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Kernboodschap afstand houden
(ook voor weekend mooi weer)

1.

2.

3.

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een ommetje
maken, hardlopen, of fietsen kan, maar
doe dit bij voorkeur alleen en vermijd
drukke plekken. Ga je toch naar buiten?
Houd dan anderhalve meter afstand van
anderen.
Ga alleen naar buiten als dat nodig is.
Bijvoorbeeld om boodschappen te doen,
of voor een frisse neus. Doe dat niet met
meer dan 3 personen. Werk thuis als het
kan. Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de
supermarkt en in het park. Was uw handen meerdere keren per dag met water en
zeep.
Wil je buiten sporten (bijvoorbeeld hardlopen of fietsen) met een groep vanaf 3 of
meer personen? Dat mag wel, mits je anderhalve meter afstand van elkaar houdt.
Als je geen anderhalve meter afstand van
elkaar houdt kun je een boete krijgen bij
een groep vanaf 3 personen. Sportclubs

4.

5.

zijn vooralsnog gesloten.
Wil je buiten een rondje lopen met bijvoorbeeld één vriend, collega of bekende,
dus niet met iemand uit hetzelfde huishouden? Dan is het advies om anderhalve meter afstand van elkaar en anderen
te houden.
Wil je met je partner of gezin naar buiten, ook als je gezin meer dan 2 personen
telt? Dan hoef je geen anderhalve meter
afstand te houden van elkaar. Voor mensen die samen een huishouden vormen,
geldt géén maximale groepsgrootte.

*Kijk voor dit weekend ook naar ‘Communicatie-aanpak (verwachte) drukte in kustregio’
*Zie ook veel gestelde vragen over afstand
houden van de Rijksoverheid: https://www.
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/afstand-houden

Gewijzigde
openingstijden
gemeentehuis

Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 10
april (Goede Vrijdag) en maandag 13 april
(Tweede Paasdag).

Tips reizigers OV

In het openbaar vervoer wordt ook de afstand van 1,5 meter gerespecteerd. Met
deze tips blijft het reizen met het openbaar vervoer zo veilig mogelijk.

Tips voor reizigers:
• Laat de reizigers die uitstappen altijd
voor
• Houd 1,5 meter afstand van uw medereizigers op haltes/(bus)stations
• Wacht op enkele meters afstand totdat u
kunt instappen
• Kies een zitplaats in de bus die zo ver
mogelijk bij anderen uit de buurt is
• Is het voertuig te vol? Kies de volgende
rit.
De vervoerders doen een beroep op bedrijven
om te onderzoeken of flexibelere werktijden
mogelijk zijn. Met een betere spreiding in de
aangeboden ritten is het mogelijk een drukke spits te voorkomen en kan iedereen reizen met inachtneming van de afgekondigde
maatregelen.
De vervoerders helpen u ook in deze moeilijke tijd gezond te blijven. Samen maken
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Beste Velsenaren,

De markt is een plek van beleving. Het is de plek waar iedereen elkaar goedemorgen wenst. Waar de groenteboer op zijn hardst
roept welk vers fruit hij in de aanbieding heeft en waar je op
persoonlijke aandacht kunt rekenen. Ik begrijp de aantrekkingskracht van de markt.
Daarom doen de burgemeester en wethouders hun best om de warenmarkten in Velsen open te houden. Dit is niet alleen in het belang van onze ondernemers, maar ook in uw belang als inwoner.
Dankzij maatregelen kunt u uw boodschappen op de markt blijven
doen. Als maatregel zijn afgelopen weken de weekmarkten in Velsen ruimer opgezet, zodat er meer afstand was tussen de verkoopkramen. Ook hebben ondernemers zich enorm ingezet om de veiligheid van de bezoekers aan de markt te garanderen. Ik ben, net
als de rest van het college erg onder de indruk van de ﬂexibele
en daadkrachtige houding van deze ondernemers.
Ondanks al deze inspanningen zien we dat de markt in SantpoortNoord nog altijd erg druk is. Een groep bezoekers zoekt elkaar
nog te vaak op voor een moment van sociaal contact. We zien dit
ook gebeuren in de loopgebieden van de kramen. Dit is niet prettig voor de overige bezoekers van de markt en de ondernemers die
er alles aan doen om de markt op een zo normaal mogelijke manier
te laten verlopen.
Het college heeft daarom besloten de markt in Santpoort-Noord
nog ruimer te gaan opzetten. Op vrijdag 10 april wordt het hele
parkeerterrein (exclusief de invalideparkeerplaatsen) op het
Burgemeester Weertsplantsoen bij het marktterrein getrokken. De
lijnopstelling van de markt wordt in zijn geheel doorgetrokken,
zodat op het marktterrein nog meer bewegingsruimte ontstaat.

we ons sterk tegen het COVID19 virus. Zij
vertrouwen er op dat ze samen met uw medewerking het openbaar vervoer rijdend te
houden.

