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Velsen krijgt een eigen priklocatie

Velsen krijgt een eigen priklocatie. Deze
komt bij het voormalige tenniscentrum aan
de Dokweg in IJmuiden en opent begin
april. Wat komt er eigenlijk allemaal kijken
bij het openen van een nieuwe priklocatie?
We vroegen het aan Heleen Eijkhout, arts
GGD Kennemerland.

Ernstige verkeershinder rotonde
Stadspark / Lange Nieuwstraat /
Planetenweg
De rotonde Stadspark / Lange Nieuwstraat / Planetenweg gaat vanaf dinsdag
6 april 2021 op de schop.

Vanaf dinsdag 6 april 2021 wordt er gewerkt
aan de rotonde Stadspark. De rotonde wordt
ingericht volgens de nieuwste verkeersrichtlijnen waarbij de fietspaden 20 centimeter breder worden. Op een deel van de Planetenweg wordt ook een nieuwe asfaltlaag
aangebracht en worden de bushaltes die niet
meer in gebruik zijn verwijderd. Daarvoor in
de plaats komen er parkeervakken. Tot slot
krijgt de rotonde mooie nieuwe beplanting.
De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd zodat de route voor lijnbussen van
Connexxion toegankelijk blijft. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m
19 mei 2021.

Verkeersmaatregelen
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het verkeer vanaf de Lange Nieuwstraat via de rotonde naar de Planetenweg
blijven rijden. De doorgang van het verkeer
wordt geregeld via een tijdelijke verkeerslichtinstallatie. Dit kan tot enige vertraging leiden. De aansluitende wegen Moerbergplantsoen en Gijzenveltplantsoen op
de rotonde worden gedurende de gehele werkzaamheden afgesloten voor doorgaand verkeer. Voetgangers en fietsers hoeven niet om te rijden, zij worden langs de
werkzaamheden geleid. De woningen aan
het Moerbergplantsoen en Gijzenveltplantsoen zullen gedurende de werkzaamheden
bereikbaar zijn. Hiervoor zal een omleiding
worden ingesteld, omdat zij niet via de rotonde kunnen rijden.
Kijk voor meer informatie op www.velsen.nl.

Wie nomineert u voor een
jeugdlintje?
Wij zijn trots op onze jeugd! Vooral op
jongeren die een voorbeeld zijn voor
anderen en zich inzetten voor andere
mensen, natuur of cultuur. Zij verdienen
een blijk van waardering in de vorm van
een jeugdlintje. Nomineer daarom voor
5 april 2021 één of meer jonge Velsenaren.

Wie komt in aanmerking voor een jeugdlintje?

Jongeren tot en met 18 jaar die al langere
tijd vrijwilligerswerk doen, opkomen voor
iemand anders bij pesten, zinloos geweld of
alcohol- en/of drugsgebruik. Maar ook jongeren die een bijzondere prestatie hebben
geleverd.
U kent die toppers, nomineer ze!
Draag voor 5 april de jongeren voor via velsen.nl/producten/jeugdlintje.

