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Beste Velsenaren,
We hebben samen een klus te
klaren. Afgelopen maandag
zijn er nieuwe maatregelen
in werking getreden die gelden tot 1 juni. We moeten ons
nog meer inspannen om de verspreiding van het coronavirus
te beperken.

We zullen nog minder samenkomen met andere mensen, zowel op
straat als thuis. De anderhalve
meter afstand die we ten opzichte van elkaar moeten houden
is uitermate serieus en ik neem
de maatregelen die hiervoor
moeten zorgen zeer ernstig. Omdat ze nodig zijn om door deze
crisis te komen.
Mijn oproep is meer dan ooit:
houd je aan de regels. Blijf
zoveel mogelijk thuis, beperk
fysiek contact met anderen.
Houd afstand van elkaar, minimaal anderhalve meter. Kom buiten niet samen in groepen van
meer dan drie personen. En merk
ik dat de maatregelen die gelden voor de hele Veiligheidsregio Kennemerland, niet opgevolgd worden in Velsen, dan
zullen wij als burgemeesters
van de veiligheidsregio niet
twijfelen om handhavend op te
treden. Ik houd de lokale situatie scherp in de gaten.

sen angstig en onzeker worden
en zich zorgen maken. Soms niet
eens om zichzelf, maar om de
mensen om hen heen. Dat geldt
ook voor mij. Onze zorg en aandacht gaat daarom ook uit naar
de mensen die extra kwetsbaar
zijn. Naar ouderen, naar mensen
in tehuizen en al die anderen
die tot een risicogroep horen.
En naar de Velsense slachtoffers die besmet zijn geraakt.
Ook voor mij komt het dichtbij, een vriend van mij ligt
aan de beademing op de Intensive Care. En het was voor mij
een schok om te horen dat we in
Velsen inmiddels een overledene te betreuren hebben als gevolg van het virus. Ik wens de
nabestaanden, namens het hele
college en de gemeente, veel
sterkte met hun verlies.
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Nieuwe en aangescherpte
maatregelen
Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de
aanpak van het coronavirus. Zo worden
alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni (in
plaats van 1 april), ook met minder dan
100 mensen. En sluiten kappers, nagelsalons en schoonheidsspecialisten. Eerder
afgekondigde maatregelen blijven van
kracht.

Kijk voor actuele informatie over de andere,
nieuwe en aangescherpte maatregelen op
www.rijksoverheid.nl
We begrijpen dat deze maatregelen grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Toch
roepen wij onze inwoners en ondernemers
op om zich in het belang van de volksgezondheid aan te passen aan de maatregelen die de
overheid stelt.

Dit is heftig en het moet ons
van één ding bewust maken. Dat
we met zijn allen de verstandige dingen moeten doen. Zorg ervoor dat je onderdeel bent van
de oplossing en niet van het
probleem. Zo gaat het ons lukken om hier samen uit te komen.
Wij, de inwoners van Velsen, en
al die instellingen, verenigingen en bedrijven die geraakt
worden door het virus.

Ik wil mijn dank uitspreken aan
de Velsense zorgmedewerkers die
zich zo daadkrachtig inzetten
voor ons allemaal. En ik heb
waardering voor het overgrote
deel van de Velsenaren die het
juiste gedrag al laten zien. Ik
spreek veel mensen - natuurlijk
op gepaste afstand - en hoor
dat ze de maatregelen begrijpen.

Graag sluit ik af door te zeggen dat ik ook de komende week
weer op jou reken. Blijf de instructies volgen en leef deze
na! Houd hiervoor onze site en
de website van het rijk in de
gaten. Laten we er samen de
schouders onder zetten en positief blijven denken. En blijf
op elkaar letten, zodat er niemand buiten de boot valt. Alvast hartelijk dank daarvoor!