Op vrijdag geldt een parkeerverbod van 06.00-18.00 uur. Ik
vraag u hiermee rekening te
houden door uw auto voortijdig
van de parkeervakken te verwijderen.
Ook roep ik u op om tijdens een
bezoek aan de markt de veiligheidsvoorschriften te volgen.
En de het marktterrein nadrukkelijk niet te gebruiken als een
plek voor ontmoeting. Dan kunnen
we de komende tijd de weekmarkt
waar we altijd zo naar uitkijken
op een veilige en verantwoorde
en toch ook plezierige manier
laten doorgaan.
Jeroen Verwoort,
wethouder Economische Zaken
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Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (Tozo)
Veel bedrijven en ondernemingen ondervinden grote gevolgen door de coronacrisis. Als gevolg van de maatregelen kunnen zij hun werkzaamheden niet meer
uitvoeren en lopen hierdoor inkomsten
mis.

Voor inwoners met een eigen onderneming
die momenteel tijdelijk niet meer kunnen
rondkomen, is de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo) in
het leven geroepen. Door middel van deze
regeling kunnen ondernemers inkomensondersteuning en/of bedrijfskrediet aanvragen. De Tozo is vanaf nu aan te vragen bij de
gemeente Velsen.
De inkomensondersteuning is bedoeld als
aanvulling van het inkomen tot het sociaal
minimum (bijstandsniveau), zodat men de
vaste lasten kan blijven betalen. De regeling
geldt voor maximaal 3 maanden en geldt met

terugwerkende kracht (van 1 maart tot en
met 31 mei 2020). De inkomensondersteuning hoeft niet te worden terugbetaald.
Ondernemers uit Velsen kunnen via de Tozo
ook bedrijfskrediet aanvragen. Dit is een lening voor extra bedrijfskapitaal die tegen
een lage rente wordt afgegeven. Dit krediet
moet wel worden terugbetaald.
De Tozo is bedoeld voor de volgende Nederlandse zelfstandigen (ZZP, VOF, eenmanszaak, BV, NV, maatschap, CV) die vóór
17 maart zijn gestart met de onderneming.
Inwoners die in aanmerking denken te komen voor inkomensondersteuning of bedrijfskapitaal kunnen vanaf nu een aanvraag
indienen via https://ww.velsen.nl/tijdelijkeoverbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers. Voor de aanvullende voorwaarden
en benodigde gegevens kunnen inwoners terecht op de website van de gemeente www.
velsen.nl
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Afval in coronatijd
Veel mensen zitten afgelopen weken noodgedwongen thuis en ruimen vaker op. We
hebben daardoor extra veel afval en HVC
heeft het daar druk mee. Ook afgelopen
weekend zag HVC weer volle containers.

Bij de milieustraat aan de Amsterdamseweg is
het erg druk. De wachttijd is gemiddeld twee
uur. Voor ieders veiligheid vragen we u om uw
bezoek naar het afvalbrengstation uit te stellen. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn,
houd rekening met lange wachttijden. HVC
laat een beperkt aantal mensen per keer toe.
Zet je container op tijd aan de weg
Veel bewoners zijn lekker in de tuin bezig
en eten vaker thuis. De hoeveelheid GFT en
Etensresten stijgt flink en dat ziet HVC aan
het aantal groene rolcontainers langs de weg.
Een goede ontwikkeling natuurlijk. Ook de
andere rolrolcontainers worden vaker aangeboden. HVC vraagt aandacht om de rolcontainers wel uiterlijk voor 7:30 uur s’ ochtends aan
de weg te zetten.
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HVC rijdt door de drukte soms andere routes,
waardoor uw bak op een ander tijdstip wordt
geleegd dan u gewend bent.
Ondergrondse containers
Afgelopen weekend zag HVC ook een grote
toename van afval bij de ondergrondse containers waardoor er ook op sommige plekken ook
afval naast stond.
We vragen iedereen mee te helpen waar u kan.
Gooi afval liefst doordeweeks in de ondergrondse container en niet in het weekend. In
het weekend heeft HVC veel minder mensen
en auto’s beschikbaar om de ondergrondse
containers te legen. Zet zeker geen afval naast
de container, de meeuwen pikken de zakken stuk en het wordt een grote rotzooi. Daar
heeft iedereen last van. Zo houden we samen
Velsen schoon.
Ligt er toch iets naast de container? Meld het
via de Slim Melden App van Velsen, klantenservice@HVCgroep.nl of via 0800-0700