Wat doet/verzorgt u als arts in de voorbereidingen op een nieuwe vaccinatielocatie?
Als arts zit je samen met veel mensen in een
projectteam om de voorbereiding van een
nieuwe vaccinatielocatie in goede banen te leiden. In dit projectteam wordt onder andere bekeken hoe de ruimte er uit moet komen te zien.
Als arts kan je hierover meedenken. Ook kan je
adviezen geven wat het betekent als meerdere
soorten vaccins tegelijkertijd worden toegediend op één locatie. Het is dan belangrijk dat
de routing van beide soorten vaccins geheel
gescheiden zijn van elkaar. Op deze manier
wordt gegarandeerd dat de cliënt het juiste
vaccin krijgt.
Ook zorg je ervoor dat alle werkinstructies
gereed en aanwezig zijn op de nieuwe locatie.
Samen met personeelszaken worden nieuwe
mensen aangenomen, zodat er voldoende professionals beschikbaar zijn voor de vaccinatielocatie. De nieuwe personen worden ingewerkt, waarna die zelfstandig kunnen werken.
Daarnaast zorg je er voor dat noodmedicatie,
medicatie die gebruikt kan worden als iemand
niet lekker wordt na vaccinatie, besteld wordt
en aanwezig is op de locatie.
Hoe ziet een dag van u eruit eenmaal aanwezig op een (nieuwe) vaccinatielocatie?
De ochtend begint met de briefing. De artsen
hebben een eigen briefing, waarin bijzonderheden, worden toegelicht, zoals de wijzigingen
in de uitvoeringsrichtlijn coronavaccinatie.
Bijvoorbeeld dat de richtlijn coronavaccinatie is aangepast. De eindverantwoordelijke
medisch coördinator zorgt ervoor dat nieuwe
artsen worden ingewerkt en begeleid, nieuwe
prikkers worden geautoriseerd voor het prikken beoordeeld, maakt kennis met de EHBOers van die dag.
Daarnaast is deze arts verantwoordelijk voor
het controleren van de noodmedicatie in de
ochtend en in de middag. Zo nodig wordt nieuwe medicatie besteld. Indien op de locatie
mensen klachten krijgen, haalt de EHBO de
medisch coördinator erbij. De medisch coördinator meldt eventuele bijwerkingen aan Lareb,
het landelijke orgaan die bijwerkingen van alle
geneesmiddelen bijhoudt en onderzoekt.
Verder beantwoord je als arts vragen van cliënten en geef je adviezen over het vaccineren. Je
zorgt ervoor dat het klaarmaken van het vaccin
goed verloopt, samen met onder andere de vaccinatiecoördinator en vaccinbereider.

een arts de gezondheidsverklaring met de client. De arts bepaalt of de cliënt gevaccineerd
mag worden en of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is dat
cliënten die bepaalde antistollingsmiddelen
gebruiken, wel gevaccineerd kunnen worden.
Echter, direct na het vaccineren moet de prikplek dan wel extra lang dicht gedrukt worden.
De administratief medewerker controleert de
gegevens van de cliënt, neemt de gezondheidsverklaring over in de computer en noteert ook
de adviezen gegeven door de arts.
De prikker zorgt ervoor dat de cliënt rustig zit
en dient het vaccin toe.
Hierna wordt de cliënt naar de wachtruimte
geleid. In de wachtruimte houden EHBO-ers
de cliënten in de gaten en zorgen voor het welzijn van de cliënt op moment dat die zich niet
goed voelt. De EHBO haalt er dan ook een arts
bij. Voelt de cliënt zich goed, dan mag de cliënt
15 minuten na vaccinatie naar huis.
In de vaccinatiestraat bereiden vaccinbereiders op een rustige plek de vaccins. Op deze
manier kunnen ze geconcentreerd hun werk
doen. De vaccinatiecoördinator zorgt er voor
dat het vaccinatieproces goed verloopt.
Kan iedereen een prik zetten of moet je
daarvoor geschoold zijn?
Artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten met prikervaring mogen en kunnen vaccineren. Om alle personen in de regio Kennemerland te vaccineren met het coronavaccin
zijn veel prikkers nodig. Het Rode Kruis leidt
jongeren, die de opleiding Geneeskunde, Verpleegkunde en Doktersassistente volgen, op
tot prikker. Zij krijgen zowel theoretische als
praktische scholing.
Is het al duidelijk van welke fabrikant
straks de vaccins worden gebruikt IJmuiden?
Nee, dit wordt bekeken op basis van de beschikbaarheid van de vaccins. GGD Kennemerland volgt het beleid van het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het
gaat om welke groepen welke vaccins krijgen.
Waarom is het voormalige tenniscentrum IJmuiden een geschikte locatie?
Locaties moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten zij relatief gemakkelijk ingericht kunnen worden als vaccinatielocatie,
moet de locatie goed bereikbaar zijn voor inwoners en moet er aan een aantal technische
eisen voldaan worden. Het voormalige tenniscentrum doet dat.
Wanneer kunnen inwoners in IJmuiden
terecht voor hun vaccinatie?
De locatie opent 12 april.

