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Vraag de Rots in de brandingspeld aan
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 verschil maakt in coronatijd kunt
u de rots in de branding- speld aanvragen. Iedereen kan iemand voordragen. En niet alleen de IC-arts of de gedreven leraar komen
in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook uw eigen zus die boodschappen haalt. Uw zoon die
een positieve instelling houdt. Oma die helpt
bij het huiswerk. 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 boven
brengt. In plaats van een knuffel vinden we
met elkaar andere manieren om te zeggen: ik
ben er voor je. De omhelzing die we allemaal
zo missen, hebben we in het speldje gestopt.

Bij aanvang kijkt een nieuwe trandelaar soms
wat ongemakkelijk om zich heen. “Ze zullen

Aan wie geeft u deze speld als blijk van waardering? Vraag hem kosteloos aan via https://
www.velsen.nl/producten/aanvraag-rotsindebrandingspeld

Wat is de Regionale Energie Strategie? Hoeveel wil de regio Noord-Holland Zuid gaan
opwekken tot 2030? Waar liggen de zoek-

Misschien heeft u eerder al gehoord over de
nieuwe subsidie voor ondernemers vanuit
de Provincie Noord-Holland, namelijk de
Uitvoeringsregeling HIRB+ Subsidie NoordHolland. Op 28 april informeert Greenbiz u
verder over de voorwaarden, waar u de sub-

Waarom controle?
De BSGR verstuurt namens de gemeente
de aanslagen voor hondenbelasting. Om dat
goed te kunnen doen, wordt het hondenbezit in Velsen gecontroleerd. Bent u niet thuis
en heeft de hondencontroleur het vermoe-
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sidie voor kunt gebruiken en door de door
Greenbiz geboden begeleiding.
De Provincie Noord-Holland wil de samenwerking op bedrijventerreinen stimuleren. Daarom komt u alleen in aanmerking
als u met nog twee bedrijven de subsidie
aanvraagt. Greenbiz Ijmond ondersteunt
met het bij elkaar brengen van de bedrijven in de IJmond en helpt u bij de aanvraag.
Geef u op via een e-mail naar
info@greenbizijmond.nl.
U ontvangt - na aanmelding - een Teamslink om deel te nemen. Het wordt opgenomen en u kunt het ook later terugkijken.

Laatste kans om een appelboom te winnen!

Steen eruit, boom erin en win!
toch niet denken dat ik een taakstraf heb”.
Maar na wat complimenten van voorbijgangers, krijgt hij/zij er snel plezier in. Bij terugkeer in De Stek tonen ze de opbrengst en staat
er een kom verse maaltijdsoep klaar als beloning voor de inzet. Ook er is dan de gelegenheid om even gezellig na te praten.
Deelnemen is natuurlijk gratis. Wilt u na afloop mee eten? Meld u dan aan via deruyter@
welzijnvelsen.nl of bel Marcel: 06 18924347

gebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk?
Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend?
En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een
livestream. http://energieregionhz.nl/informatieavond-res Aanmelden is niet nodig.
Wilt u op de hoogte blijven van de RESontwikkelingen in de IJmond? Stuur dan
een berichtje naar duurzaam@velsen.
nl ovv. Nieuwsbrief RES IJmond.

Hondencontrole is gestart
Per 1 januari 2021 verzorgt de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)
ook de heffing hondenbelasting voor de
gemeente Velsen. De firma Legitiem B.V.
start binnenkort de hondencontrole in de
gemeente Velsen. Aan de hand van de belastingadministratie controleert een aantal hondencontroleurs de aanwezigheid
van honden. De hondencontroleurs werken volgens de richtlijnen die het RIVM
vanwege corona heeft opgesteld.

Grijp uw kans op een flinke subsidie vanuit de Provincie Noord-Holland voor duurzame maatregelen zoals het plaatsen van
zonnepanelen, led verlichting en meer!
Doe mee aan de webinar van Greenbiz
Ijmond en kom meer te weten.