Afsluiting crosskuil
Rijkswaterstaat heeft afgelopen dinsdag
7 april het zanddepot aan de Noordersluisweg in Velsen helemaal afgesloten met barriers. Dit is een maatregel om het gebruik
van het terrein door grote aantallen crossers
tegen te gaan. De afgelopen periode bleek
dat het zanddepot door veel meer crosser
wordt bezocht dan normaal. Mogelijk vanwege sluiting van crossterreinen elders in
het land vanwege de coronacrisis. Dit leidt
tot ongewenste situaties van samenscholing die ingaan tegen de richtlijnen van het
RIVM en het kabinet om de coronacrisis te

bestrijden. De gemeente Velsen en de politie zijn hierover geïnformeerd in verband
met de openbare orde en veiligheid. Indien nodig zal de politie hier handhaven.
Op dit moment is nog niet bekend hoe lang
het terrein blijft afgesloten. Rijkswaterstaat
neemt hierover in een later stadium een besluit. Dit besluit is mede afhankelijk van het
gebruik van het zanddepot door OpenIJ, de
bouwer van de nieuwe zeesluis IJmuiden. Zij
hebben in de planning staan om in de komende periode zand op het zanddepot te storten.

Pas op voor cybercriminaliteit
tijdens de coronacrisis
Cybercriminelen maken gebruik van de onzekerheden en nieuwsgierigheid van inwoners en ondernemers tijdens de coronacrisis. Door het vele thuiswerken en de
informatiebehoefte zijn we ook vaker online dan normaal. Hier spelen cybercriminelen graag op in. Wees daarom extra
voorzichtig bij het downloaden van apps
of software en bij het openen van e-mails
gestuurd door onbekende afzenders.

Welke soorten cybercriminaliteit zijn er?
Er zijn verschillende soorten cybercrime en
er komen steeds meer bij. Wij raden aan om
vooral voorzichtig te zijn bij:
Het NL-alert over zorgpakketten: uit de naam
van het RIVM gaat een nep NL-Alert rond met
de belofte dat er vanwege de coronacrisis een
beperkt aantal zorgpakketten beschikbaar is.
U zou een zorgpakket via de website kunnen
aanschaffen. Vervolgens wordt uw hele betaalrekening leeggetrokken.
Phishingmails: e-mails die van een bekende
afzender lijken te komen, maar een virus bevatten.
Software: neppe software waarbij de omschrijving suggereert dat hiermee specifieke
informatie over de verspreiding van het coronavirus wordt verkregen;
Gijzelsoftware: neppe software waarmee uw
apparaat (mobiel, tablet, laptop of pc) wordt
geblokkeerd. Vervolgens wordt er veel geld gevraagd voor het deblokkeren;
Apps: verschillende apps die informatie zouden verschaffen, zoals de COVID-19 Tracker.
Deze app belooft real-time updates te sturen
over het aantal bevestigde besmettingen in uw
buurt. Na het downloaden moet u een flink be-

drag betalen om uw telefoon te ontgrendelen.
Waar moet u extra op letten?
U moet extra letten op e-mails die uit betrouwbare bron lijken te komen en waar een
verband kan worden gelegd met de huidige
omstandigheden. Met name als deze een vorm
van verleiding of bedreiging bevatten, een algemene aanhef hebben, en waarin hyperlinks
zijn verwerkt. Het is raadzaam om niet gelijk
te klikken op de hyperlink, maar om eerst te
kijken welke url er verschijnt als de muisaanwijzer op de hyperlink staat. Als dat er onbetrouwbaar uit ziet, is het beter om de e-mail te
verwijderen. Verder is waakzaamheid bij telefoontjes goed. Ondernemers kunnen mogelijk
met valse facturen geconfronteerd worden.
Slachtoffer van cybercrime?
Als u slachtoffer bent geworden van cybercrime, kunt u aangifte doen bij de politie. Het is
dan belangrijk om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te bewaren. Phishing kan gemeld worden bij verschillende organisaties. Met name
banken hebben e-mailadressen beschikbaar
waar phishing gemeld kan worden als die over
de betreffende bank gaat.
Meer informatie
Het is belangrijk om alert te blijven en bij twijfel altijd betrouwbare websites te raadplegen
voor meer informatie, zoals de website van
de politie. Onderaan de website van de politie staan ook meer linkjes naar betrouwbare
websites met meer informatie. Check via de
pagina van Rijksoverheid of u met nepnieuws
te maken hebt. En voor informatie over het coronavirus kunt u terecht op de website van het
RIVM.