Wie zijn allemaal betrokken bij het voorproces en het zetten van een prik?
In de vaccinatiestraat werken mensen met
verschillende specialismes.
De host controleert aan de deur of de cliënt
een identiteitsbewijs bij zich heeft, de gezondheidsverklaring heeft ingevuld en of de persoon een uitnodiging/bevestiging van de afspraak bij zich heeft.
Hierna controleert de triagist de vragenlijst.
Een triagist is een medewerker die aan de hand
van de antwoorden vaststelt of de cliënt door
moet worden verwezen naar een arts. Daarnaast bepaalt de triagist op basis van de uitnodiging en het stroomschema vaccineren of de
cliënt naar de priklijn Astrazeneca of naar de
priklijn Pfizer/Biontech geleid moet worden.
Als de cliënt een vraag op de gezondheidsverklaring met ja heeft beantwoord, bespreekt

Heleen Eijkhout, stafarts Jeugdgezondheidszorg
GGD Kennemerland.
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Grote Velsen Quiz draait vooral om
een leuke avond
Online, gratis en voor iedereen! Op vrijdag
26 maart organiseren Team Kaairidders,
Gemeente Velsen en Citymarketing Velsen
.IJmuiden de Grote Velsen Quiz, die vanaf 20.00 uur live te zien is op YouTube en
RTV Seaport. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het online antwoordformulier staat op
velsen.nl/quiz.

In zes ronden worden de deelnemers online
aan de tand gevoeld over onderwerpen als muziek, sport, geschiedenis, foto’s en actualiteit,
waarbij alle gemeentedelen van Velsen aan
de orde komen. Enkele vragen worden gesteld
door bekende en minder bekende Velsenaren.
Elke ronde telt zeven vragen. Tijdens de pau-

De dag begint met een kop koffie en een goed
gesprek. Daarna kan in ons atelier aan houtbewerking worden gedaan, er wordt getekend
en geschilderd, gebreid of gepuzzeld. En natuurlijk ontbreekt op zijn tijd een spelletje niet.
Daarna gaan we samen lunchen.
Bewegen op muziek of een meditatie staan wekelijks op het programma.
Daarnaast kunnen de deelnemers onder begeleiding bewegen in onze sportzaal. Mensen
met cognitieve problemen die het Odensehuis

•Tegemoetkoming
Vanaf Q2 2021 100%Vaste
vergoeding vaste
lasten (%
SBI-code) voor ondernemers die
Lasten
(TVL)
meer dan 30% omzet verliezen.
• Vanaf Q2 2021 100% vergoeding vaste
lasten (% SBI-code) voor ondernemers die
meer dan 30% omzet verliezen.

‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, zegt
teamcaptain Dirk van Zonderen, die de quiz samen met Nel Luiken presenteert. ‘Het gaat ons
er vooral om dat zoveel mogelijk Velsenaren in
deze rare tijd een leuke avond hebben.’ Je kunt
de quiz alleen, met je gezin of met een (digitaal)
team spelen. Coronaproof overleggen kan bijvoorbeeld via Whatsapp, Facetime of Zoom.

Coronakrediet en garanties

• Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
•Coronakrediet
Garantie Ondernemingsfinanciering
en garanties (GO)
• Klein Krediet Corona (KKC)
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•• Corona
(COL) (GO)
Klein Krediet Corona
(KKC)
•• Garantiefonds
evenementen
• Qredits
• Corona OverbruggingsLening (COL)
• Garantiefonds evenementen

De Grote Velsen Quiz begint om 20.00 uur en
duurt zo’n anderhalf uur. Voor het winnende
team staat een Ik koop lokaal-pakket klaar. Kijk
voor meer informatie op velsen.nl/quiz.

