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  Wanneer vergaderen de Wijkplat-
forms Velsen 2021
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier 
hiervan is een wijkplatform actief. In on-
derstaande tabel tref u een overzicht aan 
wanneer ze vergaderen.

Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit 
de betre	 ende wijk. Zij komen op voor het al-
gemeen belang van de wijk, maar zijn geen 
actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de 
gemeente en geven  daarover gevraagd of on-
gevraagd advies. Wijkplatforms worden heel 
vaak gevraagd deel te nemen aan discussie-

groepen. Voor meer informatie, ga naar htt-
ps://www.wijkplatformsvelsen.nl 

  Als u een vergadering wilt bijwonen: hier vol-
gen de locaties en vergaderdata voor 2021.
Vanwege corona vinden de vergaderingen 
virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hier-
voor aanmelden via www.wijkplatforms-
velsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform 
en vul het formulier onder ‘CONTACT’ in. 
U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-
mail toegestuurd.

Deze onzekere tijd vraagt om rotsen in 
de branding. Mensen die elkaar helpen, 
elkaar steunen en voor elkaar zorgen. 
U kent vast zo iemand met een groot 
hart. Voor diegene die voor u het ver-
schil maakt in coronatijd kunt u de rots 
in de branding- speld aanvragen. Ieder-
een kan iemand voordragen. En niet al-
leen de IC-arts of de gedreven leraar ko-
men in aanmerking, maar bijvoorbeeld 
ook uw eigen zus die boodschappen 
haalt. Uw zoon die een positieve instel-
ling houdt. Oma die helpt bij het huis-

werk. Of de buurman die voor u kookt.

Er gebeurt veel. En niet alles is mooi. Maar 
de ‘rots in de branding-speld’ laat zien dat 
coronatijd ook het beste in mensen naar bo-
ven brengt. In plaats van een knu	 el vinden 
we met elkaar andere manieren om te zeg-
gen: ik ben er voor je. De omhelzing die we 
allemaal zo missen, hebben we in het speldje 
gestopt. Aan wie geeft u deze speld als blijk 
van waardering? Vraag hem kosteloos aan 
via https://www.velsen.nl/producten/aan-
vraag-rotsindebrandingspeld 

Vraag de Rots in de branding-
speld aan

Netbeheerder euNetworks is voorne-
mens om een nieuwe glasvezelkabel aan 
te leggen tussen IJmuiden en Engeland. 
Dit is nodig omdat oude glasvezelkabels 
op de Noordzee ca. 20 jaar oud zijn en 
vervangen moeten worden. Om capaci-
teitsbeperkingen te kunnen voorkomen 
worden daarom nieuwe glasvezelkabels 
aangelegd, waaronder deze door euNet-
works vanaf IJmuiden. 

Aanlanding kabel in IJmuiden middels 
gestuurde boring
De werkzaamheden voor de aanleg van de 
kabel worden gefaseerd uitgevoerd. Eerst 
wordt in IJmuiden een aanlandvoorziening 
in de vorm van een mantelbuis gerealiseerd 
via een zogenaamde gestuurde boring. Deze 
gestuurde boring wordt ingezet vanaf de par-
keerplaats Kennemerstrand en gaat via een 
route onder het Waeckerpad, op een diep-
te van ca. 17m onder duin en strand door 
en komt uiteindelijk op ca. 400m vanaf de 
vloedlijn op zee omhoog. 
 
De aannemer die de gestuurde boring gaat 
plaatsen is LMR Drilling. Zij hebben de start 
van de werkzaamheden vooralsnog gepland 
rond 12 april. Om de gestuurde boring te kun-
nen plaatsen wordt een deel van de parkeer-
plaats achter restaurant Kinko en het Casino 
afgezet. De rest van de parkeerplaats blijft 
gedurende de werkzaamheden bereikbaar en 

het verkeer op de parkeerplaats wordt veilig 
om het afgezette werkgebied heen geleid. Er 
vinden verder geen werkzaamheden plaats 
op het strand of in het duin en het strand 
blijft vanaf de parkeerplaats altijd toeganke-
lijk. In totaal duren de werkzaamheden voor 
de gestuurde boring ca. 3 weken, waarbij op 
zee slechts ca. één dag een ponton zichtbaar 
zal zijn (ca. 400m vanaf de vloedlijn). Nadat 
de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het 
werkgebied opgeruimd en de parkeerplaats 
hersteld. 
 