Tegelijkertijd merk ik dat men-

Jouw burgemeester, Frank Dales

Aangescherpte maatregelen
Afgelopen maandag heeft het kabinet de
maatregelen rondom het coronavirus aangescherpt. De kernboodschap is:

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar
buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt
werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan,
maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en
vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold
al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan
moet vanaf nu iedereen in het huishouden
thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en
vitale processen zijn hiervan uitgezonderd,
tenzij zij zelf ziek worden.
De maatregelen passen in de Nederlandse
aanpak van het coronavirus, dat erop gericht
is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten
en de mensen te kunnen helpen die het meest
kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen
zijn gebaseerd op adviezen van de experts

Informatie voor ondernemers
rondom Coronavirus
Op www.velsen.nl/informatie-voor-ondernemers wordt specifiek voor ondernemers actuele
informatie vermeld over de maatregelen vanuit de rijksoverheid en de gemeente Velsen. Verder kunt u hier veel gestelde vragen en antwoorden lezen. Ondernemers kunnen alle vragen
rondom het coronavirus stellen via ondernemersloket@velsen.nl of via het telefoonnummer
0255 567436. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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Alle taken gemeentelijke belasting
naar de belastingsamenwerking
Gouwe Rijnland
Gemeente Velsen brengt per 1 januari 2021
de uitvoering van de gemeentelijke belasting- en invorderingswerkzaamheden onder bij de belastingsamenwerking Gouwe
Rijnland (BSGR. U ontvangt de aanslag(en)
niet meer rechtstreeks van gemeente Velsen, maar van de BSGR.

Huishoudens ten zuiden van het kanaal krij-

gen één gecombineerde aanslag voor de gemeente- en waterschapsbelasting. Huishoudens in Velsen-Noord blijven twee aanslagen
ontvangen, omdat zij niet onder het Hoogheemraadschap Rijnland vallen, maar onder
het Hollands Noorderkwartier.
In november informeren wij u hier uitgebreider over.

Aanpassing dienstverlening Socius
Vanwege de matregelen rondom het coronavirus heeft Socius haar dienstverlening aangepast. Dit betekent dat sinds
maandag 16 maart onze kantoren/locaties gesloten zijn voor inwoners. Alle faceto- face contacten zijn afgezegd en alle
buurthuizen zijn gesloten. Onze medewerkers werken zo veel mogelijk vanuit huis.

Juist nu kunnen bij inwoners vragen ontstaan door de situatie rond het coronavirus.
Daarom houden wij contact met inwoners
via telefoon of digitale media.

Dit geldt voor inwoners die al eerder contact
zochten én voor mensen die met een nieuwe
vraag een beroep op ons (willen) doen.
De contactpersonen van Socius en Welschap
zijn aan het werk om u te woord te staan per
telefoon of via video bellen.
Wij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar
voor aanmeldingen en (nieuwe) vragen.
Socius Maatschappelijke Dienstverlening
088 8876900
Welschap Welzijn 0251 207725

Wijkplatforms
vergaderen niet
De meeste wijkplatforms vergaderen elke
maand en die vergaderingen zijn altijd openbaar. Meestal zit daar de wijkwethouder bij
en vertegenwoordigers van diverse politieke
partijen. Uiteraard komen er wijkbewoners
en soms wijkagenten, gemeenteambtenaren
en andere partners in de wijk. Nu er tot 1 juni
geen bijeenkomsten zijn toegestaan vergaderen ook de wijkplatforms niet. U vind daarom voorlopig geen vergaderdata van wijkplatforms in deze krant.

Bezorgeninvelsen.nl: steuntje
in de rug voor ondernemers
De horeca en middenstand zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om lokale
ondernemers een steuntje in de rug te geven hebben de gemeente Velsen en Citymarketing Velsen de campagne ‘Ik koop
lokaal’ ontwikkeld. Op de website bezorgeninvelsen.nl staan alle ondernemers
vermeld die (tijdelijk) thuisbezorgen of
waar je kunt afhalen. Er is ook een categorie met restaurants die waardebonnen verkopen zodat je er later kunt eten.

Vanwege het coronavirus zijn veel mensen
aan huis gebonden en zijn restaurants en cafés gesloten. Heb je iets nodig uit de winkel of
zin in lekker eten? De Velsense restaurants,
cateraars, traiteurs, cafetaria’s en winkeliers

komen naar je toe! Om mensen die thuis zitten te helpen, om voorraden niet te hoeven
weggooien en om de inkomstenverliezen van
ondernemers te verkleinen.
Op bezorgeninvelsen.nl staat welke ondernemer aanbiedt om boodschappen, eten of
drinken bij je thuis te bezorgen. Via de website kun je direct bestellen.
Houd bij afhalen rekening met de richtlijnen van het RIVM: vermijd drukte, zorg dat
je niet met andere mensen dicht op elkaar
staat, neem je consumptie mee naar huis
(niet ter plaatse opeten). Bij bezorgen wordt
de bestelling in de meeste gevallen voor de
deur neergezet. Betaal met pin of een tikkie.

