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Coronavirus: maatregelen in Velsen
Op deze pagina leest u informatie over het 
coronavirus en de maatregelen in de ge-
meente Velsen.

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvul-
lende maatregelen genomen in de aanpak 
van het coronavirus. Scholen en kinderdag-
verblijven sluiten tot en met maandag 6 april. 
Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenhe-
den en sport- en fitnessclubs.

Kijk voor actuele informatie over de maatre-
gelen op: https://www.rijksoverheid.nl/actu-
eel/nieuws/2020/03/15/aanvullende-maat-
regelen-onderwijs-horeca-sport Hier vindt u 
ook een overzicht van cruciale beroepsgroe-
pen.  

We begrijpen dat het coronavirus door deze 
maatregelen een grote invloed heeft op uw 
dagelijks leven, maar roepen onze inwoners 
en ondernemers op om zich in het belang 
van de volksgezondheid aan te passen aan de 
maatregelen die de overheid stelt.  

Dienstverlening gemeente Velsen aan-
gepast vanwege coronavirus
Sinds maandag 16 maart is de dienstverle-
ning van onze gemeente aangepast. Dit van-
wege de aangescherpte maatregelen rond het 
coronavirus. De aanpassingen gelden in ieder 
geval tot en met 6 april.

Het gemeentehuis  blijft open, maar draait 
met minimale bezetting en alleen op af-
spraak. U kunt alleen een afspraak maken 
voor de meest dringende zaken zoals:
• inschrijving vanuit het buitenland
• aanvraag paspoort
• aanvraag identiteitskaart
• aanvraag rijbewijs korter dan 1 maand 
    geldig
• aanvraag verklaring omtrent gedrag voor  
    een nieuwe baan binnen 6 weken

Een afspraak maken voor een van de boven-
staande producten kan via www.velsen.nl  of 
bel 14 0255 (zonder kengetal). Heeft u klach-
ten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn 
of koorts? Stel uw bezoek dan uit. 

Voor overige zaken verzoeken we u om het 
bezoek aan het gemeentehuis uit te stellen. 
Of om die via de website te regelen als dat 
mogelijk is.

Afspraken die niet urgent zijn worden 
verplaatst
We nemen contact met u op als u een afspraak 
heeft voor zaken die niet dringend zijn. Deze 
afspraak verzetten we in overleg met u.

Online aanvragen
Veel producten zijn  digitaal aan te vragen via 
onze website: 
• aangifte overlijden
• aangifte vermissing document
• afschrift Burgerlijke Stand
• uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)
• aangifte geboorte
• verhuizingen

De maatregelen gelden in ieder geval tot en 
met 6 april. We volgen de adviezen van het 
RIVM en de GGD. Als het nodig is om ex-
tra maatregelen te nemen, dan doen wij dat. 
Hierover informeren we u via onze website 
en andere kanalen. De maatregelen zijn in 
het belang van uw en onze gezondheid.

Begrip
We proberen voor u de bereikbaarheid en het 
dienstverleningsniveau zo hoog mogelijk te 
houden. Toch kunnen wij niet dezelfde ser-
vice bieden als onder normale omstandighe-
den. Wachttijden kunnen langer zijn als u ons 
belt. Ook kan het verwerken van uw aanvraag 
langer duren dan normaal. Wij vragen hier-
voor uw begrip.

Loketten en balies gemeente
Heeft u post voor de gemeente Velsen?  Geef 
dit dan niet af aan de balie, maar stop het in 
de brievenbus.
• Burgerzaken werkt met twee balies.
• Burgerzaken is op donderdagavond 
   geopend. Van 6 tot 8.
• Belastingen: vragen kunnen alleen nog 
    telefonisch gesteld worden.
• Sociaal Domein en WMO: zijn alleen nog   
    telefonisch bereikbaar via  140255 
    (zonder    kengetal)

Burgerzaken in wijkcentrum De Stek 
Velsen-Noord
Wijkcentrum De Stek in Velsen-Noord is 
vanwege het coronavirus gesloten tot in ie-
der geval 31 maart 2020. Normaal gespro-
ken kunnen inwoners van Velsen-Noord 
elke woensdag tussen 16:00 uur en 16:30 
uur daar hun reisdocument/rijbewijs af-
halen als zij dit hebben aangevraagd bij 
burgerzaken. Nu dat niet meer kan is het 
reisdocument/rijbewijs op te halen bij het 
gemeentehuis in IJmuiden. Moet u bin-
nenkort uw reisdocument/rijbewijs ver-
nieuwen? Dan heeft u de mogelijkheid om 
het document thuis te laten bezorgen. Geef 
het aan bij uw aanvraag als u van de bezorg-
dienst gebruik wil maken. De bezorgkosten 
zijn 15 euro. Heeft u al een aanvraag lopen, 
maar geen bezorgafspraak 

Activiteiten Stichting Welzijn Velsen 
stopgezet 
In verband met het coronavirus zijn alle acti-
viteiten van Stichting Welzijn Velsen stopge-
zet tot en met 6 april 2020.          
                                                                                                                                
Huwelijken en begrafenissen
Huwelijk: de afdeling burgerzaken neemt 
contact op met de aanstaande bruidsparen 
om te overleggen of het bruidspaar het huwe-
lijk wil verplaatsen. Tot en met 6 april mogen 
alleen getuigen mogen het huwelijk bijwo-
nen. 

