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

Ik heb gelezen dat het vaccineren 
gaat starten in de tennishal, Dok-
weg, IJmuiden. Kunt u aangeven per 
wanneer ze daar gaan beginnen?

GGD Kennemerland is gestart met de voor-
bereidingen om de vaccinatielocatie in 
IJmuiden te openen. Het streven is om begin 
april de eerste coronavaccinatie in IJmuiden 
te kunnen toedienen.

Wat moet ik doen als ik opgeroepen 
wordt voor het vaccin Astrazenica vac-
cin? Ik wil wel gevaccineerd worden, 
maar niet met deze. (Denemarken stopt 

tijdelijk met vaccineren met AstraZene-
ca na mogelijk ernstige bijwerkingen.)

Het CBG, het College ter Beoordeling van Ge-
neesmiddelen, heeft dit weekend geadviseerd 
om tijdelijk niet te vaccineren met Astrazen-
eca. Dit advies is opgesteld nadat bekend werd 
dat in het buitenland nieuwe meldingen zijn 
over stolselvorming en verlaagd aantal bloed-
plaatjes na toediening van Astrazeneca. Er 
zal nu eerst nader onderzoek worden gedaan 
naar de relatie tussen het Astrazeneca vaccin 
en het optreden van trombose. 

U kunt niet zelf kiezen voor een bepaald vac-
cin. Het kabinet kijkt op basis van (interna-
tionale) adviezen of én welke vaccins voor een 
bepaalde doelgroep geschikt zijn.

Kijk voor meer informatie op www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccina-
tie/vraag-en-antwoord/tijdelijke-pauze-as-
trazeneca

Het Janssen-vaccin is nu goedgekeurd. 
Wie krijgt dit vaccin? Zijn dat jongere 
mensen?
 
De vaccinatiestrategie, dat wil zeggen welke 
groep mensen wordt als eerste gevaccineerd 
en welk vaccin krijgt die groep, wordt steeds 
bijgesteld. Dit heeft onder andere te maken 
met de beschikbaarheid van het vaccin.
Op dit moment is nog niet defi nitief vast-
gesteld voor welke doelgroep het vaccin van 
Janssen gebruikt zal worden. Mogelijk gaat 
het om personen in de leeftijd van 18-60 jaar. 
Op de website van Rijksoverheid staat aange-
geven wie wanneer wordt gevaccineerd, zie 
www.rijksoverheid.nl

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

De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en 
Velsen gingen op 27 januari online in ge-
sprek met ruim 50 (vertegenwoordigers 
van) inwoners en lokale ondernemers. 
Dit gesprek ging over twee verschillen-
de (zoek)gebieden waar in de toekomst 
mogelijk grootschalige energie door zon 
of wind kan worden opgewekt over. Er 
zijn verschillende inhoudelijke en kri-
tische vragen gesteld, maar ook sug-
gesties gedaan. De presentaties en een 
overzicht van de vragen en antwoorden 
uit deze bijeenkomst kunt u nu terugle-
zen op  https://energieregionhz.nl/docu-
menten

Waar ging het over?
De zoekgebieden zijn langs de A9 (gecom-
bineerd met het Noordzeekanaal en recre-
atieschap Spaarnwoude) en op het terrein 
van Tata Steel. Vooral over de laatste locatie 
was veel discussie. Deelnemers gaven ten 
aanzien van dit gebied aan dat de kwaliteit 
van de leefomgeving onder druk staat en 
hebben zorgen over gezondheid. Ook wordt 

gevraagd om rekening te houden met de op-
eenstapeling van e� ecten.

Eerste verkenning
We staan nog aan het begin van het proces, 
waarbij verder onderzoek noodzakelijk is. 
De presentaties van deze eerste verkenning 
moeten nog worden afgewogen op maat-
schappelijke belangen zoals gezondheid en 
leefomgeving, technische en ruimtelijke as-
pecten. 

Meer informatie
De presentaties van deze bewonersbijeen-
komst, verschillende feiten, algemene vra-
gen en antwoorden over de RES zijn terug 
te lezen op www.energieregionhz.nl/do-
cumenten. Meer informatie vindt u ook op 
www.velsen.nl/meepraten-over-zoekgebie-
den-voor-energieopwekking.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwik-
kelingen en ook meepraten? Stuur dan 
een mail aan duurzaam@velsen.nl met uw 
naam en woonplaats en dat u op de hoogte 
gehouden wilt worden over de RES. 