Aanleg kabel op Noordzee
De daadwerkelijke aanleg van de glasvezel-
kabel op de Noordzee wordt vervolgens uit-
gevoerd rond juni / juli. Hierbij wordt eerst 
de glasvezelkabel vanaf zee door de mantel-
buis heen naar de parkeerplaats getrokken. 
Vervolgens wordt het einde van de mantel-
buis op zee begraven en wordt de kabel ver-
der met behulp van een zogenaamde ‘jet bu-
rial tool’ (gebruikmakend van waterstralen 
ond er hoge druk) tussen IJmuiden en Enge-
land aangelegd op een beoogde ingraafdiepte 
van ca. 3m onder de zeebodem. 
 
Vragen of opmerkingen
Mocht u vragen en/of opmerkingen heb-
ben over de werkzaamheden of mocht u hier 
meer over willen weten, neemt u dan aub 
contact op met Frank Vrenken van TAUW 
(frank.vrenken@tauw.com) of 06-51224717. 

Aanleg glasvezelkabel tussen 
IJmuiden en Engeland

Belcirkels ontstonden al jaren geleden. 
Het gaf mensen een veilig gevoel als er ’s 
morgens gebeld werd en zij konden ver-
tellen dat zij de nacht weer goed waren 
doorgekomen. Vooral ouderen en mensen 
met een kleine familie- of kennissenkring 
maakten gebruik van deze mogelijkheid. 
Met de toename van digitale mogelijkhe-
den raakten de belcirkels, waar je alleen 
een eenvoudige telefoon voor nodig hebt, 
uit de mode. Nu in de coronatijd ontstaat 
er opnieuw behoefte aan deze vorm van 
contact. Daarom blaast Stichting Welzijn 
Velsen de Belcirkel opnieuw leven in.

Wat houdt de Belcirkel in?
Iedere ochtend rond 9 uur belt een vrij-
williger de eerste persoon van de bel-
cirkel. Die belt vervolgens de twee-
de en dit gaat door tot de laatste in de 
cirkel de vrijwilliger terugbelt. Neemt ie-

mand niet op, dan komt de vrijwilliger in actie.

 Voor wie is de Belcirkel?
De belcirkel is voor iedereen die het fi jn vindt 
als er dagelijks even telefonisch contact is. 
Deelnemers ervaren dit dagelijkse contact 
als onmisbaar en het vergroot hun gevoel van 
veiligheid. Er zijn geen leeftijdscriteria of 
kosten aan verbonden. Het telefoontje in de 
ochtend is kort. Er moet immers gebeld wor-
den met de volgende in de cirkel. Het staat 
deelnemers vrij om later op de dag nog even 
terug te bellen voor de gezelligheid. Om deel-
nemers en vrijwilligers beter te leren ken-
nen, organiseert Stichting Welzijn Velsen 
twee keer per jaar een bijeenkomst.

Meedoen aan de telefooncirkel of vrijwilliger 
worden? Stuur dan een mail naar
vanDelft@welzijnvelsen.nl   of bel 0255-
510652.

Belcirkel Stichting 
Welzijn Velsen

Wanneer vergaderen de Wijkplatforms Velsen 2021 
 
Velsen is verdeeld in 10 wijken. In vier hiervan is een wijkplatform actief. In onderstaande tabel 
tref u een overzicht aan wanneer ze vergaderen. 
 
Een wijkplatform bestaat uit vrijwilligers uit de betreffende wijk. Zij komen op voor het algemeen 
belang van de wijk, maar zijn geen actiegroep. Ze kijken naar de plannen van de gemeente en 
geven daarover gevraagd of ongevraagd advies. Wijkplatforms worden heel vaak gevraagd deel te 
nemen aan discussiegroepen. Voor meer informatie, ga naar de website 
https://www.wijkplatformsvelsen.nl/  
 
Als u een vergadering wilt bijwonen: hier volgen de locaties en vergaderdata voor 2021. 
Vanwege corona vinden de vergaderingen virtueel via ZOOM plaats. U kunt zich hiervoor 
aanmelden via www.wijkplatformsvelsen.nl. Kies het gewenste Wijkplatform en vul het 
formulier onder ‘CONTACT’ in. U krijgt dan een inlogcode voor zoom per e-mail toegestuurd. 
 