Begrafenissen: dit wordt afgestemd met 
de betrokkenen. Alleen met aanwezigheid 
van eerstegraads familieleden: partner, ou-
ders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, 
schoondochters.

Deze  openbare locaties in Velsen zijn 
t/m 6 april gesloten
• Zwembad de Heerenduinen
• Kinderboerderij  Velserbeek
• Bibliotheken
• Sporthallen
• Gymzalen
• Buurthuizen

Afgelaste evenementen
De volgende evenementen zijn in ieder geval  
t/m 6 april afgelast:
• De Visie op Velsen bijeenkomsten (24 

maart Velsen-Noord, 25 maart Velsen-
Zuid, 30 maart IJmuiden, 6 april Sant-
poort-Noord)

•  De informatiebijeenkomsten over zonne-
panelen ( 19 en 24 maart)

•  Kinderklimaattop (19 maart)
•  Inloopavond HOV Beverwijk (19 maart)
• Warmtenet bijeenkomst Telstar Stadion 

(20 maart)
•  Compostdag (27 en 28 maart)
•  Dorpsdialoog Driehuis (31 maart)
 
Raadsbijeenkomsten
Tot en met 6 april komen de raadsleden in 
principe niet naar het gemeentehuis. De ses-
sie die gepland stond voor 19 maart gaat niet 
door. De raadsvergadering van 26 maart gaat 
ook niet door. De besluiten van deze raad 
waren geagendeerd als hamerstuk en zullen 

daarom wel worden uitgevoerd na schrifte-
lijke vorm toestemming van de raad. Sessies 
die voor april gepland staan gaan in principe 
gewoon door.

Sport
• Alle sport- en fitnessclubs zijn gesloten.
• Het schoolvoetbaltoernooi afgelast
• Algehele afgelasting  voetbal in Nederland  
    door KNVB

RIVM
Gemeente Velsen krijgt veel gezondheids-
vragen van inwoners. Dat begrijpen wij en 
wij willen u ook graag een antwoord  geven 
op deze vragen. Maar voor gezondheidsvra-
gen kunt u het beste terecht bij het RIVM. Zij 
zijn de deskundige die uw vragen kunnen be-
antwoorden.

Ondernemers/ZZP-ers
Wij snappen dat er nu veel op u a¢omt. Be-
kijk  op https://www.kvk.nl/coronaloket/wat 
u kunt doen en welke regelingen de overheid 
aanbiedt.

Heeft u  als zelfstandig ondernemer financi-
ele ondersteuning nodig? Heefgt kun u bij ge-
meente Haarlem       (uitbesteed door gemeen-
te Velsen) Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) 
aanvragen via  telefoonnummer 14023 (zon-
der kengetal)

Hieronder vind u een schema van wie waar over gaat en hoe u de juiste instantie bereikt.

Wie?          Wat                                                                              Contactgegevens

Lokale 
gemeente 

Regionale 
GGD

RIVM

Rijksoverheid 
(ministeries)

Informatie over o.a. opvang, 
lokale voorzieningen en dienst-
verlening

Informatie over regionale
 infectieziekte bestrijding,
 besmetting(sgevaar) en lokale 
maatregelen

Algemene informatie over de 
volksgezondheid en het corona-
virus (ook in Engels en Chinees)

Algemene informatie over de 
maatregelen die landelijk getrof-
fen zijn rond het coronavirus

www.velsen.nl/coronavirus 
T: 140255 (zonder kengetal) 
werkdagen van 8.30 – 17.00 uur

www.ggdkennemerland.nl
Publieksinformatienummer
Werkdagen, T: 023-7891612 
(08.30-17.00 uur)
Weekend, T: 023-7891631 
(09.00-17.00 uur)

www.rivm.nl
T:0800-1351(08:00-20:00 uur)

https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19

Op  www.velsen.nl/coronavirus  staat alle actuele informatie over het coronavirus en de 
maatregelen in Velsen.
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De Landelijke Opschoondag  
op 21 maart gaat niet door

Beste inwoners,

Het coronavirus beheerst het leven van ons 
allemaal. In de wereld, in Nederland en in 
Velsen. Zondagavond zijn de landelijke maat-
regelen om verspreiding van het virus te be-
perken uitgebreid. Grotere bijeenkomsten 
zijn afgelast en tot en met 6 april zijn scholen 
en kinderdagverblijven gesloten, net als cafés, 
restaurants en sportclubs. Verdere maatrege-
len sluit ik niet uit.