Afspraak in de testbus
De testbus werkt uitsluitend op afspraak. Plan
daarom een coronatest via 0800-1202 of coronatest.nl. U ziet gelijk of de testbus op de dinsdag of vrijdag op het gewenste tijdstip plek
heeft.

Ontmoetingsplek voor mensen met
geheugenproblemen
Het Odensehuis Velsen (Trompstraat 200J
in IJmuiden) is de ontmoetingsplek voor
mensen met geheugenproblemen en (beginnende) dementie. Dagelijks bezoekt
men het Odensehuis voor een leuke en zinvolle dag.

Lasten (TVL)

ze (na drie ronden) treedt singer-songwriter
Thijs Huijbens op.

Testen in testbus kan ook op
vrijdag
Inwoners kunnen naast dinsdagen ook op vrijdagen een coronatest laten afnemen in de testbus op het parkeerterrein van Telstar stadion,
Minister van Houtenlaan 123 in Velsen-Zuid.
De testbus is speciaal voor mensen die niet met
de auto naar een teststraat kunnen komen en
een aanvulling op de teststraten.

omzetverlies.
Vergoeding van deel loonkosten voor
bedrijven met ten minste 20% verwacht
omzetverlies.
Tegemoetkoming
Vaste

(nog) niet bezoeken, maar wel graag onder begeleiding willen sporten, zijn ook van harte
welkom.
Als deelnemers niet naar ons toe kunnen komen bezoeken wij hen thuis. Juist in deze tijd
is gebleken wat eenzaamheid aanricht. Het gebrek aan structuur en perspectief heeft vele nadelige gevolgen voor ieders (mentale) gezondheid. Zo’n bezoek thuis of aan het Odensehuis
is dan ook zeer waardevol.
Om deel te kunnen nemen dient men in het bezit te zijn van een WMO indicatie. Margo van
Schagen, coördinator van het Odensehuis Velsen, en de casemanagers van De ZorgSpecialist
informeren u hier graag over. Kijk voor meer
informatie op www.dezorgspecialist.nl/odensehuis of bel 0255 - 749 100
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Geen ruimte voor versoepeling lockdown

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan
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Ga max. 1 keer per dag op bezoek.
Buiten: groep van max. 2 personen
of 1 huishouden.
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maken hebben met eenLaat
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kunnen betalen. Gemeenten zijn hard aan de
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Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

NL leert door
Kosteloze (online) scholing en
Onderwijs en kinderopvang
ontwikkeladviezen.
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Uitstel belastingbetaling
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op afstand
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Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Afhalen en bezorgen van bestellingen
mogelijk.

Buitenschoolse opvang dicht.

Aanvullende steun

Sociaal pakket
Vervoer en reizen

• Intensieve ondersteuning en begeleiding
van werk(loosheid) naar nieuw werk door
Blijf zoveel mogelijk thuis.
regionale mobiliteitsteams.
• Mogelijkheden tot om- en bijscholing.
Reisom
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met en
het ov voor
• Extra inzet
armoede
noodzakelijke
problematische
schuldenreizen.
tegen te gaan.
• Voorkomen van jeugdwerkloosheid.
Blijf in Nederland en reis niet naar
het buitenland t/m 15 mei.

Evenementen verboden.

Time-out arrangement (TOA)
• Ondersteuning van ondernemers in zwaar
Publiek toegankelijke locaties
weer.
• Centraal middel
is andere
de Wet homologatie
Onder
musea, bioscopen
onderhandsen
akkoord
(WHOA)dicht.
vanaf 1
dierenparken
januari 2021.
• Doel: akkoord met schuldeisers om een
faillissement
te voorkomen.
Contactberoepen

Sport
Uitbreiding regelingen
Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar

• Startersregeling.
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt
• Regeling grotetoegestaan.
land- en tuinbouwbedrijven
conform TVL.
• Regeling specifieke kosten land- en
tuinbouw. Binnen: sportaccommodaties
dicht. Zwemles voor kinderen t/m
• Regeling R&D voor duurzaamheid en
12 jaar uitgezonderd.
digitalisering van mobiliteitssectoren.