Pionieren uitgesteld Velsen-Noord
In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus is besloten om de verkoop
van de zelfbouwkavels aan de Van Diepenstraat in Velsen-Noord uit te stellen.

De inschrijfperiode voor de loting van 23 maart
2020 t/m 5 april 2020 en de kavelverkoopdag

15 april 2020 komen dan ook te vervallen.
We informeren je zo snel als mogelijk over
een nieuwe inschrijvingsperiode en verkoopdatum.

Zonnepanelenacties gemeenten
Heemskerk en Velsen lopen door
Huisbezoeken voor aanbod op maat worden
aangepast
Met ingang van de maatregelen rondom
het coronavirus verandert er ook wat voor
de zonnepanelenacties in de gemeenten Heemskerk en Velsen. De actie, waarbij een collectieve inkoop van zonnepanelen wordt georganiseerd, is voor beide
gemeenten verlengd en de huisbezoeken
worden aangepast.

Aanmelden
U kunt zich voor de actie in uw gemeente aanmelden tot 30 juni. Kijk voor meer informatie
en aanmelden op www.duurzaambouwloket.
nl/actieheemskerk of www.duurzaambouwloket.nl/actievelsen. Onder normale omstandigheden wordt uw aanmelding direct opgevolgd met een huisbezoek om een aanbod op
maat te maken.
Huisbezoeken
Momenteel worden huisbezoeken na 6 april
ingepland. Huisbezoeken die al gepland waren, worden door de adviseur zelfstandig uit-

gevoerd en het overleg met de bewoner vindt
telefonisch plaats. Wilt u uw huisbezoek
uitstellen? Dan kunt u een nieuwe afspraak
op een later tijdstip maken. U krijgt wel alvast een indicatieve offerte op basis van een
luchtfoto.
Vragen?
Heeft u vragen over zonne-energie of andere
duurzame maatregelen? Neem dan contact
op met Duurzaam Bouwloket via www.duurzaambouwloket.nl .
Zonnepanelenactie
Een collectief van vakkundige regionale installateurs biedt huiseigenaren de mogelijkheid om zonnepanelen te laten installeren
tegen een zeer gunstige prijs. Daarnaast is
de besparing op de energiekosten door zonnepanelen aanzienlijk hoger dan de rente op
een spaarrekening. Deze actie is in beide gemeenten van start gegaan, inmiddels zijn er
al flink wat aanmeldingen binnen.
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Afval productie in corona tijd

Oproep om goed afval te scheiden en niet
extra op te ruimen en weg te gooien.
Even de schuur opruimen, of de zolder uitmesten, alle maaltijden thuis eten. We produceren met z’n allen nu veel meer afval
thuis dan voordat de coronamaatregelen
in gingen. Niet gek, want er zitten meer
mensen thuis. Bij HVC doen we er alles aan
om de ondergrondse containers zo snel
mogelijk te legen. Maar hierbij hebben we
ook jouw hulp nodig. Probeer niet teveel
afval te produceren in deze tijd, blijf het
afval goed scheiden en gooi even geen extra spullen weg. Zo kunnen we er samen
voor zorgen dat het netjes en schoon blijft
op straat.

Toename in afval
“We merken nu, na het weekend, dat de ondergrondse containers voor restafval veel
voller zitten dan normaal”, zegt directeur inzameling van HVC Gertjan de Waard. “We
begrijpen dat mensen meer afval hebben nu
ze massaal thuis zitten. Toch roepen we op

om niet extra te gaan opruimen in deze tijd.
Ook helpt het om goed te blijven afval scheiden zodat de hoeveelheid restafval zo laag
mogelijk blijft”.
Extra middelen inzetten
Collega’s van andere afdelingen binnen HVC
springen nu bij om er samen voor te zorgen
dat de afvalinzameling doorgaat. Ook worden, waar mogelijk, extra voertuigen ingezet.
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waar gooi

jij dit weg?