Datum: 28 april 2021
Tijd: 16.00 uur – 16.45 uur
Locatie: digitaal [via teams]

Informatieavond Energieregio
Noord-Holland Zuid
Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur)
wordt een online toelichting gegeven op
de 32 zoekgebieden in de energieregio
Noord-Holland Zuid. De IJmond is, samen met Zuid-Kennemerland, een van de
6 deelregio’s in de energieregio NoordHolland Zuid. De andere deelregio’s zijn
Amsterdam, Amstelland, Gooi- en Vechtstreek, Haarlemmermeer en Zaanstreek/
Waterland.
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Webinar voor IJmondse bedrijven

Trandelen in Velsen-Noord
Trandelen staat voor troep opruimen en
wandelen, een manier om lekker te bewegen en tegelijk iets goeds te doen voor
de wijk. Iedere donderdag om 10.30 uur
verzamelen de trandelaars zich voor Wijkcentrum de Stek. Zij gaan met vuilniszak
en prikker in tweetallen de wijk in om
zwerfvuil te verzamelen.
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den dat u een hond heeft die nog niet geregistreerd staat? Dan laat de hondencontroleur
een informatiebrief met een aangiftebiljet
hondenbelasting achter. De hondencontroleurs kunnen zich legitimeren.

In ‘De Week van de Groene Tuin’ kunt u
in Velsen meedoen met een appelboomactie. 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 appelbomen!

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaatneutrale gemeente. Het klimaat verandert. En
elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen, helpt. Zo kan het water makkelijker in de bodem zakken, daalt de temperatuur en wordt fijnstof afgevangen. Dieren
vinden een groene tuin ook fjner dan een grijze tuin met tegels. Verruil daarom de stenen
in uw tuin voor groen en geef de natuur meer

ruimte. Welk groen alternatief heeft u voor de
tegels 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 worden op 28 april bekendgemaakt en krijgen een
appelboom thuisgestuurd. Meer informatie
leest u op www.velsen.nl

Afvalinzameling tijdens de
feestdagen

Rond feestdagen wijzigt de afvalinzameling van HVC. 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.

Hoe zit het met Koningsdag?
Op Koningsdag (27 april) komt HVC op een
andere dag 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/afvalkalender 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.

noodzakelijk zijn, houd dan rekening met
langere wachttijden. Kijk voor het adres
en de openingstijden van het dichtstbijzijnde afvalbrengstation in de HVC afvalapp of op hvcgroep.nl/afvalbrengstations.
Geopend met Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag (5 mei) komt HVC gewoon
langs om de bakken te legen, is de klantenservice van HVC op de normale tijden bereikbaar
en is afvalbrengstation open. We verwachten
extra drukte op het afvalbrengstation met Bevrijdingsdag, houd rekening met een langere
wachttijd of kom op een andere dag langs.

Afvalbrengstations gesloten op feestdagen
De afvalbrengstations zijn op feestdagen
gesloten. De dagen voor en na feestdagen
zijn vaak drukker. Mocht een bezoek toch

Hoe doe ik aangifte van mijn hond?
Heeft u sinds kort een hond en bent u nog niet
in de gelegenheid geweest daarvan aangifte te
doen? Dan kunt u uw hond (alsnog) aanmelden via MijnBSGR of via een ”aangifteformulier hondenbelasting” op www.bsgr.nl/contact.

Openingstijden gemeentehuis
tijdens feestdagen

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, bel dan BSGR via 071525 6200, bereikbaar op werkdagen van 09.00
tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Live-uitzending Lintjesregen

Tarieven voor honden
Voor de eerste hond

€ 88,70

Voor de tweede hond

€ 112,31

Voor de derde hond en elke volgende, per hond

€ 126,16

Voor kennels

€ 621,61

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

Burgemeester Frank Dales reikt op maandag
26 april de lintjes uit. Uiteraard vindt deze
plaats met inachtneming van de coronamaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom worden de lintjes
dit jaar op twee momenten uitgereikt.
De inwoners die een lintje ontvangen worden live via RTV Seaport bekendgemaakt.
Burgemeester Frank Dales houdt, zoals ie-

der ander jaar, tot de dag van bekendmaking de namen van de decorandi voor zich.
Programma Lintjesregen
De live-uitzendingen starten om 09.00 uur
(youtu.be/PU767efheQE) en 11.00 uur (youtu.be/MFphVzhGQe8). Mocht u de sessies
niet live kunnen volgen, kunt u deze via dezelfde websites terugkijken.
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Coronanieuws
Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

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

Informatie over testen

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

Nieuws van de raad
De Visie van...