Ons leven verandert de komende tijd ingrij-
pend. Dit vraagt veel van ons allemaal. Ik heb 
bewondering voor de manier waarop we hier-
mee in Velsen omgaan. Dit weekend zag ik ini-
tiatieven ontstaan van Velsenaren die elkaar 
de helpende hand reiken. Dat maakt mij trots 
en geeft mij het gevoel: samen gaan we het 
redden. Door er voor elkaar te zijn en de ver-
standige dingen te doen.

Wat zijn die verstandige dingen? Dit zijn so-
wieso de bekende hygiëne maatregelen. Was 
je handen regelmatig, schud geen handen en 
nies of hoest in je elleboog. Blijf thuis als je 
milde klachten hebt die op corona kunnen 
wijzen.

Ook zullen we onze sociale contacten de ko-
mende tijd moeten beperken, we moeten 
voorzichtig zijn met fysiek contact met el-
kaar. Dit betekent niet dat we elkaar uit het 
oog moeten verliezen, integendeel! Laten we 
voor elkaar blijven zorgen. Zeker voor de ou-
deren en minder gezonde mensen om ons 
heen. Mijn oproep aan alle Velsenaren: kijk 
wat je voor een ander kunt betekenen, bied 
waar mogelijk extra hulp. Dat kunnen kleine 

dingen zijn zoals vaker iemand bellen zodat 
mensen niet eenzaam worden. Of boodschap-
pen meenemen voor iemand die dat zelf niet 
kan. Waarbij tegelijk mijn tweede oproep is: 
laat je niet verleiden te gaan hamsteren. Wie 
hamstert, zorgt ervoor dat een ander mis-
grijpt terwijl het niet nodig is. Als Velsenaren 
moeten we op dit punt nuchter blijven en soli-
dair zijn met elkaar.

Ik raad je aan om goed op de hoogte te blijven 
van de actuele stand van zaken rond het coro-
navirus. Via de kranten, radio en tv en via de 
website van het rijk (https://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19) 
en die van de gemeente. Op www.velsen.nl 
lees je ook over onze aangepaste dienstver-
lening. Wij doen ons uiterste best die zo goed 
mogelijk te houden, al doen we dit met mede-
werkers die zo veel mogelijk vanuit huis zul-
len werken.

De aanpak van het coronavirus heeft voor mij 
de allerhoogste prioriteit. Ik beloof dat ik, sa-
men met mijn collega burgemeesters in de 
Veiligheidsregio Kennemerland, er alles aan 
doe om Velsen zo goed mogelijk door deze cri-
sis heen te krijgen. Maar natuurlijk heb ik jou 
hierbij nodig. Met elkaar kunnen we versprei-
ding van het virus tegen gaan. Door de ver-
standige dingen te doen, rekening met elkaar 
te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Ik heb er vertrouwen in dat we dit in Velsen 
goed oppakken en ik dank je bij voorbaat voor 
je medewerking.

Jouw burgemeester, Frank Dales

Brief van de burgemeester aan de 
inwoners van Velsen

De gemeente heeft in 2018 en 2019 een on-
derzoek uitgevoerd, genaamd Parkenpraat. 
Hoe beleven bezoekers de parken? Wat kan 
beter en wat moeten we behouden? De ge-
meente heeft op veel inbreng actie kunnen 
ondernemen. In een aantal parken worden 
de losloopplaatsen aangepast. Ook wijst het 
college de plekken waar nu speelplekborden 
staan, maar die nog niet zijn geformaliseerd, 
aan als verboden plek voor honden.

Het college heeft een aanwijzingsbesluit voor 
honden vastgesteld voor vier parken in Vel-
sen. In Velserbeek wordt de hondenlosloop-

plek direct links naast de kinderboerderij op-
geheven. Honden mogen daar alleen aan de 
lijn komen. In Sportpark Rooswijk wordt het 
gebied tussen en direct om de sportvelden 
verboden gebied voor honden. In het Water-
torenpark verplaatst de losloopplaats naar 
het noordelijk deel van het park. In het Bur-
gemeester Rijkenspark moeten honden aan 
de lijn in het deel ten noorden en ten westen 
van Restaurant Boschbeek. Het besluit is te 
vinden op www.o�cielebekendmakingen.
nl/. In de notitie Resultaten Parkenpraat kij-
ken we terug op Parkenpraat. Die notitie is te 
vinden op www.velsen.nl/parkenpraat. 

Resultaten Parkenpraat

De geplande inloopbijeenkomst op 19 
maart over de inspraakprocedure van het 
project HOV Station Beverwijk gaat van-
wege de maatregelen tegen het coronavi-
rus niet door. Om ervoor te zorgen dat be-
trokkenen toch hun vragen kunnen stellen 
tijdens de periode van inspraak, wordt een 
wekelijks telefonisch spreekuur gestart. 