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen
Rond de feestdagen gaat de afvalinzameling van HVC anders. Mogelijk worden de
bakken rond de feestdagen op een eerder
of later moment geleegd. Kijk vroegtijdig
in de afvalkalender in de HVC afval-app of
op hvcgroep.nl wanneer jouw bak wordt
geleegd of de zakken worden opgehaald.

grote hoeveelheden opslaan en weten niet of
zij deze stromen kunnen blijven afvoeren en
willen het risico op brand zo klein mogelijk
houden.
Jiri: Dienstverlening op goede vrijdag is normaal, over de brandveiligheidmaatregelen
communiceren we niks.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag, vrijdag 10 april, is de klantenservice van HVC normale tijden bereikbaar. Ook het afvalbrengstation is open. We
verwachten extra drukte zo vlak voor Pasen,
houd rekening met een langere wachttijd
of kom op een andere dag langs. In verband
met de maatregelen die HVC heeft genomen
rondom het coronavirus vragen we je ook met
klem artikelen die een verhoogd brandrisico
met zich mee brengen voorlopig niet in te leveren. Dit zijn elektrische apparaten, klein
chemisch afval (o.a. verfblikken) en matrassen.

Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag
Op tweede paasdag (13 april), Koningsdag
(27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) komt
HVC op een andere langs dan je gewend bent.
Wil je weten op welke dag jouw bak geleegd
wordt? Download de HVC afval-app of kijk
in de online afvalkalender op hvcgroep.nl en
vul je postcode en huisnummer in. In de app
kan je er ook voor kiezen om een melding te
ontvangen wanneer HVC langskomt en kan
je opzoeken welk afval in welke bak hoort.

HVC kan deze brandbare materialen niet in
grote hoeveelheden opslaan en helaas is nog
niet bekend of zij deze stromen kunnen blijven afvoeren. Ze willen het risico op brand zo
klein mogelijk houden.
HVC kan deze brandbare materialen niet in

Afvalbrengstations gesloten
De afvalbrengstations zijn op feestdagen gesloten. De dagen voor en na feestdagen zijn
vaak drukker. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, houd dan rekening met langere
wachttijden. Kijk voor het adres en de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afval-app of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.
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Win waardecheque van € 50,-

Slimmer chillen = corona killen!

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Als je zoveel mogelijk thuis moet
blijven van de overheid. En als je wel naar
buiten gaat, altijd minimaal op anderhalve
meter afstand van elkaar moet blijven? De
campagne ‘SLIMMER CHILLEN = CORONA KILLEN!’ daagt jongeren en studenten
uit om daar creatieve oplossingen voor te
bedenken. Elke week is er voor de slimste
oplossing een waardecheque van € 50,-

Eerste Ik koop lokaal-cadeaupakket
uitgereikt
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 en het online platform bezorgeninvelsen.nl ontwikkeld.

Om de campagne extra onder de aandacht te
brengen wordt elke week een Ik koop lokaalcadeaubox ter waarde van 100 euro verloot
onder de inwoners van Velsen. Dat gebeurt in
samenwerking met de winkeliers die adverteren in het nieuwe .IJmuiden magazine. De
eerste box werd vrijdagmiddag door wethouder Jeroen Verwoort overhandigd aan Herma
de Vries uit IJmuiden, die door haar dochter Natascha was voorgedragen. Ze was volkomen verrast toen de wethouder opeens bij
haar voor de deur stond.
Jeroen Verwoort: ‘Het is hartverwarmend om
te zien hoeveel mensen onze lokale ondernemers steunen in deze tijd. Iets dat we met de
campagne Ik koop lokaal proberen te stimu-

leren. Het is mooi dat we Velsenaren op deze
manier kennis kunnen laten maken met producten van lokale ondernemers!’
De volgende verloting is op vrijdag 10 april.
Meedoen is simpel. Schrijf in een reactie
onder bericht op Facebook de tekst ‘Ik koop
lokaal’ en tag de persoon waarvan jij vindt
dat hij of zij de cadeaubox verdient. De reden hoeft niet vermeld te worden, alleen een
naam is voldoende. Als je zelf in aanmerking wilt komen vul je alleen ‘Ik koop lokaal’
in. De winnaar wordt vrijdag rond 12.00 uur
bekendgemaakt op de Facebookpagina van
.IJmuiden. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.
Op bezorgeninvelsen.nl staan meer dan 125
eetgelegenheden en winkels die (tijdelijk)
thuisbezorgen of waar je kunt afhalen. Er is
ook een categorie aangemaakt met restaurants die waardebonnen verkopen zodat je er
later kunt eten. Koop lokaal. Zeker nu!
Foto: Ed Geels