Wijkplatform Locatie Tijd Datum 
Velsen-Noord Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 
IJmuiden-Noord Via ZOOM 19:30 14 april 
IJmuiden-Zuid Via ZOOM 19:30 21 april 
Zee- en Duinwijk Via ZOOM 19:30 Nog niet bepaald 

 

Op 15 april wordt tijdens de nationale Kin-
derklimaattop 2021 het allereerste Kinder-
klimaatakkoord ondertekend. 23 groepen 
7 en 8 van basisscholen verspreid over 
heel Nederland bedachten welke afspra-
ken zij het belangrijkste vinden om ver-
dere klimaatverandering te voorkomen. 
Maar wat vind jij? Welke afspraak springt 
er voor jou uit? Breng je stem uit tijdens 
de Kinderklimaattop! Klimaatverbond Ne-
derland, Pieter Vermeulen Museum en ge-
meente Velsen roepen Nederland  op om 
van zich te laten horen. 

Kijk je mee?
We roepen iedereen op om 15 april van 13:00 
tot 14:00 uur mee te kijken via YouTube. Kin-
deren, ouders, leraren, ondernemers, bestuur-
ders, iedereen kan tijdens deze live-uitzen-
ding stemmen welke van de drie afspraken 
bovenaan het Kinderklimaatakkoord moeten 
komen. De drie belangrijkste afspraken van 
de kinderen worden live in de raadzaal van 
gemeente Velsen uitgekozen. 
Meer informatie: velsen.nl/kinderklimaattop

Online Kinderklimaattop 2021 op 15 april: 
kijk je van 13:00 tot 14:00 uur mee?
Kinderen ondertekenen het 
allereerste Nationale 
Kinderklimaatakkoord!
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rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Informatie over vaccinatie

Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen

Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

Coronanieuws

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

1 december 2020

Gebruik van mondkapjes 
 

Zo gebruik je een mondkapje:

Was mondkapjes van stof op 60 graden, liefst 
na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze na gebruik 
weg bij het restafval.

Er geldt een uitzondering op de mondkapjes -
plicht voor mensen die vanwege een 
beperking of ziekte geen mondkapje kunnen 
dragen.

Waar is een mondkapje verplicht?

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•   Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•   Het gebruik van spatschermen is niet toegestaan.

Meer informatie over  
mondkapjes vind je op:  
rijksoverheid.nl/mondkapjes

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je  
elleboog.

•     Draag mondkapjes voor publiek gebruik. 
•     Raak het mondkapje alleen met schone handen 

aan. 
•     Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 
•     Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 
•     Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 
•     Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 

•     Publiek toegankelijke binnenruimtes 
(bijvoorbeeld: winkels, supermarkten, musea, 
bibliotheken, bioscopen, theaters, restaurants, 
podia, gemeentehuizen, benzinestations). 

•     Contactberoepen (zowel de dienstverlener als 
de klant). 

•     Onderwijs (met uitzondering van basisscholen). 
•     Openbaar vervoer (in stations, op perrons en bij 

bus- en tramhaltes). 
•     Touringcars. 
•     Vliegtuigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publicatie
Sinds 31 mei 2018 worden alle vergunningen,
beleid en verordeningen op de landelijke web-
site www.o�  cielebekendmakingen.nl/gepu-
bliceerd.
U kunt zich abonneren op een door u gestelde 
zoekvraag. U wordt vervolgens op de hoogte 
gesteld als er nieuwe publicaties verschijnen
die aan uw zoekterm(en) voldoen.
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Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 8 april 
2021.
Voor informatie kunt u contact opne-
men met afdeling Fysiek Domein (tel. 
140255)

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

IJmuiden
Dokweg 38, legaliseren overheaddeur en 
vloeren (intern) (29/03/2021) 38097-2021

Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik winkel 
naar 2 appartementen (30/03/2021) 39067-
2021
Nachtegaallaan 6, plaatsen dakopbouw 
(31/03/2021) 39435-2021
 
Velsen-Noord
Heirweg 2A, plaatsen 2 cubola’s (01/04/2021) 
39973-2021

Santpoort-Zuid
Willem de Zwijgerlaan 60, kappen 2 bomen 
(29/03/2021) 38500-2021
Anna van Burenlaan 21, kappen 1 boom 
(31/03/2021) 39610-2021

