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Openingstijden gemeentehuis 
tijdens feestdagen
Het gemeentehuis is op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) gesloten. We 
zijn deze dagen ook niet telefonisch bereikbaar.

Eind vorig jaar startte Marije Boerhof als ar-
moederegisseur bij  gemeente Velsen. Wat 
kan ze betekenen voor de inwoners van Vel-
sen en waarom heeft ze gekozen voor deze 
functie? 

Marije: “Uit eigen ervaring weet ik dat als je 
in armoede leeft, de wereld er heel anders 
uitziet. In veel gevallen staan de omstandig-
heden zoals een scheiding of het verlies van 
een baan aan de basis van het probleem. En 
als je in de problemen zit kun je vaak door 
de stress minder helder denken, tekst neem 
je minder makkelijk op en besluiten zijn ge-
woon niet goed te beargumenteren.

Het eerste wat mij opviel in Velsen is dat er al 
heel veel wordt gedaan, maar dat de toegang 
tot de informatie en regelingen niet makke-
lijk te vinden is. Dit is een van de eerste din-
gen die ik inmiddels heb opgepakt, een grote 
klus maar echt noodzakelijk. 

Ook brieven moeten in begrijpelijke taal. 
Mijn collega’s bij Velsen krijgen nu les in het 
schrijven van stress sensitieve brieven. Dat 
zijn brieven die je makkelijk begrijpt ook als 
je in een stresssituatie zit.”

Iedereen moet mee kunnen doen
“Het motto van wethouder Marianne Steijn 
van sociale zaken is ‘iedereen moet mee kun-
nen doen in Velsen’ en daarom heeft zij ge-
zorgd dat er een visie op armoede kwam, iets 
wat de gemeenteraad van harte ondersteunt!

Om iedereen mee te laten doen, ben ik naast 
het bereikbaar maken van informatie, aan de 
slag gegaan met drie dingen:

Zorgen dat de stap om hulp te zoeken als je in 
de problemen zit, makkelijker wordt.
Nog meer verbinding maken tussen de Vel-
sense welzijnsorganisatie én de gemeente 
(dus geen drie organisaties aan de voordeur).
En de dienstverlening verbeteren, de inwo-
ners staat centraal, dat is het motto. 

Marianne Steijn zegt dan, ‘ga naast iemand 
staan en vraag wat er nodig is in plaats van ze 
in een hokje te duwen’. 

We zijn begonnen, maar er is nog wel een 
weg te gaan.  Tot ziens in Velsen” 
Marije In ‘De Week van de Groene Tuin’ kunt u 

in Velsen meedoen met een appelboom-
actie. Deel uw idee om te vergroenen en 
stuur deze tussen 5 april en 26 april in. 
Wie weet wint u dan één van de 25 ap-
pelbomen!

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaat-
neutrale gemeente. Het klimaat verandert. En 
elke vierkante meter steen die wordt vervan-
gen door groen, helpt. Zo kan het water mak-
kelijker in de bodem zakken, daalt de tempe-

ratuur en wordt fi jnstof afgevangen. Dieren 
vinden een groene tuin ook � ner dan een grij-
ze tuin met tegels. Verruil daarom de stenen 
in uw tuin voor groen en geef de natuur meer 
ruimte. Welk groen alternatief heft u voor te-
gels in de tuin? Stuur uw idee hoe u uw tuin 
of balkon kunt vergroenen in en maak kans op 
één van de 25 Elstar appelboompjes. Meld u 
aan via deeltuinen.nl/win/ De winnaars wor-
den op 28 april bekendgemaakt en krijgen een 
appelboom thuisgestuurd. Meer informatie 
leest u op www.velsen.nl 

Maak kans op een appelboom!
Steen eruit, boom erin en win!

Marije Boerhof, armoederegisseur
‘Vraag wat er nodig is’

Op 6 januari dit jaar hield gemeente Velsen 
voor het eerst een kerstboominzameling met 
loterij. Kinderen onder de 15 mochten kerst-
bomen inleveren en kregen per boom een lot 
waarmee ze een prijs konden winnen. We 
hebben 51 prijzen verloot onder de inzame-
laars. We zijn heel erg benieuwd wat u van 
deze inzameling vond. Wilt u de enquête in-
vullen? (Het zijn maar negen vragen!) Meer 
informatie op velsen.nl/kerstboominzame-
ling. 