Contactberoepen zoals kappers en
rij-instructeurs toegestaan.

alleen samen krijgen we
alleen
krijgen we
corona samen
onder controle

corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/steunpakket
Uitzonderingen en voorwaarden:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen 2021
Op woensdag 17 maart 2021 stemde Velsen
voor de Tweede Kamer. Alle stemmen zijn ge-

teld en de uitslag is bekend. Kijk op www.velsen.nl/verkiezingen/uitslag voor de uitslagen.
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies
Van Pont tot Park, gebiedsvisie
De gebiedsvisie beschrijft de gewenste
ontwikkelrichting van het gebied tussen
het Pontplein, het Stadspark, de Heerenduinweg en de Kanaaldijk. De visie is een
startpunt voor het te vormen beleid en
het participatieproces. Meerdere fracties gaven aan dat zij mogelijk nog met
moties en/of amendementen komen. De
gebiedsvisie staat geagendeerd voor de
raad van 31 maart.
Corona: perspectief op herstel
We zitten inmiddels al een jaar in de
coronapandemie. In deze sessie ging het
over het draagvlak voor de maatregelen
en hoe Velsen omgaat met de periode na
de crisis. Raadsleden hebben hun zorgen en aandachtspunten over de effecten
van de coronacrisis op de samenleving
met elkaar gedeeld. Dit onderwerp komt
later terug in een sessie.
Woonakkoord regio Zuid-Kennemerland / IJmond 2021-2025
De provincie Noord-Holland wil uitvoering geven aan een aantal doelstellingen
uit de Omgevingsvisie. Om dit te realiseren zijn er regionale woonakkoorden.
De raadsleden hebben zorgen over het
bouwen van voldoende de sociale huurwoningen. De wethouder zorgt voor een
jaarlijkse rapportage. Het onderwerp
staat geagendeerd voor 31 maart.

Openstelling sluisroute IJmuiden
Eind maart 2021 gaat de sluizenroute
open voor voetgangers en fietsers. Er is
vertraging opgelopen in de werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaf hierover een
toelichting. Er waren veel vragen en
emoties bij de raadsleden. Er komt een
vervolgsessie over dit onderwerp.
Discussiedocument Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie Velsen komen alle
keuzes voor de fysieke leefomgeving
tot 2050. De raad ging in gesprek over
de koers, die uiteindelijk tot een Omgevingsvisie zal leiden. De meeste discussie was over de balans tussen behoud van
groen en meer woningen bouwen. Ook
vroegen de raadsleden aandacht voor
luchtkwaliteit en locaties voor duurzame
energieopwekking.

Agenda van de raad
Naast de onderwerpen uit de afgelopen sessies, staan ook de volgende onderwerpen op de agenda van de raadsvergadering van 31 maart.
Benoeming extern lid Rekenkamercommissie Velsen (onder voorbehoud)
De rekenkamer doet onderzoek naar
het gemeentelijk beleid. Voornamelijk of het geld van de gemeente zinnig,
zuinig en zorgvuldig is besteed. De gemeenteraad benoemd de leden van de
rekenkamercommissie, daarom wordt
nu voorgesteld om de heer Hoogendoorn toe te voegen als lid.
Huisvestingsverordening ZuidKennemerland/IJmond: Velsen 2021
Er is sprake van schaarste op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen om aan
de groeiende vraag te kunnen voldoen.
Daarom moeten er goede afspraken zijn

over hoe de sociale huurwoningen worden verdeeld. Er zijn veel ontwikkelingen om de woningmarkt beter te reguleren, maar dat kan op dit moment nog niet
worden opgenomen. Daarom ligt er nu
een voorstel om de huidige verordening
te verlengen, zodat er meer tijd is voor
een aangepast voorstel.
Raadswerkgroep Europese aanbesteding accountantsdiensten
Er moet vanaf 2022 een nieuwe
accountant worden aangewezen door
de gemeenteraad. Om dit proces goed te
doorlopen wordt er een werkgroep van
raadsleden benoemd. Dat voorstel ligt
nu voor.