Santpoort-Noord
Kerkerinklaan 23,  bouwen aanbouw (be-
gane grond en 1e verdieping), dakterras 
(30/03/2021) 39071-2021

Roos- en Beeklaan 37, bouwen 2 aanbouwen 
(waarvan 1 met dakterras), 2 dakkapellen 
(voorzijde) (31/03/2021) 39591-2021

Velserbroek
De Zeiler 24, plaatsen 2 airco units 
(27/03/2021) 37748-2021
Lepelblad 6, plaatsen dakkapel (voorzijde) 
(28/03/2021) 37813-2021

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

Verlengen beslistermijn 
Burgemeester en wethouders van de ge-

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

IJmuiden
Kennemerlaan 63, wijzigen gebruik kantoor 
naar detailhandel (30/03/2021) 11837-2021
Voltastraat 12, bouwen dakopbouw met dak-
kapel (voorzijde) (01/04/2021) 17763-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar 
bedrijfsruimte met 2 appartementen 
(01/04/2021) 7928-2021

Santpoort-Noord
Kerkweg 67A (en nabij 67 en 69),verbouwen 
bedrijf tot 5 appartementen, gebruiken ter-
rein voor parkeren en tuinen (01/04/2021) 
18981-2021

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

haakjes vermeld.

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

IJmuiden
Koningin Wilhelminakade 239, plaatsen dak-
opbouw (achterzijde) (30/03/2021) 27135-
2021
Lange Nieuwstraat 743, tijdelijk (4 jaar) wij-
zigen gebruik winkel naar theater (kelder) 
(01/04/2021) 137226-2020
Linnaeusstraat 143, vergroten kantoor , wij-
zigen gebruik naar wonen met dakterras 
(01/04/2021) 5515-2021
Kennemerlaan 63, wijzigen bestemming kan-
toorruimte naar detailhandel (01/04/2021) 
11837-2021
Berkenstraat 28, legaliseren dakraam (voorzij-
de) (01/04/2021) 19552-2021
Kennemerlaan 47, wijzigen gebruik naar 

bedrijfsruimte met 2 appartementen 
(01/04/2021) 7928-2021

Velsen-Noord
Schulpweg 23, legaliseren aanbouw (zijgevel) 
(30/03/2021) 138468-2020
Concordiastraat naast nr. 30, bouwen be-
drijfspand (30/03/2021) 137391-2020

Santpoort-Zuid
Middenduinerweg 80, bouwen jongveestal 
(30/03/2021) 22669-2018
Bloemendaalsestraatweg , plaatsen dakkapel, 
realiseren van een doorbraak. (01-04-2021) 
6500-2021
De Veenen 14,  verbreden  pad en aanleggen 
pad (01/04/2021) 11340-2021

Santpoort-Noord
Hoofdstraat 178, veranderen gebruik woning 
naar 2 appartementen (01/04/2021) 26780-
2021
J.T. Cremerlaan 83, plaatsen erker (voorzijde) 
(01/04/2021) 18491-2021

Paramaribostraat 48, plaatsen erker, veran-
deren kozijn (voorzijde) (01/04/2021) 22638-
2021

Driehuis
De Genestetlaan 33, plaatsen 2 dakkapellen 
(voor- en zijgevel) (01/04/2021) 22901-2021

Velserbroek
Hollandse Tjalk 4, plaatsen dakopbouw, ver-
vangen 4 kozijnen (30/03/2021) 16819-2021
Grote Boterbloem 54, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (30/03/2021) 16878-2021

Geweigerde standplaatsvergunningen 
APV artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben standplaatsvergunning ge-
weigerd voor: 

Velsen-Noord
“verkoop etenswaren”, Locatie: strand 
(01/04/2021) 37607-2021

Besluiten

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

•  Workumer Aak 10, 1991 XK
     VELSERBROEK

•  Langevlak 69, 1974 XN IJMUIDEN
 
Mogelijkheid van bezwaar:
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-
mene wet bestuursrecht binnen een termijn 
van 6 weken na de dag waarop het besluit is be-
kend gemaakt, schriftelijk (Postbus 465, 1970 

AL IJmuiden) dan wel langs elektronische 
weg (elektronisch formulier op www.velsen.
nl; werkt alleen in combinatie met inloggen via 
DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indie-
nen bij het college van burgemeester en wet-
houders van Velsen.