Tijdens de inloopbijeenkomst zouden het in-
spraakproces en het Voorlopig Ontwerp (VO) 
van de twee busbanen en de onderdoorgang 
bij station Beverwijk worden toegelicht. Ook 
was er gelegenheid voor het stellen van vra-
gen. Nu de bijeenkomst niet doorgaat, stellen 
de provincie Noord-Holland en de gemeenten 
Beverwijk en Velsen van 19 maart t/m 9 april 
een wekelijks telefonisch spreekuur in op 
donderdagmiddag.  Verschillende projectex-
perts van de gemeenten, het ingenieursbureau 

en de provincie zitten klaar om uitleg te geven.  

Heeft u vragen over de documenten die ter 
inzage liggen of over het inspraakproces 
zelf ? Dan kunt u deze tijdens het telefonisch 
spreekuur contact opnemen met Ramon Kui-
pers, omgevingsmanager van de provincie 
Noord-Holland via 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefo-
nisch spreekuur geopend:

• Donderdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur

De periode van inspraak duurt van 5 maart 
tot en met 16 april 2020. Kijk voor meer in-
formatie op www.noord-holland.nl/hovsta-
tionbeverwijk.

Telefonisch spreekuur  
HOV Station Beverwijk

Het coronavirus houdt veel mensen bezig 
op dit moment. Ook ons. Met de Landelij-
ke Opschoondag op komst, hebben we de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM de af-
gelopen periode aandachtig gevolgd. Op 
basis van de laatste ontwikkelingen, vol-
gen we het advies van het RIVM waardoor 
is besloten dat de Landelijke Opschoon-
dag niet doorgaat op 21 maart.

Wat nu?
Het goede nieuws: u kunt iedere dag iets aan 
zwerfafval doen. We hopen dan ook van harte 

dat iedereen die het geweldige initiatief nam 
om op 21 maart op te schonen, zijn of haar ac-
tie op een later moment opnieuw op de kaart 
zet.

Organiseert u zelf een actie met meerdere 
deelnemers, dan is het goed om deze deelne-
mers te laten weten dat uw actie op 21 maart 
niet doorgaat. Doe dit door in te loggen op 
https://www.supportervanschoon.nl/login/, 
en daar uw actie te verwijderen. Alle andere 
deelnemers van uw actie krijgen dan auto-
matisch een bericht over het annuleren.

De werkzaamheden van HVC vallen on-
der beroepen die door de overheid geken-
merkt worden als cruciaal. Dat betekent 
dat onze dienstverlening rondom afvalin-
zameling zoveel mogelijk doorgaat. 

Wordt mijn afval nog opgehaald?
Ja, afval wordt opgehaald volgens de normale 
dienstregeling. Kijk hiervoor op de HVC-app 
of onze website. HVC doet er alles aan om de 
dienstverlening door te laten lopen. Mocht er 
iets veranderen, wordt dit aangegeven op de 
website van HVC en Velsen. 

Denk aan geparkeerde auto’s op of voor de 
aanbiedplaatsen van rolcontainers en onder-
grondse containers. HVC merkt dat doordat 
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s hin-
derlijk geparkeerd staan, waardoor het niet 

lukt of veel moeite kost de rolcontainers (kli-
ko’s) te legen. Ieders aandacht daarvoor.

Zijn de afvalbrengstations en milieustra-
ten nog open?
Ja, de afvalbrengstations en milieustraten 
blijven voorlopig open. HVC verzoekt bewo-
ners om geen afval te brengen wanneer je ver-
koudheidsklachten hebt. Houd daarnaast ge-
paste afstand (2 meter) tussen medewerkers 
en andere bezoekers. 

Gaat de compostdag op 28 maart door?
De compostdag op de wijkpost Santpoort gaat 
niet door

Kijk voor meer informatie op www.hvcgroep.
nl/ons-verhaal/nieuws/corona-en-onze-
dienstverlening

Hoe gaat HVC om met de maatrege-
len rondom het coronavirus?
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spreekuur contact opnemen met Ramon Kui-
pers, omgevingsmanager van de provincie 
Noord-Holland via 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefo-
nisch spreekuur geopend:

• Donderdag 19 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 26 maart van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 2 april van 15.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 15.00 tot 17.00 uur

De periode van inspraak duurt van 5 maart 
tot en met 16 april 2020. Kijk voor meer in-
formatie op www.noord-holland.nl/hovsta-
tionbeverwijk.

Telefonisch spreekuur  
HOV Station Beverwijk

Het coronavirus houdt veel mensen bezig 
op dit moment. Ook ons. Met de Landelij-
ke Opschoondag op komst, hebben we de 
richtlijnen en adviezen van het RIVM de af-
gelopen periode aandachtig gevolgd. Op 
basis van de laatste ontwikkelingen, vol-
gen we het advies van het RIVM waardoor 
is besloten dat de Landelijke Opschoon-
dag niet doorgaat op 21 maart.