 Meepraten over zoekgebieden voor 
energie opwekking 

Videobellen met vrienden en familie, het 
online volgen van het nieuws, of het ma-
ken van een digitale afspraak bij de huis-
arts. Helaas is dat niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Daarom is er de DigiHulplijn. 
Getrainde vrijwilligers helpen je op weg met al 
je digi-vragen over je computer, laptop, mobiel 
en tablet. Bel de DigiHulplijn gratis van maan-
dag t/m vrijdag tussen 09:00 – en 17:00 uur. 

Samen zorgen we dat iedereen 
digitaal mee kan doen!

Weet je dat je mooie prijzen kunt winnen? En dat je een bingokaart kunt downloaden? Kijk op vel-
sen.nl/opschoondag

Doe mee met de Landelijke 
Opschoondag op 20 maart! 

Vanaf deze week kunt u de regeling Tij-
delijke ondersteuning noodzakelijke kos-
ten (TONK) bij ons aanvragen. Deze nieu-
we regeling is bedoeld voor huishoudens 
die door de coronacrisis tijdelijk minder 
inkomsten hebben en daardoor hun hoge 
woonlasten niet meer kunnen betalen. De 
TONK regeling is niet alleen voor zelf-
standigen en ondernemers. Ook als u in 
loondienst bent of was, kunt u in aanmer-
king komen voor TONK.

Voorwaarden
Als uw huishouden wegens corona een inko-
mensterugval heeft van minimaal 30% en de 
woonlasten bedragen minimaal 40% van uw 
inkomen, dan kunt u in aanmerking komen 
voor de TONK regeling. Onder woonlasten 

verstaan we:
•  kosten van huur (min huurtoeslag);
•  kosten van hypotheek- en hypotheek-

rente (min hypotheekrenteaftrek);
•  kosten van elektriciteit, gas en water 

voor de woning;
•  bijdrage aan vereniging van eigenaren;
•  kosten voor gemeentelijke belastingen.
•  De hoogte van de vergoeding is a¢ anke-

lijk van uw persoonlijke situatie.

Aanvragen
Aanvragen kan vanaf deze week via www.vel-
sen.nl, zoekterm ‘TONK’. De TONK regeling 
geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 ja-
nuari 2021 en duurt tot 1 juli 2021. U kunt tot 
1 augustus 2021 een aanvraag indienen. 

Extra steun voor inwoners met 
fi nanciële problemen
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Uw woning verduurzamen, zorgen voor 
een beter milieu en dat terwijl u uw ener-
gierekening naar beneden ziet gaan. Denkt 
u er ook aan om zonnepanelen te nemen? 
De succesvolle, gezamenlijke inkoopactie 
voor zonnepanelen loopt nog steeds.

Een collectief van vakkundige regionale in-
stallateurs biedt inwoners de mogelijkheid om 
zonnepanelen te laten installeren tegen een 
zeer gunstige prijs. Gemeente  Velsen onder-
steunt deze actie. Alle inwoners hebben hier-
over eerder dit jaar  een brief ontvangen. 
 
Installateurs
We organiseren een gezamenlijke inkoopactie 
waarbinnen regionale  zonnepanelen-speci-
alisten een aanbod voor u op maat maken. Zij 
bieden u alledrie dezelfde lage prijs voor instal-
latie van de panelen. Wanneer u zich aanmeldt, 
komt geheel vrijblijvend en gratis één van de 
specialisten bij u langs voor vakkundig advies. 
Daarna maken zij een aanbod op maat. Als u 
gebruikmaakt van dit aanbod, heeft u ook het 
voordeel dat de btw kan worden teruggevraagd 
bij de Belastingdienst. Als u gebruikmaakt van 
deze actie, kan dit gratis geregeld worden door 
een administratiekantoor.

Deelname
U kunt zich tot 17 mei 2021  inschrijven 
via  www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. 
Op deze pagina vindt u ook meer informatie 
over het verloop het actietraject, dat gelijk van 
start gaat zodra u zich inschrijft.
  