Chauffeurs houden afstand
“De afvalinzameling loopt gewoon door,
maar we moeten niet teveel uitval hebben
door zieken. We willen onze chauffeurs daarom zo goed mogelijk beschermen en vragen
iedereen om de regels met betrekking tot de
sociale afstand in de gaten te houden. De mogelijke extra uitval van collega’s in combinatie met de toegenomen afvalproductie, zal
zorgen voor logistieke uitdagingen”, besluit
de Waard.

Meldpunt Welzijn Velsen voor praktische problemen door coronacrisis
Vanaf maandag 23 maart kunnen inwoners
van Velsen contact opnemen met Meldpunt Welzijn Velsen. Het meldpunt helpt
inwoners van Velsen met de oplossing van
praktische problemen die ontstaan zijn
door de coronacrisis.

Meldpunt Welzijn Velsen
Het Meldpunt Welzijn Velsen is vanaf maandag 23 maart bereikbaar op:
telefoonnummer 0255-726 114 of via e-mail
meldpunt@welzijnvelsen.nl.
Het meldpunt is bereikbaar van 09.00 – 17.00
uur.
Heeft u behoefte aan contact, heeft u een
dringende praktische hulpvraag of wilt u uw
hulp aanbieden? Meldpunt Welzijn Velsen
zoekt samen met u naar een oplossing.
Hulp bij sociale gevolgen coronacrisis
De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote sociale gevolgen voor kwetsbare
en eenzame Nederlanders. Mensen komen in
de problemen doordat ze geen boodschappen
kunnen doen, geen eten kunnen bereiden,
geen contact meer hebben met de buitenwe-

reld en geen oppas hebben om mantelzorg te
verrichten of naar hun werk te gaan (zoals in
de zorg).
Voor vragen over al deze praktische problemen kunnen inwoners van Velsen terecht bij
het Meldpunt Welzijn Velsen. We zullen per
situatie een oplossing bedenken. Daarvoor
maken wij ook gebruik van verschillende initiatieven die in de samenleving aan het ontstaan zijn.
Het Meldpunt Welzijn Velsen is een initiatief
van Stichting Welzijn Velsen.
Sociaal wijkteam
Heeft u vragen op het gebied van geldzaken
en administratie, wonen, gezondheid, zorgen
voor, sociaal netwerk en gezondheid? Voor
deze vragen kunt u nog steeds bij het Sociaal wijkteam Velsen terecht. We zoeken samen naar een passende oplossing. We leggen
contacten waar dat nodig is, ook met andere
deskundigen – in goed overleg met u. Wij zijn
hiervoor op werkdagen bereikbaar op het bekende telefoonnummer: 088 8876970 van
9.00 t/m 13.00 en van 14.00 t/m 17.00 uur.

BUUV: een veilig platform voor
vraag en aanbod rond coronahulp in
de IJmond
Het coronavirus heeft sociale gevolgen
voor kwetsbare en eenzame Nederlanders.
Met alle maatregelen van de overheid is de
verwachting dat veel meer mensen in de
problemen komen doordat ze geen boodschappen kunnen doen, geen eten kunnen
bereiden, geen contact meer hebben met
de buitenwereld, geen oppas hebben zodat zij mantelzorg kunnen verrichten of
naar hun werk kunnen gaan (zoals in de
zorg).

Gelukkig zijn er heel veel mensen en organisaties die hun hulp aanbieden. Omdat vraag

en aanbod vaak moeilijk te vinden zijn - zeker nu fysieke ontmoetingen verder beperkt
worden - hebben we vanuit BUUV IJmond
(www.ijmond.buuv.nu) een regionaal online
matchingsplatform voor coronahulp opgezet. Het platform is door iedereen GRATIS te
gebruiken, zowel door particulieren als door
organisaties.
BUUV IJmond is onderdeel van Stichting
Welzijn Velsen, Stichting Welzijn Beverwijk
en Welschap Welzijn Heemskerk

Dit valt onder harde

kunststoffen

en mag naar het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we het recyclen.

hvcgroep.nl/plastic

Denk mee met HVC
Door het coronavirus zitten veel mensen
thuis. En wat doen zij dan? Opruimen, klussen en verven. HVC merkt daardoor een
extreme toename van bezoekers op de milieustraat en aanvragen om het grof afval
op te laten halen.