Wat nu?
Het goede nieuws: u kunt iedere dag iets aan 
zwerfafval doen. We hopen dan ook van harte 

dat iedereen die het geweldige initiatief nam 
om op 21 maart op te schonen, zijn of haar ac-
tie op een later moment opnieuw op de kaart 
zet.

Organiseert u zelf een actie met meerdere 
deelnemers, dan is het goed om deze deelne-
mers te laten weten dat uw actie op 21 maart 
niet doorgaat. Doe dit door in te loggen op 
https://www.supportervanschoon.nl/login/, 
en daar uw actie te verwijderen. Alle andere 
deelnemers van uw actie krijgen dan auto-
matisch een bericht over het annuleren.

De werkzaamheden van HVC vallen on-
der beroepen die door de overheid geken-
merkt worden als cruciaal. Dat betekent 
dat onze dienstverlening rondom afvalin-
zameling zoveel mogelijk doorgaat. 

Wordt mijn afval nog opgehaald?
Ja, afval wordt opgehaald volgens de normale 
dienstregeling. Kijk hiervoor op de HVC-app 
of onze website. HVC doet er alles aan om de 
dienstverlening door te laten lopen. Mocht er 
iets veranderen, wordt dit aangegeven op de 
website van HVC en Velsen. 

Denk aan geparkeerde auto’s op of voor de 
aanbiedplaatsen van rolcontainers en onder-
grondse containers. HVC merkt dat doordat 
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s hin-
derlijk geparkeerd staan, waardoor het niet 

lukt of veel moeite kost de rolcontainers (kli-
ko’s) te legen. Ieders aandacht daarvoor.

Zijn de afvalbrengstations en milieustra-
ten nog open?
Ja, de afvalbrengstations en milieustraten 
blijven voorlopig open. HVC verzoekt bewo-
ners om geen afval te brengen wanneer je ver-
koudheidsklachten hebt. Houd daarnaast ge-
paste afstand (2 meter) tussen medewerkers 
en andere bezoekers. 

Gaat de compostdag op 28 maart door?
De compostdag op de wijkpost Santpoort gaat 
niet door

Kijk voor meer informatie op www.hvcgroep.
nl/ons-verhaal/nieuws/corona-en-onze-
dienstverlening

Hoe gaat HVC om met de maatrege-
len rondom het coronavirus?
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BESPROKEN IN DE SESSIES

Ontwikkelplan Kustplaats IJmuiden aan Zee
In 2017 heeft de gemeenteraad het college gevraagd een ontwik-
kelplan op te laten stellen op basis van onder andere het Ambitie-
document “Kustplaats IJmuiden aan Zee”. De raadsleden zouden 
een presentatie krijgen over het ontwikkelplan. Echter, in de ses-
sie bleek dat de Private partijen meer tijd nodig hebben. De sessie 
is daarom vroegtijdig beëindigd. 

Continuïteit lokale omroep Velsen
De Velser Omroep Stichting (RTV Seaport) is aangewezen als lo-
kale omroep. Mede door een ernstige fraudezaak door een voorma-
lig bestuurslid heeft de stichting al langere tijd niet kunnen inves-
teren. Voor een succesvolle doorstart zijn er extra middelen nodig, 
daarom wordt er een extra budget gevraagd van €30.250. Alle aan-
wezige raadsleden waren het eens met het toekennen van het bud-
get en gaven aan de lokale omroep belangrijk te vinden. Wel had-
den raadsleden kritische vragen over het te besteden geld en hoe 
situaties zoals in het verleden voorkomen kunnen worden. Ook 
werd gevraagd of RTV Seaport uitgezonden kan worden via KPN, 
nu kan dat alleen nog via Ziggo. Dit punt zal worden opgepakt. 
 
Binnenklimaat en energieverbruik De Brede School in 
Velsen-Noord 
Sinds de ingebruikname van het gemeentelijk gebouw De Brede 
School in Velsen-Noord in 2015 zijn er klachten over een slecht 
binnenklimaat en over een hoog energieverbruik. De afgelopen ja-
ren heeft de gemeente geïnvesteerd in het verhelpen van de klach-
ten. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste resultaat, daarom 

vraagt de wethouder om €205.000 voor nieuwe maatregelen. 

De raadsleden willen weten of de huidige situatie met stank-over-
last ook leidt tot een risico voor de gezondheid van de leerlingen. 
En de raadsleden willen weten hoe dit soort situaties in de toe-
komst worden voorkomen.
  
Gemeentelijk vastgoedbeleid
De gemeente Velsen bezit vastgoed in Velsen.   Het gaat bijvoor-
beeld om buurthuizen, gymzalen en scholen maar ook om toekom-
stige ontwikkellocaties. Er moet een visie komen waarin staat welk 
vastgoed Velsen nodig heeft om haar doelstellingen te kunnen re-
aliseren. In deze sessie zijn de raadsleden geïnformeerd over de 
verschillende soorten vastgoed. Er waren nog wel uiteenlopende 
vragen van de raadsleden, die moeten worden beantwoord. Na een 
vervolgsessie in mei wordt het definitieve besluit verwacht in het 
najaar van 2020. 