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? U 
kunt meekijken, meeluisteren en vragen stel-
len tijdens onze online informatieavonden. 
Deze live-uitzending kunt u op donderdag 25 
maart volgen via uw computer, tablet of smart-
phone. Vergeet u niet van tevoren aan te mel-
den via www.duurzaambouwloket.nl/actievel-
sen. 

Energiek Velsen
De actie wordt gesteund door de gemeente en 
de lokale energiecoöperatie Energiek Velsen, 
een initiatief van inwoners die onze mooie ge-
meente willen verduurzamen. Iedereen die 
gebruikmaakt van het actieaanbod is auto-
matisch een jaar gratis en vrijblijvend lid van 
Energiek Velsen. Kijk voor meer informatie op 
www.energiekvelsen.nl.

Samen gaan we voor een Duurzaam Vel-
sen!

 Stap over op duurzame energie met 
zonnepanelenactie Velsen!

Van de Belastingdienst hebben wij de na-
men doorgekregen van 47 ouders die zich 
hebben gemeld als gedupeerde van de 
kinderopvangtoeslagena� aire. Als u zich 
heeft gemeld als gedupeerde nemen wij 
telefonisch contact met u op. Als u nog niet 
bent gebeld sturen wij u eerst een brief om 
het telefonisch contact aan te kondigen. U 
wordt daarna gebeld door mevrouw Olie 
of mevrouw Den Hartog van de gemeente. 

Wij bespreken graag hoe wij u als gemeente on-
dersteuning kunnen bieden. Denk aan hulp op 
het gebied van huisvesting, inkomen, eventuele 
schulden, zorg en opvoeding van de kinderen. 
Het contact is helemaal vrijwillig en heeft geen 
gevolgen voor uw eventuele compensatie van-
uit de Belastingdienst.
Marianne Steijn, wethouder Zorg: “Helaas 
kunnen wij het onrecht dat ouders is aange-

daan door de Belastingdienst niet terugdraai-
en. Wel kunnen wij zoveel mogelijk naast de 
ouders gaan staan en waar mogelijk ondersteu-
nen”. 

Melden bij de Belastingdienst
Als u gedupeerd bent verzoeken wij u zich eerst 
te melden bij de Belastingdienst. Dit kan via 
services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel.  
De Belastingdienst geeft uw gegevens aan ons 
door zodat wij u een ondersteuningsaanbod 
kunnen doen.  

Vragen?
U kunt ons telefonisch bereiken op telefoon-
nummer 0255-567200 of een mail sturen naar 
hersteloperatietoeslagen@velsen.nl. Vermeld 
u daarbij alstublieft hoe wij u het beste kunnen 
bereiken. 

Informatie voor gedupeerden van 
de  kinderopvangtoeslaga� aire in 
Velsen

 Het Odensehuis Velsen (Trompstraat 200J 
in IJmuiden) is de ontmoetingsplek voor 
mensen met geheugenproblemen en (be-
ginnende) dementie. Dagelijks bezoekt 
men het Odensehuis voor een leuke en zin-
volle dag. 

De dag begint met een kop ko�  e en een goed 
gesprek. Daarna kan in ons atelier aan hout-
bewerking worden gedaan, er wordt getekend 
en geschilderd, gebreid of gepuzzeld. En na-
tuurlijk ontbreekt op zijn tijd een spelletje niet. 
Daarna gaan we samen lunchen.

Bewegen op muziek of een meditatie staan we-
kelijks op het programma.
Daarnaast kunnen de deelnemers onder be-
geleiding bewegen in onze sportzaal. Mensen 
met cognitieve problemen die het Odensehuis 

(nog) niet bezoeken, maar wel graag onder be-
geleiding willen sporten, zijn ook van harte 
welkom.

Als deelnemers niet naar ons toe kunnen ko-
men bezoeken wij hen thuis. Juist in deze tijd 
is gebleken wat eenzaamheid aanricht. Het ge-
brek aan structuur en perspectief heeft vele na-
delige gevolgen voor ieders (mentale) gezond-
heid. Zo’n bezoek thuis of aan het Odensehuis 
is dan ook zeer waardevol.