Agenda van de raad
Ambitieniveau lokaal
klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord van Parijs heeft als
doelstelling voor het verminderen 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 duurzaamheidsambities.

Dierenwelzijn
Onze raad heeft besloten om 50.000
euro te bezuinigen op een jaarlijks
budget van 163.746 euro. De impact
voor onze dierenwelzijnsorganisaties
is groot. Bij GroenLinks valt dit besluit
ook zwaar.

Hoe kunnen we deze bezuinigingsopdracht het beste behalen? Welke taken
kunnen we op een andere manier uitvoeren? Op dit moment zijn onze dierenwelzijnsorganisaties in gesprek met de
gemeente. Denk daarbij aan de dierenbescherming, dierenambulances, Vogelhospitaal, Egelopvang en stichting Reddingsteam Zeedieren Velsen. Meer samenwerking tussen deze dierenwelzijnsorganisaties kan een oplossing bieden.
Ook voor dierenbezitters ligt er een taak.
Door het chippen van katten komen er
minder dieren in de opvang. Als GroenLinks vragen we ook aandacht voor

Ilse Stoelman,
raadslid GroenLinks

de paarden in onze gemeente. Door de
klimaatverandering zijn er langdurig
perioden van hitte, droogte en extreme
regenval. Schuilstallen bieden hiervoor
een goede oplossing.
Ondanks de bezuinigingsopdracht zal
GroenLinks zich blijvend inzetten voor
een kwalitatief goed dierenwelzijn, in
samenspraak met onze dierenwelzijnsorganisaties. Dierenwelzijn moet gegarandeerd zijn in Velsen, dat staat voorop.

Verordening wijziging APV
In de Algemene plaatselijke verordening
(APV) staan alle lokale regels over openbare orde, leefbaarheid en veiligheid. De
gemeenteraad wil dat de APV tenminste
iedere 2 jaar wordt geactualiseerd. Er
liggen nu een aantal wijzigingen van de
APV voor aan de gemeenteraad.

Reactie op voorstel Transitiecommissie Metropoolregio Amsterdam
De MRA is een samenwerking tussen
de gemeenten rondom de metropoolregio Amsterdam. Er is een transitiecommissie met aanbevelingen om de samenwerking en de invloed van gemeenteraden te verbeteren. Het college heeft
een reactie opgesteld, die de gemeenteraad moet goedkeuren.
Nieuw steunfractielid
Velsen Lokaal
Frits Vrijhof gaat stoppen als
fractie voor de fractie van
Lokaal. Daarom draagt Velsen
Tim Wensveen voor als nieuw
fractielid.

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

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

meentehuis alleen nog toegankelijk voor:
• Mensen met een afspraak bij Burgerzaken.
• Het laten ondertekenen van toestemming
beslag deurwaarder.
• Persoonlijk ontvangst in het kader van aanbestedingstrajecten.
• Inzien ter inzage gelegde stukken.
• Ophalen gevonden voorwerpen
Voor inhoudelijke vragen over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen of vragen
die daarmee te maken hebben, kunt u een telefonische afspraak maken met één van de
vakspecialisten via 14 0255.