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

Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders van Velsen 
maken met inachtneming van artikel 139 
Gemeentewet bekend dat de raad van Vel-
sen in zijn vergadering van 31 maart 2021 
heeft besloten: 

•  De Huisvestingsverordening Zuid-Ken-
nemerland/IJmond gemeente Velsen 
2021 vast te stellen.

•  Deze verordening in werking te laten tre-
den op 15 april 2021.   

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 15 april 
2021 en is van kracht tot en met 31 december 
2021.

Ter inzage
De integrale tekst van de verordening is gepu-
bliceerd op overheid.nl. De verordening wordt 
ook gepubliceerd op de website van de ge-
meente Velsen: www.velsen.nl

 Tijdelijke verlenging Huisvestingsverordening



Infopagina

8 april 2021 | 14 0255 (geen netnummer nodig) | info@velsen.nl | velsen.nl |  gemeentevelsen |  gemvelsen |  gemeente_velsen

Nieuws van de raad

Besproken in de raad

  Benoeming extern lid  rekenkamer-
commissie

  De raad heeft unaniem ingestemd met de 
benoeming van de heer Hoogendoorn als 
lid van de rekenkamercommissie. 

  Vaststelling huisvestingsverorde-
ning

  Er is sprake van schaarste op de woning-
markt. Er zijn te weinig woningen om 
aan de groeiende vraag te kunnen vol-
doen. Daarom moeten er goede afspra-
ken zijn over hoe de sociale huurwonin-
gen worden verdeeld. Door de bestaande 
huis vestingsverordening te verlengen 
heeft het college meer tijd om de ontwik-
kelingen op dit vlak mee te nemen in een  
nieuwe verordening. De raad heeft dit 
unaniem aangenomen. 

  Woonakkoord Regio Zuid Kennemer-
land/IJmond

  De provincie Noord-Holland wil uitvoe-
ring geven aan een aantal doelstellingen 
uit de Omgevingsvisie. Om dit te reali-
seren zijn er regionale woonakkoorden.  
Het woonakkoord geeft richting aan de 
woningmarkt. Het voorstel is unaniem 
aangenomen. 

  Raadswerkgroep voorbereiding  
aanbesteding accountantsdiensten

  Er is een werkgroep samengesteld om de 
aanbestedingsprocedure voor een nieu-
we accountant van de gemeenteraad voor  
te bereiden. De raad heeft ingestemd met 
de samenstelling van deze werkgroep.

  Vaststellen gebiedsvisie van  
Pont tot Park

  De gebiedsvisie beschrijft de gewenste 
ontwikkelrichting van het gebied tussen 
het Pontplein, het Stadspark, de Heeren-
duinweg en de Kanaaldijk. De gebieds-
visie kan op brede steun rekenen. Toch 
was er nog een stevige discussie over het 
meenemen van het gebied Duinfront.  
Een amendement van D66V en PS om 
dit niet mee te nemen, is verworpen. Een 
motie van ChristenUnie om Plein1945 te 
vergroenen is wel aangenomen.

  
  Motie Huisvesting TVIJ

  D66V kwam met een motie om het huur-
contract van TVIJ niet op te zeggen en op 
zoek te blijven naar een nieuwe locatie. 
Na een schorsing en aanpassing van de 
motie, werd deze unaniem aangenomen.

De tegenstelling Piet van Deudekom
LGV

Robert van Koten
PS

Lokaal klimaatakkoord

Iedere maand gaan er twee partijen  
met elkaar in gesprek over een actueel  
onderwerp. Deze maand Piet van  
Deudekom (LGV) en Robert van Koten 
(PS) over het Lokaal Klimaatakkoord. 

Jullie willen het hebben over het  
Klimaatakkoord. Wat is dat eigenlijk? 
Van Koten: Het Lokaal Klimaatakkoord 
richt zich op de lokale CO2-reductie. Het 
motto hierbij is: Samen, sneller, minder 
CO2-uitstoot! Het akkoord werkt als een 
vliegwiel om de afgesproken reductie voor 
elkaar te krijgen. 
Van Deudekom: Klimaatakkoord, is kri-
tisch kijken hoe wij het beste kunnen  
omgaan met de natuur en het gebruik van  
beschikbare grondstoffen.