Om deel te kunnen nemen dient men in het be-
zit te zijn van een WMO indicatie. Margo van 
Schagen, coördinator van het Odensehuis Vel-
sen, en de casemanagers van De ZorgSpecialist 
informeren u hier graag over. Kijk voor meer 
informatie op www.dezorgspecialist.nl/oden-
sehuis of bel 0255 - 749 100

Ontmoetingsplek het Odensehuis

Nieuws van de raad

De gemeenteraad heeft meerdere  
instrumenten om in te zetten. Denk 
aan moties, amendementen en vragen.  

Op de YouTube pagina van de Raad 
van Velsen staan alle instrumenten 
uitgelegd in een reeks van video’s. 

  Beleidskader participatie
De gemeenteraad hecht veel aandacht 
van de participatie van inwoners bij de 
gemeente. Daarom wordt er een nieuw 
participatiekader opgesteld, samen met 
inwoners, college en gemeenteraad. In 
deze sessie gaat het over de ambities van 
de gemeenteraad, de instrumenten die zij 
daarvoor willen inzetten en wijkgericht 
werken. 

  Rechtmatigheidsverordening
Het college is verantwoordelijk voor de 
rechtmatigheid van de financiële verant-
woording. Tot op heden deed de accoun-

tant een verslag aan de gemeenteraad over 
de rechtmatigheid. Door een wetswijzi-
ging moet het college dit nu zelf aanleve-
ren; daardoor verandert ook de rol van de 
gemeenteraad. In deze sessie krijgen de 
raadsleden daar extra informatie over. 

  Oplossingsrichtingen voor het  
recycletarief
De raadsleden hebben eerder gesproken 
over de mogelijke invoering van een recy-
cletarief. Het recycle tarief is een andere 
manier van afvalsto�enhe ng. Ben je een 
goede afvalscheider en heb je weinig rest-
afval, dan betaal je minder. In de eerdere 

sessie waren er veel vragen over mogelij-
ke knelpunten. Het college heeft een aan-
tal oplossingsrichtingen uitgewerkt en 
legt dat nu voor aan de raad. 

  Actualisatie Visie op Velsen
In de Visie op Velsen wordt aangegeven 
welke kant Velsen op gaat in de komende 
jaren. De gemeenteraad vindt de inbreng 
van inwoners belangrijk, daarom wor-
den er meerdere bijeenkomsten georga-
niseerd in de vorm van dorpsdialogen en 
Velsens Forum. Tijdens deze sessie kun-
nen raadsleden in gesprek over de uit-
komsten van het Velsens Forum.

Agenda van de sessies YouTube 
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Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Vel-
sen. Hier vindt u meer informatie over 
vergunningen, burgerzaken, buurtbemid-
deling, bureau discriminatiezaken, onder-
nemersloket, openbare ruimte, sociale za-
ken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC) 
De telefonische bereikbaarheid van het KCC 
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via 
14 0255, zonder kengetal.  
Vanwege de coronamaatregelen is het ge-

meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.       
• Het laten ondertekenen van toestemming 

beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aan-

bestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen

Voor inhoudelijke vragen over bestemmings-
plannen, omgevingsvergunningen of vragen 
die daarmee te maken hebben, kunt u een te-
lefonische afspraak maken met één van de 
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt 
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bel-
len met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.

Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant 
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt 
u telefonisch een formulier opvragen, waar-
op u uw melding of klacht kunt noteren. Graag 

deze vervolgens versturen naar: Bureau Dis-
criminatiezaken Kennemerland in Haarlem. 
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 18 maart 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

Ingediende aanvragen omgevingsver-
gunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Velsen maken bekend dat zij 
de volgende aanvragen voor een om-
gevingsvergunning hebben ontvangen 
op grond van de wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht. De datum van ont-
vangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kennemerlaan 19A, bouwen dakterras (ach-
terzijde) (09/03/2021) 29826-2021
Dirk Hartoghstraat 72, plaatsen dakopbouw 
(10/03/2021) 30575-2021
Lindenstraat 22, plaatsen dakopbouw 
(11/03/2021) 30880-2021
Tasmanstraat 2, splitsen  woning in 3 appar-

tementen (11/03/2021) 31258-2021
Ahornstraat 7, vergroten  woning, plaatsen 
dakopbouw (12/03/2021) 31622-2021
Ahornstraat 9, vergroten  woning, plaatsen 
dakopbouw (12/03/2021) 31622-2021