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

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

Aanvragen
Geplaatst op www.overheid.nl (zie Berichten over uw buurt) op d.d. 22 april
2021.
Voor informatie kunt u contact opnemen met afdeling Fysiek Domein (tel.
140255)
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Velsen maken bekend dat zij
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen
op grond van de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De datum van ontvangst is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
Grahamstraat 233, vergroten 2e verdieping
(achterzijde) (10/04/2021) 43226-2021
Lindenstraat 25, veranderen voorgevelkozijn
(12/04/2021) 43378-2021
Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw, splitsen naar 2 woningen (12/04/2021) 439882021
Lierstraat 67, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(13/04/2021) 44294-2021

Rijnstraat 6 t/m 52, vervangen rookgasafvoeren (buitenzijde) (13/04/2021) 444722021
Marktplein 31 en 33, samenvoegen 2 winkels,
veranderen kozijn (voorgevel) en verwijderen tussenmuur
(15/04/2021) 45548-2021
P.J. Troelstraweg 10, plaatsen dakopbouw
met dakterras (16/04/2021) 46091-2021
De Lumeystraat 25, plaatsen dakterras
(16/04/2021) 46264-2021
Velsen-Zuid
Thorbeckelaan 15, realiseren nokverhoging
(13/04/2021) 44567-2021
Velsen-Noord
Wijkerstraatweg 266, bouwen aanbouw, vergroten 1e verdieping, vervangen kozijnen
(voorzijde) (12/04/2021)
43754-2021
Santpoort-Zuid
Anna van Burenlaan 8, legaliseren overkapping en bijgebouw (12/04/2021) 43626-2021
Wüstelaan 7, plaatsen dakkapellen (voor- en
achterzijde) (12/04/2021) 43990-2021

Santpoort-Noord
Molenstraat 13, vervangen kozijn zijgevel,
dichtzetten kozijn achtergevel (11/04/2021)
43280-2021(Gemeentelijk monument)
Hagelingerweg 183, gewijz. plan vergroten
schuur (14/04/2021) 44810-2021
Patriciuslaan 27, plaatsen erker en dakkapel
(voorzijde) (14/04/2021) 45085-2021
Hoofdstraat 270, kappen boom (voorzijde)
(15/04/2021) 45479-2021
Driehuis
Van den Vondellaan 2, plaatsen dakkapel
(voorzijde) (12/04/2021) 43435-2021
Velserbroek
Klipper 1, kappen boom
(15/04/2021) 45160-2021

(voortuin)

Welstand
Voor zover de ingediende aanvragen voor
een omgevingsvergunning betrekking hebben op een bouwactiviteit kunnen deze worden voorgelegd aan de commissie Stedelijk
Schoon Velsen. Voor meer informatie over
welstand: 140255

Verlengen beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen maken bekend dat zij van de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd
met 6 weken. De datum van verzending van
de verlenging is tussen haakjes vermeld.
IJmuiden
nabij Kennemermeer (parkeerterrein achter
Kennemerboulevard), verlengen tijdelijk afwijken voor paviljoens en recreatief nachtverblijf, vergroten campsite tot maximaal 35
eenheden, verkleinen campus, afwijken voor
2 hogere recreatieverblijven (15/04/2021)
22939-2021
Velsen-Zuid
Rijksweg 116, gebruik deel park als terras
(15/04/2021) 21907-2021(Rijksmonument)
Velserbroek
Schokker 22A, gewijzigd plan bouwen aanbouw (voorgevel) (13/04/2021) 22286-2021

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.

Velsen-Noord
Ladderbeekstraat 59, plaatsen dakkapel (achterzijde) 15/04/2021) 27753-2021

Verleende omgevingsvergunningen - reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders van Velsen hebben omgevingsvergunning verleend voor:

Santpoort-Noord
Corantijnstraat 28, plaatsen dakkapel (voorzijde) (15/04/2021) 40463-2021
Duin- en Kruidbergerweg 89, bouwen van een
erfafscheiding, aanbrengen verharding, omtimmeren airco en legaliseren van gemetselde
muurtjes (15/04/2021) 137774-2020

IJmuiden
Kanaalstraat 52, wijzigen bedrijfsruimte naar
wonen (13/04/2021) 113191-2020 (Gemeentelijk monument)
Mercuriusstraat 29, vervangen raamkozijn
door openslaande garagedeuren (13/04/2021)
138434-2020
Velsen-Zuid
t.h.v. Stelling en Zijkanaal C weg, bouwen drijvend verenigingsgebouw met bijbehorende
voorzieningen (15-04-2021) 112853-2020