Wat vinden jullie daarvan? 
Van Koten: Deze maatschappelijk opgave 
staat als A-thema omschreven in ons raads-
akkoord. Klimaatverandering aanpakken 
doen we samen. Lokaal vinden mensen de 
kracht en de moed om in actie te komen. 
Van Deudekom: LGV vindt het belang-
rijk dat wij ons blijven inzetten voor een 
gezond klimaatakkoord, lokaal en regionaal. 
Het is belangrijk dat onze lucht, water en  
bodem schoon blijven. Energie zullen we  
altijd blijven gebruiken daarom is het  
belangrijk om te blijven zoeken naar allerlei 
schone bronnen om energie op te wekken. 
We zijn op de goede weg maar zijn er nog 
lang niet. 
Van Koten: Politiek Sociaal staat achter 
de plannen om te starten met een investe-
ringsmaatschappij. Zo is er straks bijvoor-
beeld een buurt-batterij voor de opslag van 
elektriciteit. 
Van Deudekom: LGV is blij dat wij stappen 
gaan zetten richting geo-en aquathermie 

op te nemen in de Regionale Energie Stra-
tegie (RES) aqua-en geothermie zijn duur-
zame energiebronnen die energie halen uit 
warmte, het zijn bewezen technologieën  
om huizen en bedrijven in de toekomst te 
voorzien van warmte en energie. 
Van Koten: Politiek Sociaal werkt graag 
mee. Gelijk vinden we dat de grote vervui-
lers in onze regio zeker niet kunnen achter-
blijven. 

Wat willen jullie nog meegeven? 
Van Koten: Over de financiële vertaling 
moeten we nog een integrale afweging  
maken tijdens de perspectiefnota en de  
begroting. Het lokaal bestuur moet door  
het Rijk dan wel financieel goed toegerust 
zijn om echt door te pakken. 
Van Deudekom: Wat kunnen wij zelf  
doen, dat is vooral opletten hoe wij met 
het eigen gebruik van energie omgaan. 
Ook kunnen we een bijdrage leveren door 
bijvoorbeeld zonnepanelen op wonin-
gen/ woningcorporaties te plaatsen, meer  
vegetarische, veganistische en plantaar- 
dige zuivelproducten gaan gebruiken. LGV 
zal zich in blijven zetten op het gebied van  
milieu en duurzaamheid.  
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IJmuiden - Ze hebben er weer zin in, de bewoners van het Kleine Strand. Eind vorige week werden de huisjes geplaatst 
en ook andere attributen, zoals dit gezellige welkomstbord, werden weer ‘van stal’ gehaald. Dat werd gespot door foto-
graaf Ton van Steijn.

Het lijkt wel winter maar... het 
Kleine Strand is er klaar voor!

Santpoort-Noord - De Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord 
bestaat honderd jaar maar kan dit 
uiteraard niet groots vieren. ,,Na een 
jaar waarin corona de hoofdrol 
gespeeld heeft, hadden we jullie 
graag medegedeeld dat we weer 
met elkaar Koningsdag zouden 
kunnen vieren op het Landje van 
Scholz’’, aldus het bestuur in een 
brief aan haar sponsoren.
,,Samen te proosten op het 
100-jarige bestaan van de Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord en 
weer een dag als vanouds te 
beleven. Helaas zit dit er opnieuw 

niet in. Wel organiseren we een 
online pubquiz en een dorpsspel 
voor de kleintjes waarin zij samen 
met hun ouders door ons dorp 
lopen om vragen te beantwoorden 
en puzzels oplossen.’’

Ook dit jaar heeft het bestuur 
besloten geen bijdrage te vragen 
aan haar sponsoren. ,,Voor de 
meeste ondernemers is het immers 
nog een onzekere tijd en willen wij 
jullie niet belasten met een spon-
sorbijdrage voor een Koningsdag 
waarbij we u onvoldoende exposure 
kunnen bieden’’, aldus het bestuur.

Geen viering eeuwfeest Oranje 
Vereniging Santpoort-Noord

M A A K  VA N  J E  H U I S 
J O U W  D R O O M H U I S !

3X PER JAAR  
in onzE 

kRAntEn!