Transitievisie Warmte Velsen
De transitievisie warmte is een onderdeel van het klimaatakkoord. In de transitievisie wordt aangegeven welke wijken de meeste kans maken om gasvrij
te worden en de termijn waarbinnen dit
moet gebeuren. De raadsleden hebben
vooral vragen over het gasnet, de betaalbaarheid en het goed meenemen en informeren van inwoners. Er zijn nog veel
vragen blijven liggen, daarom komt er
een vervolgsessie.

Bekendmakingen algemeen
De website www.velsen.nl is hét startpunt
voor al uw vragen over de gemeente Velsen. Hier vindt u meer informatie over
vergunningen, burgerzaken, buurtbemiddeling, bureau discriminatiezaken, ondernemersloket, openbare ruimte, sociale zaken en nog veel meer.

Kunt u iets niet vinden of heeft u een vraag?
Bel dan het Klant Contact Centrum (KCC)
De telefonische bereikbaarheid van het KCC
is van ma t/m vr 8.30 uur tot 17.00 uur via
14 0255, zonder kengetal.
Vanwege de coronamaatregelen is het 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 aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

Burgerzaken
Burgerzaken werkt uitsluitend op afspraak.
Via onze website www.velsen.nl kunt u 24 uur
per dag een afspraak maken. U kunt
ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen met het Klant Contact Centrum voor een
afspraak.
Melding/klacht discriminatie
De gemeente Velsen faciliteert meldingen
of klachten over discriminatie. Bij het Klant
Contact Centrum van het gemeentehuis kunt
u telefonisch een formulier opvragen, waarop u uw melding of klacht kunt noteren. Graag

deze vervolgens versturen naar: Bureau Discriminatiezaken Kennemerland in Haarlem.
Meer informatie op
www.bdkennemerland.nl.
Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke website www.officielebekendmakingen.nl/gepubliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op 25 maart 2021
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Velserduinweg 209, bouwen aanbouw, plaatsen raamkozijn (14/03/2021) 31963-2021
Paulus Potterstraat 1, veranderen, vergroten
2e verdieping (15/03/2021) 32259-2021
Seinpostweg 24 – 33, wijzigen gebruik 10
woningen naar 10 Short Stay appartementen (15/03/2021) 32366-2021 (Gemeentelijk
monument)
Pegasusstraat 63, plaatsen dakopbouw
(19/03/2021) 34313-2021
naast Zandvoortstraat 110, bouwen bedrijfshal (19/03/2021) 34526-2021

Velsen-Zuid
Stelling 12, bouwen berging/houtopslag
(14/03/2021) 31949-2021
De Savornin Lohmanlaan 7, bouwen aanbouw en garage, vergroten 1e verdieping,
plaatsen dakopbouw (16/03/2021) 331502021
Velsen-Noord
Reyndersweg 1, plaatsen gebiedsgebonden
kunstobject (16/03/2021) 32947-2021
Santpoort-Zuid
Jagtlustlaan 6, kappen 8 bomen (13/03/2021)
31933-2021
Santpoort-Noord
Corantijnstraat 18, plaatsen dakkapellen
(voor- en achterzijde) (14/03/2021) 319712021
Broekbergenlaan 28, vervangen dakkapel
(achterzijde) (15/03/2021) 31899-2021
Westerhoevelaan
19,
kappen
boom
(15/03/2021) 32527-2021
Molenveltlaan 9, vergroten dakkapel (voorzijde) (17/03/2021) 33560-2021
Paramaribostraat 48, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (19/03/2021) 34326-2021

Driehuis
Driehuizerkerkweg 28, vergroten 2e verdieping, plaatsen dakkapel (achterzijde)
(15/03/2021) 32463-2021
Schaepmanlaan 15, plaatsen dakopbouw
(19/03/2021) 34196-2021
Da Costalaan 46, plaatsen
dakkapellen
(voor- en zijkant) (19/03/2021) 34351-2021
Da Costalaan 46, vergroten 1e verdieping
(achterzijde) (19/03/2021) 34515-2021

de verlenging is tussen haakjes vermeld.