Afvalbrengstation/ milieustraat
Omdat er minder mensen tegelijk op de milieustraat mogen komen er de extra aanloop geeft
soms lange wachtrijen bij de milieustraat.
HVC roept bewoners daarom op om het bezoek aan het afvalbrengstation zo lang mogelijk uit te stellen. HVC vraagt bewoners
bovendien om geen elektrische apparaten
(AEEA), klein chemisch afval (KCA) en matrassen meer in te leveren. HVC kan dat afval
momenteel moeilijk kwijt en heeft problemen met de opslag.
HVC probeert met verkeersregelaars onveilige situaties te voorkomen om zo de milieustraat open te houden. De veiligheid van bezoekers en medewerkers gaat boven alles en
vraagt om begrip.
Grof afval
Door de toegenomen aanmeldingen van grof

afval zijn de inzamelroutes sneller volgepland en loopt de wachttijd voor bewoners
op. HVC heeft geen extra vrachtwagens of
mensen meer beschikbaar voor extra grofvuilrondes. HVC doet een oproep aan bewoners doen om terughoudend te zijn met het
aanmelden/ ophalen van grof afval.
Aanbieden rolcontainers/ kliko’s
De rolcontainers wordt geleegd op de normale dagen. Kijk hiervoor op de HVC-app of de
afvalkalender op de HVC website.
Denk aan geparkeerde auto’s op de aanbiedplaatsen van rolcontainers en voor ondergrondse containers. HVC merkt dat doordat
veel bewoners thuiswerken er veel auto’s
hinderlijk geparkeerd staan, waardoor het
niet lukt of veel moeite kost de rolcontainers (kliko’s) te legen. Graag ieders aandacht
daarvoor.
De compostdag is geannuleerd
De compostdag op de wijkpost Santpoort is
geannuleerd en wordt dit jaar waarschijnlijk
ook niet meer gehouden.
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Nieuws van de raad
DIGITAAL VERGADEREN IN APRIL

VERGADEREN IN MAART
Alle fysieke bijeenkomsten in maart gaan
niet door. Dat betekent ook dat de raadsvergadering van 26 maart niet doorgaat.
Op 12 maart zijn er wel een aantal onderwerpen besproken waar nog geen definitief besluit over is genomen, zoals het extra
budget voor de stichting van RTV Seaport
en extra budget voor de Brede School in
Velsen-Noord.
Voor deze onderwerpen heeft de Raad van
Velsen aangegeven dat deze als hamerstuk
zouden worden geagendeerd in de raadsvergadering. Dat betekent dat voor deze

onderwerpen geen extra debat nodig is en
zonder aanpassingen zal worden aangenomen.
Om deze investeringen toch mogelijk te
maken zijn de raadsleden schriftelijk naar
hun mening gevraagd, daar bleek dat zij de
besluiten zoals deze op 12 maart voorlagen
steunen. De extra budgetten kunnen direct
worden ingezet. Wel moeten deze besluiten
achteraf alsnog formeel bekrachtigd worden door de raad in de eerstvolgende raadsvergadering.

Op basis van de huidige maatregelen gaan
de voorbereidingen voor april gewoon
door. Dat betekent dat er sessievergaderingen worden gehouden en op dit moment
ook een raadsvergadering eind april.
Deze vergaderingen zullen digitaal worden
gehouden. De vergaderingen zijn mogelijk
ook live te volgen via de website, maar zij
worden zeker opgenomen en achteraf gepubliceerd. Inspreken is mogelijk, maar

bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk zodat
uw inbreng bij de stukken kan worden gevoegd.
Stemmen in een raadsvergadering is niet
mogelijk zonder de fysieke aanwezigheid
van raadsleden. Er is nog geen definitieve
oplossing voor het stemmen, dit wordt uitgewerkt voor de raadsvergadering op 23
april.

Officiële bekendmakingen voorlopig nog in De Jutter/
De Hofgeest
Vanaf deze week zouden wij de bekendmakingen 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.

uur per dag een afspraak maken. U kunt natuurlijk ook elke werkdag van 08.30 tot 17.00
uur bellen met het Klant Contact Centrum
voor een afspraak.