Heroriëntatie regionale samenwerking
Vanaf oktober heeft de gemeenteraad verschillende keren gespro-
ken over de rol van Velsen in de regionale samenwerking.  Met de 
heroriëntatie over de regionale samenwerking bepaalt de raad de 
denkrichtingen van Velsen. Zo kunnen er keuzes worden gemaakt 
welke samenwerking het beste aansluit bij de belangen van Velsen. 
In deze sessie is veel informatie gedeeld en ontstonden  levendige 
discussies over mogelijke samenwerkingspartners en de belang-
rijkste thema’s daarbij.

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 14 0255, u hoeft hiervoor geen net-
nummer te draaien. Uiteraard kunt u ook ge-
woon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is ge-
opend op maandag tot en met vrijdag van 
08.00 tot 17.00 uur. Op donderdag van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Voor inhoudelijke vragen 
over bestemmingsplannen, omgevingsver-
gunningen of vragen die daarmee te maken 
hebben, kunt u een 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 na-
tuurlijk 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 is 
een formulier verkrijgbaar, waarop u uw mel-
ding of klacht kunt noteren. Graag deze ver-
volgens versturen naar: Bureau Discrimina-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer 
informatie op www.bdkennemerland. nl.

Publicatie
Vanaf 31 mei 2018 worden alle vergunnin-
gen, beleid en verordeningen op de landelijke 
website www.O¦cielebekendmakingen.nl 
gepubliceerd. U kunt zich abonneren op een 
door u gestelde zoekvraag. U wordt vervol-
gens op de hoogte gesteld als er nieuwe publi-
caties verschijnen die aan uw zoekterm(en) 
voldoen. 

Nieuws van de raad

In deze bijzondere tijd heeft het corona-
virus ook gevolgen voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad. Tot 6 april ko-
men de raadsleden in principe niet naar 
het gemeentehuis. De sessie die gepland 
stond voor 19 maart gaat niet door. De 
raadsvergadering van 26 maart gaan ook 
nbiet door. De voorstellen kunnen wel al 
worden uitgevoerd bij schri©telijke in-
stemming van de raadsleden. De beslui-
ten dan bekrachtig bij de raadsvergade-
ring in april. 

De sessies die voor april gepland staan, 
gaan in principe gewoon door. Wij hou-
den u op de hoogte via deze krant, u kunt 
zich ook abonneren op de Nieuwsbrief 
van de Raad voor nadere informatie.  

CORONO UPDATE

O�ciële  bekendmakingen voorlopig nog in De Jutter/
De Hofgeest

Vanaf deze week zouden wij de bekendma-
kingen in de Jutter / de Hofgeest in afge-

slankte vorm aanbieden. Daarnaast zouden 
papieren versies in te zien zijn in o.a. buurt-

huizen in verschillende kernen. Nu dat niet 
mogelijk is, i.v.m. het coronavirus, publice-

ren we de bekendmakingen voorlopig nog 
volledig zoals u dat van ons gewend bent. 

Aanvragen
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen maken bekend dat zij 
in de periode van 7 maart tot en met 13 
maart 2020 de volgende aanvragen voor 
een omgevingsvergunning hebben ont-
vangen op grond van de wet algemene be-
palingen omgevingsrecht. De datum van 
ontvangst is tussen haakjes vermeld.

IJmuiden
Kompasstraat  3,  uitbouwen  woning  (12/03
/2020) 28747-2020

Griftstraat 15, plaatsen erker (zijkant) 
(12/03/2020) 28992-2020
Velserduinweg 330, gebruiken begane grond 
als woning (13/03/2020) 29766-2020
Kolebossenlaan 11, plaatsen overkapping 
(zijtuin) (13/03/2020) 29770-2020
 
Velsen-Zuid
Minister van Houtenlaan 123, het veranderen 
van de entreepui (13/03/2020) 29674-2020
Santpoort-Noord
Crijnssenstraat 4, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (09/03/2020) 27329-2020
Kruidbergerweg 77, garage vervangen door 
uitbouw (zijkant) en deels vervangen begane 
grondvloer (12/03/2020) 29319-2020
Spekkenwegje 5, het verwijderen van lage 
beplanting en de tennisbaan (13/03/2020) 
29454-2020 
Spekkenwegje  5,  kappen  6  bomen  (13/03/
2020) 29470-2020  

Driehuis
Da Costalaan 42, het plaatsen van een dakka-

pel (voorzijde) en het vergroten van de 1e ver-
dieping en plaatsen dakterras (achterzijde) 
(11/03/2020) (11/03/2020) 28236-2020
Lodewijk van Deyssellaan 47, vervangen ko-
zijnen (voorzijde), plaatsen zonnepanelen 
(voorzijde) (11/03/2020) 28518-2020

Velserbroek
Galle Promenade 4, uitbreiden 3 winkels aan 
voor- en achterzijde (09/03/2020) 27719-
2020
Galle Promenade 121, plaatsen uitbouw (zij-

Noodverordening ter voorkoming van verdere verspreiding  
van het coronavirus/COVID-19

De voorzitter van de veiligheidsregio 
heeft besloten tot vaststelling van de 
noodverordening ter voorkoming van ver-

dere verspreiding van het coronavirus/
COVID-19. 