Check de #slimmerchillen-posts
Tientallen jongeren deden al mee aan deze
uitdaging. Dat leverde een mooie verzameling #slimmerchillen-posts op. Zo danst Ris
samen met vijf TikTok-collega’s uit het hele
land toch samen, via beeldbellen. Ze vindt de
campagne zo belangrijk, dat ze elke week een
nieuwe inzending maakt. Lela laat zien hoe zij
met een rol wc-papier op 1.5 meter kan chillen
met haar vriendinnen. En Cato haalt gewoon
‘De Efteling’ in huis, nu ze er niet naartoe kan.
Elke week is er een prijs voor de slimste oplossing. Afgelopen week was die prijs voor
Maja Brouwer uit Leiden. In een video laat ze
zien hoe haar vriendenclub in de buitenlucht
een spelletje kaart speelt. Waarbij iedereen
natuurlijk op 1,5 meter afstand blijft…met
behulp van een skateboard! Wil je inspiratie
opdoen? Alle inzendingen zijn te bekijken via
www.slimmerchillen.nl

oplossingen inzenden. Want hoe meer inzendingen, hoe meer inspiratie jongeren en studenten opdoen om samen slimmer te chillen.
En hoe beter we samen het coronavirus kunnen stoppen. Wie weet win jij volgende week
de nieuwe weekprijs! Want elke week is er
voor de creatiefste inzending een waardecheque van € 50,-.
Ook meedoen?
Heb jij ook een idee over hoe jij veilig slimmer
kunt chillen met jouw vrienden? Deel dan
jouw oplossing op TikTok en/of Instagram
via #slimmerchillen, of stuur een bijdrage op
film, foto of in tekst naar info@slimmerchillen.nl. Wie weet is de volgende weekprijs dan
voor jou.

Win waardecheque van € 50,Het kabinet heeft de coronamaatregelen tot
28 april verlengd. Het weer wordt ondertussen steeds mooier, waardoor we graag naar
buiten willen. Daarom moeten we ook de komende weken #slimmerchillen. Dus blijf je

Verlenging inspraakperiode HOV
station Beverwijk tot 1 mei
De inspraakperiode voor het Voorlopig
Ontwerp (VO) van HOV station Beverwijk is vanwege de coronamaatregelen
verlengd van 16 april tot en met 30 april
2020.

Informatie voorlopig ontwerp
De inloopbijeenkomst van 19 maart ging vanwege het coronavirus niet door. Door de onzekere situatie weten we niet of er nog tijdens
de inspraakperiode een inloopbijeenkomst
kan worden georganiseerd. Daarom laten we
deze inspraakperiode verder digitaal doorlopen. Om ervoor te zorgen dat u vragen kunt
stellen tijdens de periode van inspraak, is er
tot en met 30 april een wekelijks telefonisch
spreekuur op de donderdagmiddag. Verschillende projectexperts van de gemeenten, het
ingenieursbureau en de provincie zitten klaar
om uitleg te geven.
Voor vragen over de documenten (Voorlopig
Ontwerp, Inspraaknota en tekeningen) die
ter inzage liggen of over het inspraakproces
zelf, kunt u tijdens het telefonisch spreekuur
contact opnemen met Ramon Kuipers, omgevingsmanager van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 023-514 5772.
Op de volgende dagen en tijden is het telefonisch spreekuur geopend:
• Donderdag 2 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 1 6 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 23 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 30 april van 1 5.00 tot 17.00 uur
Het Voorlopig Ontwerp en bijbehorende documenten zijn gedurende de inspraakperiode
tot en met 30 april digitaal te raadplegen https://www.velsen.nl/HOVstationBeverwijk en
https://www.beverwijk.nl/inwoners-onder-

nemers/hov-station-beverwijk_42765/
Reactie indienen
Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeenten en kunnen worden gestuurd naar:• Gemeente Velsen: het College
van burgemeester en wethouders gemeente
Velsen, postbus 465, 1970 AL IJmuiden of per
e-mail via info@velsen.nl o.v.v. inspraak HOV
station Beverwijk.
• Gemeente Beverwijk: het College van burgemeester en wethouders gemeente Beverwijk, postbus 450, 1940 AL Beverwijk of per
mail via info@beverwiik.nl o.v.v. inspraak
HOV station Beverwijk.
Vervolg
Na 30 april krijgen alle schriftelijke reacties
een antwoord.
Ook maken we een inspraakrapportage. De
wijzigingen in het ontwerp worden indien
mogelijk verwerkt in het definitief Voorlopig
Ontwerp. Na de aanbesteding wordt het definitief Voorlopig Ontwerp door de geselecteerde aannemer uitgewerkt in een Definitief
Ontwerp.
HOV station Beverwijk
De provincie Noord-Holland realiseert samen met de gemeenten Velsen en Beverwijk
twee nieuwe busbanen bij station Beverwijk
en een voetfietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. Naar verwachting wordt het project in 2021 uitgevoerd.
Meer informatie
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met het provinciale Servicepunt via
0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk voor de meest
actuele informatie op de projectpagina www.
noord-holland.nl/hovstationbeverwijk.nl

Herinrichting Kennemerlaan
Sinds 2 maart jl. wordt er gewerkt aan de
herinrichting van de Kennemerlaan. Het
is de bedoeling dat de weg minder doorgaand verkeer krijgt. Daarom gaat de
snelheid omlaag van 50 naar 30 km per
uur. Hiervoor wordt de rijbaan versmald
en het hoogteverschil tussen de rijbaan
en het fietspad verdwijnt. De fietsstroken zijn 2 meter breed en de rijbaan tussen de fietsstroken is 2,5 meter breed.