Driehuis
Driehuizerkerkweg 119, bouwen carport
(15/04/2021) 24103-2021

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld voor:
Velserbroek
Liniepad 56, bouwen golfbreker (15/04/2021)
30408-2021
Verleende standplaatsvergunningen APV
artikel 5:15
Het college van burgemeester en wethouders
van Velsen hebben een standplaatsvergunning
verleend voor:

Velserbroek
Krommeweid 4, plaatsen dakkapel (achterzijde) (13/04/2021) 26359-2021
De Kamp 9, plaatsen dakkapel (voorzijde)
(15/05/2021) 26459-2021

Velserbroek
“verkoop vis en gerookte producten”, op donderdagen (tot 1 augustus 2024), Locatie: Vestingplein(13/04/2021) 27758-2021

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 burgemeester en wet-

houders 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 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 verdeeld over
1 locatie:
De Kennemerlaan te IJmuiden, ter hoogte van
de kruising met de IJmuiderstraatweg
Mogelijkheid van bezwaar
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Alge-

Nadere informatie
Vanaf 1 januari 2013 vindt formele publicatie van verkeersbesluiten plaats in de digitale
Staatscourant.
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Ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan Hofgeest Velserbroek, Plandeel Hofgeest West
De directeur van Omgevingsdienst IJmond
maakt namen het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat een ontwerpbesluit is genomen voor het vaststellen
van hogere waarden voor de geluidbelasting
in het kader van de Wet geluidhinder, voor de
ontwikkeling van locatie Hofgeest te Velserbroek.
Het hogere waarden besluit heeft betrekking

op wegverkeerslawaai.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting ligt met
ingang van 24 april 2021 gedurende zes weken, ter inzage bij Omgevingsdienst IJmond,
Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
en via www.odijmond.nl

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen belanghebbenden schriftelijk dan
wel mondeling zienswijzen kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar
gemaakt te worden bij Omgevingsdienst
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk,
onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarde Wet
geluidhinder voor bestemmingsplan Hofgeest
Velserbroek – plandeel Hofgeest West”. Voor

mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch
een afspraak maken met Omgevingsdienst
IJmond, telefoonnummer 0251-263863.

Kapmeldingen
•

Aan de Oude Pontweg, Velsen-Zuid staat
een meerstammige Wilg. Boom heeft een
slechte conditie vanwege watermerkziekte

•

1 x dode Prunus aan de Dammersboog
Velserbroek plantsoen tussen Vromaadweg en Galle Promenade

•
•

1 x Iep aan de Zadelmakerstraat, Velserbroek
Wijkeroogpark, Velsen-Noord 1x 3 stram-

mige iep doorsnede 20-30 Boom gaat
steeds schever staan (gaat om) over pad
naar gasstation.

Kennisgeving ‘Regeling voor kwijtschelding van gebruiksvergoeding in verband met tweede lockdown coronacrisis’
Met ingang van 15 december 2021 kondigde het kabinet een tweede lockdown af vanwege de coronapandemie. Hierdoor moest
een aantal gebruikers van gemeentelijk vastgoed hun deuren gedurende een periode (opnieuw) gedwongen sluiten of konden zij hun
activiteiten niet meer als voorheen uitvoeren. Daardoor ontvingen zij minder of geen
inkomsten.
Voor deze tweede lockdown heeft het college
van burgemeester en wethouders op 20 april
2021 besloten om onder bepaalde voorwaar-

den een deel van de verschuldigde gebruiksvergoeding kwijt te schelden. Hiervoor is de
‘Uitvoeringsregeling tweede lockdown inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed’ vastgesteld.
•