Velserbroek
Zwanebloembocht 100, plaatsen aanbouw
met luifel (voorzijde) (17/03/2021) 335762021

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Velsen-noord
Wijkerstraatweg 251, legaliseren kamerverhuur (16/03/2021) 3457-2021

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 gemeente Velsen maken bekend dat zij van de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd
met 6 weken. De datum van verzending van

IJmuiden
Saturnusstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achterzijde) (16/03/2021) 107232021
Velsen-noord
De Hagedisstraat 12, legaliseren splitsen woning (17/03/2021) 112730-2020

Velserbroek
Aletta Jacobsstraat 52, bouwen aanbouw en
steiger (achterzijde), vervangen kozijnen,
schilderen gevels (16/03/2021) 26959-2021
Ingediende aanvraag ontheffing werkzaamheden buiten reguliere werktijden
APV artikel 4:4
IJmuiden
rotonde Stadspark, asfalteerwerkzaamheden in de nacht van 19 mei op 20 mei 2021
(15/03/2021) 32796-2021
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Besluiten
Burgemeester en wethouders van Velsen
hebben de hierna volgende besluiten genomen. Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
bij het (de) onderstaande besluit(en) gedurende zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen
(zoals college van burgemeester en wethouders van Velsen of burgemeester van
Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden),
dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.velsen.nl; werkt
alleen in combinatie met inloggen via 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 aangevraagd, indien er
ook een bezwaarschrift is ingediend. De
verzenddatum van het besluit is tussen
haakjes vermeld.
Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:
IJmuiden
Kennemerboulevard 250, plaatsen 3 verlichte

reclame teksten (16/03/2021) 16318-2021
Frans Naereboutstraat 60, uitbouwen begane grond, recht optrekken voorgevel, plaatsen
dakterras (18/03/2021) 113102-2020
Fultonstraat 6, uitbreiden schaftlokaal met
aanbouw (18/03/2021) 12909-2021
Jacob van Heemskerkstraat 36, plaatsen dakopbouw (18/03/2021) 28626-2021
P.J. Troelstraweg 12,plaatsen dakopbouw
(18/03/2021) 23823-2021
Saturnusstraat 71, plaatsen 2 dakkapellen
(voor- en achtergevel) (18/03/2021) 107232021
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 119, plaatsen dakopbouw met
dakkapel (16/03/2021) 10904-2021

Hoofdstraat 203A, wijzigen voor- en zijgevel
(18/03/2021) 24112-2021
Velserbroek
Galle Promenade 5, vervangen geldautomaat
(18/03/2021) 18462-2021
Ingetrokken verleende omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
Wilgenstraat 34, vergroten 2e verdieping
(18/03/2021) 114578-2020

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Energiehaven
Besluit
Burgemeester en wethouders maken
overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening, bekend dat zij voornemens zijn een nieuw bestemmingsplan
op te stellen voor de locatie Energiehaven. Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro
wordt hier gemeld dat geen gelegenheid
wordt geboden om zienswijzen omtrent
dit voornemen naar voren te brengen en
er wordt geen onafhankelijke instantie in
de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen. Op het voorontwerpbestemmingsplan is wel inspraak
mogelijk.
Aanleiding
Het bestemmingsplan Energiehaven maakt
het mogelijk om circa 16 hectare ruimte te bieden aan bedrijfsactiviteiten gerelateerd aan
de bouw en het onderhoud van windparken op
zee. Hiervoor wordt een bedrijventerrein ontwikkeld op de locatie van de Averijhaven en
een deel van het naastgelegen terrein van Tata
Steel BV. Daarnaast wordt door het verplaatsen van de lichterlocatie in het Noorderbuitenkanaal de nautische veiligheid verbeterd.
Ligging plangebied
Het plangebied bestaat uit de Averijhaven,
een deel van het naastgelegen terrein van Tata
Steel BV en de lichterlocatie in het Noorderbuitenkanaal.