Santpoort-Zuid
Duinlustparkweg 52, kappen boom, verbre-
den dakkapel (11/03/2021) 30636-2021
Vinkenbaan 15 A en 15 B,  vervangen dakpan-
nen (11/03/2021) 31285-2021 (Gemeentelijk 
monument)

Santpoort-Noord
Terrasweg 46, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(12/03/2021) 31407-2021
Corantijnstraat 25, plaatsen overkapping 
(achterzijde) (09/03/2021) 31517-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 140, grootschalig verbou-
wen woning (10/03/2021) 30233-2021(Ge-
meentelijk monument)

Velserbroek
Liniepad 56, bouwen gol� reker (10/03/2021) 
30408-2021
Linie 33, het bouwen van een berging en wij-
zigen gebruik in B&B (01/03/2021) 29670-
2021
De Zeiler 176, bouwen berging (voorzijde) 
(11/03/2021) 31201-2021

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning betrekking heb-
ben op een bouwactiviteit kunnen deze wor-
den voorgelegd aan de commissie Stedelijk 
Schoon Velsen. Voor meer informatie over 
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij van de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning de beslistermijn hebben verlengd 
met 6 weken. De datum van verzending van 
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden

Mercuriusstraat 29, vervangen raam-
kozijn door openslaande garagedeuren 
(09/03/2021) 138434-2020

Santpoort-Zuid
Wüstelaan 76, bouwen aanbouw 
(09/03/2021) 135775-2020

Velserbroek
Hofgeesterweg 3, tijdelijk (10 jaar) oprichten 
materieelschuur (11/03/2021) 125065-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsver-
gunning
IJmuiden
Pruimenboomplein 86, legaliseren plaat-
sen balkonbeglazing (zijkant) (09/03/2021) 
127795-2020
De Rijpstraat 15B- 15D, wijzigen bedrijf 
naar 3 woningen, vervangen kozijnen 
(11/03/2021) 18429-2021
Frans Naereboutstraat 9 en Trompstraat 79a 
en 81, verbouwen vergroten tot 11 apparte-
menten (11/03/2021) 138203-2020

Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende 
bij het (de) onderstaande besluit(en) ge-
durende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bestuurs-
orgaan dat het besluit heeft genomen 
(zoals college van burgemeester en wet-
houders van Velsen of burgemeester van 
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden), 
dan wel langs elektronische weg (elektro-
nisch formulier op www.velsen.nl; werkt 
alleen in combinatie met inloggen via Di-
giD). In spoedeisende gevallen kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd 
bij de voorzieningenrechter van de recht-
bank Noord-Holland, locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR Haarlem. Een voorlopige voorziening 
kan alleen worden aangevraagd, indien er 
ook een bezwaarschrift is ingediend. De 
verzenddatum van het besluit is tussen 
haakjes vermeld.

Verleende omgevingsvergunningen - re-
guliere procedure
Het college van burgemeester en wethou-
ders van Velsen hebben omgevingsver-
gunning verleend voor: 

IJmuiden
Willemsbeekweg 38, plaatsen dakopbouw 
(09/03/2021) 14216-2021 
Briniostraat 16, gedeeltelijke gevelrenovatie 
(09/03/2021) 9274-2021(Gemeentelijk mo-
nument)
Meeuwenlaan 40, plaatsen dakopbouw 
(11/03/2021) 12365-2021
t.o. Amsterdamstraat 1, tijdelijk (2 jaar en 2 
maanden) plaatsen kantoorunits, loods en 
hekwerk (11/03/2021) 122236-2020
Grote Beerstraat 33, plaatsen dakkapel (ach-
terzijde) (11/03/2021) 13657-2021
Julianakade 46, realiseren dakterras 
(11/03/2021) 15391-2021
Oranjestraat 2, wijzigen indeling en toegang 
dakterras (11/03/2021) 133828-2020  
Kanaalstraat 71, wijzigen indeling op begane 
grond (11/03/2021) 133821-2020
 

Velsen-Zuid
Stelling 54, tijdelijk (1 jaar) gebruiken voor 
praktijklessen door Maritiem College IJmond 
(09/03/2021) 129760-2020
Van Hogendorplaan, kappen boom 
(11/03/2021) 23899-2021