Op basis van deze Uitvoeringsregeling
kan de gebruiker die het gemeentelijk
vastgoed bedrijfsmatig gebruikt een verzoek tot kwijtschelding doen voor de periode 15 december 2020 tot 1 april 2021
(of zoveel eerder als de van overheids-

wege verplichte sluiting is ingegaan vanaf uiterlijk 1 september 2020).
De hoogte van de kwijtschelding wordt bepaald op basis van omzetverlies.
Gebruikers die het gemeentelijk vastgoed bedrijfsmatig gebruiken kunnen tot uiterlijk 1
juli 2021 voor de genoemde periode een verzoek tot kwijtschelding indienen.
Het verzoek tot kwijtschelding kan ingediend worden via e-mail aan
vastgoed@velsen.nl of per brief aan Gemeen-

De ‘Uitvoeringsregeling tweede lockdown inzake kwijtschelding gebruiksvergoeding gemeentelijk vastgoed’ is te vinden op de website van de gemeente Velsen https://www.
velsen.nl/corona/Informatie-voor-ondernemers/uitvoeringsregeling-kwijtscheldinggebruiksvergoeding-gemeentelijk-vastgoed.

Zorgmedewerkers roepen op:
‘Hou nog even vol!’

COLUMN GGD KENNEMERLAND
Overgebleven vaccin
De afgelopen weken is er veel nieuws over de verschillende vaccins, mogelijke zeldzame bijwerkingen en de gevolgen daarvan voor het vaccinatiebeleid. Zo is op 8 april een besluit genomen door de minister op basis van
bevindingen EMA en advies Gezondheidsraad, om te stoppen met het
prikken met Astra Zeneca bij mensen onder de 60 jaar. Dit heeft natuurlijk
gevolgen voor het aantal prikken dat wij als GGD Kennemerland per dag
kunnen zetten en de manier waarop de verschillende locaties ingericht
worden.
De GGD’en gebruikten het vaccin AstraZeneca voor het vaccineren van
zorgmedewerkers. Met het besluit dat nu genomen is, is GGD Kennemerland het vaccineren van de zorgmedewerkers van 60 jaar en ouder
(geboren tussen 1956 en 1960) gaan hervatten. Het gaat om een kleine
groep mensen, waardoor wij ook logistieke keuzes moeten maken. Voor
betekent dit dat wij AstraZeneca nog maar op één van de zes locaties
gebruiken om te vaccineren.
Dit doen wij om ervoor te zorgen dat er aan het einde van de dag geen
vaccins overblijven. Wanneer er op één locatie vijf afspraken ingepland
kunnen worden, maar er gaan twaalf vaccins uit een flacon, dan kunnen we
met de overgebleven zeven niet de juiste doelgroep vaccineren. In het
geval dat er onoverkomelijk wel vaccins overblijven, worden deze weg
geprikt bij zorgmedewerkers. De GGD heeft hierover met de verpleeg- en
verzorgingstehuizen goede afspraken gemaakt.
Het heeft op dit moment, hoe vervelend dan ook, geen zin om naar een
vaccinatielocatie te komen in de
hoop dat u een overgebleven vaccin
kunt ontvangen. Ook heeft het geen
zin om hierover te bellen met ons
klantcontactcentrum. Als GGD
Kennemerland prikken we alle
beschikbare vaccins weg. Wanneer er
wijzigingen worden aangebracht in
het beleid, zullen wij u daar uiteraard
van op de hoogte brengen.
Maar nu vraag ik u geduld te hebben,
ook als de vaccinatiebereidheid voor
een bepaald vaccin nu lager lijkt te
zijn, betekent dit niet dat wij aan het
einde van de dag vaccins over
Bert van de Velden (GGD GHOR).
hebben om te verdelen. Hoe graag
Foto: aangeleverd
we dat ook zouden willen.

te Velsen, Fysieke Leefomgeving, t.a.v. team
Vastgoed, Postbus 465, 1970 AL IJmuiden.