Plan inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan Energiehaven (idn: NL.IMRO.0453.BP0103ENERGIEHAVE1-V001) ligt met ingang van vrijdag
26 maart gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het voorontwerpbestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages
ter inzage op het gemeentehuis, Dudokplein
1, IJmuiden. Vanwege het coronavirus moet u
hiervoor een afspraak maken. Dit kan door te
bellen met de gemeente Velsen op 14 0255.
Het plan is digitaal raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl en www.velsen.nl

U bent dan in de gelegenheid om vragen te stellen. U kunt zich tot en met 14 april 2021 aan-

melden via RO@velsen.nl met als onderwerp
‘informatie avond Energiehaven’.

Inspreken
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage
ligt, kunt u een inspraakreactie indienen op
het voorontwerpbestemmingsplan.
Dit doet u door een brief te richten aan:
College van burgemeester en wethouders
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
Of via ro@velsen.nl onder vermelding van “inspraakreactie bestemmingsplan Energiehaven”. Vergeet daarbij niet duidelijk uw fysieke
postadres aan te geven.
Digitale informatie avond
De gemeente presenteert het plan op een digitale informatie avond op 21 april om 19.00 uur.

Corona-uitbraak in Polderstroom
Velserbroek - Bij vijftien clubleden
van ontmoetingscentrum Polderstroom werd vorige week het coronavirus geconstateerd. Beheerder
Zorgbalans besloot daarop om de
locatie tijdelijk te sluiten en bood
alle clubleden, vrijwilligers,
mantelzorgers en medewerkers
van het ontmoetingscentrum die
in contact met de besmette clubleden zijn geweest een coronatest
aan.

Stoeptegel wijst riool
aan als begin van de zee
Driehuis - Basisschool Jan Campert heeft gevolg gegeven aan de oproep van
het naastgelegen natuurmuseum Pieter Vermeulen. Er is naast een rooster van
het riool een stoeptegel geplaatst met de tekst ‘Hier begint de zee’ en ‘niets
ingooien a.u.b.’ Vanaf de Driehuizerkerkweg is goed zicht op de opvallende
stoeptegel, die aandacht vraagt voor de open verbinding van het riool met de
zee. Wat je erin gooit, komt in de zee terecht dus dat is ongewenst. Voor basisscholen is de ludieke tegel kostenloos aan te vragen. Foto: Arita Immerzeel

Polderstroom is een van de tien
ontmoetingslocaties van Zorgbalans
voor mensen met een haperend
brein. Op alle locaties zijn al geruime
tijd extra maatregelen van kracht,
zoals het dragen van mondmaskers
en het houden van minstens anderhalve meter afstand tot elkaar. Ook
wordt aan iedereen gevraagd om
extra aandacht te schenken aan de
hygiëne en thuis te blijven bij
klachten. Deze maatregelen hebben
echter de besmettingsgolf van vorige
week niet kunnen voorkomen.

Ook deze week nog gesloten
Een woordvoerster van Zorgbalans
laat weten dat Polderstroom ook
deze week nog gesloten blijft. Zodra
er nieuws te melden valt, zal Zorgbalans dat via de eigen website bekend
maken.
Met betrekking tot het vaccineren

valt positief nieuws te melden: ,,Op
onze woonzorglocaties zien we
gelukkig het effect van de
coronavaccinatie.
We hopen dat het landelijke vaccineren bij de mensen in de thuissituatie ook snel vordert, zodat we daar
ook een daling gaan zien.’’

Alle beschermende maatregelen hebben een besmettingsgolf niet kunnen
voorkomen. Foto: Pixabay