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 274, legaliseren plaat-
sen dakopbouw (achtergevel) (11/03/2021) 
137288-2020

Santpoort-Zuid
De Veenen 14, verbreden 2 watergangen 
(11/03/2021) 13578-2021

Santpoort-Noord
Frans Netscherlaan 19 uitbreiden 1e en 2e ver-
dieping, plaatsen dakkapellen (11/03/2021) 
131921-2020
Burgemeester Enschedelaan 32, kappen 2 bo-
men (11/03/2021) 121157-2020

Velserbroek
Lepelaar 11, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(09/03/2021) 13243-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

Santpoort-Noord
Burgemeester Enschedelaan 32, kappen 1 
boom (11/03/2021) 121157-2020

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

IJmuiden
‘’Oliebollen verkoop’’, op maandag t/m zondag, 
van 9 oktober 2021 t/m 31 december 2021. Lo-
catie: Lange Nieuwstraat tegenover nr. 775, 
(11/03/2021) 4912-2021
‘’Bevolkingsonderzoek borstkanker’’, op maan-
dag t/m zaterdag, van 19 april tot en met 31 juli 
2021. Locatie: Kennemerplein t.o. de Vomar 
(11/03/2021) 20546-2021 

Besluiten

Burgemeester en wethouders hebben be-
sloten een individuele gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen voor het vol-
gende percelen: 

•  Clara Wichmannstraat 40, 1991RM                                  
Velserbroek 

•  De Zandkuil 10, 1974 RH 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 be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 
AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 

DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen. 

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

Verkeersmaatregelen
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Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken be-
kend dat de gemeenteraad van Velsen in 
zijn vergadering van        4 maart 2021 het 
bestemmingsplan “Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord” 
(idn: NL.IMRO.0453.BP0300BEDRIJ-
VENTE1-R001) gewijzigd heeft vastge-
steld. 

Wijzigingen
De wijzigingen hebben betrekking op een aan-
vulling van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. 
Een omissie in de Staat van Bedrijfsactivitei-
ten, waardoor de overslag vanaf  binnenvaart-
schepen niet mogelijk was, is hersteld. Daar-
naast is de bestaande elektriciteitscentrale in 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen. 
In de toelichting van het bestemmingsplan is 
verduidelijkt dat het Groen- en Waterplan als 
richtsnoer dient voor de ontwikkeling van de 
Wijckerpoort.

Aanleiding
Het bestemmingsplan beoogt een eigentijdse 
planologische regeling te geven voor het plan-
gebied.

Ligging plangebied
Het plangebied wordt globaal begrensd door 
het Noordzeekanaal ten zuiden van het plan-
gebied, een deel van het Noordzeekanaal is op-
genomen in dit bestemmingsplan. Het terrein 
van Tata Steel vormt globaal de begrenzing aan 
de westkant van het plangebied. De woonkern 

Velsen-Noord vormt tevens de begrenzing van 
het plangebied. De gemeentegrens vormt in 
het noordoosten en het oosten van het gebied 
de begrenzing. Onderstaande a� eelding laat 
de begrenzing van het plangebied zien.

Plan inzien
Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelij-
ke ordening, ligt het gewijzigd vastgestelde be-
stemmingsplan voor een ieder met ingang van 
vrijdag 19 maart 2021 gedurende zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis, Dudokplein 1, 
IJmuiden. 

Digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en be-
langhebbenden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken, kunnen beroep indienen. Met ingang 
van de dag nadat het besluit ter inzage is ge-
legd, kan daartegen binnen zes weken beroep 
worden ingediend bij de Raad van State. 
Voor zover bezwaren bestaan tegen de door de 
gemeenteraad aangebrachte wijzigingen kan 
door belanghebbenden daartegen eveneens 
beroep worden ingediend binnen de hier bo-
vengenoemde termijn. Hiervoor is een gri�  e-
recht verschuldigd. Het beroepschrift dient in 
tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking daags na afl oop 
van de genoemde beroepstermijn. Het instel-
len van beroep schorst de werking van het be-
sluit niet. Belanghebbenden die beroep hebben 

ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening. Indien binnen de termijn naast 
het beroepschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, treedt het besluit niet in werking 
voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
Velsen-Noord
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De broers Hans en Ronald Koppes 
namen de zaak over van hun ouders, 
die zich al in 1975 met hun snackbar 
in het pand vestigden. Inmiddels 
werken ook Enrique en Moreno, 
allebei zoons van Ronald, in het 
bedrijf. Voor Enrique komt met de 
verbouwing bovendien een jeugd-
droom uit. Hij mijmerde als kind al 
over het runnen van een eigen 
ijssalon en presenteert nu zijn zelfge-
maakte schepijs onder de naam 
Koppes Gelato. Wie het wil komen 
proeven, is van harte welkom. 
Kinderen kunnen op zaterdag 20 
maart zelfs een gratis ijsje komen 
halen tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Volwassenen betalen wel voor hun 
ijsje, maar krijgen de tweede bol 
gratis!

Kwaliteit staat centraal
Vaste klanten weten het al jaren; bij 
Koppes Snacks staat kwaliteit altijd 
centraal. Je kunt er terecht voor een 
heerlijke snack voor de snelle trek, 
maar ook voor een complete lunch of 
voor het laten verzorgen van de cate-
ring. Het assortiment is breed en telt 
vele toppers, zoals de beroemde 
rundvleescroquet van snackfabrikant 
Van Dobben, een traktatie van puur 
rundvlees, bereid met echte bouillon 
en de beste ingrediënten. Nieuw bij 

Koppes op de kaart is een portie 
Raspatat. Deze speciale patat, 
gemaakt van aardappeldeeg, heeft 
een grote schare fans. 

Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.koppessnacks.nl en volg het 
bedrijf op Facebook voor de laatste 
nieuwtjes.

Santpoort - Na vier weken hard zwoegen is de verbouwing van snackbar 
Koppes voltooid. Het pand aan de Hagelingerweg 47 onderging een 
complete metamorfose en de familie Koppes is bijzonder trots op het 
resultaat. Vanaf vandaag zijn de klanten weer welkom in de zaak, al mag 
er helaas door de huidige overheidsmaatregelen nog niets ter plekke 
geconsumeerd worden. Hierop speelt Koppes overigens goed in door 
‘ko�e to go’ aan het assortiment toe te voegen.

Koppes stunt met gratis ijs 
na ingrijpende verbouwing

Een trotse Enrique Koppes met zijn zelfgemaakt ijs. Foto: Jeroen van Duijn

Santpoort - Het is al bijna twee maanden geleden dat de regering besloot om 
een avondklok in te stellen. Hoelang die nog van kracht blijft, is onduidelijk. 
Waar in januari nog felle protesten plaatsvonden, is de rust inmiddels weder-
gekeerd. De zware maatregel levert vooralsnog geen lagere besmettingscij-
fers op, maar wel verlaten wegen na 21.00 uur, zoals hier op de N208 ter 
hoogte van Santpoort-Noord. Niemand te bekennen op straat, slechts de 
plastic rolcontainer staat op het trottoir te wachten op de dag die komen gaat. 
Foto: Lucy Steen-van der Schuit

Verlaten wegen na negenen

Santpoort - De Bosbeekschool in 
Santpoort houdt voorlopig de 
deuren gesloten. Docenten en leer-
lingen zitten thuis en de lessen 
worden via het internet gegeven. 
Aanleiding voor de maatregel is dat 
acht van de elf klassen in quarantaine 
moesten nadat er coronabesmet-
tingen geconstateerd waren. Zowel 
bij kinderen van de school als bij 
ouders van leerlingen is het corona-
virus vastgesteld. De ouders maakten 
daarvan melding bij de schooldi-

rectie, die vervolgens de betre�ende 
klas naar huis stuurde. Omdat het er 
steeds meer werden, is uiteindelijk 
door onderwijsorganisatie OPO 
IJmond en GGD Kennemerland in 
onderling overleg besloten om de 
hele school tijdelijk te sluiten. De 
Bosbeekschool heeft 273 leerlingen, 
daarvan zijn volgens GGD Kennemer-
land twintig kinderen positief getest 
op corona. De planning is voorlopig 
om de school volgende week weer te 
openen. Bron: NH Nieuws

Bosbeekschool dicht vanwege 
hoge aantal besmettingen