Dit betekent, net als bij het Van Poptaplantsoen, dat een automobilist bij een tegenligger
uit moet wijken naar het fietspad en achter
eventuele fietsers moet wachten. Dit is eigenlijk hetzelfde als bij alle andere 30km-zones.

Met deze inrichting wordt de snelheid van het
autoverkeer afgeremd en is er meer veiligheid
voor fietsers. Voor bussen en hulpdiensten is
er voldoende ruimte. De bomen blijven staan
en er komt meer ruimte voor groene beplanting.
Een klankbordgroep met bewoners, ondernemers, het wijkplatform en andere belanghebbenden heeft samen met de gemeente gewerkt aan het voorlopige ontwerp. Hierdoor
lag er een ontwerp waar de klankbordgroep
achter stond. Na de officiële inspraak zijn er
op basis van 11 inspraakreacties nog kleine
wijzigingen aangebracht in het ontwerp.
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Van 7 t/m 13 april is het “De Week van
de Groene Tuin”. Doet u ook mee?
De gemeente Velsen is partner van Stichting Steenbreek. Stichting Steenbreek wil
graag iedereen enthousiasmeren om de eigen tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening brengen wij hierbij
onder de aandacht. Bewoners die hun tuin
vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van hun buurt.
Denk hierbij aan de afname van de biodiversiteit en aan de klimaatverandering.

Het mooie weer komt er weer aan en uiteraard
willen wij daar allemaal van genieten in onze

tuin. Kijk eens naar buiten, hoe ziet uw tuin
er nu uit? Wellicht tijd om aan de slag te gaan
en uw tuin klaar te maken voor de mooie dagen die gaan komen. Kijk meteen of je niet wat
extra stenen kan vervangen voor meer groen,
planten of bloemen. Wellicht is het straks dan
extra genieten! En komen er ook weer meer
vogels en vlinders in je tuin.
Met het initiatief ‘De Week van de Groene Tuin’ willen Stichting Steenbreek en NL
Greenlabel willen u hierbij, juist in deze moeilijke tijd, helpen. ‘De Week van de Groene
Tuin’ start op dinsdag 7 april en eindigt op
Tweede Paasdag op 13 april.
Wat is het doel?
Gemeente Velsen, Stichting Steenbreek en
NL Greenlabel willen de tuinbezitters in onze
gemeente stimuleren hun eigen tuin én eigen
straat (verder) te vergroenen en te verduurzamen. Meer groen in de tuin en straat zorgt
ervoor dat er meer ruimte komt om piekbuien
op te vangen veroorzaakt door het veranderde klimaat. Ook zorgt groen voor minder hittestress en worden tuinen zo belangrijke ecologische stapstenen voor insecten en vogels
en leveren ze een bijdrage aan de leefbaarheid
in de straat en wijk.

Wat kunt u verwachten?
U krijgt elke dag via Facebook en Instagram een praktische tip van de nationale tuinman Lodewijk Hoeksta waarmee
u direct aan de slag kan gaan. Zelf of met
uw buren! De tips kunt u tevens terugvinden op de website www.steenbreek.nl.
Het kost niet veel tijd, het is leuk en niet moeilijk. Maar houd wel enige afstand. Neem hierbij de richtlijnen van RIVM in acht!
Doet u ook mee en maakt u Velsen weer wat
groener en aantrekkelijker voor iedereen en
juist ook voor onze insecten en vogels? Kijk
dan vanaf 7 april op de website van Stichting
Steenbreek, www.operatiesteenbreek.nl. Hier
vind je tips en ook meer informatie over een
fotowedstijd.

Deel uw actie! En maak kans op mooie
prijzen
Gaat u (samen) aan het werk? Stuur dan een
foto van de situatie vóór en ná uw werkzaamheden met een korte omschrijving en uw telefoonnummer naar info@steenbreek.nl en
maak kans op waardebonnen voor plantmateriaal t.w.v. € 1.000,–, € 750,- of € 500,–, die u
uiteraard weer in uw tuin kunt besteden. Bent
u een winnaar? Dan nemen wij in de week van
20 april contact met u op. Het bestuur van
Stichting Steenbreek en Lodewijk Hoekstra
beoordelen de inzendingen.
Daarnaast vragen wij u uw actie te delen via
Facebook en Instagram met #steenbreek,
#nlgreenlabel en #weekvandegroenetuin, zodat wij dat weer kunnen delen en andere mensen kunnen inspireren om ook mee te doen.