Enquête kerstboominzameling

rijksoverheid.nl/corona 
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over corona

Coronanieuws

Op maandag 12 april is de nieuwe vacci-
natielocatie van GGD Kennemerland in het 
voormalig tenniscentrum in IJmuiden ge-
opend. Frank Dales, burgemeester van Vel-
sen, kreeg voor de opening een rondleiding 
door de locatie en overhandigde hier een 
bos bloemen aan de eerste gevaccineerde 
inwoner. In IJmuiden wordt zeven dagen 
per week gevaccineerd. De locatie aan Dok-
weg 43 is open op maandag, dinsdag, don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
09.00 tot 16.30 uur en op woensdag van 
12.30 tot 20.00 uur.

Over de nieuwe locatie in IJmuiden merkt 
burgemeester Frank Dales op: “Ik heb mij 
er sterk voor ingezet dat we een vaccinatie-
locatie in onze gemeente zouden krijgen, en 
ik ben blij dat dit op deze plek gelukt is. Van-
af nu kunnen Velsenaren in Velsen terecht 
voor hun vaccinatie en dat is een goede zaak.” 
Het bedrijf Cornelis Vrolijk is eigenaar van 
het voormalig  tenniscentrum. Tijdens de ope-
ning nam vastgoedmanager Remco Bakker 
van het bedrijf de allereerste ‘rots in de bran-
ding’ speld in ontvangst. De speld is een blijk 
van waardering voor Velsenaren die zich in co-
ronatijd verdienstelijk maken voor een ander. 
Burgemeester Dales hierover: “De ‘rots in de 
branding’ speld is voor Velsenaren die tonen 
dat ze een groot hart hebben voor een ander. Dat 
hoeft niet om grote dingen te gaan. Met de speld 

waarderen we bijvoorbeeld ook de buurman die 
voor een gezin in quarantaine de boodschappen 
heeft gehaald. Of de oma die haar kleinzoon ex-
tra helpt met zijn huiswerk. Deze eerste speld 
mocht ik uitreiken aan een bedrijf dat héél Vel-
sen een dienst bewijst door hun voormalig ten-
niscentrum beschikbaar te stellen voor een 
vaccinatielocatie. Ik ben hier enorm dankbaar 
voor! Ken jij ook iemand die waardering ver-
dient? Ga naar velsen.nl/rots-in-de-branding 
en nomineer die persoon voor de speld.”

GGD Kennemerland kent vanaf morgen zes 
vaccinatielocaties. Inwoners met een uitnodi-
ging kunnen behalve in IJmuiden ook terecht 
in Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren Schip-
hol), Haarlem (Kennemer Sportcenter) en Be-
verwijk (P0 Bazaar) en Zandvoort. Op dinsdag 
13 april komt in Uitgeest met Sporthal De Zien 
een zesde locatie bij. GGD Kennemerland is 
hiermee voorbereid op de beschikbaarheid van 
meer vaccins en heeft nu de infrastructuur be-
schikbaar om direct deze vaccinaties te kunnen 
zetten.

Vaccinatielocatie IJmuiden 
geopend 

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

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

Informatie over vaccinatie

Marije Boerhof  en Marianne Steijn. 
(Foto Reinder Weidijk )
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Rijksoverheid.nl/quarantaine
Kijk op de website voor contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Informatie over thuisquarantaine

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.

Er is momenteel een nep e-mailbericht in 
omloop waarin mensen namens het RIVM 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mi-
lieu)  worden uitgenodigd voor een vaccinatie 
tegen betaling. In het bericht, dat in de vorm 
van e-mail wordt toegestuurd, staat dat de 
aanvraag voor vaccinatie in behandeling is bij 

Medicorps. Het RIVM benadrukt dat dit geen 
o�  cieel bericht van het RIVM betreft. Ook 
Medicorps heeft niets met dit bericht te ma-
ken. Het RIVM werkt in de vaccinatiecam-
pagne niet samen met Medicorps. Daarnaast 
is het ontvangen van een coronavaccin gratis. 
Voor meer informatie www.rivm.nl

Valse vaccinatie-uitnodiging uit 
naam van RIVM in omloop

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

Informatie over testen

Nieuws van de raad

Agenda van de sessies 15 april

  Toekomst van de Stadsschouwburg
  De stadsschouwburg is momenteel een 

theater. Het gebouw verkeert in slechte 
staat en is duur in gebruik. In deze  
sessie gaat de gemeenteraad in ge sprek 
over de toekomst van de stadsschouwburg.

  Ambitieniveau lokaal klimaat- 
akkoord

  Het klimaatakkoord van Parijs heeft een 
duidelijke doelstelling voor het vermin-
deren van de CO2 uitstoot. Dat heeft 
ook gevolgen voor Velsen. In het lokaal  
klimaatakkoord maakt Velsen afspraken 
over de wijze waarop invulling wordt  
gegeven aan de duurzame ambities. 

