gekeken moet 
worden naar de menselijke maat van het 
Pontplein. Doel is dat IJmuiden straks 
voor iedereen een prettiger omgeving is.