Nieuws van de raad
OVERLIJDEN GERTJAN HUIJBEN S
Op 5 april overleed Gertjan Huijbens op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van het coronavirus. Hij was
de drijvende kracht achter de onafhankelijke politieke verslaggeving
van de raad.
Gertjan, wat zullen we je missen. Altijd
in touw. Opgewekt en professioneel, wat

er ook speelde. Als geen ander kon je improviseren en maakte je moeilijke punten ontspannen bespreekbaar in interviews. Jij verstond de kunst van omgaan
met mensen. Schonk iedereen je gulle lach. Een debat had je snel geanalyseerd en in begrijpelijke taal verwoord.
Zo wist je de raad toegankelijk te maken
voor inwoners. Hoe waardevol! Je maat-

schappelijke betrokkenheid bij verschillende verenigingen werd door de raad
erg gewaardeerd. Hoe nu verder zonder jou, Gertjan? Je zal in gedachten nog
vaak bij ons zijn. En dat zal ons helpen
om er telkens weer vol voor te gaan, zoals jij altijd deed.

NIEUWSBRIEF VAN DE RAAD
Iedere maand versturen wij de Nieuwsbrief van de Raad. In deze nieuwsbrief
leest u alles over de onderwerpen die zijn
besproken en de agenda voor de komende
maand.
Wilt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief ? Kijk dan op www.velsen.nl/gemeenteraad

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

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.
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-

tiezaken Kennemerland in Haarlem. Meer
informatie op www.bdkennemerland. nl.
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 28 maart tot en met 3
april 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
Trompstraat 111, vergroten 1e verdieping
(28/03/2020) 34136-2020
Kanaalstraat 48, realiseren van een bed en
breakfast (30/03/2020) 34579-2020(Gemeentelijk monument)
Venusstraat 5 te, plaatsen dakkapel (voorkant) (31/03/2020) 34899-2020

J.C. van Neckstraat 3, bouw 8 bedrijfsruimten met 8 bedrijfswoningen (31/03/2020)
34991-2020
Plein 1945 (naast café Staal), realiseren horecaterras (02/04/2020) 358842020
Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, restaureren t.b.v. bewoning (31/03/2020) 34954-2020 (Rijksmonument)
Santpoort-Noord
Hoofdstraat 7 en 9, het plaatsen van een geschakelde dakkapel (voorkant) (30/03/2020)
34387-2020
Rijksweg 448, interne constructiewijziging
(31/03/2020) 35122-2020

Molenstraat 5, stucen gevel (31/03/2020)
35080-2020
Hoofdstraat 132 plaatsen kelder, uitbouwen
begane grond en verdieping, dakterras, dakkapel (zijkant) (01/04/2020) 35489-2020
Driehuis
Driehuizerkerkweg 22, plaatsen dakramen
(29/03/2020) 34208-2020 (Gemeentelijk
monument)
Driehuizerkerkweg 22, kappen boom
(29/03/2020) 34159-2020
Velserbroek
Galle Promenade 34-52, 35-45 en 60, gedeeltelijk uitbreiden Winkelcentrum Velserbroek (02/04/2020) 35800-2020

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
Verlengen beslistermijn
IJmuiden
Zeeweg
173,
plaatsen
dakopbouw
(30/03/2020) 15446-2020
Margadantstraat 56,60,64, gewijzigd plan
bouwen van 6 bedrijfsunits bouwnrs. 5, 6 en
7 (01/04/2020) 16115-2020
Ingediende aanvragen standplaatsvergunningen APV artikel 5:15
Velsen-Zuid
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IJmuiden
Unimogs en groter, van 16 t/m 18 oktober 2020, locatie: Kennemerstrand 178 te IJmuiden (30/03/2020) 34541-2020

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
Diezestraat 23, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(30/03/2020) 30698-2020
Cruiseboulevard 10, verlengen plaatsen tent
(tijdelijk 7 maanden) (30/03/2020) 203352020
Dokweg 17 A, plaatsen loopbrug over bestaande vide op begane grond (31/03/2020)
31972-2020
Bellatrixstraat 24, plaatsen erfafscheiding
(03/04/2020) 30420-2020
Velsen-Noord
Van Rijswijkstraat 15, realiseren binnenplaats, interne constructiewijziging
(31/03/2020) 10502-2020
Santpoort-Noord
Paramaribostraat 13, veranderen en verhogen voorgevel (31/03/2020) 20031-2020
Crijnssenstraat 4, plaatsen dakkapel (voorzijde) (03/04/2020) 27329-2020
Driehuis
Van Lenneplaan 62, plaatsen dakkapel (voorzijde) (30/03/2020) 33062-2020
Da Costalaan 28, vergroten 1ste verdieping
(03/04/2020) 16276-2020

Velserbroek
Meubelmakerstraat 27, splitsen bedrijfspand in 3 aparte delen, veranderen gevel (01/04/2020) 13369-2020
Westbroekerweg
38,
plaatsen
aanbouw (voorgevel) (03/04/2020) 10212020
De burgemeester van Velsen heeft het hierna
volgende besluiten genomen. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende bij het onderstaande besluit 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.