  Herijking Dierenwelzijnsbeleid
  Het huidige beleid op dierenwelzijn 

moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd 
heeft de gemeenteraad besloten om hier-

op te bezuinigen. In deze sessie krijgen 
de raadsleden een terugkoppeling over 
de gesprekken met dierenwelzijnsorga-
nisaties en de dilemma’s voor een nieuw 
beleid. 

   Voortgang Regenboogbeleid
  Sinds 2019 heeft de gemeente specifiek 

LHBTI-beleid. Op initiatief van de fractie 
van D66V krijgt de gemeenteraad in deze 
sessie inzicht in de behaalde resultaten 
en de plannen voor 2021-2022.

  
  Verordening wijziging APV

  In de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) staan alle lokale regels over open-
bare orde, lee�aarheid en veiligheid. De 
gemeenteraad wil dat de APV tenmin-
ste iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. 
Er ligt nu een nieuwe APV voor met een 
aantal wijzigingen.

Agenda van de sessies 22 april

  Voortgang herontwikkeling  
Missiehuis

  De gemeenteraad heeft vorig jaar een 
startdocument aangenomen voor de 
herontwikkeling van het Missiehuis in 
Driehuis. De raad wordt, aan de hand 
van presentaties, geïnformeerd over de 
voortgang van het project. 

  Bespreking perspectiefnota 
  In de perspectiefnota bepaalt de ge-

meenteraad welk beleid de gemeente 
moet voeren in het volgende jaar. Dit is 
één van de belangrijkere besluiten die de 
gemeenteraad ieder jaar neemt. In deze 
sessie krijgen de raadsleden inzicht in 
de huidige financiële situatie van de ge-
meente. Tevens is dit een moment waar-
in de eerste knelpunten en dilemma’s 
worden toegelicht.

  Concept Kadernota Vastgoed 
  De gemeente heeft veel vastgoed in  

bezit. In deze concept kadernota staat 
beschreven hoe de gemeente hier-
mee om moet gaan, welk vastgoed de  
gemeente wil behouden en welke kos-
ten daar staan tegenover staan. 
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Velsen –  De aanwijzing van een lokale publie-
ke media-stelling.

Op verzoek van het Commissariaat voor de 

Media maakt de gemeente Velsen bekend dat 
de aanwijzing van een lokale omroep vrijvalt 
per 18 december 2021. Partijen die in aanmer-
king willen komen voor de aanwijzing als lo-

kale publieke media-instelling in de gemeente 
Velsen kunnen vóór 18 juni 2021 een aanvraag 
indienen bij het Commissariaat voor de Me-
dia (artikel 7, Mediaregeling 2008). 

Meer informatie over de procedure vindt u 
op de website van het Commissariaat voor de 
Media www.cvdm.nl onder ‘Toestemmingen – 
Lokale omroep beginnen’.

Openbare bekendmaking

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: 

 Velsen-Zuid
Zuiderdorpstraat 15, schilderen houtwerk 
(08/04/2021) 27838-2021(Rijksmonument)

Santpoort-Zuid
Vinkenbaan 15 A en 15 B, vervangen dakpan-

nen (08/04/2021) 31285-2021 (Gemeentelijk 
monument)

Santpoort-Noord
Molenveltlaan 9, vervangen en verhogen dak-
kapel (voorzijde) (07/04/2021) 33560-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
van Velsen hebben omgevingsvergunning ge-
weigerd voor: 

 IJmuiden
Pegasusstraat 63, wijzigen voorgevel 
(08/04/2021) 24433-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 
Het college van burgemeester en wethouders 

van Velsen hebben omgevingsvergunning bui-
ten behandeling gesteld voor: 

 Santpoort-Noord
Molenveltlaan 31, bouwen aanbouw (achter-
zijde) (07/04/2021) 26103-2021

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

 IJmuiden
 rotonde Stadspark, asfalteerwerkzaamhe-
den in de nachten van 19 mei en 20 mei 2021 
(13/04/2021) 32796-2021

Besluiten

Aanvragen
Geplaatst op   www.overheid.nl  (zie Be-
richten over uw buurt) op d.d. 15 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
Van Wassenaerstraat 61, plaatsen dakop-
bouw (02/04/2021) 40513-2021
Grahamstraat 209,,plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (06/04/2021) 41108-2021
Kennemerlaan 218 A, plaatselijk ver-
hogen van dak, aanbrengen lichtstraat 
(06/04/2021) 41165-2021
Kompasstraat 36, bouwen dakterras 