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

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 14 0255, u hoeft hiervoor geen netnummer te draaien. Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen bij het Klant Contact Cen-

trum in het gemeentehuis. Het KCC is geopend 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, omgevingsvergunningen 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

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 melding of klacht kunt noteren. Graag deze vervolgens versturen naar: Bureau Discrimina-

Publicatie
Vanaf 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
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij
in de periode van 7 maart tot en met 13
maart 2020 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
De Tiemenlaan 2, plaatsen carport
(15/03/2020) 29899-2020
Plein 1945 nr. 55, uitbreiden restaurant
(achterkant) (16/03/2020) 30184-2020
Bellatrixstraat 24, plaatsen erfafscheiding
(17/03/2020) 30420-2020
Diezestraat 23, plaatsen dakkapel (voorzijde) (17/03/2020)
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor tot 1 appartement (18/03/2020) 30829-2020
Oranjestraat 2, wijzigen kantoor tot 3 appartementen (18/03/2020) 30831-2020
parkeerplaats
nabij
Kennemermeer,
plaatsen tijdelijk recreatief nachtverblijf

(18/03/2020) 30927-2020
Konijnenberglaan 1, plaatsen erker
(19/03/2020) 31248-2020
Ampèrestraat 11, uitbreiden kantoor met
extra verdieping (19/03/2020) 31369-2020
Dokweg 17 A, plaatsen inpandige loopbrug
(20/03/2020) 31972-2020

Velserbroek
Floraronde 73, bouwen schuur overkapping
920/03/2020) 31833-2020
Broekeroog ong., aanleggen riolering
(20/03/2020) 31927-2020

Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 180, legaliseren gebruik kamergewijze verhuur 9 kamers
(16/03/2020) 30189-2020 hoek Duinvlietstraat / Stratingplantsoen, nieuwbouw 39
huurappartementen, 6 twee-onder-een-kap
koopwoningen (19/03/2020) 1233-2020

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

Santpoort-Zuid
Bleekersveld 1, legaliseren
(17/03/2020) 30378-2020

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
IJmuiden
Kanaalstraat 71, wijzigen kantoor met
bovenwoning
in
4
appartementen
(19/03/2020) 17216-2020

tourniquet

Santpoort-Noord
Broekbergenlaan 37, plaatsen dakkapel
(achterzijde) (17/03/2020) 30554-2020
Bosbeeklaan 18, kappen 2 bomen

(17/03/2020) 30700-2020

Ingediende aanvragen evenementen-

vergunningen APV artikel 2:10
De burgemeester van de gemeente Velsen
maakt bekend dat hij in de periode van 14
maart tot en met 20 maart 2020 de volgende aanvragen voor een evenementenvergunning heeft ontvangen op grond van de Algemene plaatselijke verordening artikel 2:10.
De datum van ontvangst is tussen haakjes
vermeld.
IJmuiden
MTB Beachrace Hoek van Holland - Den
Helder, op 1 november 2020 tussen 9:00
en 13:30 uur, locatie: passage door Velsen
(20/03/2020) 31770-2020
Velsen-Zuid
Full Moon Festival 2020, op 13 juni 2020
van 13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwoude, De Ven (20/03/2020) 31916-2020
The Promised Land, op 6 juni 2020 van
13:00 tot 23:00 uur, locatie Spaarnwoude,
De Ven (20/03/2020) 31951-2020

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben
op 17 maart 2020 besloten om de naam
Laurentiushof in IJmuiden vast te stellen voor het hofje dat gerealiseerd wordt
op de locatie waar de Laurentiuskerk
heeft gestaan.

Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de dag waarop het besluit is
bekend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465,
1970 AL IJmuiden) dan wel langs elektronische weg (elektronisch formulier op www.

velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders van Velsen.
Nadere informatie
Het besluit met bijbehorende kaart kunt u in-

zien bij de afdeling Informatiemanagement
van de gemeente Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. U kunt hiervoor een afspraak maken bij het KCC, of via telefoonnummer 0255
567352.
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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
Lange Nieuwstraat 422, aanbrengen gevelreclame (18/03/2020) 4514-2020
Zeeweg
192,
plaatsen
dakopbouw
(19/03/2020) 16547-2020