Ingetrokken evenementenvergunningen
APV artikel 2:10
De burgemeester van Velsen heeft een evenementenvergunning ingetrokken voor:
IJmuiden
75 jaar Bevrijding Velsen, op 07-05-2020 t/m
09-05-2020, locatie: Plein 1945 en Kennemermeer (01/04/2020) 8574-2020
Herdenking 4 mei, op 4 mei 2020 locatie:
Stadhuis, Plein 1945 en Crematorium Westerveld (01/04/2020) 15648-2020
Viering 5 mei 2020, op 5 mei 2020, locatie:
Plein 1945 en Stadhuis (01/04/2020) 169152020
Velsen-Noord
Dorpsfeest Velsen-Noord, op 19 juni 2020
locatie: Stratingplantsoen (01/04/2020)
29303-2020
Santpoort-Noord
Koningsdag Santpoort-Noord, op 27-042020, locatie: nabij Middenduinerweg,
Landje van Scholz (01/04/2020)
16525-2020

Verkeersmaatregels
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen hebben besloten:

•

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

om 2 parkeerplaatsen aan te wijzen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen door middel van het plaatsen van bord
E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord
OB504 en onderbord met de tekst ‘parkeren/
opladen verboden van di 21 h t/m wo 16 h’. De
2 parkeerplaatsen zijn gelijk verdeeld over 1
locatie:

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 bord
E4, zoals bedoeld in bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,
met onderbord met de tekst ‘alleen om elektrische voertuigen op te laden’ en onderbord
OB504. De 2 parkeerplaatsen zijn gelijk ver-

deeld over 1 locatie:
• De Zadelmakerstraat te Velserbroek, ter
hoogte van de kruising met de Watermunt.
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene 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 in-

loggen via DigiD) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Velsen.
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.

Voedselbank Velsen houdt vol!

Velsen - Ondanks steeds strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gaat
Voedselbank Velsen door met het
wekelijks uitdelen van voedselpakketten. Nog steeds kan zij elke
week goed gevulde voedselpakketten uitdelen.
En dat alles is te danken aan onze
vaste leveranciers zoals Seafood
& Parlevliet, Goemans versbak-

kerij, banketbakker Schmidt, echte bakker Kijzers, slager Schaaper
en de lokale Aldi en Albert Heijn
die nog steeds hun producten
blijven doneren. Verder dankzij
steun van Voedselbank Haarlem
en Voedselbank Haarlemmermeer en de stichting Manna, die
verse groente levert.
Ook voedseldonaties en geldgiften van particulieren. De giften

komen goed van pas als er vers
voedsel nodig is. En gelukkig is er
nog steeds de aandacht voor jarige kinderen door de Stichting Jarige Job.
Maar het allerbelangrijkste is de
grote betrokkenheid en inzet van
de vrijwilligers bij het ophalen en
het wekelijks vullen en uitdelen
van de voedselpakketten en het
belang dat zij niet ziek worden.
Daarom is besloten om de vrijwilligers van de risicogroep 70+
niet meer in te zetten en zijn bij
het uitdelen van de pakketten de
maatregelen aangescherpt. Niet
alleen zijn de vrijwilligers geïnformeerd over hoe om te gaan
met de aangescherpte maatregelen maar ook de klanten hebben
daarover een brief ontvangen.
Als iedereen zich daaraan houdt
dan alleen kan Voedselbank Velsen doorgaan met de wekelijkse
voedseluitgifte.
U kunt de voedselbank daarbij
helpen met voedseldonaties en
vooral giften zijn van harte welkom. Hoe u de organisatie kunt
steunen? Kijk op de site www.
voedselbankvelsen.nl onder de
kop ‘steun ons!’. (Foto: archief )

Vissers op Zuidpier
respecteren coronamaatregelen
IJmuiden - Op een stille Zuidpier waren zaterdagmiddag weinig mensen aan het vissen. De enkele vissers,
die in het lenteweer met het toch nog wat dunne windje, hun hengels uitgooiden, hielden flink afstand
van elkaar. Overigens is dit niet nieuw voor vissers, het is voor hen net als altijd, behalve dat er minder bekijks en aanspraak is. (Arita Immerzeel)