(08/04/2021) 42422-2021
Grahamstraat 201, vergroten 2e verdieping 
(08/04/2021) 42700-2021
Torricellistraat 16, plaatsen dakopbouw 
(09/04/2021) 42930-2021
 
Velsen-Zuid
De Savornin Lohmanlaan 3, bouwen van een 
3 woningen (09/04/2021) 43029-2021

Velsen-Noord
Wardenaarstraat 16, plaatsen radioantenne-
mast (09/04/2021) 42879-2021

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 28, plaatsen dakkapel (voor-
zijde) (02/04/2021) 40463-2021
Kruidbergerweg 6, plaatsen dakopbouw 
(06/04/2021) 41203-2021
Clarionlaan 2, verplaatsen uitrit 
(06/04/2021) 41417-2021  
Antillenstraat 42, plaatsen veranda (achter-
zijde)  (07/04/2021) 42055-2021
Stuyvesantstraat 29, kappen 1 boom 
(08/04/2021) 42588-2021
Biezenweg 70, plaatsen toegangspoort voor 

inrit (08/04/2021) 42637-2021

Driehuis
Van Maerlantlaan 2, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde), vervangen kozijnen, plaatsen 
uitbouw (achter- en zijgevel), wijz. construc-
tuctie (intern) (03/04/2021) 40547-2021

Velserbroek
Suze Groenewegstraat 9, plaatsen 2 dakka-
pellen (achterzijde) (05/04/2021) 40725-
2021
Johanna Westerdijkstraat 20, legalise-
ren pergola met groen dak (voorzijde) 
(01/04/2021) 40285-2021  
Floraronde 178, plaatsen dakkapel (voorzij-
de) (08/04/2021) 42120-2021

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
M.K. Hofstedestraat 48, uitbreiden 1e ver-
dieping (achterzijde), kappen 8 bomen 
(08/04/2021) 20442-2021

Velserbroek
Parkeerterrein Vestingplein t.o. nr. 58, tij-
delijk afwijken bestemmingsplan i.v.m. 
tijdelijke standplaats oliebollenkraam 
(08/04/2021) 18996-2021

Rectifi catie
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Velserbroek
Kerkenmaaijerskamp 3, plaatsen dakopbouw 
(achterzijde) (25/03/2021) 5924035 (onjuist 
zaaknummer vermeld)
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Mintenz is een cosmeticamerk met 
uitsluitend natuurlijke producten 
voor alle vrouwen die er graag mooi 
en verzorgd uit willen zien. En die 
daarvoor make-up en huidverzor-
gingsproducten willen gebruiken 
die goed zijn voor de huid. De 
mooiste versie van jezelf, met de 
minerale make-up en huidverzor-
ging van Mintenz. 100% natuurlijk, 
100% mooi. Dierproefvrij.
De foundation is in poedervorm. 
Het resultaat is echter alles behalve 
poederig, dit komt omdat deze 

foundation geen talk bevat. De �jne 
textuur van de poeder zorgt ervoor 
dat het licht en luchtig aanvoelt op 
de huid. De mineralen vermengen 
zich (versmelten) met de natuurlijke 
huid-oliën waardoor het aanvoelt 
als een zachte crème, de poriën 
worden niet afgesloten en de huid 
kan vrij blijven ademen en zichzelf 
natuurlijk herstellen. 

De foundation kan in meerdere 
laagjes opbouwend worden aange-
bracht voor de gewenste dekking. 

Geen masker-e�ect of plamuurlaag 
gevoel maar een prachtige natuur-
lijke gezonde egale teint gedurende 
de hele dag. Je merkt niet dat je 
make-up draagt.

Benieuwd naar de allernieuwste 
make-up? Kom dan langs bij Beauty 
& Afslankstudio Velserbroek aan de 
Klompenmakerstraat 7. Voor meer 
informatie: 023- 5490556, www.
afslankstudiovelserbroek.nl.  

Gratis make-up advies bij Beauty 
& Afslankstudio Velserbroek
Velserbroek- Iedere dinsdag en vrijdag kun je terecht bij de nieuwe 
schoonheidssalon bij Beauty & Afslankstudio Velserbroek voor gratis 
make-up advies. In de salon wordt gewerkt met de minerale make-up van 
Mintenz.

Mintenz is een cosmeticamerk met 
uitsluitend natuurlijke producten voor 
alle vrouwen die er graag mooi en 
verzorgd uit willen zien.
Foto: aangeleverd