De noodverordening staat op www.vel-
sen.nl/coronavirus. Wilt u graag een pa-
pierenversie ontvangen dan kunt u deze 

telefonisch aanvragen bij de gemeente 
Velsen via 0255-567200.
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Vastgesteld wijzigingsplan J.C. van Neckstraat 

Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen 
hebben de hierna volgende besluiten ge-
nomen. Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebben-
de bij het (de) onderstaande besluit(en) 
gedurende zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het be-
stuursorgaan dat het besluit heeft geno-
men (zoals college van burgemeester en 
wethouders van Velsen of burgemeester 
van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-
den), dan wel langs elektronische weg 
(elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inlog-
gen via DigiD). In spoedeisende gevallen 
kan een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Noord-Holland, locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. Een voorlopige 
voorziening kan alleen worden aange-
vraagd, 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 wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning 
verleend voor: 

IJmuiden
Orionweg 260 - 446 even, tijdelijk (maxi-

maal 15 jaar) wijzigen van warmteopwek-
kingsinstallatie voor 94 appartementen van-
wege toekomstige aansluiting op warmtenet 
(09/03/2020) 110979-2019
Grahamstraat 309, vergroten bestaand ter-
ras, aanpassen  kozijnen achter- en zijgevel 
(09/03/2020) 8488-2020
perceel gelegen tussen Margadantstraat, 
Kruitenstraat, Vissershavenstraat, verlengen 
tijdelijk gebruik met 2 jaar van  middenterrein 
IJmuider Delta, voor stallen vrachtwagenop-
leggers zonder koelmotoren, tijdelijk plaat-
sen (2 jaar)  terreinafscheiding (09/03/2020) 
99993-2019
Petteveltlaan 11, vernieuwen, vergroten gara-
ge (10/03/2020) 2882-2020
Kolebossenlaan 11, uitbreiden bestaande 
voorportaal (10/03/2020) 115016-2019
Eridanusstraat 35, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (12/03/2020) 26685-2020
Jan Pieterszoon Coenstraat 24, wijzigen 
voorgevel (12/03/2020) 20785-2020
Verbrande Vlak 33 C, plaatsen nieuw ko-
zijn (windscherm) op balkon (13/03/2020) 
21495-2020
 
Velsen-Zuid
Amsterdamseweg 10, legaliseren trafo inclu-
sief laadpalen (11/03/2020) 19456-2020

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 39, veranderen ge-
bruik logeerkamer in B&B (10/03/2020) 406-
2020

Wijnoldy Daniëlslaan 1 en Wüstelaan 17, 
plaatsen 2 dakkapellen (Wijnoldy Daniël-
slaan 1), isoleren 2 daken (Wijnoldy Daniël-
slaan 1 en Wüstelaan 17) (10/03/2020) 1167-
2020

Santpoort-Noord
nabij het Duinmeer, vervangen vogeluitkijk-
hut (09/03/2020) 38566-2019
J.T. Cremerlaan 35, plaatsen opbouw over nok 
(12/03/2020) 20457-2020
Kerkerinklaan 14, gewijzigd uitvoeren ver-
gunde dakopbouw (13/03/2020) 21692-2020

Velserbroek
Broekeroog ong., plaatsen 3 tijdelijke (15 jaar) 
woningen (09/03/2020) 112846-2019
Zadelmakerstraat 64, wijzigen voorgevel 
(11/03/2020) 19031-2020  

Verleende onthe�ng voor werkzaamhe-
den buiten reguliere werktijden  APV ar-
tikel 4:4 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben een onthe�ng verleend 
voor: 

Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, in nacht van 9 maart 
op 10 maart 2020 van 20:00 t/m 07:00 uur, in 
nacht van maandag 16 maart op 17 maart van 
20:00 t/m 07:00 uur (11/03/2020) 26764-
2020

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

IJmuiden
Kleding verkoop, op 14, 21 en 28 maart 2020, 
locatie: Lange Nieuwstraat 501 t.o. Schouten 
Mode (DNM) (13/03/2020) 10990-2020

Verleende evenementenvergunning 
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evene-
mentenvergunning verleend voor: 

IJmuiden
Fight Night, op 22 maart 2020 van 14:00 
tot 21:00 uur, locatie: sporthal Zeewijk 
(11/03/2020) 108392-2019

Santpoort-Noord
80ste Krinkels Pim Mulierloop, op 19 april 
2020 van 09:30 tot 13:00 uur, locatie: route 
door gemeente Velsen, start Sportpark Groe-
neveen (10/03/2020) 15046-2020

Velserbroek
Kermis Velserbroek, op 7 oktober 2020 van 
13:00 tot 23:00 uur, 8 + 9 oktober 2020 van 
14:00 tot 23:00 uur,10 oktober 2020 van 13:00 
tot 23:00

Aankondiging
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij op 10 maart 2020 het wijzigingsplan 
“J.C. van Neckstraat (idn: NL.IMRO.0453.
WP0708VANNECKSTRA1-R001) heeft 
vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan “J.C. 
van Neckstraat” heeft hieraan voorafgaand 
vanaf 10 januari 2020, gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend.