Velsen-Noord
Stuwadoorstraat ong, bouwen 69 bedrijfsunits (wijziging op vergunning 23497-2019
d.d.19 juni 2019) (18/03/2020) 15521-2020
Santpoort-Noord
Hoofdstraat
272,
bouwen
(19/03/2020) 76745-2019

woning

Velserbroek
Elisabeth Vijlbriefstraat 5, plaatsen dakopbouw (19/03/2020) 22518-2020
Verleende omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
IJmuiden
Schelpenvisserpad, Venusschelpenpad, Zilvermeeuwpad, Kokmeeuwpad (duinen links

van Kennemermeer)
het aanleggen van 4
(16/03/2020) 7305-2018

toegangspaden

Verleende ontheffing voor werkzaamheden buiten reguliere werktijden APV artikel 4:4
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een ontheffing verleend
voor:
Santpoort-Noord
Rijksweg N208, (Jan Gijzenkade (hmp 54.3)
t/m Shell station (hmp 57.4)) groot onderhoud (asfalteren) in de nachten van 11 mei
2020 t/m 16 mei 2020 van 23:00 uur t/m
04:00 uur. (02/03/2020) 24852-2020

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen voor het
volgende perceel:
• Lagersstraat 8, 1971 DH IJMUIDEN

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

nische weg (elektronisch formulier op www.
velsen.nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.

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

mene wet bestuursrecht binnen een termijn
van 6 weken na de datum waarop het besluit
elektronisch is bekend gemaakt in de digitale Staatscourant, 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 indienen bij het college van burge-

meester en wethouders van Velsen.

Verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:
om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen 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 onderborden OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn
gelijk verdeeld over 1 locatie:
• De Narcissenstraat te Santpoort-Noord, ter
hoogte van de kruising met de Terrasweg.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

Nadere informatie
Het gehele verkeersbesluit kan worden ingezien bij het Klant Contact Centrum in het
gemeentehuis van Velsen, Dudokplein 1 te
IJmuiden. Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in
de digitale Staatscourant.

www.bezorgeninvelsen.nl

Alle bezorgdiensten
bij elkaar op één site
Velsen - Even gezellig uit eten
gaan is er niet meer bij, nu alle
restaurants noodgedwongen de
deuren hebben moeten sluiten.
Een aantal ondernemers heeft
daarop ingespeeld door een bezorgdienst te starten.
Zo kan een bedrijf nog een deel
van de gemiste inkomsten compenseren. De gemeente Velsen
ondersteunt deze initiatieven van

harte en heeft daarom, in samenwerking met de winkelloods en
Stichting Citymarketing Velsen
de website www.bezorgeninvelsen.nl opgezet.
Op deze website staan alle ondernemingen (winkels en horeca) vermeld die (tijdelijk) producten, eten of drinken thuisbezorgen of waar afgehaald kan worden. Bij het bezorgen wordt de

bestelling in de meeste gevallen
voor de deur neergezet en worden alleen digitale betalingen geaccepteerd.
Er is een aparte categorie op
de website voor restaurants die
waardebonnen verkopen. Ondernemers kunnen zich via citymarketeer@ijmuiden.nl aanmelden
om te worden opgenomen in het
overzicht.

‘Hou afstand, ook als je buiten speelt’

Burgemeester spreekt jongeren
toe in videoboodschap
Velsen - Na zijn videoboodschap
aan alle inwoners van Velsen,
heeft burgemeester Frank Dales
donderdag een videoboodschap
speciaal gericht aan alle jongeren van Velsen ingesproken. Hij
spreekt in deze boodschap de
jongeren aan op het feit dat zij,
nu de scholen gesloten zijn, meer
vrije tijd hebben.

,,Het is gezond en goed dat jullie
nu meer naar buiten gaan.
Maar zoals jullie niet in een klas
mogen zitten omdat je elkaar
dan met het coronavirus kan besmetten, zo moet je nu ook niet
te dicht op elkaar gaan staan als
je met elkaar buiten speelt. Hou
goed afstand van elkaar en maak
de groepen niet te groot. Zo druk-

ken wij het coronavirus in Velsen
de kop in. Hartstikke bedankt!” En
met de duim omhoog eindigt onze burgemeester zijn oproep.
Op www.youtube.com is de videoboodschap in zijn geheel te
zien. Zoek op ‘burgemeester Velsen’. (Arita Immerzeel, foto: archief )