Regio - Het vertrouwen in de landelijke politiek heeft door de recente
gebeurtenissen rond de coalitieonderhandelingen een flinke deuk opgelopen. Dat gegeven heeft, in combinatie met een stijgende aversie tegen
de coronamaatregelen en het lengen van de dagen, invloed op de mate
waarin mensen bereid zijn zich aan alle regels te houden. Zorgmedewerkers vrezen een escalatie van de situatie en doen een dringende oproep
om juist nu in deze laatste fase solidair te zijn. Hun boodschap: ,,Wij
strijden nog steeds!’’

Wel of niet parkeren…?
Santpoort-Zuid - Onlangs trof Koen
Piller aan de Wüstelaan in SantpoortZuid dit bord aan, waarmee weggebruikers erop werden geattendeerd
dat er een tijdelijk parkeerverbod
gold. Het bord wekte enige verbazing,
omdat hier gekozen is voor een blauw
rechthoekig vlak met de letter ‘P’ erin.
Dat duidt er gewoonlijk op dat er juist
wél geparkeerd mag worden. ,,Ik kan
me voorstellen dat het duidelijker is
wanneer het verkeersbord ‘Verboden
te Parkeren’ hier afgebeeld zou
worden’’, schrijft Koen. Ook bij de
gemeente Velsen zou men vermoedelijk voor een andere optie gekozen
hebben, zo blijkt bij navraag. Bij de
grotere projecten wordt altijd eerst
een verkeerskundig plan gemaakt,
waarbij ook nadrukkelijk naar de
benodigde verkeersborden wordt
gekeken. Gaat het om een klein
project, dan wordt hiervoor geen
verkeersplan gemaakt en in bepaalde
gevallen wordt plaatsing van de
borden dan niet vanuit de gemeente
maar door een aannemer gecoördineerd. Foto: Koen Piller

Op hun eigen websites hebben de
ziekenhuizen, GGD-afdelingen,
zorggroepen en afdelingen van het
Rode Kruis in deze regio een indringend en eensluidend bericht
geplaatst. Ze vragen iedereen in de
regio om solidair met elkaar en de
zorg te zijn, daarbij refererend aan
het applaus dat op 17 maart 2020
klonk voor het zorgpersoneel.
,,De boodschap van dit symbool is
misschien nu wel nog urgenter
geworden, want de zorg vangt nog
steeds de klappen op van de
coronacrisis’’, stelt men. Hoewel er
de laatste dagen vooral over
versoepelingen gesproken wordt,
lijken veel mensen voorbij te gaan
aan het feit dat de ziekenhuizen
nog altijd overvol zijn. ,,De realiteit
is namelijk dat op dit moment in
onze regio nog altijd veel meer
inwoners getest worden dan
gevaccineerd. Dat het aantal
besmettingen nog altijd zorgwekkend hoog is en we ons in een
cruciale fase bevinden als het gaat
om de bestrijding van COVID-19.’’
De laatste weken steeg de bezetting in de ziekenhuizen harder dan

de capaciteit. Het overplaatsen van
patiënten vraagt veel creativiteit en
flexibiliteit en is soms nauwelijks
nog mogelijk.
,,Ruim een jaar na het applaus,
lopen de helden uit de zorg nog
steeds op hun tandvlees. Zetten al
onze organisaties zich zeven dagen
per week voor u in. Als de huidige
trend zich doorzet, zijn we nog veel
verder van huis. Er wordt nog meer
reguliere zorg uitgesteld, patiënten
kunnen niet meer overgeplaatst
worden en de druk op de zorg, dus
zowel zorg thuis als op een locatie,
wordt te groot!’’ Niet alleen is van
belang om eerst de druk op de
afdelingen intensive care weg te
nemen, daarna zal men ook nog
eens een behoorlijke achterstand
op het gebied van de reguliere
zorg moeten wegwerken.
De boodschap is ondertekend door
Huisartsen Midden-Kennemerland,
Rode Kruis, Spaarne Gasthuis,
Veiligheidsregio Kennemerland,
Kennemerhart, ViVa! Zorggroep,
GGZ inGeest, Rode Kruis Ziekenhuis, Hartekamp Groep, Heliomare,
Zorgbalans en Parnassia.