Aanleiding
Met dit wijzigingsplan wordt de bouw van 8 
woon-werkwoningen mogelijk gemaakt.
In het bestemmingsplan “IJmuiden Oost” 
is een wijzigingsmogelijkheid opgenomen. 
Met dit wijzigingsplan wijzigt het college het 
bestemmingsplan zodat het bouwplan  kan 
worden uitgevoerd.

Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit het braakliggen-
de perceel achter het pand waarin de bouw-
markt en sportschool Basic Fit zijn gevestigd.

Plan inzien
Krachtens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening, ligt het vastgestelde wijzigingsplan 
“J.C. van Neckstraat” voor een ieder met in-
gang van vrijdag 20 maart 2020 gedurende 
zes weken ter inzage.  

Gemeentehuis, Dudokplein 1, IJmuiden. 
Digitaal raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
belanghebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
tijdig een zienswijze bij burgemeester en 
wethouders kenbaar te maken, kunnen be-
roep indienen. Met ingang van de dag nadat 
het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen 
binnen zes weken beroep worden ingediend 
bij de Raad van State. 

Hiervoor is een gri�erecht verschuldigd. 
Het beroepschrift dient in tweevoud te wor-
den gezonden aan de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzi-
gingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de genoemde beroepstermijn. Het in-
stellen van beroep schorst de werking van 
het besluit niet. Belanghebbenden die beroep 

hebben ingesteld kunnen verzoeken om een 
voorlopige voorziening. Indien binnen de 
termijn naast het beroepschrift een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het be-
sluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Velsen hebben besloten: 

om 6 parkeerplaatsen aan te wijzen ten be-
hoeve van het opladen van elektrische voer-
tuigen door middel van het plaatsen van 
borden E4, zoals bedoeld in bijlage I van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990, met onderborden  met de tekst ‘alleen 
om elektrische voertuigen op te laden’ en on-
derborden OB504. De 6 parkeerplaatsen zijn 

gelijk verdeeld over 3 locaties:
• De Industriestraat te IJmuiden, ter hoogte 

van de kruising met de Haringkade;
• De Marconistraat te IJmuiden, ter hoogte 

van de kruising met de Vleetstraat;
• Het Pleiadenplantsoen te IJmuiden, ter 

hoogte van de kruising met de Orionweg;
• De Briniostraat te IJmuiden, ter hoogte van 

de kruising met de Lorentzstraat;
• De Zadelmakerstraat te Velserbroek, ter 

hoogte van de kruising met de Watermunt.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de datum waarop het besluit 
elektronisch is bekend gemaakt in de digita-
le Staatscourant, schriftelijk (postbus 465, 
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektro-
nische 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 gehele verkeersbesluit kan worden in-
gezien bij het Klant Contact Centrum in het 
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te 
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt forme-
le publicatie van verkeersbesluiten plaats in 
de digitale Staatscourant.

Verkeersmaatregel

Ligging plangebied

kant) (12/03/2020) 28975-2020

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 
IJmuiden
Trompstraat 92, wijzigen gebruik wonen, ver-
bouwen tot 4 appartementen (13/03/2020) 
101043-2019

Ingediende aanvragen evenementenver-
gunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen 
maakt bekend dat hij in de periode van 7 
maart tot en met 13 maart 2020  de volgende 

aanvragen voor een evenementenvergunning 
heeft ontvangen op grond van de Algemene 
plaatselijke verordening artikel 2:10. De da-
tum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.

Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op 19 juni 2020 van 
16:00 tot 00:00 uur, 20 juni 2020 van 10:00 tot 
00:00 uur en 21 juni 2020 van 10:00 tot 20:30 
uur, locatie: Stratingplantsoen (12/03/2020) 
29303-2020

Santpoort-Zuid
Oldtimerdag Santpoort, op 20 juni 2020 van 
10:00 tot 23:00 uur, locatie: nabij Ruïne van 
Brederode (11/03/2020) 29309-2020

Santpoort-Noord
Pinksterjaarmarkt 2020, op 1 juni 2020 van 
10:30 tot 17:30 uur, locatie: Landgoed Duin 
& Kruidberg, Duin- en Kruidbergerweg 60 
(06/03/2020) 27016-2020




